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Почитувани читатели, 
Почитувани колеги,  
 

Пред нас е новото издание на „Зборник на трудови”  кое како и години наназад 
така и овој пат ќе понуди автентични  материјали  и нови сознанија од областа на 
историјата, заштитата и презентацијата на  движното и недвижното културно нас-
ледство, како и од музеологија, етнологија, фолклористика, археологија, историја 
на уметноста, епиграфика....  

Како дел од издавачката дејност на Националната установа Завод за заштита на 
спомениците на културата и Музеј – Битола оваа едиција претставува стручно и 
научно списание кое е интересно четиво како за стручната така и за пошироката 
јавност. Во него се поместени трудови на наши колеги  од редот на вработени во 
оваа институција, но и трудови на колеги  кои работат во различни сфери во кул-
турните и научнитеинституции ширум републиката.  

Традиционално „Зборникот на трудови” го носи зачуваното графичко решение на 
корицата како препознатлив печат на ова издание, додека во самата едиција ќе ги 
најдете поместени и инструкциите за авторите, со цел да информираме  за тоа 
како треба технички да се подготвуваат статиите за да го заслужат своето место 
во некој  иден  ваков број. 

Како и секое претходно,  и ова издание го испраќа својот апел до сите колеги  и 
научни работници и во иднина да се пријавуваат со свои стручни и научни тру-
дови до редакцискиот одбор со цел истите да бидат презентирани во јавноста. 
Престедателот и техничкиот секретар на овој одбор во текот на целата година 
стојат на располагање за прифаќање на трудови, но и  за секаква асистенција во 
врска со аплицирањето за учество во Зборникот. 

  

Претседател на Редакцискиот  одбор 
 

 
Енгин Насух 

 

 в.д.Директор 

 
д – р  Мери Стојанова 
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Стефан КАРАЏОВСКИ,
1
 

 
ПРВА КРСТОНОСНА ВОЈНА 

 
Апстракт: Во статијата се зборува за причините и покренувањето на 

првиот крстоносен поход и сета негова авантура. Опфатени се народниот 

и витешкиот крстоносен поход со сите нивни патувања, соочувања со при-

родните тешкотии, а и со непријателот. Кратко се забележува и искре-

ното верување на просечниот средновековен човек дека походот, во суш-

тина, е Божја волја. 

 

Клучни зборови: Прва крстоносна војна, Ерусалим, крстоносци. 

 

1. Вовед 

Во текот на XI век, односно по смртта на Василиј II, Византиската 
држава поминувала низ прилично турбулентен период. Цврста рака која со 
поголема сигурност би ја водела државната политика изостанувала, а на пре-
столот, без разлика дали брзо или бавно, се менувале личности кои повеќе 
биле заинтересирани за дворските интриги отколку државната реалност. 
Имено, во ова време непомирена борба за византискиот порфир воделе 
цивилната и воената аристократија, каде во најголем дел од случаите првата 
се јавува како победник. Тоа што во поголемиот дел од XI век управувало 
цивилното благородништво, а и постојаните надитрувања помеѓу двете 
странки, кои несомнено ја црпеле енергијата на вистинските внатршно и над-
ворешно – политички одлуки, довело до значително опаѓање на воената моќ 
на Царството. Па така, во 1071 година паѓа и последното византиско упори-
ште на Апенинскиот Полуостров, Бари. Провалите на северните племиња 
зачестиле, а заедно со нив и жестоките пустошења на Балканот. Но, она што 
навистина ќе го потресе Константинопол бил поразот во битката кај Манци-
керт2. Што, всушност, претставува поразот кај Манцикерт и зошто оваа битка 
била од исклучително значење за Византија? За да се одговори ова прашање, 
најдобро е да се разгледа ситуацијата на Блискиот Исток и внатрешните 
случувања во Империјата. Како нови противници на источната граница 
Арапите биле заменети од Турците Селџуци кои претставуваат воено непри-
јателско освежување. Во текот на шеесеттите години од XI век, Селџуците 
имале сериозно големи успеси во Мала Азија каде напредувале за сметка на 
византиското господство. Паралелно на овие случувања доаѓа и смртта на 
императорот Константин X Дука. Ваквите позиции делумно ќе го отрезнат 
                                                           
1Стефан Караџовски, дипломиран историчар на Филозофскиот факултет при УКИМ – оддел 
за историја; адреса на живеење:ул. „Кочо Палигора“ бр. 13 – Битола, Р.С. Македонија;e – 
mail: stefan.k_bt@hotmail.com. 
2Povjest Ćetvrtkom, Prvi križarski pohod – 1. dio, [online video], 2015, 
https://www.youtube.com/watch?v=2RUWwmA3onA, (пристапено на 09.04.2019); Г. 
Острогорски, Историја на Византија, Скопје, Наша книга, 1992, стр. 414. 
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византискиот државен апарат. Царот имал тројца синови, но никој од нив не 
бил во можност веднаш да го наследи својот татко бидејќи биле малолетни. 
Па така, природно се наметнало прашањето за наследник на престолот. 
Вдовицата на Константин, Евдокија, сега ја презела клучната улога, а со тоа 
го презела и товарот кој со себе ја носел одлуката за тоа кон која странка би 
ги наклонила своите симпатии, затоа што повеќе од јасно било дека само-
стојно не можела да управува, а ниту пак да ја заштити круната која во 
иднина „требало“ да ја носат нејзините синови. На крајот, таа, сепак, се ома-
жила за популарниот војсководец Роман Диоген. Во текот на неговото упра-
вување, Царството за миг застанало на стабилни нозе, но поразот кај 
Манцикерт бил неуспех благодарение на домашно предавство. Иако 
побројна, византиската војска се дала во бегство, а Роман IV Диоген бил 
заробен од селџучкиот султан Алп – Арслан3.Откако се спогодил и бидува 
ослободен, Диоген се вратил назад во Византија, но бил дочекан како држа-
вен непријател. Неговата положба била таква што чиновничката странка од 
ново го зела престолот, тој бил измачуван, за на крајот да подлегне на повре-
дите. Од оваа ситуација може да се заклучи дека византискиот државен 
апарат бил лесно променлив и непостојан. Дотолку повеќе што новите случу-
вања вродиле предизвик кај селџучкиот султан да не е обврзан да ја почитува 
предходната спогодба и да ги продолжи своите освојувачки планови. Од овој 
момент, па сè до издигнувањето на Алексиј I Комнен во Цурулон, Империјата 
не претрпила значајни промени во однос на интригите околу внатрешната 
политика. Доаѓањето на Алексеј успеало да ги затегне уздите на војската и да 
даде извесен отпор кон новиот освојувач, што овозможило да го продолжи 
сигурниот, но загрижувачки живот на Царството. 
 За сето ова време Западот драстично се менувал. Се појавуваат нови 
сили коишто играат значајна улога во понатамошниот развој на европската 
историја, додека во Рим реформаторите полека ја преземаат папската тијара. 
Покрај сите овие случувања, од исклучително значење е да се забележи 
постојаниот континуитет на војување. Последново и те како влијаело врз 
безбедноста и квалитетот на живот во тоа време. Честите пресметки помеѓу 
крупните и ситните феудалц и ги загрозувале блиските цркви, локалното 
население, ги уништувале поседите на земјоделците, а и опожарувањето била 
честа појава. Причините поради коишто се војувало биле од различен 
карактер и тоа најчесто се работело за територијални проширувања, зголему-
вање на финансиските приходи, одбрана на гордоста итн. Оттука, природно 
доаѓало оштетените страни да реагираат, а исклучително гласна во тоа била 
црквата. Нејзините поседи биле уништувани, богатството разграбено, а секој 
нов освојувач се мешал во духовните работи вршејќи промена на епископите 
по своја волја. Така, црквата го користи своето влијание и престиж и успева 
да ги воведе т.н. „божји мир“ и „божјо примирје.“ Под терминот „божји мир“ 
се подразбира забрана за уништување на  црквите, пљачкање на патниците, 

                                                           
3Исто., стр. 414. 
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уништување на земјоделските поседи, палење на згради итн., за време на 
војување4. Додека, под терминот „божјо примирје“ се подразбира временска 
рамка во која е забрането војување. Така, на пример, забрането било да се 
војува 5 недели пред и после Божиќ, 10 недели пред и после Велигден итн5. 
Но, крупните феудалци кои војувале за владетелската круна, за извесно 
влијание на владетелскиот двор или за други влијателни позиции, сепак, не се 
придржувале до овие правила. Така, тоа и понатаму го отежнувало и онака 
тешкиот живот во Западна Европа. Луѓето копнееле да постои една един-
ствена власт која ќе им обезбеди заштита. 
 
2. Повикот на Урбан II и Народниот крстоносен поход 

 Ситуацијата на Исток била повеќе од очајна. Селџуците се наоѓале 
речиси пред портите на Константинопол, а опасноста од евентуален напад не 
била исклучена. Алексеј бил принуден брзо да реагира. Нему му била 
потребна професионална, исклучително подготвена војска која ќе застане под 
неговиот бајрак. Во тој период, византискиот император немал многу простор 
да бара помош од своите соседи. На Запад, Норманите биле традиционални 
непријатели на Византија. На Север во Киевска Русија владееле внатрешни 
несогласувања помеѓу наследниците на Јарослав Мудриот. Печенезите, кои 
во 1091 год. претрпиле сериозен пораз од платените војски на Алексеј, не 
биле заинтересирани да излезат во пресрет6. А Унгарците пак, биле будно 
заинтересирани за внатрешната политика каде Коломан и Алмош се јавуваат 
како претенденти да ја наследат кралската круна7.Имено, во XI век населе-
нието во Европа, во вистинска смисла на зборот, живеело со сиот верски жар. 
Единствената вистина била верата. Тоа го знаел и самиот Алексеј, па не се 
притеснувал да ја искористи можноста и да побара помош од тогашниот 
понтиф Урбан II за враќање на своите територии во Мала Азија. За време на 
концилот во Пјаченца, кој, патем, бил првиот меѓународен концил свикан од 
Урбан, пристигнало византиското пратеништво со своите барања. Прате-
ништвото, со хрстијански речник успеало да ја претстави верската страна на 
успехот, т.е. ослободувањето на Светите земји од „неверниците“, односно 
ослободување на Исусовиот гроб.Ова пробудило интерес кај Урбан, а и не 
било новитет во круговите на Римската црква. Претходно, слична идеја имал 
Григориј VII, кој, сепак, не бил во можност да ја спроведе поради зафатеноста 
во борбата за инвеститура8.На следниот концил во Клермонкој се одржал од 
18 до 28 ноември 1095 год., се дискутирало на повеќе значајни теми поврзани 
                                                           
4M. Brandt, Opća povjest Srednjeg vijeka, Zagreb, SNL, 1980, стр. 510. 
5Исто., стр. 511. 
6Г. Острогорски, стр. 429 – 433; А. Udaljcov и др., Istorija srednjeg veka. I, Beograd, Naučna 
knjiga, 1950, стр. 201. 
7П. Рокаи, Историја Мађара, Београд, CLIO, 2002, стр. 24 – 25. 
8A. Udaljcov, стр. 202; С. Пеинтер, Историја средњег века (284 - 1500), Бања Лука, CLIO, 
1997, стр. 231; J. Mercier, Povijest Vatikana, Zagreb, Barabat, 2001, стр. 160; Povjest Ćetvrtkom,  
Prvi križarski pohod – 2. dio, [online video], 2015, 
https://www.youtube.com/watch?v=9ybBz9mfELI&t=518s, (пристапено на 09.04.2019). 
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со уредбите против симонијата, уредбите против женидбата на свештен-
ството, Филип I Дебелиот бил екскомунициран поради прељуба, а било под-
држано и „божјото примирје.“ Но, она што ќе остави силен впечаток кај насо-
браната толпа и она по кое е препознатлив концилот во Клермон од денешен 
аспект, е повикот на папата Урбан II на првиот крстоносен поход. 
Карактеристично е тоа што на аџилак било забрането да се носи оружје, но во 
интерес на подвигот понтифот прокламирал „вооружен аџилак“9. Говорот во 
Клермон завршил со неговото познато „Deusvult, Deusvult“ или во превод 
„Бог така сака, Бог така сака“. Овој настан имал двоен успех за папството. Од 
една страна барањата на Алексеј биле задоволени, а од друга страна, барем за 
момент, Европа ќе биде растоварена од меѓусебните војувања на феудалците. 
Дотолку повеќе што соработката помеѓу западното и источното христијан-
ство „ветувало“ дека можно е да се надминат претходните недоразбирања и 
повторно приближување на двете цркви. Повикотна Урбан, кој го изнел на 27  

ноември не ни е познат, но подоцнежните извори кои не зборуваат во детали, 
делумно го реконструираат настанот. Урбан апелирал на масовност, но не и 
на неподготвена војска. Од друга страна, можностите кои ги носел крстонос-
ниот поход биле примамливи за секого10. На тој начин, дел од насобраната 
толпа уште веднаш започнала да го пришива црвениот крст на својата облека 
кој претставувал симбол на крстоносната армија. Бискупот од Ле Пуј, Адемар 
де Монтеја, клекнал пред Урбан и со воодушевување побарал тој да биде 
предводник на експедицијата11. Одлуката на папата брзо се раширила низ 
цела Европа, а проповедници имало, буквално, на секаде. Еден од овие про-
поведници бил и Петар од Амиен или уште познат како Петар Пустиник12.  
 Петар Пустиник успева околу себе да собере сериозна бројка на 
верници кои биле подготвени уште веднаш да заминат на Исток. Треба да се 
има  предвид дека овие луѓе не биле професионални војници, а малкумина од 
нив знаеле нешто за војната. Главнината од ова, генерално, неборечко населе-
ние се решила да земе учество во крстоносниот потфат поради верскиот 
занес, но и поради вербата за подобар живот во Левантот, отплаќање на 
гревовите и уште ред други индивидуални убедувања. Овој прв крстоносен 
бран, главно, сочинет од селани и по некој сиромашен рицар бил слабо 
вооружен. Дотолку повеќе што се сомневам дека оној „вооружен дел“ може 
да се каже дека бил вооружен. Нивните вили, коси и секири не претставувале 
некаква закана за опасните Селџуци. Притоа, од одбранбените воени пома-
гала ретко кој поседувал некаков штит или оклоп. Покрај Петар Пустиник, на 
                                                           
9Некои научници не се сложуваат со употребата на терминот, отфрлајќи го како неоснован во 
контекстот за кој што се пишува. 
10Урбан зборувал дека „И богатите и сиромашните треба да одат во таа војна“, „Тие што се 
сиромашни овде, таму ќе бидат богати и среќни“, „Бог ќе им биде водич“, „Имотите и 
семејствата на крстоносците преминуваат под заштита на црквата“итн. Исто така може да се 
сретне и „Indulgentia plenaria“, односно опростување на гревовите. 
11С. Пеинтер, стр. 233; Povjest Ćetvrtkom,Prvi križarski pohod – 2. dio. 
12Најмалку познат како Петар Малиот – преслушај ја радиоемисијата Povjest Ćetvrtkom, 
епизода Prvi križarski pohod – 2. dio. 
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овој народен крстоносен поход како што уште е и познат, учество зел и сиро-
машниот витез Валтер Голјак или уште познат како Валтер Безимот-
ниот13.Нецелосно воено подготвените крстоносци не се движеле во заедничка 
хармонија. Очигледно било дека недостасува дисциплина во нивните редови, 
а Петар ја изгубил контролата уште на самиот почеток од патувањето. Рутата 
започнувала од Келн, па по течението на Дунав, низ Унгарија и сè до 
Константинопол. Цивилното население стравувало од движењето на крсто-
носците бидејќи често било изложувано на репресии, пљачкање, злоста-
вување, убивање, што, од своја страна, било резултат на недостиг на храна, но 
и други побуди кои не се толку значајни14.Таков е и примерот со градот 
Земун во Унгарија. Народните крстоносци на јуриш го освоиле и го опљач-
кале градот, но на информацијата дека доаѓа унгарската војска да се одмазди, 
тие веднаш се разбегале. Поучен од претходното искуство, Коломан решил 
лично да го надгледува и да го регулира преминот на својата граница. Тој, кај 
градот Мошун се судрил со последниот бран на неорганизирани крстоносци 
под водство на грофот Емих, кој и онака немал намера да ги ослободува 
Светите земји, туку го искористил моментот, па под папската прокламација 
за војна ги ставил своите лични интереси –(пљачка) и им дал легити-
митет15.Од друга, страна, пак, на византиска територија големата, но сепак 
проретчена армија била под постојан надзор и не ѝ било дозволено на едно 
место да мине повеќе од три дена. Кон крајот на јули, таа стигнала пред 
ѕидините на Константинопол. Глетката за Алексеј била повеќе од зачуду-
вачка, бидејќи народните крстоносци не биле вистинското очекување на 
императорот. Тој иако ги советувал да не одат самостојно против Селџуците, 
сепак, ги префрлил во Мала Азија во гратчето Кибурт. Верски занесените 
крстоносци уште веднаш се впуштиле во речиси сигурната смрт. Селџучкиот 
султан Килиџ Арслан сурово ги разбил противничките воени одреди кај 
гратчето Кселигордон кај Никеја. Дел од народните крстоносци успеале да се 
спасат со бегство, а меѓу нив бил и Петар Пустиник кој, сепак, се решил да ја 
чека западноевропската тешко опремена армија16.  
 
3. Патот на западноевропските витези 

 По неуспешниот потфат на народните крстоносци, во почетокот на 
летото 1096 година, на „свето поклонување“ тргнале дел од западноевроп-
ските рицари. Нивните побуди биле различни, но, генерално, се однесувале 
на стекнување имот и богатство на Исток17. Рутите по кои се движеле биле 
различни, но крајно сите воделе до Константинопол. Интересно е што во овој 

                                                           
13С. Пеинтер, стр. 233. 
14A. Udaljcov, стр. 202 – 203. 
15П. Рокаи, стр. 25; Povjest Ćetvrtkom, Prvi križarski pohod – 2. dio. 
16A. Udaljcov, стр.203; С. Пеинтер, стр. 234; Bazbattles, First Crusade: Battle of Dorylaeum 1097 

AD, [online video], 2017, https://www.youtube.com/watch?v=_hwq4_U4xH4, (пристапено на 
22.04.2019). 
17Истокот бил прочуен по скапоценостите кои ги поседува. 
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подвиг не зема учество ниту една круна. Хенрих IV, како и Филип I Дебелиот 
во ова време биле екскомуницирани и немале право да ги поведат своите 
војски на Исток. Додека останатите западноевропски владетели се сомневале 
во успехот на крстоносниот предизвик и немале намера да го ризикуваат 
својот углед за нешто кое дотогаш не било испробано. Од Долна Лотарингија 
тргнал грофот Готфрид Бујонски заедно со својот помлад брат Балдуин и тие 
имале своја рута. Таа водела по течението на реката Дунав, низ Унгарија, 
византиските територии сè до Константинопол. Од северот на Франција 
силите ги здружиле војводата Роберт Нормандиски заедно со својот зет 
Стефан од Блоа, Хуго од Вермандоа и Роберт Фландриски кои патувале по 
Апенинскиот Полуостров, а кај Апулија им се придружил и Боемунд 
Тарентски со својот братучед Танкред18.Тие по море допатувале до Драч, а 
оттаму до Цариград. Веројатно најмоќниот и најбогатиот од сите досега наве-
дени витези бил Рајмонд Тулушки кој доаѓал од југот на Франција. Тој заедно 
со папскиот легат Адемар де Монтеја имале своја рута која водела низ 
Италија до венецијанските територии, а оттаму се спуштиле по брегот на 
Јадранското Море до Драч од каде што потоа се упатиле кон престолнината 
на Византија19. Тоа што папскиот легат бил под негова заштита му давало 
извесно предимство во однос на останатите моќници20. Полека, крстоносните 
сили пристигнувале пред Константинопол. Главно, нивното однесување било 
разуздано, дотолку повеќе што до Готфрид претходно стигнала информација 
дека Хуго е заробен од византискиот император, па жестокоста била уште 
посурова21. Паралелно на тоа, Алексеј бил преплашен од моќта на крстонос-
ците кои речиси се наоѓале во „неговиот двор“. Тој очекувал одред на 
платеници кои би се бореле за него. Но, наместо тоа, добил страшна војска 
која претставувала сериозна закана по животот на Константинопол, доколку 
се има  предвид и дека еден од овие витези претходно војувал против 
Алексеј22. Во овој момент ќе дојде до израз политичката и дипломатската 
способност на императорот кој ќе успее да ги поврзе „заедничките“ интереси 
на Византија и крстоносците23. Имено, Алексеј се сложил да ги префрли 

                                                           
18Потекнуваат од домот Отвил. Домот од каде потекнувал и Роберт Гвискард. 
19A. Udaljcov, стр.203; С. Пеинтер, стр. 235. 
20Сепак, мора да се има  предвид дека ниту еден од овие предводници немал намера да му се 
потчини на друг, со што јасно се гледа нивната гордост и ривалитет. 
21С. Пеинтер, стр. 235., ја пренесува реакцијата на Готфрид, но, исто така, пренесува и дека 
станувало збор за лажна информација. Веројатно со цел да предизвика негативна возбуда кај 
дел од крстоносната армија.  
22Се работи за Боемунд Тарентски. 
23Зборувам за „заеднички“ интереси, но мора да се има во предвид дека интересите на 
императорот и на крстоносците драстично се разидувале. Во тој момент, главен предизвик за 
Алексеј било, како да ги префрли крстоносците на другата страна на Босфорот, а притоа да 
биде сигурен дека освоените територии ќе му бидат вратени? Од друга страна, во тоа време 
на крстоносците од исклучително значење му било, како да го преминат Босфорот за да 
можат под претекстот на „Ослободувањето на светите земји“ да стекнат извесно богатство и 

имоти на Истокот? Штозначи дека во дадениот момент заеднички интерес било 
преминувањето во Мала Азија, но не и останатото. 
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крстоносците од другата страна на Босфорот и постојано да ги снабдува со 
храна и вода, но по цена тие да положат заклетва дека освоените територии 
ќе ги вратат во сопственост на византиската држава. Со големи тешкотии и 
ласкање, сепак, дипломатската победа се препишала на страната на 
императорот24. Во продолжение следи извадок од „Алексијада“ на Ана 
Комнена, која опишува како Византијците гледале на новите западно-
европски дојденци – крстоносците.  

 „Гласовите допираа до Алексеј за доаѓањето на 

франачките војски. Тој се плашеше од нивната инвазија, 

бидејќи знаеше за нивната насилна жештина и променливоста 

на нивната природа, како и сите лоши навики кои се свој-

ствени за галскиот темперамент. Тие се навистина ненаситни 

во акумулација на богатството и секој нивни изговор е добар 

за да го прекршат ветувањето. Затоа, постојано на ум му беа 

причините за страв. Франките пристигнуваа како бранови од 

сите страни, со коњи, оружје и воена опрема. Толкава била 

нивната брзина и жештина што ги раскопаа сите јавни 

патишта.Со франачките војници тргнаа и жени и деца кои, 

исто така, ги напуштиле своите земји. Изгледаа безбројно 

како песок или ѕвезди; на рамената носеа знакови на црвен 

крст. Доаѓаа према нас по долините на реките, особено преку 

Дакија. Нивното мноштво се наоѓаше зад облаците како 

скакулци, кои без да ги допираат посевите паѓаа над лозовите 

насади. Според зборовите на пророкот, тоа чудо значело дека 

франачката војска ќе ги чува христијаните, а ќе биде кобна за 

израелските варвари, предадени на Бах и виното...“
25

 

 
4. Судирот со непријателот 

 Кога крстоносците пристигнале во Анадолија, прва на удар била 
Никеја26. Секако, политичката разединетост во муслиманскиот свет одела во 
полза на западноевропските витези. По освојувањето на Никеја, тие продол-
жиле да се движат кон југот на Мала Азија27.Се движеле во две колони, 

                                                           
24Од овој момент може да се заклучи дека крстоносците станале византијски вазали. 
25M. Šunić, Hrestomatija – izvora za opštu istoriju srednjeg veka, Sarajevo, IGKRO 
>SVJETLOST<, OOUR Zavod za udžbenike, 1980, стр. 169. 
26Едно од најзначајните византиско – христијански средишта низ вековите. 
27Постојат различни тврдења околу заземањето на Никеја. С. Пеинтер, стр. 236. и проф. 
Хрвоје Грачанин во радиоемисијата Povjest Ćetvrtkom, Prvi križarski pohod – 2. dio., тврдат 
дека откако крстоносците ја освоиле Никеја, веднаш му ја предале на Императорот и 
продолжиле на југ, што дозволува да се заклучи дека предводниците на походот останале 
верни на договорот од Константинопол. Но, I.Goldstenи B.Grgin, Europa i Sredozemlje u 

srednjem vijeku, Zagreb, NoviLiber, 2006, стр. 250. и Bazbattles, FirstCrusade: Battle of 

Dorylaeum 1097 AD. велат дека, додека Никеја се наоѓала под крстоносна опсада, доцна во 
ноќта, пратеници на Алексеј со потплатување на никејските месни заповедници, успеале да 
влезат во градот и да ги истакнат византиските бајраци. Разочараните крстоносци биле 
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северна и јужна. Северната колона, предводена од Готфрид и Рајмонд, 
марширала со заостанување од еден ден зад јужната, предводена од Боемунд 
и Роберт Нормандиски. Веројатно, целта на ваквото разединето и опасно 
марширање била да има доволно храна за коњите, извидување итн. Но, двете 
колони се движеле така што не вложувале доволно напори да остваруваат 
постојан контакт, а тоа ќе се покаже погубно за јужната колона при битката 
кај Дорилеум кон крајот на јуни 1097 година. Не толку бројните војски на 
Боемунд Тарентски и Роберт Нормандиски додека логорувале во близина на 
Дорилеум, паднале во заседа која ја подготвил селџучкиот султан Килиџ 
Арслан. Изненадени, веднаш испратиле известување до северната колона 
дека им е потребна помош. Петчасовната жилава одбрана на крстоносците на 
крајот се исплатила. Готфрид Бујонски и Рајмонд Тулушки најпосле ја дале 
својата поддршка и Селџуците се дале во бегство. Од оваа ситуација може да 
се потврди некоординираноста на двете колони. Тие биле на растојание од 10 
км, но на северната колона ѝ биле потребни дури пет часови да ја пронајде 
битката и да ја даде потребната помош. Но, како и да е, по битката кај 
Дорилеум, моралот и желбата за војување кај Селџуците опаднала, за сметка 
на тоа што крстоносците стекнале повеќе самодоверба и се сметале за 
непобедливи28. Интересно е што тука се сретнуваат два исклучително 
различни типови на војување. Селџучкиот – источен тип се состоел од лесно 
вооружена коњаница, во главно, со лакови и стрели. Тоа дозволувало брзо 
преместување на војската од едно на друго место. За разлика од нив, 
подвижноста и не била така лесна кај тешко вооружената оклопна крстоносна 
армија. Бидејќи крстоносците се плашеле од нова заседа, решиле патот кон 
Ерусалим да го продолжат по планината Таурус. Но оваа авантура ги чинела 
скапо. Лошите временски услови, тесните и стрмни планински патишта, 
недостигот на храна и вода ги десеткувала крстоносците. Во буквална смисла 
на зборот, поминувале низ голгота во која преживувале само најсилните и 
најиздржливите. На овој тежок пат починала и сопругата на Балдуин 
Фландриски, Готилда. Бидејќи на Запад таа располагала со прилично големо 
богатство, како нејзин сопруг Балдуин имал пристап до драгоценото благо. 
Но, по нејзината смрт, тоа право му се ускратило бидејќи двете фамилии се 
разидуваат. Од тој момент, Балдуин ја променил својата цел и наместо 
Ерусалим се дал во потрага по свое земјиште, по свој феуд. По преминот на 
планината Таурус, тој со дел од крстоносната војска се упатил кон богатата 

                                                                                                                                                                 

гневни и гледале со недоверба кон Алексеј и нивниот договор.Како и предходно, со 
потплатување Императорот успеал да ги смири неговите „сојузници.“ Се смета дека градот 
му се предал на Алексеј поради стравот што крстоносците го влевале кај никејското 
население. 
28С. Пеинтер, стр. 237 – 238; Povjest Ćetvrtkom, Prvi križarski pohod – 2. dio. 
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Едеса и во почетокот на 1098 година станал нејзин прв човек29. Создавањето 
на Едеското грофовство претставува првата крстоносна држава во Левантот30.  

Паралелно на овие случувања, главнината крстоносци се упатила кон 
Антиохија. Таа била од исклучително значење за нив. Едно, поради геостра-
тешката положба, друго, поради нејзината значајност на религиозен план31. 
Крстоносците ја опсадиле, но самата опсада била долга и тешка. Од една 
страна, Антиохијците, под водство на Јеги Сијан имале доволно храна во 
градот за да се прехранат додека ја исчекувале најбрзата помош. Дополни-
телно, градот го штителе високи и дебели ѕидини кои благо се спуштале од 
планинскиот предел кон рамнината. Од друга страна, крстоносците немале 
доволно потребни материјали за да извршат вистинска жестока опсада32.А во 
меѓувреме, Карбога, гувернерот на Мосул, на повикот на Јеги Сијан се 
мобилизирал и марширал кон Антиохија. Сепак, два дена пред неговото при-
стигнување, Антиохија веќе паднала пред западноевропската упорност33. 
Успехот му се препишува на Боемунд кој успеал да најде предавник во 
редовите на антиохиските чувари, по име Феруз34. Договорот кој го склопиле 
на Ерменецот му ветувало големо богатство и имот35. Иронично, но по зазе-
мањето на градот, сега крстоносците се нашле под опсада на непријателот. 
Карбога со огромна војска веќе се наоѓал под ѕидините на Антиохија. 
Карактеристично е тоа што за време на походот цифрата на пронајдени свети 
реликвии постојано растела, како и визиите кои ги добивале крстоносците. 
Овие чуда биле вистинската надеж на верниците кои допатувале на Исток, 
бидејќи се верувало дека тоа се знаци на божјата милост и дека Бог навистина 
го осветлува нивниот пат. Но, во сета оваа верска занес ништо не можело да 
ја надмине популарноста на визијата која ја добил Петар Бартоломеј36. 

                                                           
29Пред доаѓањето на Балдуин со ерменското гратче Едеса управувал Торос кој бил 
православен христијанин. Интересно е што токму Торос го повикал Балдуин на помош 
против мосулскиот гувернер Карбога, кој најпрво марширал кон Едеса. 
30 I.Goldstenи B.Grgin, стр. 250; A. Udaljcov, стр. 203; Bazbattles, First Crusade- Siege of Antioch 

1098 AD, [online video], 2017, https://www.youtube.com/watch?v=BV5Z_CHbkAw&t=1s, 
(пристапено на 26.04.2019). 
31Крстоносците не смееле да си дозволат да продолжат да маршираат кон Ерусалим без 
притоа да запрат кај воено моќната Антиохија, бидејќи на тој начин зад себе би оставиле 
моќен непријател. Исто така, Светиот Апостол Петар тука ја изградил првата црква со што 
дополнително се зголемува нејзиното значење и светост. 
32Им недостасувало дрво за изработка на опсадни кули. Сепак, Византијците делумно им 
помогнале доставувајќи извесен материјал преку малото пристаниште Св. Симеон. 
33Еден ден пред падот на Антиохија – 2 јуни, Стефан од Блоа се откажал од потфатот. 
34I.Goldstenи B.Grgin, стр. 250; С. Пеинтер, стр. 238; Real Crusades History, The First Crusad 

Podcast – Episode 5: The Fall of Antioch and the Battle with Kerbogha, 1098, [online video], 2017, 
https://www.youtube.com/watch?v=hJrv3vCS29s, (пристапено на 27.04.2019). 
35Можеби предавството е резултат на долгата опсада која, сепак, не била страшна по 
иднината на Антиохија. Но, поверојатно е дека ваквиот чекор бил предизвикан поради 
извесните успеси на крстоносците кои за време на опсадата успевале да победат по некој 
помал селџучки воен одред, па природно паѓал воениот морал кај опсадените.  
36Мистик од Франција кој за време на првиот крстоносен поход бил дел од редовите на 
Рајмонд Тулушки. 
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Имено, додека западните војски се наоѓале во Антиохија и биле под опсада на 
Карбога, Петар добил визија за тоа како и каде да го пронајде „Светото копје“ 
со кое Исус бил прободен додека бил распнат37.И навистина, еден ден откако 
Бартоломеј го соопштил своето искуство, во олтарот на црквата Св. Петар во 
Антиохија било пронајдено некакво копје. Веројатно, популарноста, во тоа 
време, на оваа визија доаѓа од тоа што крстоносците се наоѓале во очајна 
позиција, а по извесно време добиваат божји знак, кој за тогашниот просечен 
војник кој е во постојано исчекување на ситуацијата, значело дури и 
премногу. Вербата и воениот морал веднаш пораснале и на 28 јуни, крстонос-
ците излегле од ѕидините на Антиохија со високо подигнатото „Свето копје“, 
кое претставувало симбол на божјата волја и победа. Малата крстоносна 
армија, која едвај имала околу 200 коњи, веднаш се втурнала во непријател-
ските воени одреди и за кратко време успеала да извојува победа. Тоа било 
вистина зачудувачки, а западните витези победата ја објаснувале со различни 
приказни поврзани со помошта на „божји армии.“ Откако градот бил освоен и 
обезбеден, истиот му бил препуштен на управување на Боемунд, по договор 
кој му претходел на целиот потфат околу Антиохија. На тој начин била созда-
дена втората крстоносна држава, односно Антиохиското кнежевство. Имено, 
по заземањето на Антиохија, умира папскиот легат Адемар де Монтеја, човек 
кој уживал непроценлива почит од крстоносните лидери38.  

Обезбедувајќи „сигурна заднина“, по долгиот престој под антиохис-
ките ѕидини и нивното освојување, крстоносците конечно можеле да го 
продолжат својот марш до Светата земја. Претходно, веќе ја споменавме 
политичката разединетост во муслиманскиот свет, која и понатаму била 
силно изразита. Имено, знаеме дека крајната цел на крстоносците бил 
Ерусалим. Во тоа време, управител на Ерусалим бил Ифтихар Ал – Давла, кој 
бил потчинет на Фатимидискиот калиф. Турците Селџуци, од своја страна, по 
загубата на Антиохија не се обидувале да дадат сериозен отпор на христијан-
ските освојувачи, така што без некакви посебни тешкотии крстоносците 
пристигнале под Ерусалим. Но, мора да се напомене и разединетоста во 
однос на интересите на христијанските витези. На некој начин се создале две 
фракции. Едната, предводена од Рајмонд Тулушки, кој иако според сите пара-
метри вложувал најголеми финансии за походот, ја губел поддршката од 
главнината крстоносци. На другата страна бил Готфрид Бујонски, кој, по 
смртта на Адемар де Монтеја, добивал безрезервна поддршка од поголемиот 
дел на крстоносната армија39. На теренот состојбата била таква што Ифтихар 

                                                           
37За визијата на Петар, повеќе можете да прочитате тука: The Editors of Encyclopaedia 
Britannica, Holy Lance, 1998, Web site: https://www.britannica.com/topic/Holy-Lance, 
(пристапено на 30.04.2019)и можете да го преслушате веќе споменатиот подкаст Real 
Crusades History, The First Crusad Podcast – Episode 5: The Fall of Antioch and the Battle with 

Kerbogha, 1098. 
38I.Goldstenи B.Grgin, стр. 251. 
39Real Crusades History, The First Crusad Podcast – Episode 7:The Siege of Jerusalem, 1099, 

[online video], 2017, https://www.youtube.com/watch?v=-Rs19EBTUWU&t=338s, (пристапено 
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ги уништил поседите во околината на Ерусалим, го протерал христијанското 
население од градот, а пеколните жештини доаѓале како дополнителен товар 
за Европејците. Карактеристично е што крстоносната војска била прилично 
проретчена кога пристигнала до целта. Дел од неа останала во Едеса со 
Балдуин, друг дел во Антиохија со Боемунд, а голем дел умирала од глад, жед 
и неподносливата топлина. Па така, под Ерусалим грубо се нашле околу 1.300 
витези и 12.000 пешадија40. Првиот напад се случил веднаш по пристигну-
вањето под градските ѕидини. Веројатно подучени од предходното искуство 
под Антиохија, овојпат крстоносците сметале дека освојувањето треба да 
биде што поскоро. Протераните христијани биле од големо значење за 
крстоносците бидејќи го познавале теренот и знаеле од каде може да се 
донесат потребните суровини. Паралелно на овие случувања, трговските 
центри од Европа ја сфатиле сериозноста и успешноста на крстоносците, при 
што решиле да им се придружат поради дополнителниот бенефит кој би го 
имале доколку на Блискиот Исток завладеат христијански владетели41. На тој 
начин ѓеновските бродови зачестиле во приморските градови со многу дрво и 
докажани архитекти кои требало да ги конструираат опсадните кули42. 
Бидејќи не постоел друг начин освен заедничко дејствување, непомирените 
витези, конечно, се помириле. Пред да се случи вториот напад, се извршла 
процесија43. Нападот на Ерусалим започнал на 13 јули, а два дена подоцна 
градот бил освоен. Од овој момент започнало срамното убивање на сè што не 
било христијанско. Оваа црна дамка останала запаметена како начин на 
којшто новиот освојувач сакал да управува со Светиот град и да биде уште 
пострашно, под изговор дека тоа е Божјата волја. За прв управител бил 
избран Готфрид Бујонски, но тој не го доживеал своето крунисување. Кратко 
по освојувањето на Ерусалим, тој починал, а бил наследен од неговиот брат 
Балдуин, грофот на Едесеа, односно кралот на Ерусалим.  
 Тука некаде завршува првиот крстоносен поход со успешно остварена 
цел. Светиот град повторно се наоѓал во рацете на христијаните. Папата 
Урбан II, кој од Клермон го повикал походот, не успеал да го дознае крајниот 
расплет на настаните. Тој умрел две недели по освојувањето на Ерусалим, а 
на негово место дошол новиот понтиф Паскал II. Рајмонд, кој останал без 
посед на Блискиот Исток, нешто подоцна го нападнал и освоил Триполи, 
создавајќи ја четвртата и последна крстоносна држава на Левантот, 
грофовството Триполи. 
  
  

                                                                                                                                                                 

на 12.05.2019) и Povjest Ćetvrtkom, Prvi križarski pohod – 3. dio, [online video], 2015, 
https://www.youtube.com/watch?v=8-8y-odWc_Q&t=1s, (пристапено на 09.05.2019). 
40Исто.  
41Исто. 
42A. Udaljcov, стр. 204. 
43Христијанска церемонија која подразбира пешачење од едно на друго место или 
обиколување. 
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Резиме       

Зачетокот на првиот крстоносен поход претставува реакција на 
византиската успешна дипломатија, од една страна, а сето она што го движи 
походот, од друга страна, е верскиот занес на западноевропските верници. 
„Божјата волја“, надвиснувајќи над главата на средновековниот човек, го 
пробудила од европскиот кошмар и го повела да сонува за богатствата на 
Левантот. Разединетоста во муслиманскиот свет доаѓала како ветер во грб за 
крстоносците чиј најсериозен непријател биле временските неприлики. 
Предводени од неколку богати витези, крстоносците ја постигнуваат крајната 
цел создавајќи четири крстоносни држави, каде како круна на успехот е 
претставено Ерусалимското Кралство. 

 
Summary 

 The beginning of the first crusade campaign is a reaction to successful 
Byzantine diplomacy, on the one hand, but all that drives the campaign, on the 
other, is the religious fervor of Western European believers. "God's will", hanging 
over the head of a medieval man, awakened him from a European nightmare and 
led him to dream of the wealth of the Levant. Disunity in the Muslim world was 
coming as a back wind for the Crusaders whose most serious enemy was weather 
troubles. Led by several wealthy knights, the Crusaders achieve their ultimate goal 
by creating four crusade states, where the Kingdom of Jerusalem is presented as the 
crown of success. 
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