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Оваа публикација е изработена во рамки на проектот „Регионална
програма за локална демократија во Западен Балкан (ReLOaD)“ којшто е
финансиран од Европската унија (ЕУ), а го спроведува Програмата за развој
на Обединетите нации (УНДП). За содржината на оваа публикација како и
наодите што се изнесени во неа одговорни се исклучиво Здружението за
култура и развој на креативни индустрии Култ-Транзен и не значи дека ги
отсликува ставовите на Европската унија (ЕУ) или на Програмата за развој
на Обединетите нации (УНДП).

ЗБОР - ДВА ЗА SВЕЗДЕНИОТ ГРАД СТРУМИЦА
WORD OR TWO ABOUT THE ASTRAL CITY OF
STRUMICA

СТРУМИЦА, ГРАДОТ ШТО ТРЕБА ДА БИДЕ ОТКРИЕН
STRUMICA, A CITY TO BE DISCOVERED

Панорама на Струмица / Panoramic view of Strumica city

Овоj туристички водич има намера
да им помогне на посетителите да го
наjдат нивниот пат низ градот и да ги
откриjат и посетат атракциите во градот.
Ви препорачуваме со Вас да наjмите
професионален водич коjшто kе Ви биде
непроценлив извор на информирање и
инспирациjа.
Ви пожелуваме добредоjде и
приjатен престоj!

Струмица, градот што треба да биде откриен

This guidebook has an intention to
help visitors to find their way around the
city, discover and visit city attractions.
We recommend you to take a guided
tour with a professional tour guide who
will be an invaluable source of information
and inspiration.
We wish you a pleasant stay!
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Плоштад Гоце Делчев / The city square „Goce Delchev“

Градот Струмица, уште познат и
како: Астраион - Ѕвезден град, Градот
под Царевите Кули, според византиското
име Тивериопол или османлиското
Уструмџе, претставува важен културен,
трговски и политички центар што се
наоѓа во југоисточниот дел од Северна
Македонија. Сместен е во Струмичката
Котлина, а е опколен со венец од
планините: Беласица, Огражден и
Еленица. Низ котлината тече реката
Струмица, којашто се влева во реката
Струма. И двете реки му припаѓаат
на медитеранскиот речен слив, што
придонесува во Струмица да ги има
континетално-медитеранските одлики.

Струмица, градот што треба да биде откриен

The city of Strumica also known as
Astraion – the city of stars, the city under
the Tsar’s Towers (Czar’s Towers), Tiberiopolis – byzantine name of the town,
Ustrumge – ottoman name of the city is a
cultural, political and commercial center
located in the southeastern part of North
Macedonia. The city is situated in Strumica Valley surrounded by the mountain
ranges of Belasica, Ograzden and Elenica.
Through the valley flows the river Strumica
which then flows into the river Struma.
Both rivers belong to the Mediterranean
river basin, which contributes Strumica’s
region to have continental-mediterranean
characteristics.
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Збор - два за sвездениот град Струмица / Word or two about the astral city of Strumica

Постојат повеќе легенди за тоа
како градот Струмица го добил своето
име. Една од познатите легенди е
според Струма, името на ќерката на
некој заповедник на Словените во
Струмичката област. Таа го предала
својот татко заради љубовта кон еден од
војсководците којшто сакал да го потчини
нејзиниот народ. Оваа легенда вели дека
утврдениот град бил опсаден од силна
византиска војска, којашто дотогаш
никогаш не успевала да го освои. Тогаш
се случило предавството на Струма,
којашто била вљубена во византискиот
војсководец и му ја открила тајната за
неосвоивата Струмичка тврдина. Тајната
била во искачувањето на коњаницата. За
да се искачи до тврдината, коњаницата
морала да ги заврти наопаку потковиците
на коњите. Така, градот Струмица бил
освоен од страна на Византијците.
Географската положба, поволната
клима и плодното земјиште придонеле
струмичката област со векови да биде
мета на освојување и важен крстопат
на Балканот и Средна Европа. Градот
Струмица и неговата околина нудат
незаборавно патување низ епохите.
Патникот како палимпсест ќе ги открива
напластените слоеви на историјата и
начинот на живот на населението коешто
живеело на овие простори, почнувајќи
од неолитот, халколитот, бронзената и
железната ера, античкиот, византискиот
и отоманскиот период.
Денес Струмица претставува важен
регионален центар во југоисточниот дел
на Северна Македонија со над 45.000
жители.

Струмица, градот што треба да биде откриен

Збор - два за sвездениот град Струмица / Word or two about the astral city of Strumica

One of the famous legends is that the
city got its name according to the name of
the daughter of a commander of the Slavs
in Strumica area, who betrayed her father
for the love of one of the military leaders
who wanted to subjugate her people. The
legend says that the fortified town had
been besieged by a strong Byzantine army,
a town which had never been conquered
until then. That is the period when Struma’s betrayal happened, who was in love
with the Byzantine general and revealed
the secret of the unassailable fortress of
Strumica town. The secret to the unassailable fortress was in the ascent of the
cavalry. The way to manage that is to turn
the horseshoes upside down – that is how
the town Strumica was conquered by the
Byzantines.
The geographical position together
with the favorable climate and the fertile
land have contributed to the Strumica
region to be the target of conquest and
an important crossroads at the Balkans
and Middle Europe through the centuries.
Strumica and its region offers an unforgettable journey through the ages, where the
traveler, like a palimpsest will discover the
many layers of history and the way that
people in this region lived, starting from
the Neolithic, Chalcolithic, Bronze, and
Iron age, also from the Ancient, Byzantine
and the Ottoman period.
Today, Strumica is an important
regional center in the south-east part of
North Macedonia with over 45.000 citizens.

Фотографија од Стара Струмица, 1917 година / Photography from Old town of Strumica, 1917.

6

Strumica, a city to be discovered

Струмица, градот што треба да биде откриен

7

Strumica, a city to be discovered

СТРУМИЦА ВО НЕКОЛКУ ДЕНОВИ I ПРВ ДЕН: СТАР ГРАД
STRUMICA IN A FEW DAYS I DAY ONE: OLD TOWN

Плоштад Гоце Делчев / The city square „Goce Delchev“

За да поминете неколку
незаборавни денови во
Струмица, Ви организираме
програма со којашто ќе го
запознаете овој магичен град.
Секој град си има свои лични
одлики, па така и градот
Струмица не е исклучок.
Веруваме дека најдобриот
начин да го запознаете
нашиот град е преку неговите најинтимни
карактеристики и вредности. Ние Ви
предлагаме да го истражите градот,
употребувајќи серија концентрични
кругови почнувајќи од центарот на градот
и одејќи кон надвор. Центарот на градот
е областа околу градскиот плоштад и
улицата - корзо којашто е најпознатата
променада во централното градско
подрачје.

In order to spend a few unforgettable
days in Strumica, we offer you a program
with which you will discover this magical
town. Each town has its own personal
characteristics, and Strumica is not an
exception. We believe that the best way to
discover our town is to get to know its most
intimate characteristics and values. We
recommend exploring the town by making
a few concentric circles starting from the
city center and moving outwards. The city
center is the area around the square and
the street known as “Korzo” which is the
most popular promenade in the central
area of the city.

Одовде го започнуваме нашето
истражување на градот Струмица.
Повеќето ресторани и кафулиња се
наоѓаат на оваа улица. Овде сме на
градскиот плоштад во Струмица, во девет
часот наутро! Ќе треба да станете малку
порано, но ќе видите дека вредело! Дури
и да го пропуштите вашиот појадок, не се
разочарувајте! Ќе сретнете многу убави
и мирни места за време на нашата прва
прошетка што нудат типичен струмички
појадок и првокласно еспресо. Стартна
точка на движење ни претставува од
плоштадот нагоре до самиот крај
каде што можеме да ги забележиме
двете најрепрезентативни згради,
Градското собрание и некогашниот
хотел „Српски крал“, денес адаптиран
во банка. Градското собрание како
административна зграда е сместена
во централното градско подрачје и
доминира со својата фасада.

From here we start exploring Strumica. Most restaurants and Café bars are
located on this street. So, we are here
at the city square in Strumica at nine in
the morning! You will have to wake up a
bit early, but it is worth it, you will see!
Even if you miss your breakfast, don’t get
disappointed! You will see many nice and
quiet places during our first walk that offer
typical breakfast from Strumica and first
class espresso! Starting point of movement
is the square and it goes at the end of the
promenade where we can see the two most
notable buildings – The City Hall and the
Hotel “Srpski Kral” (“Serbian King”). The
City Hall as an administrative building is
located in the city center and dominates
with its façade.

Собрание на град Струмица / Assembly of the city of Strumica

Струмичко корзо / Street known as „Korzo“
Струмица, градот што треба да биде откриен

8

Strumica, a city to be discovered

Струмица, градот што треба да биде откриен

9

Strumica, a city to be discovered

Струмица во неколку денови. Прв ден: Стар град / Strumica in a few days. Day One: Old Town

Наспроти неа се наоѓа и некогашниот
хотел „Српски крал“, изграден во истиот
архитектонски стил, а дијагонално од
него е и малиот градски парк. Стилот на
објектот е во неокласична архитектура,
карактеристичен за градбите во Струмица
во првите три децении од 20 век.
Декоративните елементи на зградата се
со изразени западни стилски влијанија,
познати за градителството во тој период.
Исто така, еден од порепрезентативните
објекти од овој период е и хотелот
“Српски крал”.

Right next to it is the above mentioned hotel which was built in the same
architectural style and a small park as well.
The style of the building originates from
the neoclassical architecture, which is
distinctive for Strumica in the first three
decades of the 20th century. The décor
of the building has visible western impact,
widely used in this period. The Hotel “Srpski
Kral” also has characteristics from this
period.

Хотел Српски Крал во кој денес е сместена банка / Hotel “Srpski Kralj” in which today is a bank

Овој објект се наоѓа на аголот од
улиците “Сандо Масев” и “Благој Мучето” и
со својата положба и архитектура зазема
доминантно место во амбиенталната
целина на централното градско јадро.
Граден е во периодот од 1926 до 1928
година и функционирал како прв бордел
во градот. Хотелот имал приземје, кат и
тавански простории.
Струмица, градот што треба да биде откриен

This building is located on the corner
of St. “Sando Masev” and “Blagoj Mucheto”,
and because of its location and architecture takes a dominant place in the overall
ambient of the central area of Strumica.
It was built in the period between 1926
and 1928 and used to function as the first
brothel in the town. The hotel had a ground
floor, first floor and attic rooms.
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Струмица во неколку денови. Прв ден: Стар град / Strumica in a few days. Day One: Old Town

Приземниот дел бил
граден и опремен за
градска кафеана, додека
просториите на катовите
служеле како хотелски
апартмани. Фасадата
била богато украсена
со нагласен завршен
венец, профилиран со
флорална декорација над
и под прозорците, како и
на аголната кула. И двете
згради сведочат за времето
кога градот Струмица
како дел од Вардарска
Македонија, припаѓал на Кралството на
Србите, Хрватите и Словенците. На левата
страна веднаш продолжуваме кон старото
градско јадро на градот или по познатата
Струмичка чаршија. Триесетината куќи
долж улицата се материјален доказ за
урбаниот развој на градот и жителите
од ова подрачје. Улицата ги вклучува
куќите на некогаш богатите трговци и
занаетчии од Струмица. Најголемиот
дел од објектите се градени меѓу 1920 и
1935 година и имаат неокласицистички и
необарокни обликувани карактеристики
што се манифестираат преку релјефната
обработка на малтерот
од нивните фасади.
Иако новоизградените
објекти го нарушуваат
компактниот изглед на
куќите и улицата, сепак
може да се доживее духот
на местото. Продолжувајќи
долж улицата ќе наидете на
католичкиот храм „Успение
на Пресвета Богородица“
кој е еден од поновите
градби во Струмица.
Струмица, градот што треба да биде откриен

The ground floor was fitted
for a city tavern, while the
rooms on the first floor
served as hotel rooms. The
façade was rich with quite
visible crown façade, with
added floral decoration
above and under the windows and on the corner
tower as well. Both buildings
witness a time when Strumica and part of the country
were part of the Kingdom of
Serb, Croats, and Slovenes.
On the left side we continue
along the old part of the town, also known
as “ Strumichka Charshija” (Strumica
Bazaar). There are around thirty houses
along the street that are a living proof of
the urban development of the town and
the citizens that live in this area. On this
street are found the houses of the ones
wealthy merchants and craftsmen from
Strumica. The majorities of the buildings
are built between 1920 and 1935 and have
neoclassical and neo-baroque features that
are visible from the look of their façades.
Even though the newly constructed
buildings disrupt the compact look of the
houses and the street, you
can still feel and experience
the spirit of this place. Going
along the street you will see
the Catholic Temple “Dormition of the Mother of God”,
one of the newest buildings
in Strumica.

Катедрална црква
„Успение на Пресвета Богородица
Cathedral church
„Dormition of the Mother of God“
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Струмица во неколку денови. Прв ден: Стар град / Strumica in a few days. Day One: Old Town

From there, we can turn left along the
street in the old part of the town. At the
end of this street on the left side you can
see the magnificent Orthodox church St.
Cyril and Methodius. The spiritual struggle
in Strumica started with opening schools in
which the classes were held in Macedonian
language and with the rising churches in
which the service was performed in old
Slavic language. There were several Orthodox churches in the town, and today the
church dedicated to the Slavic educators
St. Cyril and Methodius is the one that
is still kept. This church is located in the
south-west part of Strumica. The initiative
for the construction of the church was
started after the burning of the church St.
Dimitrij from the 19th century and after
the heated church conflicts in the town
between the Greek Patriarchate and the
Bulgarian Exarchate that erupted in the
renaissance period in 1869.

Црква Св.Кирил и Методиј / Church St.Cyril and Methodius

Оттаму, може да продолжиме веднаш
лево по улицата во стариот дел на градот.
На крајот од оваа улица од левата страна
се издига прекрасниот православен
храм “Св.Кирил и Методиј”. Духовната
борба во градот Струмица започнала со
отворање училишта во коишто се учело
на македонски јазик, како и со градење
цркви во коишто богослужбата се вршела
на старословенски јазик.

Во градот постоеле повеќе
христијански цркви, а денес е зачувана
црквата посветена на словенските
просветители св. Кирил и Методиј.
Оваа црква се наоѓа во југозападниот
дел на Струмица. Иницијативата за
изградбата на храмот била покрената
по опожарувањето на црквата “Св.
Димитрија” од XIX век и по жестоките
црковни судири во градот помеѓу Грчката
Патријаршија и Бугарската Егзархија што
избувнуваат во преродбенскиот период,
во 1869 година.
Струмица, градот што треба да биде откриен
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Струмица во неколку денови. Прв ден: Стар град / Strumica in a few days. Day One: Old Town

The construction of the first church
began with a Sultan’s screed during the
time of the bishop Paisius in 1750, while
the construction of the upper church
was completed in 1912, during the time
of the Bulgarian Metropolitan Gerasim.
The church has a base in the shape of a
cross with narthex and bell tower on the
west side, while on the east side there is an
altar area. In the style of the architectural
design, decorative and constructive similarities can be seen when compared with
the architectural design of the Russian
Monastery St. Panteleimon and the Thessaloniki church St. Georgi. The interior is
divided into two floors – the basement is
dedicated to Holy 15 Tiveriopolis Martyrs
while the ground floor is dedicated to the
Slavic enlighteners St. Cyril and Methodius.
The entrance to the lower church is
on the north side, and the entrance to the
upper church is on the western side. Both
churches (upper and lower) have carved
iconostasis made by the craftsman from
the Debar school Nestor Aleksiev in 1935.
The icon painting for the churches
was made by the icon painters Grigor
Pecanov from Strumica, Gavril Atanasov
from Berovo and D.A. Papradishki, and
there were also icons painted by anonymous artists, brought in from the burned
church St. Dimitrij. Today, all the icons are
exhibited in the church gallery of Holy 15
Tiveriopolis Martyrs which is located at
the site known as Holy 15 Hieromartyrs of
Tiveriopolis in the Turkish neighborhood
in Strumica. In the church of St. Cyril and
Methodius the relics of St. Basil the Great
and St. Theophan Nachertania can be
found. Here is also the grave of Exarchate
Metropolitan Gerasim who was the initiator
for the construction of the upper church.

Изградбата на првата црква
започнала со султански ферман во
времето на владиката Пајсие во 1750
година, додека изградбата на горната
црква била завршена во 1912 година,
во времето на бугарскиот митрополит
Герасим. Црквата има крстовидна основа
со нартекс и камбанарија на западната
страна, додека на источната страна
содржи развиен олтарен простор. Во
архитектонско-стилското обликување се
препознаваат декоративните и градежни
сличности со архитектурата на рускиот
светогорски манастир “Св. Пантелејмон”
и солунската црква “Св. Георгиј”.
Ентериерот функционално е поделен
на два ката, од кои подрумскиот кат е
посветен на св. Петнаесет тивериополски
свештеномаченици, додека приземниот,
горниот кат, е посветен на словенските
просветители св. Кирил и Методиј. Влезот
за долната црква е од северната, а за
горната од западната страна. И двете
цркви (горна и долна) имаат иконостаси
во резба изработени од мајсторот на
дебарската школа Нестор Алексиев во
1935 година. Иконописот за црквите го
изработиле зографите Григор Пецанов
од Струмица, Гаврил Атанасов од Берово
и Димитриј Андонов Папрадишки од
Папрадиште, Велешко. Исто така, имало
и икони од анонимни мајстори, донесени
од изгорената црква “Св. Димитриј”, денес
изложени во постојаната галериска
постановка во црквата “Св. Петнаесет
тивериополски свештеномаченици”
којашто се наоѓа во турското маало во
градот Струмица. Во црквата “Св. Кирил
и Методиј” се наоѓаат дел од моштите
на свети Василиј Велики и свети Теофан
Начертани. Овде се наоѓа и гробот на
егзархискиот митрополит Герасим којшто
бил иницијатор за изградба на горната
црква.
Струмица, градот што треба да биде откриен
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Зградата на Стариот Суд / Building of the Old Court

Горниот стар дел на градот
изобилува со стара архитектура. Над
црквата “Св. Кирил и Методиј” се наоѓа
зградата на Стариот суд изградена околу
1900 година како нов тип административна
зграда во Струмица. Изградбата на
зградата ги следи административните
реформи преземени од османлискиот
режим. Оваа историска зграда во
моментот е напуштена, но во минатото
се употребувала како суд, затвор и
училиште. Зградата има традиционален
симетричен план на градба од два ката и
големи димензии, додека декоративните
елементи на нејзината фасада ги следат
западноевропските тенденции. Една од
најрепрезентативните градби е куќата на
Хаџитосеви, лоцирана во стариот дел од
градот, на улицата “Св. Кирил и Методиј”
бр.41. Овој објект е еден од највредните
зачувани споменици на староградската
архитектура во Струмица од XIX век.
Оваа струмичка куќа е восхитувачка не
Струмица, градот што треба да биде откриен

The upper old part of the city
abounds with old architecture. Above
the church St. Cyril and Methodius is the
building of the Old Court built around 1900
as a new type of administrative building in
Strumica. The construction of the building
follows the administrative reforms taken
from the Ottoman regime. This historic
building is currently abandoned but in
the past it was used as a court, prison,
and school. The building has a traditional
symmetrical plan of construction of two
floors and large dimensions, while the
decorative elements of the façade follow
the western European trends. One of the
most representative houses is the house
of Hadzitosevi, located in the old part
of the city, on the street “St. Cyril and
Methodius” no. 41.This house is one of
the most valuable preserved monument
of the old architecture of Strumica from
the XIX century. The house is admired not
only because of its size, but also because of
14
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само по нејзината големина, туку и по
нејзиниот отворен чардак. Приземјето
е градено од камен и служел како
стопански дел со три простории,
додека другите два ката во бондрук
систем биле користени за домување.
Одаите на катовите се поставени по
должината на чардакот, со прозорци
што гледаат кон него. Раскошниот чардак
на вториот кат е отворен и кон улицата,
разбивајќи ја монотонијата на фасадата
и преку издадената тераса на крајот.
Декоративните елементи на бочната
фасада, како што се извиените косници
под балконот, релјефната декорација над
прозорците и профилираниот завршен
венец, го потврдуваат влијанието на
увезените европски форми. Сето тоа е
успешно споено со старата домашна
градителска традиција, како редок
пример во обликувањето на старата
струмичка куќа.

its open porch. The ground floor was made
of stone and served as a commercial part
of the house with three rooms, while the
other two floors were used for housing.
The rooms on the floors are located along
the porch with a view towards the porch
itself. The luxurious porch on the second
floor is open and looks toward the street,
breaking the monotony of the façade. The
decorative elements of the side façade
such as the sculpted details beneath the
balcony, the decoration above the window
and the crown façade, confirm the influence of the imported European shapes.
All this is successfully merged with the old
domestic building tradition, and poses as
a rare example in the shaping of an old
house typical for Strumica.

Куќата на Хаџитосеви
The house of Hadzitosevi

Струмица, градот што треба да биде откриен
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Друг таков објект што се издвојува
по својата импозантност е старата
Турска Пошта, лоцирана во стариот дел
на градот во близина на Орта Џамија.
Градена е во XIX век, првобитно како
јавен објект, а подоцна приспособена
во објект за домување. Таа е обликувана
со приближна квадратна основа, со
подрумски дел од камен, приземје и кат
во бондрук систем со карактеристична
вертикална геометризација. Катот има
мало еркерно издавање само на двете
страни од куќата, а широката стреа со
обликуван венец силно го нагласува
покривот обложен со ориентални
ќерамиди. Иако во стилско-естетското
обликување на овој објект се чувствува
влијанието на западноевропската
архитектура - кубизмот, сепак
зачуваните карактеристични елементи
на староградската архитектура
овозможуваат тој да се вброи во ретките
објекти со културно-историски вредности
што ја обликувале архитектонската
визура на некогашна Струмица.

Other such building that stands out
is the old Turkish Post, located in the old
town near Orta Mosque. It was built in the
XIX century, initially as a public building
and later adapted to a housing facility. It is
framed with approximate square base, with
basement made of stone, ground floor and
a floor with characteristic vertical geometry. The floor has a small edging only on
both sides of the house, and a wide eave
which vividly emphasizes the roof covered
with oriental shingles. Although the influence of the western European architecture
is felt on the stylistic and aesthetic shaping
of the building, the preserved characteristic elements of the old architecture
enable it to be included as part of the
rare objects with cultural and historical
values that shaped the architectural vision
of old Strumica.

Стара Турска Пошта / Old Turkish Post

Струмица во неколку денови. Прв ден: Стар град / Strumica in a few days. Day One: Old Town

Near this building is located the
sacred Orta Mosque, a mosque built in
1613/1614 during the reign of Sultan
Ahmed I. Under the foundations of the
Orta Mosque are the remains of a medieval
three-aisle church. Its existence dates back
to the late XI and early XII centuries. Fresco
painting has the same stylistic features
as the church in Vodocha dating from the
first half of XI century. Fragments of the
frescoes can be seen in the existing exhibition at the Museum in Strumica, which
is also located in the old part of the city.
NI Museum Strumica was founded in the
distant 1952 and it is a place where you
can travel centuries back in time and get
in touch with the history of Strumica and
the region through a rich ethnographic and
archeological collection that talks about
the rich way of life and beliefs of the people
who lived in this region over the centuries.
You can learn about the historical past of
the town and its development over the
years.

Орта Џамија / Orta Mosque

Во близина се наоѓа и сакралниот
ориентален објект Орта Џамија
подигнат во 1613-1614 година за време
на владеењето на султанот Ахмед
I. Под темелите на Орта Џамија се
наоѓаат остатоци од средновековна
трикорабна црква. Нејзиното постоење
датира од крајот на XI и почетокот на
XII век. Фрескосликарството ги има
истите стилски карактеристики како и
водочката црква од првата половина на
XI век. Фрагменти од фреските можат
да се видат во постојаната музејска
поставка во Музејот во Струмица што се
наоѓа исто така, во стариот дел на градот.
Националната установа Завод за заштита
на спомениците на културата и Музеј во
Струмица е основан во далечната 1952
година и овде на едно место можете да
пропатувате низ вековите наназад и да се
запознаете со историјата на Струмица и
регионот преку богатата етнографска и
археолошка колекција којашто сведочи
за богатиот начин на живот и верувањата
на луѓето коишто живееле овде на овие
простори низ вековите. Можете да се
запознаете со историското минато на
градот и со неговиот развој низ годините.

НУ Завод и Музеј Струмица / NI Museum Strumica
Струмица, градот што треба да биде откриен
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Црква Св.15 Тивериополски Маченици / Church Holy 15 Hieromartyrs of Tiveriopolis

Next to Orta Mosque lies the site
“Machuk” a late ancient urban palace full
of mosaics. Given the location, the size,
the architectural concept of the premises
and the remains of the interior – mosaics
and frescoes, it can be concluded that it
is an urban palace built between the IV
and VI centuries. This expands and complements the knowledge about the late
antique settlement located in the old part
of Strumica, where a constant cultural and
spiritual life unfolded. The time continuum
is confirmed through the spatial dimension
of the civilizational presence of this region.
The decorative concept of the mosaics
found in site Machuk, together with the
mosaic decorative elements of the site
Holy 15 Hieromartyrs of Tiveriopolis testify
to the continuum of the artistic expression
in late antique period. One of the older
mosques in Strumica is Hunkar Mosque.
There are no sources for its construction
but research shows that it is one of the
oldest mosques in Strumica. The remains
of the building show the usual combination
of stone and brick as building materials

Археолошки локалитет Св.15 Тивериополски Маченици
Archeological site Holy 15 Hieromartyrs of Tiveriopolis

До Орта Џамија се наоѓа
локалитетот Мачук, доцна античка
урбана палата со мозаици. Со оглед
на местоположбата, големината,
архитектонската концепција на
просториите и остатоците од ентериерот
- мозаиците и фрескоживописот, станува
збор за урбана палата изградена помеѓу
IV и VI век. Со тоа се прошируваат
и надополнуваат сознанијата за
доцноантичката населба подигната
во стариот дел на денешна Струмица,
каде што се одвивал непрекинат
културен и духовен живот. Временскиот
културолошки континуитет се потврдува
преку просторната димензионираност
на цивилизациската присутност во овој
крај. Декоративната концепција на
мозаиците од локалитетот Мачук, заедно
со мозаичните декоративни елементи на
локалитетот Св. Петнаесет тивериополски
свештеномаченици, сведочат за
континуитетот на уметничкиот израз во
доцната антика во градот и пошироко.
Една од постарите џамии во Струмица
е Хуќар Џамијата. Не постојат извори за

Струмица, градот што треба да биде откриен
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нејзината изградба, но истражувањата
покажуваат дека е една од најстарите
џамии во Струмица. Остатоците на
градбата ја покажуваат вообичаената
комбинација од камен и тула како
градежни материјали што се употребени
за изградбата на нејзините ѕидови. Исто
така, кубната куполна структура на салата
за молитви ја следи најчестиот пример
на изградба на отоманските џамии.
Куполата е разрушена, но сепак може да
се види нејзината убавина. На остатоците
од декоративната тула можете сè уште
да се восхитувате. Денес од џамијата
може да се видат само два трошни ѕида,
додека новоизградените куќи околу неа
го влошува нејзиниот сегашен статус.
Локалитетот Св. 15 тивериополски
свештеномаченици во една од своите
фази сведочи за состојбата на градот
во доцноантичкиот период. На ова место,
култот на св. Петнаесет тивериополски
свештеномаченици се одржал до денес.
Со археолошките истражувања на овој
локалитет коишто со делумни прекини
траеле од 1972 до 2008 г. е откриен
комплекс од црковни градби, како и
Струмица, градот што треба да биде откриен

used for the construction of the walls.
Also, the cube dome structure of the
prayer room follows the most common
example of construction seen in Ottoman
Mosques. The dome is destroyed, but you
can still see its beauty. You can admire
the remains of the decorative brick. Today,
only two fragile walls can be seen left from
the mosque, while the newly built houses
around it worsen its present status. The
site Holy 15 Hieromartyrs of Tiveriopolis in
one of its stages testifies about the state
of the town in the late antique period. At
this place, the cult of Holy 15 Tiverioupolis
Martyrs is kept alive to this day.

Основа на сакралните објекти од локалитетот
Св. 15 Тивериополски Свештеномаченици, Струмица
The basis of the archaeological site of
the Holy 15 Hieromartyrs of Tiveriopolis
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23 засводени гробници. Во наосот на
една од црквите е сместена централната
гробница со портретна претстава на
Св. 15-те Тивериополски маченици.
Според своите карактеристики, ова
ѕидно сликарство спаѓа во редот на
најстарите фрескоживописи откриени
на подрачјето на Северна Македонија.
Централната гробница и другите 22
засводени гробници се изградени врз
постар храм, односно ранохристијанска
базилика, чијшто под бил декориран со
полихромен мозаик.
Овој храм уште од својот почеток
играл голема улога во христијанизацијата
на териториите источно од Вардар.
Култот продолжил да живее и во IXX век меѓу словенското население
кое живеело на територијата на
денешна Северна Македонија. Денес
празнувањето на Св.15-те Тивериополски
свештеномаченици на 11 декември е
составен дел на модерна Струмица.
Во рамките на комплексот се наоѓа
и галеријата на икони. Турската
османлиска власт по освојувањето на
Македонија и Струмичко, извршила
промени во демографската структура
на населението. Историските извори
говорат за колонизаторските потфати,
а и зачуваните архитектонски воени и
верски објекти одат во прилог на овие
факти.

Archeological research made at
the site with partial interruptions lasted
from 1972 to 2008 discovered complex of
church buildings and 23 vaulted tombs. In
the nave of one of the churches there is
a central tomb with a portrait of the Holy
Hieromartyrs of Tiveriopolis. According
to its characteristics, this wall painting
belongs to the order of the oldest fresco
paintings discovered on the territory of
North Macedonia. The central tomb and
the other 22 vaulted tombs were built
over and older temple, that is, an early
Christian basilica whose floor was decorated with polychrome mosaic. From the
very beginning, this temple played a major
role in the Christianization of the territories east of Vardar. The cult continued to
exist in the IX-X century among the Slavic
population who lived in the territory of
today’s northern Macedonia. Today the
celebration of Holy 15 Hieromartyrs of
Tiveriopolis on the 11th December is an
integral part of modern Strumica. Within
the complex there is also the gallery of
icons. The Ottoman period made changes
in the demographic structures of the population. Historical sources speak of colonial
endeavors, and the preserved architectural
military and religious buildings support
these facts.

Струмица во неколку денови. Прв ден: Стар град / Strumica in a few days. Day One: Old Town

Strumica changed its Christian-like
appearance and gained the image of an
oriental city with a dominant representation of the Turkish ethnic community
since the XV century. The preserved
architectural military and religious buildings testify to the Ottoman period and
among such objects is the Feudal tower
from the Ottoman period of the XVI century. The entire beauty of the city can be
seen from the Kosturnica Memorial built
on the hill Samoranica at 327m above sea
level. The construction of the memorial
complex began in 1979, and on July 4
1982, the remains of the fighters for the
National Liberation War of the city were
laid: Blagoj Jankov-Mucheto, Geras Cunev,
Sando Masev, Vasil Surchev, Kiro Abrashev,
Iljo Shopov, Janko Cvetinov and Dimitar
Cvetinov.

Феудална кула од Османлискиот период
Feudal tower from the Ottoman period

Струмица го изменила христијанскиот
изглед и добила лик на ориентален град
со доминантна застапеност на турската
етничка заедница од XV век. Зачуваните
архитектонски воени и верски објекти
сведочат за отоманскиот период. Меѓу
таквите објекти е и Феудалната кула од
отоманскиот период од XVI век. Целата
убавина на градот може да се види
од Спомен-костурницата на Струмица
изградена на ридот Самораница на 327
метри надморска висина. Изградбата на
меморијалниот комплекс започнала во
1979 година, а на 4 јули 1982 година се
положени посмртните останки на борците
од народноослободителната војна од
овој град: Благој Јанков - Мучето, Герас
Цунев, Сандо Масев, Васил Сурчев, Киро
Абрашев, Иљо Шопов, Јанко Цветинов и
Димитар Цветинов.

Меморијален комплекс „Спомен костурница“
Memorial complex „Kosturnica“

Галерија на икони / Gallery of icons
Струмица, градот што треба да биде откриен
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Археолошки локалитет „Цареви Кули“ / Archeological site Tsar’s Towers

Струмица, градот што треба да биде откриен
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Еден од најрепрезентативните
локалитети за посета во Струмица е
средновековната тврдина Цареви Кули.
Дебелите бедеми и тврдини наречени
Цареви Кули се наоѓаат на јужната
страна од градот, на рамното плато на
врвот од ридот што стрмно се издига над
Струмица. Платото се наоѓа на надморска
висина од 449 метри и тоа овозможува
прегледност и контрола над целата
Струмичка Котлина. Местото лесно се
брани и без да биде утврдено, затоа што
од сите страни е опкружено со стрмнини.

One of the most representative
sites worth visiting is the medieval fortress Tsar’s Towers (Strumica Fortress).
Tsar’s Towers is a fortress with thick walls
located on the southern side of the city,
on the flat plateau on the top of the hill
that rises steeply above Strumica. The plateau is at an altitude of 449 meters and
it provides visibility and control over the
entire Strumica valley. The place can easily
be defended because it is surrounded by
inclines on all sides.

Ваквата местоположба на
тврдината овозможува едновремено
да се контролираат трите влеза во
градот. По самите рабови на платото
се наоѓаат остатоци од одбранбени
ѕидови. Западниот ѕид, во должина од
четириесетина метри, и денес е добро
видлив. Овој одбранбен ѕид долж платото
ја следи конфигурацијата на теренот
по речиси иста изохипса. Покрај овој
бедем на врвот на ридот, постојат уште

This location allows control over the
three entrances of the city at the same
time. On the edges of the plateau there
are remains of defensive walls. The western
wall, which is about 40 meters long, it is still
visible today. This defensive wall that goes
along the plateau follows the configuration
of the terrain following almost the same
isohypse. Besides this thick wall on the
top of the hill, there are several others
that stretch on the north side. They prob-
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Струмица во неколку денови. Прв ден: Стар град / Strumica in a few days. Day One: Old Town

Археолошки локалитет „Цареви Кули“ / Archeological site Tsar’s Towers

неколку други коишто се протегаат на
северната страна во неколку појаси.
Тие најверојатно допираат до самиот
град Струмица. Главниот влез се наоѓал
на јужната страна. Влезот бил зајакнат
со две правоаголни кули, од кои
југозападната и денес е фрагментарно
зачувана. Југоисточната кула се издигала
сé до земјотресот што ги погодил овие
краишта во 30-те години на XX век. Влезот
на јужната страна бил овозможен со
мост, кој во одредени периоди веројатно
бил подвижен. Тој го премостувал
вештачкиот длабок дол поврзувајќи го
со гребенот јужно од влезот. Може да
се претпостави дека вакви кули имало и
на северозападната и североисточната
страна, зашто целата тврдина има форма
на четириаголник. Во внатрешноста на
тврдината се наоѓаат добро зачувани
остатоци од повеќекатна полигонална
кула како еден вид команден центар,
таканаречен донжон, преку кој се
раководело со одбраната. Таа се
протега во правец север-југ и однадвор
Струмица, градот што треба да биде откриен

ably reach the city of Strumica. The main
entrance used to be on the south side. The
entrance was reinforced with two rectangular towers, of which the one located on the
southwest is still fragmentarily preserved.
The southeastern tower was in a good condition up until the earthquake that struck
these parts in the 1930s. The entrance
on the south side could be reached only
by a bridge, which at certain times was
probably movable. The bridge connected
the nearby deep downhill with the ridge
on the south side of the entrance. It can
be assumed that such entrance towers
existed on the northwest and northeast
sides too, because the whole fortress is
in the shape of quadrangle. On the inside
there are some well-preserved remains of
a multistorey polygonal tower with a look
of a type of command center, a so-called
donjon, through which the defense was
guided and controlled. The tower extends
in a north-south direction and its outside
form looks like an irregular hexagon with
two sharp angles facing north and south,
24
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Археолошки локалитет „Цареви Кули“ / Archeological site Tsar’s Towers

има форма на неправилен издолжен
шестоаголник со два остри агли свртени
кон север и југ. Внатрешноста на кулата
е четириаголно организирана и имала
два или повеќе катови. Педесетина метри
северно од кулата се наоѓа четириаголна
просторија издлабена во земјата. Се
претпоставува дека била цистерна за
вода или складиште за храна: жито, вино
и др. На западната и источната страна
се наоѓаат зарамнети платоа на кои се
констатирани стопански и станбени
објекти на посадата од тврдината. На
западната страна, непосредно под
бедемите на тврдината, се наоѓа мал
објект со непозната намена, од месното
население нарекуван “црквичка”. Јужно
од тврдината на блиското ритче со
зарамнето плато се наоѓа некропола што
со одредени прекини била во употреба
од IV век п.н.е. сé до средновековјето.
Оваа некропола е поврзана со посадата
во тврдината, што на некој начин
претставува потврда за долготрајноста
на Царевите Кули.
Струмица, градот што треба да биде откриен

the interior is four angled and used to have
two or more floors. Around fifty meters
north of the tower there is a square-shaped
room carved into the ground. It is assumed
that it used to be a water tank or storage
for food such as grain, wine, etc. On the
west and east sides there are flattened plateaus where the economic and residential
buildings of the fortress were found. On the
west side, just below the thick walls there is
a small building used for unknown purposes
which is called “church” by the local population. On the south side of the fortress on
the nearby hill there is a necropolis, which
with interruptions has been in use since
the IV century BC and until the middle
ages. This necropolis is associated with the
people who resided in the fortress, which
in a way is confirmation of the longevity
of the Tsar’s Towers.
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Панорама на градот / Panoramic view of the city

Скулптура „Жена под маска“ – бронза, 2009, Наташа Божарова
Skulpture „Woman under mask“ – bronze,2009, Natasha Bozarova

СТРУМИЦА ВО НЕКОЛКУ ДЕНОВИ I ВТОР ДЕН: ЦЕНТАРОТ НА ГРАДОТ
STRUMICA IN A FEW DAYS I DAY TWO: THE CENTER OF THE CITY

the newest sculptures “A girl from Strumica under a mask” made by the sculptor
Natasha Bozharova in 2010. The sculpture
is a symbol of the city and it has a central
place on the square. It represents the carnival tradition as an important element
of the city’s cultural identity. The bronze
figure made in natural size, holds a carnival
mask in one hand and a flag with the city’s
emblem in the other. The altitude, latitude
and other useful information about the
city are written on all four sides of the
marble stand. It was completed by the
academic Branko Koneski.
A building that dominates the
landscape of the square is the modern
architectural structure of the NI Cultural
Center “Anton Panov” built in 1981. Today
the Cultural Center has a collection of
many famous contemporary Macedonian
artists who took part in the oldest Strumica Art Colony, such as Petar Mazev,
Stojan Pachov, Nikola Martinovski, Spase
Kunovski and many others. In the vicinity
of the Cultural Center, you can see the
gymnasium “Jane Sandanski”. In November 1944 with a decree issued by AANLM
(Anti-fascist Assembly for the National
Liberation of Macedonia), stated that
gymnasiums will be opened in all major
cities in Macedonia, including Strumica.
The decision was finalized on 5th February
1945. In the first school years the gymnasium operated in very difficult conditions.
The school worked in the building where
the State Archive is located today, and the
students had to bring their own chairs and
desks. With the increase in the number of
students the gymnasium started operating
in the building in which it is located today,
which was built in 1947. When it comes to
the educational framework in the begin-

Споменик на Гоце Делчев – брозна, 1978, Бранко Конески
The monument of Goce Delchev in Strumica-bronze, 1978, Branko Koneski

Концентричните кругови
на откривање на овој град,
како што рековме и порано,
се движат од центарот
кон периферијата, но тие
имаат и хронолошки ред, од
најстарото до најновото. По
откривањето на еден дел од
богатата историја на градот
Струмица, ние се враќаме уште
еднаш во центарот на градот,
но сега за да уживаме во
новиот и модерен дел од него.
Прошетката ја започнуваме
од плоштадот “Гоце Делчев”,
каде што се наоѓа споменикот
на истоимениот револуционер во висина
од 5,2 метри со симболична претстава на
повик на борба за слобода, поставена
на постамент со познатата универзална
порака изговорена од него: „Јас го
разбирам светот како поле за културен
Струмица, градот што треба да биде откриен

As already mentioned before, the best
way to explore the city is to follow the concentric circles that move from the center
of the city to the periphery, and they also
offer a chronological order – starting from
the oldest to the newest parts. After discovering one part of the rich history of
the city we go back once again to the city
center but this time we are going to enjoy
the new and modern part of it. We start
the walk from the square Goce Delchev. On
the square itself there is a monument of
the revolutionary that goes by that same
name, which is 5.2 meters high. It has a
symbolic representation of a call for a
struggle for freedom, placed on a pedestal
with the famous universal message told by
him “I understand the world as a field for a
cultural competition among the peoples”.
The construction of the monument started
in 1973 and ended on 11th October 1976.
On the square you can also see one of
28
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натпревар меѓу народите“. Реализацијата
на споменикот започнала во 1973 година,
а завршила на 11 Октомври 1976 година.
Тоа дело е на академскиот ликовен
уметник Бранко Коневски. На плоштадот
може да ја видите и една од поновите
поставени скулптури „Жена под маска“
од скулпторката Наташа Божарова од
2009 година. Скулптурата претставува
симбол на градот и е поставена на
централно место, претставувајќи ја
карневалската традиција како важен
елемент на културниот идентитет на
градот. Бронзената фигура, изработена
во природна големина, во едната рака
Струмица, градот што треба да биде откриен

29

Strumica, a city to be discovered

Струмица во неколку денови. Втор ден: Центарот на градот / Strumica in a few days. Day two: The center of the city

Струмица во неколку денови. Втор ден: Центарот на градот / Strumica in a few days. Day two: The center of the city

НУ Центар за култура „Антон Панов“ / NI Cultural Center „Anton Panov“

држи карневалска маска, а во другата
знаме со релјеф на грбот на Струмица.
На четирите страни од мермерниот
постамент се испишани податоци за
надморската висина, географската
ширина и други корисни информации
поврзани со Струмица и регионот.
На плоштадот доминира модерната
архитектонска градба на Националната
установа Центар за култура „Антон
Панов“ изградена во 1981 година. Во
националната установа денес се наоѓа
колекција од многу познати современи
македонски автори коишто учествувале на
најстарата Струмичка ликовна колонија
како: Петар Мазев, Стојан Пачов, Никола
Мартиновски, Спасе Куновски и др.
Во непосредна близина на Центарот
за култура „Антон Панов“ се наоѓа
гимназијата “Јане Сандански”. Во ноември
1944 година, со одлука на АСНОМ било
решено да се отворат гимназии во сите
Струмица, градот што треба да биде откриен

ning there were only gymnasium classes,
and in the school year 1955/1956 for the
first time economical classes were opened.
Walking down the square towards the
city park, along the promenade (the famous
street “Korzo”), on the right side is the city
library “Blagoj Jankov Mucheto” with two
contemporary murals placed on each
side – “The old man and the sea” by the
painter Nikola Pijanmanov and “ The Little
Prince” by the painter Vane Kosturanov.
The library was founded in 1946 as a city
library and in 1978 it is placed in today’s
existing building which was reconstructed
in 2006. Continuing along the same street
we come to the City Park which is a place
to enjoy especially during summer time.
With the monument “The fallen fighters in
NOB (National Liberation Struggle) in Strumica and the region” made by the sculptor
Ilija Adzievski, begins the entrance of the
park. The monument was completed in
30
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Гимназија „Јане Сандански“ / Gymnasium „Jane Sandanski“

поголеми градови во Македонија, меѓу
кои и Струмица. Одлуката е реализирана
на 5 февруари 1945 година. Во првите
учебни години работата се одвивала
во многу тешки услови. Гимназијата
работела во зградата во којашто денес
се наоѓа Државниот архив, а учениците
морале сами да си обезбедат столови
и клупи. Со зголемувањето на бројот
на ученици, гимназијата започнала
да работи во зградата во којашто се
наоѓа денес средното училиште во
Струмица изградена во 1947 година.
Во образовните рамки на училиштето,
во почетокот имало само гимназиски
паралелки, а во учебната 1955/1956
година по првпат во училиштето биле
отворени паралелки за економска струка.
Движејќи се од плоштадот кон
градскиот парк по шеталиштето,
познатата улица „корзо“ од десната
страна се наоѓа локалната библиотека
Струмица, градот што треба да биде откриен

1963 and it consists of two elements: a
vertically placed marble stand - a canvas on
which you cn see a number of reliefs and a
composition of two figures (falling soldiers)
cast in aluminum. The two elements lie on
a rectangular marble platform, in a diagonal arrangement one against the other on
a flat surface. While enjoying the beautiful
city park you can see a number of modern
sculptures and monuments among which:
the modern sculpture of painted concrete
by the sculptor Gligor Bekjarov placed in
1998, the iron sculpture “Dry wood” by the
artist Nikola Pijanmanov placed in 2014.
While being there you can also admire the
monument “Macedonia” built in honor of
the tragically deceased President of the
country, Boris Trajkovski, whose origin is
from Strumica. The author of the sculpture
is the Russian sculptor Gregory Potocki and
it was made for the “International Strumica Art Colony” in 2005. The monument
31
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is consisted of the figure of Boris Trajkovski
and a woman holding a cross and a wreath
that symbolizes the love of the tragically
deceased President towards his fatherland
and Christianity. On the marble plate on
the monument his famous saying is writ-

Старецот и морето,2017, Никола Пијанманов
„The old man and the sea“, 2017, Nikola Pijanmanov

„Благој Јанков Мучето“ со двата
современи мурали „Старецот и морето“
од сликарот Никола Пијанманов и
„Малиот Принц“ од сликарот Ване
Костуранов. Библиотеката “Благој Јанков
Мучето” е формирана во 1946 година
како градска библиотека и во 1978
година е сместена во денешниот објект,
којшто е реконструиран во 2006 година.
Продолжувајќи по улицата, доаѓаме до
градскиот парк кој претставува вистинско
место за уживање на струмичани,
особено во летниот период од годината.
Со споменикот на „Паднатите борци
од Народноослободителната војна и
револуција во Струмица и Струмичко“
од скулптурот Илија Аџиевски започнува
влезот на градскиот парк. Споменикот е
откриен во 1963 година и се состои од
два елементи: од вертикално поставен
мермерен столб – платно, на кој се
изведени релјефи и композиција од
две фигури излеани во алуминиум.
Двата елементи лежат врз правоаголна

Струмица во неколку денови. Втор ден: Центарот на градот / Strumica in a few days. Day two: The center of the city
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Споменик на паднатите борци од НОБ – алуминиум, 1963, Илија Аџиевски
Monument „The fallen fighters in NOB“ – aluminium, 1963, Ilija Adzievski
Струмица, градот што треба да биде откриен
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Споменик на Борис Трајковски – бронза,
2005, Григориј Потоцки
Monument of Boris Trajkovski – bronze,
2005, Grigorij Potocki

Скулптура „Композиција“ – бетон, 1998, Глигор Беќаров
Sculpture „Compozition“ – concrete, 1998, Grigor Bekarov

мермерна платформа, во дијагонална
поставеност еден кон друг врз рамна
површина. Уживајќи во убавото
просторно уредување на градскиот парк
може да забележите повеќе современи
скулптури и споменици, меѓу кои се
издвојуваат: модерната скулптура од
обоен бетон на вајарот Глигор Беќаров,
поставена 1998 година, скулптурата
од железо „Суво дрво“ од ликовниот
уметник Никола Пијанманов поставена
2014 година. Во паркот можете да се
поклоните пред споменикот „Македонија“
изграден во чест на трагично загинатиот
претседател на државата, Борис
Трајковски, кој по потекло е од Струмица.
Автор на скулптурата е рускиот вајар
Григориј Потоцки, изработена во
рамките на Меѓународната струмичка
ликовна колонија во 2005 година.

Скулптура „Паднат орел“ – бронза, 2008, Наташа Божарова
Sculpture „Fallen eagle“ – bronze, 2008, Natasha Bozarova

Скулптура „Суво дрво“ – железо, 2015, Никола Пијанманов / Sculpture „Dry wood“- iron, 2015, Nikola Pijanmanov

Струмица, градот што треба да биде откриен
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ten: “We all share the same destiny called
Macedonia”. The central part of the city is
filled with a large number of restaurants
and cafés where you can take a rest from
the tour. To experience the real feel of the
city you must make a tour around the two

Струмица, градот што треба да биде откриен

35

Strumica, a city to be discovered

Струмица во неколку денови. Втор ден: Центарот на градот / Strumica in a few days. Day two: The center of the city

Споменикот се состои од ликот на
Борис Трајковски и жена којашто
држи крст и венец што ја симболизира
љубовта на трагично загинатиот
претседател кон својата татковина и
христијанството. На мермерната плоча
на споменикот е испишана познатата
изрека на претседателот: „Сите заедно
споделуваме една иста судбина наречена
Македонија“. Централниот дел на
градот изобилува со многу ресторани и
кафулиња каде што можете да здивнете
од обиколката по градот. За да го
почувствувате пулсирањето на градот
мора да направите обиколка по двете
главни авении во градот. На главната
авенија од плоштадот надолу, можете
да го видете Споменикот на загинатите
бранители поставен во 2007 година
посветен на двајца загинати бранители
од овој град во воениот конфликт од 2001
година. Автор на ова дело е македонскиот
скулптор Димитар Филиповски. Делото
е изработено во бронза со висина од
150 см и претставува жена – пеперутка,
бидејќи пеперутката е симбол на
повторното раѓање, на новиот живот.
На постаментот на скулптурата се наоѓа
бронзена плоча со натпис: „Во чест на
Атанас Јанев и Коле Китанов, бранители
коишто ја сакаа татковината“. Во овој дел
на градот може да ја посетите малата
црквичка изградена во 2002 година во
византиски стил којашто е посветена на
св.Димитриј и на св. Григориј Палама.
Овде не завршува откривањето на градот
и околината. Најзначајните историски
локалитети се наоѓаат надвор од градот
и ќе ви биде потребен уште најмалку еден
ден за да ги посетите.

Споменик на загинатите бранители – бронза,
2007, Димитар Филиповски
Monument of deceased defenders – bronze,
2007, Dimitar Filipovski

main avenues. On the main avenue you can
also see the monument of the deceased
defenders set up in 2007 dedicated to two
defenders of the city in the 2001 military
conflict. The author of this work is the
Macedonian sculptor Dimitar Filipiovski.
The monument is made in bronze with a
height of 150cm and looks like a woman
– a butterfly, because the butterfly is a
symbol of rebirth, a new life. At the pillar
of the sculpture there is a bronze plate
with the inscription: “In honor of Atanas
Janev and Kole Kitanov, defenders who
loved their fatherland”. In this part of the
city you can visit the small church built in
a byzantine style and is dedicated to St.
Demetrius and Gregory Palamas built in
2002. The journey doesn’t end here, some
of the most important historical sites are
located outside the city and you will need
at least one more day to visit them all.
Староградска архитектура во Струмица / The old city architecture in Strumica
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очи – Blinding – Vodocha). In the village
there is a church complex St. Leontius
which is located in the village and 4 km
from Strumica. There are three churches

на Самуиловите војници е извршено
во клисурата на реката Водочница кај
селото Водоча, а од синтагмата “вади
очи” го изведуваат денешното име на
селото. Во селото се наоѓа Комплексот
цркви “Св. Леонтиј”. оддалечено 4 км од
Струмица. На локалитетот се наоѓаат три
цркви (источна, западна и средна) со три
фази на живописување на ентериерите,
архитектонски остатоци, придружни
објекти и манастирски комплекс,
трпезарија, стопански објекти, две бањи
и повеќеслојна христијанска некропола.
Од ранохристијанскиот период се
зачувани темелни делови од базилика со
мермерна декоративна пластика од V и VI
век. Подоцна била подигната источната,
трикорабна куполна и епископска црква.
Како епископска црква се споменува во
повелбите на Василиј II од 1018 година,
по падот на Самуиловата држава. Денес
од неа се зачувани олтарната апсида,

on the site (eastern, western and middle),
with three stages of fresco painting of the
interior; architectural remains; additional
buildings and monastery complex; dining
room; economic buildings; two baths and
a Christian necropolis. Some basic parts
from Basilicas with marble decorative plastics from the V and VI centuries have been
preserved. Later, the eastern dome and
Episcopal Church were additionally built.
It is mentioned as an episcopal church
in the charters of Basil II in 1018, after

Комплекс на цркви „Св.Леонтиј“, Водоча
Complex of churches „St.Leontius“, Vodocha

СТРУМИЦА ВО НЕКОЛКУ ДЕНОВИ I ТРЕТ ДЕН: ОКОЛУ СТРУМИЦА
STRUMICA IN A FEW DAYS I DAY THREE: THE REGION AROUND STRUMICA

дека овој свиреп чин се случил кај селото
Водоча, по што биле испратени кај
нивниот цар. Голем број наши и странски
историчари сметаат дека ослепувањето

Комплекс на цркви „Св.Леонтиј“, Водоча / Complex of churches „St.Leontius“, Vodocha

Третиот
ден
продолжуваме да ги
откриваме убавините на
овој простор, се движиме
кон двата најинпозатни
манастири во овој дел од
државата. Струмичкиот
регион зазема значајно место
и во време на Самуиловата
држава. На овие простори
се одиграла значајната
Беласичка битка во 1014
година, кога византискиот
император како одмазда
за изгубениот војсководец
Теофилакт Вотанијат наредил да се
ослепат 14.000 заробени Самуилови
војници, а на секој стоти војник да
му остави по едно око. Некои други
легенди раскажуваат за ослепувањето
на Самуиловите војници. Во нив се вели

On the third day we continue to discover the beauties of the entire area, we
are moving towards the two most impressive monasteries in this part of the country.
The region around Strumica was an important part in the time of Samuel‘s reign. It
is in this area where the important Battle
of Belasica took place in 1014, when the
byzantine emperor as revenge for the lost
military leader Theophylact ordered the
captured 14.000 Samuel’s soldiers to be
blinded and every hundredth will be left
with one eye. Some other legends also
retell about their destiny. It is said that this
brutal act happened near the village Vodocha, after which they were sent to their tsar.
A great number of domestic and foreign
historians believed that the act of blinding
was carried out near the river Vodochnica
in the village Vodocha, and today’s name of
the village is connected with the act (Вади

Ентериер на црквата / Interior of the church „St.Leontius“
Струмица, градот што треба да биде откриен
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Фреска на Св.40 Севастиски маченици, црква Св.Леонтиј, Водоча
Frescoes of St. Forty Sebastian Martyrs, Church of St. Leontius, Vodocha

Струмица во неколку денови. Трет ден: Околу Струмица / Strumica in a few days. Day three: The region around Strumica

проскомидијата и ѓаконикот. Првобитниот
иконостас бил мермерен, а и подот бил
обложен со мермерни плочи. Рушењето
на црквата е поврзано со пропаста на

the fall of Samuel’s reign. Today the altar
apse, proskomedia and the deacon are
preserved. The original iconostasis was
marble, and the floor was covered with

Самуиловата држава и паѓањето на
Струмица под византиска власт во 1018
година. Живописувањето на ентериерот
на Водочкиот комплекс цркви се одвивало
во три временски периоди - X, XI и XII век.
И покрај фрагментарната зачуваност,
очигледни се високите ликовни квалитети
на културната оставнина. Сликарскиот
израз е поблизок до античката ликовна
традиција. Видливи се желбата за
раскин со византиските сликарски
принципи и отпорот кон влијанијата на
современите византиски стилско-ликовни
струења што доаѓале од тогашните
центри Цариград и Солун. Античкото
сликарско влијание се забележува во
еден мал фрагмент од половичниот
неидентификуван лик на светител од X
век, припадник на најстарата источна
црква. Сликарството во оваа црква е
карактеристично по издолженоста на

marble slabs. The demolition of the church
is connected with the collapse of Samuel’s reign and the fall of Strumica under
byzantine rule in 1018. The painting of
the interior of the church complex was
carried out in three time period – X, XI,
and XII century. Despite the fragmentary
preservation, you can see the high artistic qualities of the remains. The painting
expression is closer to the ancient art tradition. You can easily notice the desire to
break the byzantine painting principles
and resistance to the influence of the contemporary byzantine stylistic and artistic
impacts that came from Constantinople
and Thessaloniki. The ancient painting
influence is visible in a small fragment of
the half and unidentified figure of a saint
from the X century, a member of the oldest
eastern church. The painting in this church
is distinctive because of the length of the

Струмица, градот што треба да биде откриен
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телата и цврстата моделација на главите
на светителите. Едни од позначајните
фрески се претставите и фигурите на
светителите Исавриос и Евплос во
цел раст, насликани во периодот меѓу
1018 и 1037 година. Тие се вбројуват
меѓу ремек-делата на средновековната
уметност и на византиското сликарство.
Од фрескоживописот од првата половина
на XII век, во средната водочка црква
“Св. Леонтиј” се зачувани претстави на
шест архиереи и светите 40 Севастиски
маченици. Единствена тврдина на
просторот помеѓу селото Велјуса и
Струмица е локалитетот Кулата, којашто
се наоѓа во подножјето на планината
Еленица, на едно мало ритче, на околу 2,5
км југоисточно од селото Велјуса и 1 км
северозападно од селото Водоча. Според
површинските наоди, тврдината има
подолг хронолошки распон, најверојатно
била користена во хеленистичко, римско
и доцноантичко време. Таа се простира
на едно високо ритче со зарамнето плато,
издолжено во правец север-југ на кое,
на јужната страна се наоѓаат остатоци
од бедем.
На оддалеченост од седум
километри западно од Струмица, во
селото Велјуса, се наоѓа средновековната
црква од византискиот период Св.
Богородица Милостива (Елеуса). Со
своето архитектонско обликување
изворно зачувано до денес, таа ги
презентира високите дострели на
византиската сакрална архитектура и
уметност на македонската територија во
средниот век. По своето архитектонско
решение, црквата е единствена градба
од ваков тип во Северна Македонија од
11 век. Нејзиниот ентериер претставува
крстообразна куполна градба од стеснет
Струмица, градот што треба да биде откриен

bodies and the solid modulation of the
saints’ heads. One of the most important
frescoes is the representation of the figures of the saints Isavrios and Evplos in
full growth, painted in the period between
1018 and 1037. There are counted among
the masterpieces of medieval art and byzantine painting in general. From the fresco
paintings from the first half of the XII century, in the middle church dedicated to
saint Leontius you can see the preserved
representations of six hierarchs and Holy
Forty Martyrs of Sebaste. At a distance of
7km to the west of Stumica in the village
Veljusa there is medieval church from the
byzantine period – Virgin Mary the Merciful (Eleusa). With its architectural design
originally preserved to this day it presents
the high achievements of the byzantine
sacral architecture and art on Macedonian
territory in the middle ages. According to
its architectural documents, this church
is the only building of this type in North
Macedonia dating from the XI century. Its
interior is cross-shaped dome from the
narrow type of churches. The nave with
the altar, the narthex and the southern
chapel St. Spas are the three main parts of
the church. Above these there are domes
with different size and height, with polygonal tombs decorated with ceramic-plastic
decoration and polychrome carving of
façades. The south façade of the church
has a fresco decorated walls, on its upper
central part there is a small richly profiled
rosette with a wreath, and below there is a
buffalo with a splendid two part framework
with a representation of an ornament in
the shape of a cross. The artistic paintings
are made in fresco technic, mosaic and
the sculptures are made in shallow relief
of the marble parts of the iconostasis. The
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Црквата Св.Богородица Милостива (Елеуса), Велјуса / The church Holy Mother the Merciful (Eleusa), Veljusa

тип цркви. Сите три основни делови на
црквата: наосот со олтарот, нартексот и
јужната капела “Св. Спас” се надвишени
со различни по димензија и височина
куполи со полигонални тамбури украсени
со керамопластична декорација и
полихромно оживување на фасадите.
Со фреско украсна изведба е јужната
фасада на црквата, во нејзиниот горен
централен дел е сместена мала богато
профилирана розета со запчест венец,
а подолу меѓу бифората е раскошна
двочленска плетеница со претстава
на орнаментиран украс во форма на
крст. Уметничките сликарски изрази
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monastery in Veljusa, exists since 1080,
which the Tiveriopolis bishop Manuil dedicated to the Mother of God. This is also
proved by the inscription on the marble
plate above the western entrance of the
narthex into the nave of the church which
reads “Because I have placed all my hopes
in you, oh mother irreproachable and
source of mercy, I, pastor monk Manuil,
your servant, I am giving you this temple
as a gift.” The painting of the church was
completed in three time periods: in the
altar, the space below the dome in the nave
and the walls, and the chapel, in1085, the
porch from 1164 and the nave of the XIX
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Фрескоживопис од црквата Св.Богородица Милостива, Велјуса / Fresco painting from the church Holy Mother the Merciful, Veljusa

се реализирани во фреско - техника,
мозаик и вајарство во плиток релјеф
на мермерните делови на иконостасот.
Велјушкиот манастир постои од 1080
година, кога тивериополскиот епископ
Мануил ѝ ја посветил на Богородица,
поточно на нејзиното воведение во
храмот. За тоа сведочи натписот на
мермерната плоча над западниот влез од
нартексот во наосот на црквата, којашто
во превод гласи: „Бидејќи ги положив сите
мои надежи на тебе, о мајко непорочна и
извор на милостивоста, јас, пастир монах
Мануил, твој служител, ти го подарувам
тебе владичице, овој храм! “ Живописот
на црквата е изведен во три временски
периоди и тоа: во олтарот, поткуполниот
простор во наосот и ѕидовите, конхите, и
капелата, 1085 година во тремот од 1164
година и во наосот од XIX век, со повеќе
локални сликарски призвуци. Фреско ансамблот во црквата е со иконографски
симболични содржини и претстави
Струмица, градот што треба да биде откриен

century, with a number of local paintings.
The fresco-ensemble in the church is with
iconographic symbolic content and representation taken from the Old and New
Testaments: Liturgical Service of the Holy
Hierarchs with the sacrifice of Christ and
the Mother of God together with Jesus
Christ sitting on the throne in the altar
space. In the central dome Jesus Christ the
Almighty is depicted, while under the walls
of the tombs you can see: Holy Mother of
God Shirshaya, st. John the Baptist, two
archangels, four prophets (Ezekiel, Habakkuk, Jeremiah, and David). In the north end
of the monastery you can see the descending of Jesus Christ into hell and in the south
end you can see the Candlemass. In the
southern chapel St. Spas in the dome you
can see Jesus Christ Emanuel on the eastern wall, Jesus Christ in glory and on the
west wall a portrait of St. Panteleimon.
On the southern façade under the porch is
the painting of St. Onuphrius in the desert
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преземени од Стариот и Новиот завет:
Литургиска служба на светите Архиереи
со Хетимазијата (Христово жртвување)
и Богородица со Исус Христос седната
на трон во олтарниот простор. Во
централниот куполен простор е насликан
Исус Христос Седржител, додека
под него на ѕидовите од тамбурот се
претставите: Пресвета Богородица
Ширшаја, Св. Јован Крстител, двајца
архангели, четворица пророци (Eзекиј,
Авакум, Еремија и Давид). Во северната
конха е Слегнувањето на Исус Христос
во пеколот и Сретение Господoво е во
јужната конха. Во јужната капела Св. Спас
во куполниот простор претставен е Исус
Христос Емануил, на источниот ѕид Исус
Христос во слава и портретот на Свети
Пантелејмон на западниот ѕид. На јужната
фасада под тремот е композицијата Свети
Онуфриј во пустина посетен од монахот
Св. Панфнутиј и стилизиран вегитабилен
мотив. Во стилско - ликовен поглед оваа
сцена и мотивот се блиски на фреските
во Нерези насликани во 1164 година. Во
наосот на црквата зачувана е и олтарната
преграда, изведена во мермер со
стилизирани растителни и геометриски
мотиви изведени во плиток релјеф. Во
наосот се забележливи подните мозаици
со геометриски мотиви и ги следат
основите на конхите во централниот дел
од наосот, натрексот и јужната капела.
Римјаните исто така, оставиле
видливи траги во овој период. Еден од
најрепрезентативните докази за тоа
е објектот Tермално лекувалиште од
римскиот период што ја вршел својата
функција од 1 до 5 век во Банско, 12 км
југоисточно од Струмица, под падините
на планината Беласица. Откриен е во
1978 година, при копањето на темелите
Струмица, градот што треба да биде откриен

visited by the monk St. Pafnutiy. The style
of this scene is close to the style in the
frescoes in Nerezi painted in 1164. In the
nave of the church the altar barrier is also
preserved, made in marble with vegetative
and geometric motifs in a shallow relief.
Floor mosaics with geometric motifs are
also visible, and they follow the path of the
central nave, the narthex and the southern
chapel.
The Romans also left visible traces in
this period. One of the most representative evidence about it is the Thermal Spa
from the Roman period, which served
its purpose from the I to the V century
in Bansko, 12km south-east of Strumica,
under the slopes of the mountain Belasica.
It was discovered in 1978 when digging the
foundations of the hotel “Tsar Samuel”.
Ten rooms have been discovered on an
area of 1000m2. The small low rooms
are located on the east side, and on the
west side are the higher rooms. The walls
that are preserved are in height from 2
meters to 6.70 meters. The thermal spa
had changing rooms, sauna, pools with
hot, cold and lukewarm water, etc. The
spa used the thermo-mineral water from
the spring Parilo, located 50 meters south
of the spa. It probably originates from the
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на хотелот „Цар Самуил“. На површина
од 1000 м2 се откриени десет простории.
Малите ниски простории се наоѓаат на
источната страна, а на западната страна
се наоѓаат повисоките простории.
Ѕидовите се зачувани во височина од
2 метра до 6,70 метри. Термата (бања)
имала простории за соблекување, сауна,
базени со топла, ладна и млака вода.
Бањата ги користела термоминералните
води од изворот Парило, што се наоѓа
50 метри јужно од бањата. Термата
најверојатно потекнува од III век, од
времето на римскиот цар Каракала (211217), кој подигал и обновувал терми низ
царството. Локалитетот „Римска терма“
во Бања Банско е еден од ретките
зачувани римски споменици од ваков вид
во Европа. Градењето на Големата бања
од римскиот период во с.Банско, било
повод за подигнување на утврдување
коешто, покрај контролата на патниот
правец, ќе се грижи за безбедноста
на термалното лекувалиште. Ова
утврдување се наоѓа на околу 0,7 км
југозападно од термата, во подножјето
на планината Беласица. Денешното
прифатено именување на локалитетот
е ,,Мал Kајаси“, додека до неодамна во
стручната литература се споменуваше
како ,,Китка“. Дел од стручната јавност
овде ја убдицираат тврдината Термица
(Θερμιτζα), којашто се споменува во
хрониките на Јован Скилица, како една
од најзначајните тврдини на цар Самуил
во Струмичката област. Југозападно
од римската терма се наоѓа турската
бања (амам), изграден во отоманскиот
период. Амамот бил изграден во 16
век. Првобитно бил конципиран со три
простории, една голема централна со
голем длабок базен и две помали на
Струмица, градот што треба да биде откриен

III century, from the time of the Roman
Emperor Caracalla (211/217), who built and
reconstructed spas around his kingdom.
The site “Roman Thermae” in Bansko is
one of the rare preserved roman monuments of this kind in Europe. South-west
of the roman thermal is the Turkish bath
(Amam), built during the Ottoman period.
The Amam was built in the 16th century.
Originally it included three rooms, one
large central room with a big deep pool and
two smaller on the south and east sides
with smaller baths. In the first decades of
the 20th century there were accommodation facilities added on the north-east
side of the Amam. Today only the remains
speak of its existence. A sacral object that
you can see in the village Bansko is the
site of the medieval church of Holy Forty
Martyrs of Sebaste. The medieval church
is located 1.5 km north of the village and
1km west from the asphalt road leading to
the village. The church Holy Forty Martyrs
of Sebaste has a basis in a shape of a cross
with an apse: a sacristy and Proskomedia. In the village Bansko there is also a
restored monastery Holy Forty Martyrs of
Sebaste, which since 2001 became male
monastery. In 2003, within the complex the
new rooms and a small church dedicated
to St.Petka were built.
Southwest of Strumica, just 6 km of
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Струмица во неколку денови. Трет ден: Околу Струмица / Strumica in a few days. Day three: The region around Strumica

јужната и на источната страна со мали
кади. На амамот во првите децении на
20 век биле додадени и простории за
сместување на североисточната страна.
Денес само остатоците зборуваат за
неговото постоење. Од сакралните
објекти во селото Банско може да се
види и локалитетот на средновековната
црква Св. 40 Севастиски маченици.
Средновековната црква се наоѓа 1.5 км
северно од селото и 1 км западно од
асфалтниот пат што води кон него. Црквата
“Св. 40 Севастиски маченици” има основа
на слободен крст со развиен апсидален
простор: ѓаконик и проскомидија. Во
селото Банско се наоѓа и возобновениот
манастир “Св. 40 Севастиски маченици”
што од 2001 година станува машки
манастир. Во рамките на комплексот, во
2003 година се изградени новите конаци
и малата црква “Св.Петка”. Југозападно
од Струмица, на само 6 км воздушна
линија, се наоѓа тврдината Василица,
којашто претставува висока крајпатна
стража (φρούριον), во најтесниот дел на
клисурата на Дервенска Река, односно
3,5 км северно од селото Костурино, 1
км на југ од селото Раборци. Низ неа
поминувал патот Струмица – Валандово
– Солун. Ова утврдување се наоѓа на 590
метри надморска висина, што овозможува
целосна контрола и прегледност на сите
патни правци што поминувале јужно од
Струмица. На врвот се забележуваат
остатоци од цврсто обѕидие, градено
во доцноантичкиот период (од доцниот
IV и VI век). По површината се гледаат
бројни парчиња од доцноантичка
грнчарија, питоси и тегули, како и ретки
хеленистички фрагменти. Меѓу движните
археолошки наоди се гледаат парчиња
од средновековна црепна и глеѓосана
византиска трпезна керамика.
Струмица, градот што треба да биде откриен

air line, lies the fortress Vasilitsa, which is
a high precipitous guard (φρούριον), in the
narrowest part of the gorge of Dervenska
Reka, 3,5 km north of the village of Kosturino, 1 km south of the village Rabbets.
The Strumica - Valandovo - Thessaloniki
passes through it. This fortress is located
at 590 meters above sea level, which allows
complete control and visibility of all road
routes passing south of Strumica. Remains
of solid walls, built in the late antique
period (from the late IV and VI century) are
visible on top. There are numerous pieces
of late antique pottery, pitos and tegulas,
as well as rare Hellenistic fragments on the
surface. Among the movable archaeological finds are pieces of medieval porcelain
and mosaic Byzantine table pottery.
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Беласица е планина во
југоисточниот дел на Северна
Македонија во близина на
Струмица. Има напореднички
правец на протегање исток –
запад со должина од над 70
км. Според морфолошката
структура, планината е со
мошне стрмни падини што
се спуштаат на северната и
јужната страна. Од соседните
планини, Беласица е
одделена со долините на
реката Вардар на запад,
Струма на исток, Струмичка
Котлина на север и Дојранската и
Серската Котлина на југ. Според висината,
таа спаѓа во групата високи планини.
Наjвисок врв е Радомир (Калабак) со 2029
м. На врвот Тумба се наоѓа тромеѓата меѓу
Северна Македонија, Бугарија и Грција.
Во белите врвови на планината покриени
со снег можете да уживате од декември
до мај.
Струмица, градот што треба да биде откриен

Belasica is a mountain in the southeast part of North Macedonia near
Strumica. It has a parallel east-west direction with a length of over 70km. According
to the morphological structure, the mountain is a vivid horst with quite steep slopes
that descent on the north and south side.
From the nearby mountains Belasica is
separated by the valleys of the river Vradar
on the west, river Struma on the east, Strumica valley on the north and the valleys
Dojran and Serres on the south. According
to its height it belongs to the group of high
mountains. The highest peak is Radomir
(Kalabak) – 2029m. The borders between
North Macedonia, Bulgaria, and Greece
meet at one point on the peak Tumba. You
can enjoy the white snow covered peaks
of the mountain from December till May.
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Водопад / Waterfall

Во непосредна близина на
Колешинскиот и на Смоларскиот Водопад,
во пазувите на планината Беласица,
скриени од очите на јавноста се наоѓаат
Габровските водопади. Сместени се
веднаш над селото Габрово, по кое и го
добиле името. На оддалеченост од еден
километар има три помали водопади,
високи од 4 до 8 метри, а нивната чиста
студена вода истекува меѓу дебелите и
разгранети буки. Слапот од највисокиот
водопад се прекршува во средниот, а тој
во најмалиот и заедно истекуваат покрај
последната куќа од селото Габрово.
Самото прекршување и паѓање на водата
од еден во друг водопад е тоа што ги
прави интересни и различни од двата,
веќе добропознати водопади во овој крај.

Струмица, градот што треба да биде откриен

ПРИРОДНИ УБАВИНИ ОКОЛУ СТРУМИЦА I ГАБРОВСКИ ВОДОПАДИ
NATURAL BEAUTIES AROUND STRUMICA I GABROVO WATERFALLS

ПРИРОДНИ УБАВИНИ ОКОЛУ СТРУМИЦА I ПЛАНИНА БЕЛАСИЦА
NATURAL BEAUTIES AROUND STRUMICA I MOUNTAIN BELASICA

Планина Беласица / Belasica mountain

In the vicinity of Koleshino and Smolare Waterfalls, as
part of the natural beauties,
hidden from the public eyes
are the Gabrovo Waterfalls.
They are located right above
the village Gabrovo, after
which they got their name.
At a distance of 1km there
are three smaller waterfalls,
at a height of 4 to 8 meters,
and their pure ice-cold water
flows between the thick and
branched beeches. The water
flow from the highest waterfall is broken
in the middle and flows into the smallest
one and together they pass next to the
last house from the village. The fact that
the water from the two waterfalls comes
together is what makes them interesting
and different from the other two wellknown waterfalls in this region.
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1. Плоштад „Гоце Делчев”
2. Хотел Српски Крал
3. Градско собрание
4. Музеј Струмица
5. Црква “Св. Кирил и Методиј”
6. Орта Џамија
7. Католичкиот храм „Успение на
Пресвета Богородица“
8. Зградата на Стариот суд
9. Куќата на Хаџитосеви
10. Спомен-костурницата на Струмица
11. Старата Турска Пошта
12. Св. Петнаесет тивериополски 		
свештеномаченици
13. Феудалната кула од
отоманскиот период
14. Средновековна тврдина
Цареви Кули
15. Градска библиотека
„Благој Јанков Мучето“
16. Градски парк
17. Комплексот цркви “Св. Леонтиј”
18. Средновековната црква
Св. Богородица Милостива (Елеуса)
19. Локалитет „Римска терма“ во
Бања Банско

Струмица, градот што треба да биде откриен
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1. ”Goce Delchev“ square
2. Hotel “Srpski Kral” (“Serbian King”)
3. The City Hall
4. Museum Strumica
5. Church St. Cyril and Methodius
6. Orta Mosque
7. Catholic Temple “Dormition of the
Mother of God”
8. Building of the Old Court
9. Тhe house of Hadzitosevi
10. Kosturnica Memorial
11. The old Turkish Post
12. The Holy 15 Hieromartyrs of
Tiveriopolis
13. Feudal tower from the
Ottoman period
14. Мedieval fortress Tsar’s Towers
(Strumica Fortress)
15. The city library
“Blagoj Jankov Mucheto”
16. Strumica city park
17. Church complex St. Leontius
18. Medieval church
Virgin Mary the Merciful (Eleusa)
19. “Roman Thermae” in Bansko

КУЛТУРНО – ИСТОРИСКО ПАТУВАHoЕ НИЗ ЕПОХИТЕ НА
ГРАДОТ СТРУМИЦА И НЕГОВАТА ОКОЛИНА
CULTURAL AND HISTORICAL JOURNEY THROUGH
THE AGES OF THE CITY OF STRUMICA AND ITS REGION
Природната комуникација долж
течението на реката Струмица и
поволните географско-климатски услови,
се главните фактори за почеток на
културната експанзија во овие простори
уште од времето на VI милениум п.н.е.
Еден од позначајните локалитети на
територијата на општина Струмица е
локалитетот „Орниче“ од времето на
доцен неолит во месноста Костурино. Од
направените археолошки истражувања
се покажало дека се работи за населби
со објекти во коишто живееле помали
семејства и коишто најверојатно биле
Струмица, градот што треба да биде откриен

The natural treasures along the river
Strumica and the favorable geographical
and climate conditions are the main factors
for the beginning of the cultural expansion
in this area since the 6th millennium BC.
One of the most important sites on the
territory of Strumica is the site “Orniche”
from the late Neolithic period in the area
of Kosturino. Archeological excavations
have shown that there are settlements
with premises in which smaller families
lived and were probably organized by clan
system. The houses were built in the spirit
of the traditions of agricultural communi52
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организирани по клановски систем.
Куќите се градени во духот на традициите
на земјоделските заедници, со употреба
на градежен материјал од дрво, глина,
земја, трска и слама. Основни гранки
на стопанството биле сточарството и
земјоделството. Поволните климатски
услови во неолитот овозможиле
одгледување разни растителни култури.
Продукцијата на керамиката е главната
културна карактеристика на неолитот.
Од тој период во Струмичкиот регион
се откриени керамички садови со
разни форми, димензии и квалитет на
обработка, чијашто површина понекогаш
е исполнета со орнаменти. Социјалните
односи во неолитските заедници,
особено во семејствата, се подредувале
според општите интереси за опстанок и
благосостојба и во нив жената стекнала
посебен општествен статус. Таа била
моќна инспирација за неолитскиот
уметник којшто, преку изработката
на керамички идоли, го овековечил
нејзиниот дух. Улогата на жената како
родилка и мајка, во неолитот била
поистоветена со култот на плодноста,
односно, со култот на т.н. Голема Мајка
(Magna Mater). Керамичките предмети
со зооморфни претстави, исто така,
укажуваат на духовниот живот во текот
на неолитот. Преку нив ни е познато кои
домашни, но и диви животни особено
биле почитувани.
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ties, using wood, clay, soil, cane and straw.
The basic branches of the economy were
farming and agriculture. Favorable climatic
conditions in the Neolithic period made
the cultivation of various plant crops
possible. The production of ceramics is
the main cultural feature of the Neolithic
period. Since this period ceramic vessels
with different shapes, sizes and quality of
processing have been discovered in the
region of Strumica. The surface of these
vessels sometimes is enriched with ornaments. Social relations in the Neolithic
communities, especially in the family, were
sorted according with the general interest
of survival and well-being, and in these
families the woman gained special social
status. She was a powerful inspiration
for the Neolithic artist who through the
making of ceramic idols perpetuated her
spirit. The role of the woman as someone
who gives birth and is a mother in the Neolithic was identified with cult of fertility,
that is, with the cult of the so-called Great
Mother (Magna Mater). Ceramic objects
with zoomorphic details also point to
the spiritual life of the Neolithic period.
Through them we know that both domestic and wild animals were highly respected.
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Некаде кон крајот на VI и почетокот
на V милениум п.н.е., кога почнале
да се распаѓаат доцнонеолитските
култури, ридот над плодното Струмичко
Поле бил забележан од страна на
носителите на халколитската култура
како место коешто, во склад со тогашните
услови, претставувал погодно тло за
подигање населба. Иницијалниот слој
на континуираното населување на
локалитетот Цареви Кули го претставува
времето на халколитот, односно,
бакарната доба. Во халколитската
населба на Цареви Кули живееле луѓе кои,
покрај сточарството и земјоделството, се
занимавале уште и со предење, ткаење,
грнчарство, изработка на алатки од камен,
кремен, коска и рог. Праисториската
популација на локалитетот Цареви
Кули, најверојатно била запознаена и
со технолошките процеси на добивање и
топење метална руда од којашто правеле
алатки. Покрај чисто употребната,
одредени наоди сведочат и за духовната
култура којашто има воспоставено
високи критериуми во симболичката
комуникација на заедницата. Во мошне
обемниот репертоар на артефакти, во
овој тип наоди, најчесто
влегуваат фигурините
и жртвениците. Овие
артефакти биле во тесна
корелација со разните
симболички процеси и
обреди кои несомнено
се одржувале во
рамките на
заедницата.
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Somewhere toward the end of the VI
and the beginning of the V millennium BC,
when the late Neolithic cultures began to
decay, the hill above the rich Strumica Field
was noticed by the carriers of the Chalcolithic culture as a place that in accordance
with the conditions at that time was a
suitable ground for a settlement. The first
wave of continuous settlement at the site
Tsar’s Towers represents the time of the
Chalcolithic period, that is, the copper age.
In the Chalcolithic settlement on Tsar’s
Towers there were people who, besides
farming and agriculture, also worked with
spinning, weaving, pottery, making tools of
stone, flint, bone and horn. The prehistoric
population of the site Tsar’s Towers was
probably familiar with the technological
processes of obtaining and melting metal
ore from which they made tools. Certain
findings show the spiritual culture that has
established high criteria in the symbolic
communication of the community. Among
the large number of artifacts in these findings we can most often see figurines and
sacrificial altars. These artifacts were in
close correlation with the various symbolic
processes and rituals which were undoubtedly kept within the community.
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И овде култот на Божицата-мајка
останува како доминантен белег на
религиските и духовни вредности од овој
период.Еден од најзначајните артефакти
откриени во рамките на објектите на
локалитетот Цареви Кули од времето
на халколитот претставува наодот на
бакарна алатка-шило и се смета дека
е една од најстарите метални алатки
пронајдени во нашата државата.
Подрачјето на Централен Балкан,
кон крајот на IV и почетокот на III милениум
п.н.е. го зафаќаат културно-историски
процеси што на крајот ќе резултираат со
оформување на бронзено време. Овие
процеси ќе се задржат безмалку два
милениума, до речиси самиот крај на II
милениум п.н.е.
За жал, ова подрачје е недоволно
истражено, така што бележиме мал
број локалитети од бронзеното време.
Речиси сите истражени бронзенодопски
локалитети во Југоисточна Македонија
во историскиот регион на Северна
Македонија главно припаѓаа на
последените фази од бронзеното
време, односно, на доцнобронзениот и
преодниот период помеѓу бронзеното и
железното време. Исклучок е локалитетот
Цареви Кули каде што бележиме наоди од
доцните фази на раната бронзена епоха и
периодот на средното бронзеното време.
Кон средината на III милениум п.н.е.
носителите на ранобронзената епоха ја
започнале втората фаза на континуирано
населување на локалитетот Цареви Кули.
Идентично на халколитската, носителите
на бронзенодопската култура, за
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Here also the cult of the Goddess –
Mother remains as the dominant mark of
the religious and spiritual values of this
period. One of the most significant artifacts discovered at the site Tsar’s Towers
from that period is the finding of a sharp
tool made of copper, which is considered
to be one of the oldest metal tools found
in our country.
The region of Central Balkan towards
the end of the IV and the beginning of the
III millennium BC engages in cultural and
historical processes that will ultimately
result in the formation of the Bronze Age.
These processes will continue for almost
two millennia, until almost the very end of
the II millennium BC.
Unfortunately this area wasn’t sufficiently explored and that is why we have a
small number of Bronze Age sites. Almost
all explored bronze sites in south - east
North Macedonia, mainly come from the
later stages of the Bronze Age, that is, from
the late bronze and from the transitional
Tsar’s Towers where we discover findings
from the late phases of early Bronze Age
and from the period of middle Bronze Age.
Towards the middle of the III millennium
BC early Bronze Age carriers started the
second phase of the continuous settlement of the site Tsar’s Towers. Just as in
the Chalcolithic period, the carriers of the
bronze culture will choose a strategically
well-positioned, easily defending position for their own settlement. During the
Bronze Age we notice the appearance of
ceramics typical for the early and middle
Bronze Age with geometric decorations. In
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своја населба ќе одберат стратешки
добро поставена, лесно бранлива
позиција. Во текот на бронзеното
време бележиме појава на керамика
типична за раното и средното бронзено
време со геометриски декорации. Во
Струмичкиот музеј се чуваат неколку
наоди од т.н. македонски бронзи што
се типични наоди од железното време
на историскиот регион на Југоисточна
Македонија. Кон крајот на бронзеното
време (крајот на XII и почетокот на XI
век пред н.е) во овој дел на Балканот се
случуваат крупни социјално-економски
промени што се должат на бројните
миграциски движења. И покрај тоа што
постојат сознанија за други локалитети
во струмичката област, единствени
наоди од раните фази на желeзното
време бележиме на локалитетот Цареви
Кули. Ридот над Струмица во тоа време
најверојатно претставувал пункт од
кој железнодопските популации го
продолжиле нивниот поход понатаму
кон богатите населби на Егејот. Ако
воопшто постоеле одредени живеалишта,
тие биле од привремен карактер, па
оттука и не оставиле некоја подлабока
трага. Единствени наоди од тоа време
што сведочат за раножелезнодопската
култура се керамички предмети, односно,
фрагменти од садови украсени со
шнур декорација, садови украсени со
наребрени ленти, преносни печки-саѓаци
(пиранои), разни форми садови, држалки
итн. За време на античкиот период во
овие области понатаму се развивала
пајонската култура. Најверојатно веќе
кон крајот на V и почетокот на IV век п.н.е.
подрачјето на Струмица и Струмичко
потпаднало под македонска доминација.
Во тоа време, во историските извори
Струмица, градот што треба да биде откриен

the Museum in Strumica are kept several
findings from the so-called Macedonian
Bronzes, which are typical findings from
the Iron Age of south-east historical region
in North Macedonia. At the end of the
Bronze Age (late XII and early XI centuries
BC) in this part of the Balkans there are
major social and economic changes that
happened due to the numerous migration movements. Even though there is an
existing knowledge about other sites in the
region of Strumica, the only findings from
the early stages of Iron Age are recorded
from the site Tsar’s Towers. The hill above
Strumica at that time was probably a point
from which the Iron Age carriers continued
their movement towards the rich settlements of the Aegean. If there were any
habitats at all they were of a temporary
nature, hence they didn’t leave any deeper
and visible traces. The only findings from
that time that come from the early Iron
Age culture are ceramic objects, that is
fragments of vessels decorated with drawstring decoration, vessels decorated with
ribbons, portable stoves (pyranoi), different
shapes of vessels, handles, etc. During the
ancient period, Paeonian culture was further developed in these areas. Probably at
the end of V and the beginning of the IV
century BC, the area of Strumica and the
region fell under Macedonian Dominance.
At this time, in the historical resources of
this area are also mentioned the Paeonian
tribe Astrai who lived in the city Astraion,
and tribes whose center was the city of
Dober and Ioron. These tribes as ethnic
population with settlements in the region
of Strumica, survived during the defeat
of Paeonia by the Macedonian country,
during IV century BC in the time of Philip
II and Alexander the Great. During the
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на овие подрачја, се споменуваат и
пајонските племиња Астраи коишто
живееле во градот Астраион, Доберите
чијшто центар бил градот Добер и Иорите
населени во градот Иорон. Овие племиња
како етнички популации со живеалишта
во струмичкиот крај егзистирале и со
покорувањето на Пајонија од страна
на македонската држава, во текот
на IV век п.н.е., во времето на Филип
II и Александар III Македонски. Со
археолошките истражувања на врвот од
ридот на Цареви Кули се појавија пет
големи јами исполнети со исклучителен
материјал од раноантичката епоха.
Судејќи според контекстот на наодите,
на врвот од ридот во текот на V и IV век
п.н.е. најверојатно се наоѓало големо
светилиште што било во функција на
првата градска населба којашто никнала
во подножјето на Цареви Кули, а која
денес се наоѓа под темелите на градот
Струмица. Градот ќе продолжи да се
развива и во текот на хеленистичкиот
период. Со ископувањата на локалитетот
Цареви Кули и Орта Џамија, во Струмица
Струмица, градот што треба да биде откриен

archeological research on top of the hill
of Tsar’s Towers five large pits were discovered which were filled with exceptional
material from the early ancient era. Judging by the context of the findings, on the
top of the hill during the V and IV century
BC there was probably a large sanctuary
which was operating in the time of the
first city settlement that was located at
the foothills of Tsar’s Towers, and today
is located under the foundations of the
city of Strumica. The city will continue
to develop during the Hellenistic period.
During the excavations at the site Tsar’s
Towers and Orta Mosque in Strumica a
wide cultural horizon was discovered and
served as a testimony of a period, and
there are a multitude of findings that show
activities from this period.
The finding of the cups, together with
the findings of the coins of Philip V and
his son Perseus, as well as forged coins
from the cities of Thessalonica, Pella and
Amphipolis of that period – these speak
about the character of this city during the
III and II century BC.
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се откри широк културен хоризонт
како сведоштво за една епоха преку
мноштвото наоди коишто укажуваат на
засилената активност во градот од тој
период.
Пронаоѓањето на мегарските чашки,
заедно со наодите на монетите на Филип
V и неговиот син Персеј, како и кованите
монети од градовите Тесалоника, Пела
и Амфипол од тој период, доволно
зборуваат за карактерот на овој град во
периодот на III и II век п.н.е.
Во 168 год. п.н.е. оваа област
потпаднала под римско владеење.
Името Пајонија полека исчезнало
и подоцна наполно се заменило со
Македонија. Територијата на Македонија
во римскиот период била поделена на
четири одделни автономни области
(мериди). Струмичката област влегла
во т.н Втора или Горна Македонија.
Вака останало сè до 395 година со
поделбата на Римската Империја, на
Западно и Источно Римско Царство. За
време на римското владеење, на овие
простори градот веројатно се нарекувал
Тивериопол и таквото именување на
градот траело сè до до XI век, кога
започнал да се нарекува со денешното
име Струмица. Наодот пронајден на
локалитетот Орта Џамија е сведоштво за
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In 168 BC this area fell under Roman
rule. The name Paeonia slowly disappeared
and was later completely replaced with
Macedonia. The territory of Macedonia in
roman period was divided into four separate autonomous areas. The region of
Strumica was part of the so-called Second
or Upper Macedonia. This remained until
395 BC when the division of the Roman
Empire happened, and it was divided into
Western and Eastern Roman Empire. During
the Roman Rule Strumica was probably
called Tiberiopolis, and this lasted until
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римскиот период во градот под Царевите
Кули. На пронајдениот постамент со
латинско писмо е запишано: “Во добар
час, градот му постави статуа на својот
патрон, великиот Тибериј Клавдиј Менон,
за неговата благонаклоност и квалитети”.
Овој постамент е изложен во холот на
музејот во градот Струмица.
Градот Струмица го задржува своето
самостојно управување сé до доаѓањето
на Словените во VI век. Околината на
градот Струмица била населена од
словенските племиња Струмјани во 30-те
години од VII век, по кои се смета дека
градот Струмица го добил денешното
име. На почетокот на IX век, за словенски
управител во струмичката област бил
назначен византискиот царски намесник
Методиј. Улогата на Методиј била да ги
покрсти словенските пагани и да го шири
христијанството. Еден од најпознатите
историски настани што се случил на
територијата на Струмица и нејзината
околина е Беласичката битка во 1014
година, кога византискиот император
Василиј II (976-1018), во почетокот на
XI век презел голема офанзива против
Самуил. Во битката на Беласица (кај
месноста Клуч) на 29 јули 1014 година
учествувал и Самуил. Тој бил ранет, но
неговиот син Гаврило Радомир го спасил
од смрт префрлувајќи го во Прилеп. По
победата, Василиј II се упатил кон градот
Струмица. Со цел да се заштити, низ
“височините кај Струмица”, го испратил
солунскиот дукс Теофилакт Вотанијат, кој
бил пречекан и убиен лично од Гаврило
Радомир. Како одмазда за изгубениот
војсководец, Василиј II наредил да се
ослепат 14.000 заробени Самуилови
војници, а на секој стоти да се остави
по едно око. Во војните помеѓу Самуил
Струмица, градот што треба да биде откриен

the XI century when it started to be called
by today’s name Strumica. The discovery
found at the site Orta Mosque is prove of
the Roman period in the city under Tsar’s
Towers. On the pedestal that was found
there with a Latin letters is written: “In a
good time, the city placed a statue of its
patron the great Tiberius Claudius Menon,
for his good will and qualities”. The pedestal is displayed in the hall of the museum
in the city of Strumica.
The city of Strumica retains its independent control until the arrival of the
Slavs in the VI century. The region of the
city of Strumica was inhabited by the
Slavic tribes of Strumyani in the 1630s,
after which it is considered that the city
of Strumica got its present name. At the
beginning of the IX century the Byzantine
Imperial Deputy Methodius was appointed
as the Slavic administrator in the area of
Strumica. His role was to baptize Slavic
pagans and spread Christianity. One wellknown historical event that took place on
the territory of Strumica and its region is
the Battle of Belasica in 1014, when the
Byzantine Emperor Basil II (976-1018) at
the beginning of the XI century undertook
a great attack against Samuel. On July
29, 1014 Samuel took part in the Battle
of Belasica (in the area Kluch). He was
wounded, but his son Gavrilo Radomir
saved him from death by transferring him
to Prilep. After the victory Basil II headed
towards the city of Strumica. In order to
protect himself, he sent the Thessaloniki
duke Theophylact who was met and killed
personally by Gavrilo Radomir. As a revenge
for his lost military leader, Basil II ordered
that 14.000 captured Samuel’s soldiers
be blinded, and every hundredth be left
with one eye. In the wars between Samuel
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и Василиј II, Царевите Кули одиграле
многу важна улога. Од овој настан на
ослепување на војниците доаѓа и името на
селото Водоча, изведено од синтагмата
„вади очи“, каде што се верува и дека
се случило ослепувањето на војниците
кај реката Водочница во село Водоча.
По паѓањето на Самоиловата држава,
Струмица потпаѓа под Византија, а по
слабеењето на Византија и создавањето
на Второто Бугарско Царство, во 1185
година во овие простори се осамостоил
крупниот феудалец Добромир и
опстојувал сé до 1202 година кога
императорот Алексиј III со измама ја
освоил Струмица. По владеењето на
Хрс, чиишто траги се губат некаде околу
1202 година, со овие простори повторно
завладеала Византија. По освојувањето
на Цариград од страна на крстоносците
за време на Четвртата крстоносна војна
во 1204 година, ова подрачје паднало
под власт на Бугарското Царство (12041207). Во тоа време, на овие простори
се појавил просечкиот господар
Стрез (1207-1214). По овој самостоен
господар, со овие подрачја најпрвин
завладеало Солунското Кралство, а
подоцна и Епирската Деспотовина.
Подоцна во 1230 година со овие краишта
завладеала бугарската војска и Бугарите
повторно завладеале овде, додека по
обновувањето на Византиското Царство
во 1261 година, со овие простори
повторно владее Византија се до XIV кога
Струмица потпаѓа под српско владеење.
Ненадејната смрт на цар Душан во
1355 година довела до распаѓање на
огромното Српско Царство и создавање
повеќе самостојни држави и кнежевства.
Во историскиот регион Македонија се
осамостоиле двајцата браќа Волкашин
Струмица, градот што треба да биде откриен

and Basil II, Tsar’s Towers played a very
important role. The name of the village
Vodocha comes from the act of blinding
the soldiers ( Вади Очи – Водоча). It is also
believed that the blinding took place at the
river Vodochnica near the village Vodocha.
Strumica fell under the Byzantine Empire
after the fall of Samuel’s reign. Later after
the weakening of Byzantine Empire and the
creation of the Second Bulgarian Empire
in 1185 in this area the great feudal lord
Dobromir became independent and lasted
until 1202 when the Emperor Alexius III
took Strumica by deceit. After the rule
of Dobromir Chrysos, whose traces have
been lost somewhere around 1202, the
Byzantine Empire once again took control of this region. After the conquest of
Constantinople by the crusaders during
the IV Crusade War in 1204, this region
fell under the rule of the Bulgarian Empire
(1204-1207). At that time, the ruler Strez
(1207-1214) appeared in this area. After
Strez the region was first taken over by
the Kingdom of Thessalonica, and later
by the Despotate of Epirius. Later in 1230,
the Bulgarian army will occupy this region
and the Bulgarians will once again regain
their power. After the restoration of the
Byzantine Empire in 1261, this region is
again under the rule of Byzantine Empire
until the XIV century when Strumica falls
under Serbian rule. The sudden death
of Tsar Dushan in 1355 led to the fall of
the enormous Serbian Empire and to the
creation of more independent states and
principalities. The two brothers Volkashin
an Uglesha became independent in the
historical region of Macedonia. As a king
Volkashin was governing the western part
of Macedonia and Uglesha as a despot
ruled the eastern part that included the
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и Углеша. Волкашин како крал управувал
со западниот дел на Македонија, а
Углеша како деспот со источниот дел
што ја вклучувало струмичката област,
чијшто центар бил градот Серес. Во тоа
време овие две држави биле најголеми
христијански сили на Балканот. По
поразот на Волкашин и Углеша од страна
на Османлиите, 1371 година во битката
кај Марица се случило проширување на
Османлиското Царство на територијата
на Македонија. Кон крајот на XIV век

area of Strumica whose center was the city
of Serres. At that time these two countries
were the largest Christian forces in the
Balkans. After the defeat of Volkashin and
Uglesha by Ottomans in 1371 in the Battle
of Maritsa River, the Ottoman Empire
expanded on the territory of Macedonia. At
the end of the XIV century, Strumica falls
under the reign of the Ottoman Empire.
Because of this, the city gained an Oriental Character and became a significant
economic and cultural center.

Струмица потпаднала под Османлиското
Царство. На тој начин, градот се здобил
со ориентален лик и станал значаен
стопански и културен центар.
Турско- османлиската власт по
освојувањето на историскиот регион
Македонија и Струмичко извршиле
промена во демографската структура
на населението. Историските извори
зборуваат за колонизаторски потфати,
а и зачуваните архитектонски воени
и верски објекти зборуваат за тоа.

The Ottoman rule after the conquest
of the historical region of Macedonia and
Strumica made changes in the demographic structure of the population.
Historical sources speak of colonial
endeavors, and preserved architectural
military and religious objects also prove
it. Strumica changed its Christian appearance and gained the image of an Oriental
city with dominant representation of the
Turkish ethnic community. As part of the
oriental look, besides the sacral, an impor-

Струмица, градот што треба да биде откриен

61

Strumica, a city to be discovered

Културно – историско патуван е низ епохите / Cultural and historical journey through the ages

Струмица го изменила христијанскиот
изглед и добила лик на ориентален град,
со доминантна застапеност на турската
етничка заедница. Во ориенталниот
изглед, покрај сакралната, значајно
место заземала и станбената архитектура
со влијанија од новите архитектонски
стилски влијанија од западноевропското
културно наследство. Во текот на XIX век,
на овие простори започнало будењето
на македонската национална свест,
а со тоа и борбата против турската
власт. Националното востание за
ослободување од турското владеење
почнало со појавата на ајдутството
коешто се засилило во периодот
на XXVI и XVII век. Ваквите
ослободителни движења
добиле поорганизирана
форма со основањето
на револуционерната
организација ТМОРО
(ВМРО) на 23 октомври
1893 година во Солун.
Населението од Струмица
и Струмичко
активно
учествувало во организирањето
и
спроведувањето
на
Струмица, градот што треба да биде откриен

tant place also occupies the residential
architecture with influences from the new
styles of the western European cultural
heritage. During the XIX century started
the awakening of the Macedonian National
consciousness and with that also began the
struggle against the Turkish government.
The national uprising for the liberation
from Turkish rule began with emergence
of the rebellion movements (Ajdutstvo)
which was intensified in the XVI and XVII
century. These liberation movements
got more organized with the establishment of the revolutionary organization
TMORO - Secret Macedonian – Odrin Revolutionary Organization (VMRO
– Internal Macedonian Revolutionary Organization)
on 23rd October 1893
in Thessaloniki. The
population from Strumica and the region
actively participated
in the organization and
implementation of its
activities. In the premises
of the NI Museum Strumica
you can see the original seal of
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ослободителните активности. Во просториите на НУ Завод и Музеј Струмица
се наоѓа оригиналниот печат на
Огражденскиот окружен македонскоодрински револуционерен комитет.
Веста за национално-ослободителните активности на македонскиот
народ во западно-европските земји ја
раширила протестантската мисионерка
Елена Стоун (Мис Стоун) којашто била
во мисија во Струмица и регионот.
Таа била киднапирана од страна на
четата на војводата од струмичкиот крај
Христо Чернопеев со цел да се запознае
светската јавност со ропството на
македонскиот народ, но во исто време
и да изнудат финансиски средства
потребни за вооружување. Подоцна била
ослободена во струмичкото село Ангелци
по едногодишна неуспешна потера од
турската војска. По ослободувањето,
госпоѓата Стон престојувала во Струмица
кај семејството Белеви, по што заминала
за САД и таму ја обелоденила вистината
за борбата на македонскиот народ.
Градот Струмица својот најголем удар
го доживеал за време на Балканските
војни кога градот за време на Втората
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the Ograzhden regional Macedonian –
Odrin Revolutionary Committee.
The news about the national liberation activities of the Macedonian people
in the western European countries was
spread by the protestant missionary Mrs.
Elena Stone (Miss Stone) who was on a mission in Strumica and the region. She was
kidnapped by the commander of the revolutionary group in the region of Strumica,
Hristo Chernopeev, with the purpose to
inform the world public about the slavery
of the Macedonian people but at the same
time to gain financial means necessary for
armaments. Miss Stone was later released
in the village Angelci after an year of unsuccessful pursuit by the Turkish Army. After
the liberation, Mrs Stone stayed in Strumica with the family Belev, after which she
left for the United States of America and
there she revealed the truth about the
struggle of the Macedonian people. The
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балканска војна бил окупиран од Грците,
но со Мировниот договор ѝ бил доделен
на Бугарија. Грција била погодена од
оваа одлука, па пред напуштањето на
струмичката област, на 8 август 1913
година го опожариле градот како одмазда
за губењето на власта. Во пожарот кој
траел петнаесетина дена изгорел речиси
целиот град со исклучок на маалата
Бабјак и Чифлик. Освен Струмица, биле
запалени и селата Костурино, Раборци
и Чам Чифлик кои никогаш не биле
обновени. Во овој пожар настрадал
и манастирот “Пресвета Богородица
Елеуса” во Велјуса. Во периодот меѓу
двете светски војни градот Струмица
станал арена на жестоки акции меѓу
Антантата и Централните сили. Во
1915 година градот бил под француска
контрола, но по кратко време Французите
биле истиснати од Централните сили. Во
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city of Strumica experienced its biggest
blow during the Balkan Wars when the city
was occupied by the Greeks during the
Second Balkan War, but after the Peace
Treaty the region was given to Bulgaria.
Greece was hit by this decision, and before
leaving the area of Strumica they burned
the city as a revenge for the loss of power
on 8th August 1913. In the fire that lasted
almost fifteen days, the largest part of
the city burned, with the exception of
the so-called neighborhoods Babjak and
Chiflik. Apart from Strumica, the villages
Kosturino, Raborci and Cham Chiflik were
also burned and were never restored. The
monastery St. Eleusa in Veljusa was also
impacted in this fire. During the two world
wars the city of Strumica became an arena
of fierce actions between the Entente and
the Central Powers. In 1915, the city under
French control, but soon afterwards the
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1916 година Струмица била окупирана
од германските воени сили и бугарските
единици. Струмичката област од октомври
1918 до ноември 1919 година била под
воена управа на сојузниците Англија и
Франција, кога градот и околината биле
доделени на Кралството на СХС и станало
мало погранично гратче. Во времето
меѓу двете светски војни, Македонците
активно се бореле за своето национално
ослободување, поради нерамноправната
положба во рамките на Кралството
на СХС. Во овие борби се вклучиле и
граѓаните на Струмица, организирајќи
низа манифестации за будење и јакнење
на македонската свест. По фашистичката
окупација на тогашна Југославија,
поголемиот дел од Македонија
потпаднал под власта на Бугарија.
Уште во 1941 година, на страната на
антифашистичката коалиција, активно
се приклучуваат и граѓаните на Струмица,
предводени од Благој Јанков Мучето.
Таа година е формирано и јадрото на
струмичкиот партизански одред. Благој
Јанков Мучето бил избран за делегат на
заседанието на АСНОМ, но прераната
смрт го спречила неговото присуство.
Во негова чест денес во Струмица
постои спомен соба. Градот по првпат
е ослободен на 11 Септември 1944
година, но по доаѓањето на германските
единици, градот бил окупиран накратко
до 5 ноември 1944 година кога Струмица
конечно е ослободена. Во повоениот
период Струмица почнала да добива
модерен изглед.
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French were forced out of the Central
Powers. In 1916, Strumica was occupied
but the German military forces and the
Bulgarian military units. The area around
Strumica from October 1918 to November
1919 was under the military administration
of the allies England and France, and after
that the city and its region were assigned
to the Kingdom of Serb, Croats, and Slovenes, and become a small border town.
In the period between the two world wars,
Macedonians are actively fighting for their
national liberation, because of the unequal position within the Kingdom of SCS.
In these fights the citizens of Strumica
are also involved by organizing a series of
events for awakening and strengthening
the Macedonian consciousness. After the
fascist occupation of the then Yugoslavia,
the large part of Macedonia falls under the
rule of Bulgaria. Since 1941, on the side of
the anti-fascist coalition, the citizens of
Strumica led by Blagoj Jankov Mucheto
actively joined the fight. That year is when
the core of the Strumica Partisan Detachment was formed. Blagoj Jankov Mucheto
was elected as a delegate at the Anti-fascist Assembly for the National Liberation
of Macedonia (ASNOM), but premature
death prevents his presence, and today
there is a memorial room in Strumica
in his honor. The city was first liberated
on 11th September 1944, but after the
arrival of the German military units the
city will be occupied for a short time until
5th November 1944 when Strumica will
finally be liberated. In the postwar period
Strumica is getting a modern look.
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ХРАНА ШТО МОРА ДА СЕ ВКУСИ ВО СТРУМИЦА
FOOD YOU MUST TASTE WHILE IN STRUMICA

Да бидете во Струмица, а
да не пробате од струмичките
специјалитети во исхраната,
навистина би било штета. Еден
од најслатките специјалитети
што мора да го пробате
додека уживате во прошетката
низ Струмица и околината е
ајварот (струмички ајвер) подготвен од
струмичката црвена пиперка „ајварка“
којашто се одгледува во Струмичкото
Поле. Ајварот е посебен вид салата што
се подготвува на традиционален начин (на
отворен простор - пиперките се печат на
шпорет на дрва), поради што е потребна
напорна рачна работа. Потоа следува
внимателното лупење и отстранувањето
на семките, како и собирањето на
излупените пиперки во мрежести вреќи
во кои, се цедат во текот на ноќта.
Следниот ден тие се мелат, се истураат
во голем сад и се пржат на тивок оган со
постојано мешање. Треба да се забележи
дека различни семејства, различно го
подготвуваат својот ајвар. Така, некои во
смесата додаваат мелени домати, некои
Струмица, градот што треба да биде откриен

Food you must taste while in Strumica
To be in Strumica and not taste the
special food that comes from this region
will be a real shame. One of the tastiest
specialty foods that you have to try while
enjoying a walk around Strumica and the
area is the so-called Ajvar (pepper spread)
made with red pepper “Ajvarka” which is
grown in the Strumica field. Ajvar is a special kind of pepper spread prepared in a
traditional manner (in an open area – the
peppers are roasted on a wooden stove),
which requires quite hard manual work.
Then follows the careful peeling process
during which the seeds should be removed
and the peppers should be put in nets and
spend the night there. The next day they
are cut into small pieces, and then they
are grinded and fried on low heat. It needs
to be mentioned that different families
prepare their ajvar differently. Thus some
add grinded tomatoes, some carrots, and
the most commonly used is the eggplant
as the most effective addition to the traditional ajvar.
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Traditional Strumica beans with
tomato is a delicious cooked bean in which
tomatoes are added especially during the
summer period together with a hot pepper.
You cannot go without tasting “tavche
gravche” made in a special way with hot
pepper and roasted sausage or without
tasting white beans in the afternoon of
the so-called “Trimerski” days.
Letna mandza (traditional summer
dish) is a special meal that is prepared most
often during the summer period made with
tomatoes and peppers. These are fried, you
can add garlic and parsley for additional
taste.
Sarma with walnuts is one of the
most special recipes from Strumica that
you have to try. It is most often prepared
during fasting and “Trimeri”.
Kneaded pie pinirlii, penirlii…However it’s pronounced, it is actually a pie
covered with cheese and eggs – “Sirenjak”.

моркови, а најчесто се користи модриот
патлиџан како најефективен додаток на
традиционалниот ајвар.
Традиционален струмички грав со
домат е вкусен варен грав во кој се додава
домат посебно во летниот период и лута
резена пиперка. Во Струмица не може да
поминете без да вкусите тавче гравче на
струмички начин со лута резена пиперка
и печено колбавче, или бело гравче во
посните тримерски денови.
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Летна манџа е посебно јадење
што се приготвува во летниот период од
домати и пиперки. Доматите и пиперките
се пржат, а за вкус се додава лукче и
магданос.
Сарма со ореви - Еден од посебните
рецепти на струмичани што треба да биде
вкусен се сармите со ореви, особено се
приготвува за време на пост и тримери.
Месена пита пинирлии, пенирлии Како и да се изговара, всушност се работи
за пита полиена со сирење и јајца. Тоа
е типичен, традиционален специјалитет
во Струмица. Убаво е да се јаде со јогурт
или кисело млеко.
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It is a typical, traditional specialty in Strumica. It is recommended to eat it with
yogurt or sour milk.
As if you weren’t in Strumica if you
don’t try “Zerde” – a dessert similar to
a rice pudding (Sutlijash), just made with
water instead of milk. Also one other tasty
dessert worth mentioning is the “sarlija”
i.e. baklava. When it comes to desserts
don’t forget to try tatlija. A recipe that
makes Strumica’s cuisine so special and
tasty is the recipe for mlechnik. This is
one of the oldest recipes, sweet and sour
variant, which cannot be found anywhere in
the country. Throughout history, in order to
make this dessert people used only home68
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Како да не сте биле во Струмица
ако не пробате зерде, десерт сличен
на сутлијачот само што е направен
со иситнет ориз и со вода, наместо
со млеко. Најчесто се наоѓа на
тримерската трпеза кога започнуват
постите. Исто така, еден од поубавите
десерти е струмичката сарлија, т.е
баклава. Исто така, од десертите да
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made filo pastry, but nowadays it is more
convenient because you can buy filo pastry
in local shops. During winter months this
dessert is served with roasted pumpkin
inside. The dessert got its name because
of the fact that during preparation it is
poured with milk.
There are many more delicious dishes
that you should taste when visiting Strumica, like the summer
dish “amam balajdi”
(Imam Bayildi) made
with eggplant, minced
meat and of course
a lot of vegetables.
You should also try
“Dolma”, a meal that
is usually prepared in
summer. It is actually
peppers and tomatoes
stuffed with rice and
minced meat.
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не заборавите да пробате и струмичка
татлија, подготвена од младо сирење.
Млеченикот е еден од рецептите што ни
ја прават струмичката кујна толку посебна
и прекрасна. Ова е еден од најстарите
рецепти, благо – солена варијанта што
ја нема во ниту еден друг крај. Порано
се користеле исклучиво домашни сукани
кори и сукани кршени, но денес може да
се подготви и од купени кори. Во зимно
време се приготвува со блага тиква за
печење. Колачот го добил тоа име, затоа
што се полева со благо млеко.
Има уште многу вкусни јадења што
треба да ги вкусите кога сте во посета
на Струмица. Станува збор за убавото
летно јадење аман балајди направено од
модри патлиџани и мелено месо (може и
без месо) и се разбира, со многу зеленчук
и магдонос. Исто така треба да вкусите
и долма, јадење што се приготвува во
летниот период. Тоа се полнети пиперки
и домати со ориз и мелено месо.
Со јадењето и сезонската струмичка
салата од разновиден зеленчук секако оди
и струмичка мастика, висококвалитетен
алкохолен анасонов пијалак. Од 1990
година Струмичката мастика е заштитена
како национален бренд и се произведува
од 1953 година во струмичката фабрика
„Грозд“, по традиционален рецепт на
печење струмичка мастика, позната
повеќе од 300 години.
Seasonal Strumica salad made with
a variety of vegetables goes hand in hand
with Mastika – high-alcoholic aniseed
drink. Since 1990, this drink is protected
as a national brand and has been produced
since 1953 in Grozd Strumica, in accordance with the traditional recipe for making
it known for more than 300 years.
Струмица, градот што треба да биде откриен
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Струмичко поле / Panoramic view of Strumica fields

Развојот на современото сликарство
во Струмица по подолга пауза од
доминантното црковно сликарство на
19 век, вистински продор доживува со
творештвото на Атанас Мучев кој на
почетокот на 20 век создава дела во
духот на европскиот импресионизам. Од
школата на Мучев ќе излезе и значајниот
сликар со академско обрзование Стојан
Пачов, а подоцна во втората половина на
20 век цела плејада струмички ликовни
уметници ќе го креираат ликовниот живот
во градот.
Портрет на старец, 1937, Атанас Мучев / Portrait of one old man, 1937, Atanas Muchev

The development of contemporary
painting in Strumica after a long pause
from the dominant church painting of the
19th century, and a real breakthrough is
seen with the work of Atanas Maceev
who at the beginning of the 20th century
creates works in the spirit of European
impressionism. The significant painter with
academic education Stojan Pachov will
come out of Mutchev’s school, and later
in the second half of the 20th century, a
whole cast of Strumica artists will create
the art life in the city.

The International Strumica Art
Colony was founded in 1963 and is one
of the oldest colonies not only in North
Macedonia but also in the Balkans. So far
over 1200 artists from all over the world
have participated, and the colony fund
has over 2500 works of art made in various
technics, oil on canvas, sculptures, mosaics, graphics. One of the most important
collection of art works in the colony are the
works of the founders of the Macedonian
painting, starting with Nikola Martinovski,
Tomo Vladimirski, Dimitar Pandilov, Vangel
Kodzoman, Vangel Naumovski, Petar Mazev,
Dimitar Kondovski and many others who
contributed to the development of the
colony and the Macedonian art scene. Also
the colony has a special collection of art
works made by the most famous authors
from Former Yugoslavia.

The Festival of Chamber Theater
“Risto Shishkov” exists since 1992 in
honor of the great Macedonian actor Risto
Shishkov. In 2005 gained an international
character. Traditionally, the festival begins
on 8th September, and the number of plays
and the duration of the festival change
each year. The Festival of chamber theater
“Risto Shishkov” was held for the first time
on 22nd October 1992 in Strumica. The
primary purpose of this festival is the valuation of acting and craftsmanship. The
only award given at the festival is the award
for high achievements in acting.
The International Film Festival
ASTERFEST is founded and managed by
the director Goran Trenchovski and the
event has been held continuously since
2005. Short and feature films are shown at
Asterfest. The awards Golden, Silver and
Bronze Horseshoe, Old golden projector,

коишто придонеле за развојот не само
на колонијата, туку и за македонската
ликовна сцена. Исто така, Меѓународната
струмичка ликовна колонија поседува и
посебна збирка на дела од најпознатите
автори од поранешна Југославија.
Фестивал на камерен театар
„Ристо Шишков“ се одржува од
1992 година во чест на великанот на
македонското актерство, Ристо Шишков
во Струмица. Од 2005 година фестивалот
има меѓународен карактер. Фестивалот
традиционално започнува на 8 Септември,
а бројот на театарски претстави и
времетраењето на фестивалот се
менуваат секоја година. Фестивалот
на камерен театар „Ристо Шишков“ по
првпат се одржал на 22 октомври 1992
година во Струмица. Примарна цел
на овој фестивал е вреднувањето на
актерството, мајсторството пред сите

Балерина, 1953, Спасе Куновски / Ballerina, 1953, Spase Kunovski

МАНИФЕСТАЦИИ ВО СТРУМИЦА
EVENTS IN STRUMICA

Меѓународната струмичка ликовна колонија
е основана 1963 година
и е една од најстарите
колонии, не само во Северна
Македонија, туку и на Балканот. Досега учествувале
преку 1.200 уметници од сите
делови на светот, а фондот
на колонијата располага со
над 2500 уметнички дела
работени во најразлични
техники, масло на платно,
скулптури, мозаици, графики.
Една од позначајните збирки
дела во колонијата се делата
на основоположниците на
македонското сликарство, почнувајки од
Никола Мартиновски, Томо Владимирски,
Димитар Пандилов, Вангел Коџоман,
Вангел Наумовски, Петар Мазев, Димитар
Кондовски и уште многу други уметници

Струмица, градот што треба да биде откриен

74

Strumica, a city to be discovered

Струмица, градот што треба да биде откриен

75

Strumica, a city to be discovered

Манифестации во Струмица / Events in Strumica

останати компоненти што го градат
театарот во целост. На фестивалот се
доделува единствена награда за високо
актерско достигнување.
Интернационалниот филмски
фестивал АСТЕРФЕСТ е основан
и менаџиран од режисерот Горан
Тренчовски. Манифестацијата се
одржува континуирано од 2005
година. На Астерфест се прикажуваат
кусометражни и долгометражни
филмови, а се доделуваат наградите
Златна, Сребрена и Бронзена потковица,
Старозлатен проектор, „Ѓорги Абаџиев“,
„Ацо Алексов“ и др. Специјални лауреатигости на фестивалот досега биле: Боро
Драшковиќ (Boro Drašković), Бранко Гапо
(Branko Gapo), Борис Геретс (Boris Gerrets), Славко Штимац (Slavko Štimac),
Лаила Пакалнина (Laila Pakalnina),
Салаетин Билал (Salaetin Bilal), Мигел
Ермосо (Miguel Hermoso), Тимоти Бајфорд
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“Gjorgi Abadziev”, “Aco Aleksov” and many
other are awarded at the festival. So far,
many special guests have been present
at the festival, such as: Boro Drashkovikj, Branko Gapo, Boris Gerrets, Slavko
Shtimac, Laila Pakalnina, Salaetin Bilal,
Miguel Hermoso, Timothy Byford, Rangel
Valchanov, Veit Helmer, Ljupka Dzundeva,
Boris Cavazza, Lordan Zafranovich, Kiro
Urdin, Jackie Sheppard, and many other.
One of the most impressive cultural
events in which the spiritual cultural heritage and the contemporary trends of life
are joined together is the Strumica Carnival. Traditionally the carnival is held every
year during Trimeri, at the beginning of
the great Easter Fast. The beginning of
the fast - the first three days are called
Trimeri and they always start on Sunday
evening at Prochka (Forgiveness Day) and
end on Wednesday.
On Friday before the great fast
begins, is when the Masquerade is held,
and on Saturday is the main carnival event,
when masked groups walk around the city
to show off their handmade masks. Sunday
morning is reserved for the Children’s Carnival. Today the carnival has a modern
character and follows the world’s carnival
trends. Through the diversity of colors,
figures and masks and various motifs and
themes, the participants in the carnival try
to show the antagonism and the eternal
struggle between good and evil, reality
and dream, sycophancy and honor, power
and weakness using all forms of sarcastic
and ironic expression. In the entire transformation ceremony everyone is equally
involved regardless of age, sex and social
standing. In the last few years, the carnival has gained its international character
through the participation of guests from
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(Timothy Byford), Рангел В‘лчанов Rangel
Vulchanov), Веит Хелмер (Veit Helmer),
Љупка Џундева, Борис Каваца (Boris
Cavazza), Лордан Зафрановиќ (Lordan
Zafranović), Киро Урдин (Kiro Urdin), Џеки
Шепард (Jackie Sheppard) и др.
Една од највпечатливите културнофолклорни манифестации во којашто се
споени долговековното духовно културно
наследство и современите текови на
живеењето е Струмичкиот карневал.
Карневалот традиционално се одржува
секоја година во рамките на тримерските
денови, односно на почетокот на
големиот Велигденски пост. Почетокот
на постот, односно првите три дена
се наречени тримерски и тие секогаш
започнуваат во недела навечер на Прочка
и завршуваат во среда.
Во петокот, пред тримерските пости,
се одржува маскенбалот, а во саботата
се одржува главната карневалска вечер,
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almost all Europe and beyond. In 1994 Strumica joined the large family of carmival
cities in the world through membership in
the Foundation of the European Carnival
Cities – FECC. Site “Mal Kajasi” – village
Bansko (possible location of the medieval
fortress Termica)
The construction of the Big Bath from
the Roman period in the village Bansko
(Strumica) was an occasion for building a
fortification that in addition to having control of the road, will also keep the thermal
spa safe. This fortification is located about
0.7km south-west of the thermal spa, at
the foot of mountain Belasica. Today’s
name of the site is “Mal Kajasi”, and until
recently it was referred to as “Kitka” in
literature works. Part of the public places
the fortress Termica at this site, which is
mentioned in the chronicles of John Skylitzes as one of the most important fortress
of Tsar Samuel in the area of Strumica.
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кога маскираните групи шетаат низ
градот каде што остануваат до раните
утрински часови. Неделното претпладне
е резервирано за Детскиот карневал.
Денес карневалот ја доби и својата
трета, модерна димензија, следејќи
ги светските карневалски трендови.
Преку шаренилото од бои, фигури и
маски со најразлични мотиви и теми,
учесниците на карневалот настојуваат
да го прикажат антагонизмот и вечната
борба помеѓу доброто и злото, реалноста
и сонот, полтронството и честа, власта и
безвластието, користејќи ги сите форми
на саркастичниот и ироничен израз. Во
целата церемонија на трансформирањето
подеднакво учествуваат сите, без
разлика на социјалната, старосната и
половата структура. Во последните
неколку години карневалот го доби
својот интернационален карактер преку
учеството на гости од речиси цела Европа
и пошироко. Во 1994 година Струмица
се вклучи во големото семејство на
карневалските градови во светот преку
зачленувањето во Здружението на
европските карневалски градови - FECC
(Foundation of the European Carnival
Cities).
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Site Vasilica – village Kosturino (fortress)
South-west of Strumica, at only 6km
by air lies the fortress Vasilica, which is a
high guard place next to a road located
at the narrowest part of the gorge of the
river Dervenska, 3.5km north of the village
Kosturino, 1km south of village Raborci.
The Strumica-Valandovo-Thessaloniki road
passes through it. This fortress is located
at 590m above sea level, which allows complete control and visibility of all road routes
that passed south of Strumica. Remains of
solid walls built in the late antique period
(from the late IV and VI century) are visible
on top. There are numerous pieces of late
antique pottery, pitos and tegulas, as well
as rare Hellenistic fragments on the surface. Among the archeological finds are
pieces of medieval porcelain and mosaic
byzantine table pottery.Site Kulata – village Vodocha. The only fortress in the area
between the village Veljusa and Strumica
is the site “Kulata”, located at the foot of
mountain Elenica, on a small hill, about
2.5km south-east of the village Veljusa and
1km north-west of the village Vodocha.
According to the findings the fortress has a
longer chronological span, it was probably
in use in the Hellenistic, Roman, and late
antique period. It is located on a high hill
on a flat plateau extended in the northsouth direction, and on the south side
there are remains of thick walls.
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