
ХЕРАКЛЕЈА И ПЕЛАГОНИЈА

Са изузетком неколицине градова који су преживели 
велике потресе на крају антике и без приметног прекида ce 
одржали и прилагодили измењеним друштвено-политичким 
условима y Средњем веку, већина македонских градова под- 
легла je најездама1). Некима од тих градова губи ce траг 
изненада, као да су збрисани са земљине површине; код 
других опет, можемо пратити y току неколико векова како 
постепено изумиру да најзад негде y IX или X веку и они 
заувек нестану. Има, међутим, и таквих градова који ce 
y Средњем веку појављују под новим именом. Ако je веро- 
вати византиској традицији, многа су античка насеља про- 
менила име2). Уствари, при пажљивијем испитивању показује 
ce да није y питању само промена имена, јер ново име ни- 
кад не би могло да сасвим потисне старо име да није y 
животу насеља било извесног прекида и преокрета: ново, 
средњевековно насеље подизано je обкчно y близини рани- 
јег, порушеног и изумрлог античког насеља. Али, има слу- 
чајева када ce y византиским изворима идентификују два 
прилично удаљена града (античко и средњевековно), чиме 
ce уствари указује не на континуитет саме насеобине, већ 
на преношење улоге античког насеља (например, као епи- 
скопског седишта) на средњевековно насеље.

Случај ХерДклеје и Пелагоније, о коме ћемо y овом 
чланку расправљати, показује сву разнообразност коју je 
имао y стварности овај процес надовезивања средњевеков- 
них градова на античке. Хераклеја je била град y Линке- 
стиди, a Пелагонија y суседној истоименој области Пела- 
гонији. Средњевековно насеље које je наследило Хераклеју 
и налазило ce y њеној непосредној близини носило je сло- 
венско име Битољ, али ce, према византиској традицији, оно

г) Нестанак ових центара античког живота и културе и јесте једна 
од најупадљивијмх црта општег прелома који раздваја антику од сле- 
дећих периода. Нажалост, и по питању континуитета појединих градова 
оскудни извори остављају много празнина y нашем знању. Једино ар- 
хеолошка истраживања могу унетм нову светлост y овај проблем.

2) Уп. списе ,,Όσαι τών κόλβαη* έν rot; ΰστβρον χρόνοις μ8ΐωνορ.άσ3·η<3αν“ 
и „Περί έΛωνυρίας r*v *όλεων“, eđ. A. Burckharđt, Hier. Synecd. App. I, 11 и 111.
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звало и Пелагонија. Идентификовање ова два града y ви- 
зантиским изворима довело je до неразумевања и компли- 
ковања њиховог односа y античко доба. Отуда различита 
мишљења која постоје y науци о вези Хераклеје и Пела- 
гоније, њиховом локализовању, a као последица тога и о 
односу области Линкестиде и Пелагоније.

Већина научника мисли да треба Хераклеју идентифи- 
ковати с Пелагонијом, и y том случају често ce и област 
Линкос идентификује с Пелагонијом. Tafel, Tomaschek, Ди- 
мица, Oberhummer, Niese, Wace, Вулић, сматрали су да je 
Хераклеја исто што и Пелагонија, и то je мишлење продрло 
и код свих оних научника који ce нису специјално бавили 
овим проблемом. Wace и Woodvvard, расправљајући о спо- 
меницима Горње Македоније, обухватају Линк, Пелагонију 
и Деуриоп као једну област, не покушавајући да их разгра- 
ниче, и сматрају Хераклеју главним градом и Линка и Пе- 
лагоније8). И y Гајерову прегледу македонеких области Пе- 
лагонија не фигурира међу горњо-македонским областима, 
јер ce идентификује с Линкестидом3 4). Оберхумер, идентифи- 
кујући Хераклеју с Пелагонијом, сматра да je име „Pelago
nia" било надимак (Beiname) Хераклеје y Линкестиди (Не- 
rakleia Lyncestis, како je он погрешно зове), али оставља 
без одговора питање откуда то да главни град Линкеста 
добије надимак по суседној области Пелагонији5).

Увиђајући с правом да „Пелагонија" не може бити само 
епитет Хераклеје, да ce Пелагонија јавља на натписима као 
civitas и да je према томе то био званични назив једног града, 
заслужни француски истраживач L. Heuzey предложио je 
своје решење проблема односа ова два града. По њету, 
Хераклеја je била град Линкеста и налазила ce код села 
Букова, око 2км јужно од Битоља. Када су Римљани 168 г. 
освојили Македонију, они су синоикизмом околних насеља 
образовали нов град, који су према староседелачком и од 
Линкеста потчињеном становништву назвали Пелагонијом. 
Град ce ускоро морао проширити изван зидина Хераклеје y 
области Битоља. Од тог времена град ce званично звао Пе- 
лагонија и постао je центар Четврте македонске области. 
Али и старо име Хераклеје одржава ce и даље паралелно 
са новим као незванично6).

3) A. Wace — A. Woodward, Inscriptions from Upper Macedonia, Ari- 
nualof the British School at Athens XVIII (1911—1912) 166 i d. Cf. A. 
Larsen, Roman Greece (An économie survey of ancient Rome, ed. Ten- 
ney Frank, IV) 443.

F. Geyer, M akedonia RE XIV (1928) 651 и д.
5) E. Oberhummer, Pelagonia, RE XVIli (1937) 244.
6) L. Heuzey et H. Daumet, Mission archéologique de Macédoine. 

Paris 1876, стр. 301 и д., Geyer, н. д., 667 прихвата ово решење као 
највероватније.



Фааула НапазоГлуJio
Једну варијанту ове духовите претпоставке дао je y но- 

вије време грчки археолог А. Керамопулос. Водећи рачуна о 
томе да ce y изворима Линкестида и Пелагонија помињу увек 
као две одвојене области, и он рачуна са синоикизмом, али 
са синоикизмом два постојећа града. Док по Heuzey-y Пела- 
гонија настаје тек уједињавањем Хераклеје с околним насе- 
љима y једну општину 167 г., дотле су по Керамопулосу 
Хераклеја и Пелагонија све до 48 г. пре н. е. два одвојена 
града, један код Лерина, други код Битоља, и тек пошто je 
y ратовима Цезара и Помпеја Хераклеја разорена и њено 

'становништво пресељено y суседну Пелагонију (код Битоља), 
преноси ce на ново насеље и име Хераклеја7).

Најзад, четврту могућност, да су Хераклеја и Пелагонија 
два одвојена града која немају никакве везе, заступали су 
прошлог века W. Leake, по коме je Хераклеја била недалеко 
од Лерина a Пелагонија код Битоља, и Th. Desdevises-du- 
Désert, који je Пелагонију локализовао y северном делу да- 
нашње Пелагонске равнице око Прилепа. У новије време, 
бугарски научник И. Венедиков такође je иступио против 
традиционалног локализовања Пелагоније y области Битоља 
и доказивао да ce област Пелагонија налазила крај Аксија 
око доњег тока Еригона. Расправљајући само о Пелагонији, 
Венедиков није поставио питање односа Хераклеје и Пе- 
лагоније8).

Само по себи питање односа Хераклеје и Пелагоније 
није тако замршено како ce чини кад ce посматра кроз ли- 
тературу, где су ce разне претпоставке, засноване само на 
једном делу изворних података, гомилале a да ниједном није 
питање претресано y целини на основу целокупног распо- 
ложивог материјала. Полазећи од чињенице да ce y нашим 
изворима Линкести и Пелагонци, Линкестида и Пелагонија, 
никад не идентификују, да ce y њима Линк и Пелагонија по- 
мињу упоредо као две суседне одвојене области, a да ce 
Хераклеја само на изтаку антике (од VI в.) појављује с епи- 
тетом ,,Pelagoniensis“, док y ранијим изворима нема никакве 
везе са градом Пелагонијом, ми ћемо покушати да сваку од 
ових двеју области обрадимо за ce на основу свих познатих 
извора, осврћући ce успут на оно што су други пре нас о 
овом питању написали. Од битне je важности да ce при томе 
грађа хронолошки распореди, тј. да ce води рачуна из ког 
времена потичу поједини подаци, јер je y току готово хи-

7) А. Keramopullos, Άνασκαφαί iiat ρρευναιέν τήι "Ανω Μακεδονία. Αρ
χαιολογική Έφημερίς 1932,48—78; 1933,25—67; нарочито Έμμετρον : ΓΙερ: της 
Λυγκηστικης Ηράκλειας, СТр. 60 и д.

8) W. Μ. Leake, Travels in Northern Greece. London 1835—1841, 
IH, 282; Th. Desdevises-du-Désert, Géographie ancienne de la Macédoine. 
Paris 1862, 413; И. Веиедиксв, Земите no средш-ш Вардар. Принос кђм 
античната географии на Македонии. Скопје 1943, стр. 6 и д.
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љадугодишњег размака који они обухватају могло доћи до 
промена y простирању дотичних племена и употреби reo- 
графских појмова везаних за њих, a те ce промене могу уо- 
чити једино ако ce посматрају y  развитку. Пренебрегавање 
овог лФтода, мешање података из хеленистичког времена са 
подацима с краја антике, отежало je умногоме решавање 
овог питања.

Први помен области Линк (ή Λύγ-χος) имамо код Тукидида. 
Из његова излагања о рату Пердике II и Брасиде против 
Арабаја, краља Линкеста, сазнајемо да je област Линк била 
раздвојена кланцем од Македоније (Еордеје) и да je на истоку 
граничила са илирским племенима9). Овсш положају најбоље 
одговара леринска област, која ce налази северозападно од 
Еордеје, a на истоку, према Преспанском језеру, додирује 
област Дасарета.

Област Линкеста одређена нам je ближе y једном Поли- 
бијевом податку сачуваном код Страбона10). Говорећи о путу 
Via Egnatia, који су Римљани почели да граде одмах после 
оснивања провинције Македоније, Страбон каже: ,,έχεΐθεν  
d ’é d n  (ή Έ γνα τία  οδός) παρά Β α ρνοϋντα  διά Ή ραχλείας χαί 
Έ ορδώ ν είς Έ δεσοαν χα ιΠ έλ,λαν μέχρι Θεσσαλον ιχείας“. „Одатле, 
(тј. после Лихнида и Пилона где je била граница Македонаца 
и Илира) иде (Via Egnatia) крај Барнунта кроз Хераклеју и 
земљу Линкеста и кроз Еордеју до Едесе, Пеле и Тесало- 
нике“. Прека томе град Хераклеја налазио ce на друму Egna
tia источно од граничног места Пилона и Барнунта, a земља 
Линкеста простирала ce од тога града све до Еордеје. Иако 
ce ни Пилон ни Барнунт не могу тачно локализовати, овај 
најстарији наш податак о Хераклеји прилично je речит: 
Хераклеја ce морала налазити или y земљи Линкеста (већ 
према томе како ce схвати оно „διά Ή ραχλείας χαί Λυγ-χη- 
6 τ ώ ν“) или на њеној северозападној ивици. A το одговара 
много више положају Битоља него ЈТерина који није далеко 
од еордејских кланада.

ЈТинкести, односно њихова област Линк помињу ce на 
неколико места код Страбона и Ливија као суседи Дасарета 
и Пелагоније. Они живе на средњем току Еригона. И један 
и други писац разликују Линкестиду од суседие Пелагоније11 *).

8) Thuk. IV 124, уп.'и IV 129, 132.
10) Str. VII, 323. Топоним Barnus, -ntos, који неки научници сма- 

трају именом града, други именом планине^ уп. Oberhummer RE s. v. 
и H. Вулић, Географија Јужне Србије y античко доба, Гласник скоп- 
ског научног друштва XIX (1938)7, вероватно je искварен од Sarnus
(Σαρνοΰς, Σαρνοϋνΐος).

п) Str. VI!, 326 : υτρος δέ τούτοις (sc. τοϊς Έγχελβίοις) Λυγκησταί τβ καί 
ή ΔδυρίοΛος κα ί ή -τρίΛολις ΓΙελαγονία. Ibid ; και δε και τά itepi Λύγκον και 
Π ελαγονίαν και 'Ορεσαάδα και Έ λίμειαν ιτ^ν άνω Μ ακεδονίαν έκάλουν. 
Ibid. C. 327: ό δε Έ ρίγω ν Λολλα δ ε ό μ ε ν ο ς  ρεύματα έκ των Ιλλυρ ικώ ν όρων 
και Αυγκηστών κα ί Βρύγων καί Δευριό?των και ΓΙελαγόνων είς τον * Αξιόν
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Το нарочито треба нагласити за Ливија код кога ce, као што 
ћемо видети, први пут спомиње град Пелагонија12). И код 
Плинија наводе ce одвојено Линкести и Пелагонци13).

У Цезарову делу De bello civili говори ce о Хераклбји 
„quae est subiecta Candaviae**14). Одавно je констатовано да 
je реч о Хераклеји y Линкестиди, a не о Хераклеји на Стри- 
мону, па je и епитет Sentica који имају рукописи избачен 
из текста као доцнији и погрешан додатак. Из самог Це- 
зарова излагања, a и од Страбона (VII, 327, 8; „дерг бв την 
έ^ι Κανδαουΐας οδόν αϊτέ λίμναι eiđiv αί περί Αυχνιδόν) сазна- 
јемо да ce Кандавијом називала планинска област западно 
од Охридског језера кроз коју je пролазила Via Egnatia15). 
A. Керадопулос мисли да ce према Цезарову опису Помпеј 
није кретао путем Egnatia, већ једним другим путем који je 
такође преко Кандавије водио јужно од Охридског и Пре- 
спанског језера, и да ce према томе Хераклеја, куда je Це- 
заров: официр Домиције кренуо ради снабдевања житом и 
где ce умадо није сукобио с Помпејем, није налазила код 
Бдтоља, већ код Лерина16). Угледни грчки археолог покушао 
je да из Цезарова текста, за који и сам каже да претставља 
скраћен извештај о операцијама, изведе више него што je

έκδίδωσι. Liv. 82, 9: per Dassaretios Lyncumque; уп. и 81, 33. Liv. 26, 25, 
4: per Pelagoniam et Lyncum; Liv. 45, 30: quartam regionem Eordaei et 
Lyncestae et Pelagones incolunt. Хераклеја која ce спомиње Liv. 40, 
24 вероватније je Хераклеја Синтика него наша.

% Ниједан од горенаведених Ливијевих података, који ce сви 
односе на ратове Римљана са Филипом V и Персејем и према томе 
потдау од Полибвја, не допушта идентификовање Хераклеје са Пела- 
гондјом. 167 г. када ce град Пелагонија јавља као дентар Четврте 
ма^едо.нске области Ливије набраја y тој области одвојено Ливкесте 
и Пелагонце. Ако би ce прихватила Heuzey-ова хипотеза онда би ce 
морало претпоставвти да ce приликом сгноикизма града Пелагоније, 
једад део територије Линкеста, и то онај на коме je био њихов главни 
град, одвојио и припојио Пелагонији. Како, међутим, објаснити, да ce 
и доцније Хераклеја ставља y Линкестиду? — И код Ливија име Lyn
cus обележава само област a не град. Heuzey, н. д., 301, је правилно 
објаснио израз ad Lyncum Liv. 31, 33, где би ce могло помислити на 
име града, као сувише буквални превод грчког περί Δύγκου = Η3 rpa- 
ници Линка, Податак Steph. Byz. s. ν.Δύγκος· ίτόλις Ηπείρου не може 
бити доказ за супрот.но тврђење, јер ce код овог лексикографа често 
племенска територија обележава као полис.

33) Plin. IV, 35: ...P elagones ...Lyncestae.
14) Caes. de bello civ. 79, 3: „Accessit etiam ex improviso aliud 

incommodum, quod Domitius, qui dies complures castris Scipionis castra 
eollatq habuisset, rei frumentariae causa ab eo discesserat et Heracliam 
Senticam, quae est subiecta Candaviae, iter fecerat, ut ipsa fortuna illum 
oJbrçere Pompeio videretur".

15) За положај Кандавије уп. и Malch. frg. 18 (FHG p. 129 sq.), 
где стојд да, cy ce Теодорихове трупе, долазећи из Епидамна, спу- 
штале из Кандавије (κατίαυαιγ άπο της Κανδαβείας) према Лихниду. У liin. 
Hier. 607, 8 забележена je између реке Генузе и Лихнида mansio Gran- 
davia ( = Candavia).

1ρ) Керамопул.ос, н. д, 60 и, д.
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могуће. Због тога његов закључак није безусловно тачан. 
Он би ce могао примити само кад би био потврђен другим 
доказима.

На исто време грађанског рата између Цезара и Пом- 
пеја односи ce један натпис из Дионисополиса на Понту, 
подигнут y част Акорниона Дионисија, посланика дачког 
краља Боиребисте, који ce састао с Гнејом Помпејем y Ма- 
кедонији код Хераклеје (δυντυχάν αύτψ της Μακεδονίας έν 
τοΐς περί Ηράκλειαν τήν έπί τοϋ Λύκου) к том приликом одлично 
заступао ствар свога краља и своје домовине17). Тај саста- 
нак могао je да ce одигра једино 48 г., када je, како ce 
види из напред наведеног Цезарова приказа, Помпеј бора- 
вио y Македонији и налазио ce извесно време код Хераклеје. 
На овом натпису први пут ce Хераклеја доводи y непо- 
средну везу с облашћу Линк, јер je очигледно да Λύκος на 
њему стоји место Λύγκος. Пада y очи да je на овом нат- 
пису Λύχκος употребљен y мушком роду као име реке, a 
не y женском роду као име области, како ce јавља y свим 
осталим нашим споменицима. Керамопулос je овај натпис 
узео као један од главних доказа да ce Хераклеја y το 
време, тј. 48 г, пре н. е., није могла налазити код Битоља, 
сматрајући да би ce y том случају она морала звати 'Ηράκ
λεια ή έπί τοϋ Έριγωνος, с обзиром да ce Битољ налази крај 
самог Еригона18). По њему, Λύ(γ-)κος са натписа може бити 
само безимена притока Еригона која протиче кроз Лерин 
и тече y правцу севера, по којој je и цела област морала 
добити име Линк. Међутим, маколико да на први поглед 
изгледа привлачан овај аргуменат за локализовање Хера- 
клеје код Лерина a не код Битоља, њега обара сама Кера- 
мопулосова теза ô томе да je насеље код Лерина разорено 
48 г. и његово становништво пресељено y оближњи град 
Пелагонију (по Керамопулосу код Битоља). По овој тези 
име Хераклеја преноси ce, после 48 г., на насеље код Би- 
тоља, где je оно, као што ћемо видети, y доба Царства 
неоспорно документовано. Да ли ce, међутим, с именом 
града Ηράκλεια могло пренети и његово ближе обележје 
ή έπί τοϋ Λύγκου, ако ce тај град није више налазио на 
Линку, већ на Еригону? Хераклеја, наиме, никад ce не до- 
води y везу с Еригоном, већ.увек — и доцније, y доба Цар- 
ства — са Линком као облашћу (по којој je и добила име), 
a не реком. Очигледно je да je састављач натписа y дале- 
ком Дионисополису, који није никад чуо за македонске 
Линкесте, погрешио заведен сличношћу имена Λυγκος и 
Λύκος. Λύκος je познато име неколико река y Малој Азији, 
и свакако није случајно да je на натпису употребљен овај * 1

,7) Dittenberger, Sylloge3 762.
1S) Керамопулос, н. д. 63.
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облик уместо правилног Λύγκος. Састављач натписа je по- 
мислио да je реч о реци и, због тога, написао Ηράκλεια 
ή έπίτοΰ Λύκου уместо 'Ηράκλεια ή Αύγκου, како ce она звала.

Керамопулосова теза, један од многих покушаја да ce 
реши питање односа Хераклеје и Пелагоније, потекла je y 
основи из жеље да ce идентификује старомакедонско насеље 
које je овај угледни грчки археолог истраживао код Лерина. 
Основни аргументи y прилог идентификације овог насеља 
са Хераклејом y Линкестиди већ су били изнесени када су 
приликом последњих ископавања нађене цигле с утиснутим 
жигом βαάιλέως Φιλίππου19). Керамопулос je y томе видео 
последњи доказ за тачност свога тврђења, и заиста после 
објављивања његова материјала његова je теза почела да 
придобија присталице. Познато je, наиме, да je Филип II по- 
дизао y граничним областима своје државе утврђене градове 
да му послуже као базе за војну и политичку превласт20). 
По Стефану Византиском и македонска Хераклеја била je 
његово дело21). Врло je вероватно да ce под македонском 
Хераклејом мисли управо на Хераклеју y Линкестиди, и да 
њу има y виду и Демостен када каже да je Филип дизао 
градове ,,έν Ίλλυριοΐζ"22), јер ce Линкестида граничила с 
Илирима, и нова Хераклеја имала je да послужи као база 
за даље ратове с њима. Кад ce све то узме y обзир, ништа 
ce није чинило привлачније него да ce y циглама нађеним 
код Лерина са жигом краља Филипа виде цигле из времена 
подизања Хераклеје.

Међутим, против идентификовања старомакедонског на- 
сеља код Лерина са Хераклејом говоре врло јаки разлози. 
Ово насеље y коме, узгред буди речено, није нађено ни- 
каквих натписа, није било дугог века. Као и две коме код 
Магуле y Елимији, које je Керамопулос такође истраживао, 
и античко насеље код Лерина завршило je катастрофом 
(трагови пожара y целом насељу) коју истраживач ставља 
y I в. пре н. е. Искључујући могућност неке спољне најезде, 
која би y то време могла да продре тако дубоко y Маке- 
донију a да не буде забележеиа од античких писаца, Кера-

19) Керамопулос, н. д. 66.
20) Justin. Vlii, 6, 1 : „Alios populos in finibus ipsis hostibus oppo

nit; alios in extremis regni terminis statuit; quosdam bello captos in 
supplementa urbium dividit.11 Уп. и Arr. Anab. Vii, 9.

21) Steph. Byz. s. V. Beloch, Gr. G. ΙΙφ 528, np. 2, предложио je 
да ce исправи y ό Άμύντα Φίλι»ϊος, пошто није познат никакав краљ 
Аминта, син Филипов. Овај податак Стефана Византиског може ce 
односити како на Хераклеју Синтику тако и иа Хелаклеју y Линке- 
стиди, и вероватно je да су обе биле подигнуте од Филипа.

22) Demosth. Phil. I, 48 : cpowi Φίλιππον έν Ίλλυριοΐς πόλεις τειχίζειν. 
Ha основу тога закључује Beloch, н. м., да je Хераклеја била поди- 
гнута пре 349 r.



мопулос долази до закључка да су поменута насеља уни- 
штена за време грађанског рата између Цезара и Помпеја 
48 г.23). Како пак Хераклеја постоји и y царско доба све 
до краја антике, Керамопулос je прибегао претпоставци о 
пресељавању становништва из „Хераклеје" код Лерина y 
„Пелагонију" код Битоља, о синоикизму ова два града и 
преношењу имена Хераклеје на Пелагонију.

Синоикизам два насеља, као и преношење имена неког 
разореног насеља на друго насеље y суседству, које пре- 
узима његово место, иако y овом нашем случају није y 
изворима посведочено, camo по себи не претставља ништа 
необично и немогуће. Да ce град y Пелагонији, који je после 
разарања Хераклеје y Линкестиди, чију je улогу он наследио, 
такође почео звати Хераклеја, y томе не би било ничег не- 
вероватног. Али, оно што je искључено и што чини y овом 
нашем случају ову претпоставку немогућом, јесте то да ce 
цео назив 'Ηράκλεια ή Λ ύγκου, заједно с епитетом који je 
тај град везивао за једну одређену област, могао пренети 
на једно ново насеље y суседној области. A ми имамо до- 
вољно доказа да ce и после 48 г. пре н. е. Хераклеја звала 
ή Λ ύγκ ου  и везивала за област Линкеста24). Да ce Хера- 
клеја налазила y Пелагонији то би било искључено. Према 
томе, област y којој ce налазила Хераклеја припадала je 
Линкестиди, како y време римског освајања тако и y доба 
царства. У изворима ce не види никаква промена y том 
погледу.

У битољском музеју постоји један фрагменат суда с 
утиснутим жигом ΛΥΓΚΕΣ. Фрагменат je откопан 1933 г. 
приликом ископавања* која су вршена на месту античког 
насеља и објављен je само y неком локалном листу, тако 
да je остао y науци незапажен25). Нажалост, нисмо y стању 
да макар и приближно датујемо овај фрагмент. Ипак не- 
обичан облик Λ υγκ ες са s, који ce не може узети као скра- 
ћеница од Λυγ-κηότίς, упућује, чини ми ce, на старије време,

23) Керамопулос, н. д., 26.
24) В. ниже. — Чудновато je да Керамопулос није видео никакву 

сметњу за своју тезу y томе што ce и код Хијерокла Хераклеја на- 
зива ή Λύγκοο. Неодрживост Керамопулосове тезе огледа ce и y кон- 
традикцији до које сам истраживач долази. У закључку своје опширне 
студије Керамопулос најпре тврди да ce Хераклеја ή Λύγκου није више 
обновила (οόκ άνβκπσθη) и да je њено име прешло на дотадашњу Пе- 
лагонију, a неколико реди доцније он изражава мишљење да ce нешто 
од сеоског стаиовништва морало задржати y старим стаништима и 
да je оно сачувало име Хераклеје (καί «νθ-ανώς έκράτησαν καί οΰτοι το 
δνομα Ηράκλεια). Према томе, Хераклеја ц Λύγκοο била би и даље код 
Лерина, и ако нема тамо више никаквих археолошких трагова! A та 
Хераклеја није била нека незнатна кома: она ce спомиње још читавих 
пет векова и већ y IV в. била je седиште епископије!

25) Откопао га je и објавио М. Д. Петрушевски, проф. Унив. y 
Скопљу, коме дугујем за ово обавештење.
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кад ce место ει могло писати camo ε, тако да би ce ово 
Λυγ-κες могло објаснити као множина од Λυγ-κεύς = Λυγκεϊς. 
Не видимо иначе шта би могло значити ово ΛΥΓΚΕΣ26). 
Ако би пак заиста било речи о једном ранохеленистичком 
жигу, онда ce значај овог фрагмента не може довољно на- 
гласити. У њему бисмо имали најранији документовани по- 
мен Линкеста, и то y области Битоља, тако да би отпала 
сама по себи сва тврђења да je y доцарско доба ова област 
била насељена Пелагонцима и да ce насеље код Битоља 
првобитно звало Пелагонија. Међутим, и ако би ce радило 
о једном жигу из римског (царског) времена, овај фрагме- 
нат не губи свој значај јединог документарног споменика 
о томе да су y области Битоља живели Линкести, односно 
да je ова област улазила y састав Линкестиде.

Према томе, нема разлога да ce говори о неком пре- 
сељавању града или постојању двеју Xepaiaiéja, једне Хера- 
клеје Линкестис и једне Хераклеје Пелагоније. Извори нам 
говоре само о једној Хераклеји, која ce налазила y Линке- 
стиди. Пошто je локализовање Хераклеје код Битоља за 
доба Царства изван сваке сумње27), и пошто je очигледно 
да je битољска област улазила y Линкестиду a не Пелагонију, 
то je јасно да ce Хераклеја налазила код Битоља од самог 
почетка, откако ју je, судећи по наведеном Демостенову 
податку, већ пре 349 r. основао Филип II. То не искључује 
наравно могућност да je и насеље код Лерина било поди- 
гнутоод истог македонског краља, тим пре што нам извори 
говоре о оснивању градова под Филипом, не као о поједи- 
начним случајевима, већ као о једној појави широких размера 
y складу са социјалном и војном политиком овог владара28).

Из времена Царства сачуван нам je много већи број 
сведочанстава о Хераклеји, уз коју ce узгред ту и тамо по- 
миње понекад и племе Линкеста, односно област Линк. Код

2e) Облик Λυγκεός je посведочен код Стефана Византиског. — У 
недостатку специјалних публикација о ж^говима на амфорама на осно- 
ву којих бисмо могли датовати овај фрагменат, ограничавамо ce само 
на општу констатацију да на жиговима облик писма y многоме от- 
ступа од писма употребљаваног на натписима и да ce ка њима као и 
y курзивном писму поједики облкци слова много ранше појављују. 
Иако еу на нашем жигу ламда и капа с једнаким крацима, a сигма 
лунарно, иако тип писма одговара писму на натпмсима познорепубли- 
канског или раноцарског доба, ипак можда не би било немогуће ста- 
вити овај жиг y ранохеленистички период како захтева ортографија 
ΛυγιαΓς место Λυγκβίς. Лунарно С које почиње да преовладава на нат- 
писима I в. пре н. е. не претставља ништа немогуће ни y IV в. (Уп. 
Reinach, Traité d'épigraphie, стр. 107 и 455),

27) В. ниже.
28) Уп. изворе наведене y примедбама 19 и 21,затим Justin. VIII, 

5,7 где ce каже за Филмпа да je: као пастир своја стада „sic ilie po
pulos et urbes, ut illi vel replenda vel derelinquenda quaeque loca vide
bantur, ad libidinem suam transfert".
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Птолемеја ce ова област назива Линкестидом, облик који 
иначе није документован y изворима29 30 *). У тој области Пто- 
лемеј зна само за један град — Хераклеју. И y његово доба, 
према томе, област y којој ce налазила Хераклеја спадала 
je y Линкестиду.

Један посредан али поуздан доказ да je Линкестида 
обухватала област Битоља имамо y одавно познатом по- 
часном натпису посвећеном П. Целидију Фронтону, нађеном 
y Битољу80). На том натпису спомиње ce племе Линкеста81) и 
један град чије ce име не наводи, a коме je очигледно ово
племе припадало: ..........γυμνασιάρχης/δέ/άποδεδει(γ)μ(έ)νος
%ai της πόλεως καί τοΰ ΑυγκηΡτων ε·θνους . . За наше je 
питање важна веза која постоји између τό Λυγκηδτων ε·θνος 
и ή πόλις. Нема сумње да ce град налази y области племена 
Линкеста, a пошто je Хераклеја била главни град, вероватно 
и једини прави град y Линкестиди, град о коме je реч на овом 
натпису не може бити други до Хераклеја.

Локализовање Хераклеје код Битоља, с којим ce слажу 
сви досада побројани подаци о овом граду, извршено je 
првобитно на основу итинерарија. Хераклеја je била важна 
станица на путу Egnatia. Њен први помен je, као што смо 
видели, везан за тај друм. Од ње je осим тога полазио пут 
за Стоби, којим je вардарска долина била везана за главну 
саобраћајну артерију Македоније. Отуда je Хераклеја забе- 
лежена на свим нашим итинераријима, y Itin. Ant. и Itin. Burd. 
као станица на друму Egnatia, a y Tab. Peut, и код Qeogr. 
Rav., који иако много познији уствари црпе своје податке 
из једног сличног итинерара, и као станица на путу Хера- 
клеја—Стоби. Отстојање између Лихнида и Хераклеје износи 
према Itin. Ant. и Itin. Burd. 45 одн. 44 римских миља, што 
одговара правој раздаљини између Охрида и Битоља (69

29) PfoL Ш, 12, 30: Λυγκηστίδος* Ηράκλεια.
30) Cf. P. Perdrizet, BCH XXI (1897) 181 и д. Копија натписа по- 

тиче од  неког непознатог лица који га je први објавио y атинскол! 
листу Παλιγγενεσία. Натпис je нестао.

S1) Perdrizet, н. м., 163, сматрао je да су Линкесги сачињавали 
јечдну civitas са центром y Хераклеји. По Ростовцеву, Gesellschaft u. 
Wirtschaft I, 347, Линкести су улазили y територију Хераклеје иако 
нису били њени грађани. Античко насеље код Битоља није још си- 
стематскм истраживано. Површински и случајни налази којима оби- 
лује цела његова област, a међу којима je било и таквих који чине 
украс музеја y којима ce чувају (например, копмја Атене Партенос y 
београдском Народном музеју, или портрет Ecxuna y British Museum-y) 
сведоче o значају насеља и његовом дугом живо^у. Ископавања су 
вршена само 1936 и 1937 год. и том су приликом откривене једна ра- 
нохришканска базилика и неколико других грађевина украшених лепим 
мснаицима, Cf. М. Грби1д, Откопавања y Хераклеји Линкестис код 
Битоља, Уметнички преглед, 1939/8 св., стр. 231 и д. За натписе из 
Хераклеје и њене околине в. Димица, Ή Μακεδονία έν λί-θ-οις φθ-εγγομέ- 
νοις. Атина 1896, стр. 258—275 и Вулић, Споменик 7Î (1931) бр. 14—47, 
75 (1933) бр. 5 -2 9 ; 98 (1948) бр. 19-63,
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km)32). То je један врло јак доказ да Хераклеју треба тражити 
код Битоља, a не на другом месту33). Што ce пак тиче не- 
слагања итинерарија y погледу отстојања између Хераклеје 
и Едесе34), оно ce никако не може објаснити постојањем 
двеју Хераклеја y непосредној близини једне до друге, како 
то мисли Керамопулос и y чему он налази једну потврду 
своје тезе. Јер, пре свега y Itin. Burd. где су забележене све 
мање станице између ова два града, нема ни трага неке друге 
Хераклеје. Осим тога разлика између Itin. Burd. с једке стране 
и Itin. Ant. и Tab. Peut с друге стране y отстојању Хера- 
клеја—Едеса износи свега 7 одн. 9 римских миља, док je 
Лерин удаљен од Битоља око 15 миља. Уосталом, Ч. Едсон 
je y једном свом новијем раду о Via Egnatia, доказао да je

32) Шп. Ant 318, 4 (ed. O. Cuniz): „Licnido — 33 — Nicia — 11 — 
Heraclea" (укупно 44 mp); !b. 329, 10: „Lignido — 27 — Scirtiana — 6 — 
Castra — 12— Heraclea" (ukupno 45 mp); Itin. Burd. 606, 9 sqq. (ed. O. 
Cuntz): „civitas Heraclea— 12 — mutatio Parembole — 19 — mutatio 
Brucida — finis Macedoniae et Epbyri — 18 — civitas Cledo" (укупно 44 
mp). — Ha Tab. Peut изостављена je једна бројка (Ligniđo — 16 — 
вињета . . .  Nicea — 11 — Heraclea"), тако да ce по њој не може из, а- 
чунати отстојање Лихнлд—Хераклеја. — Одавно je напуштено мишлење 
Leake-ово, н. д. 281 и д., да ce Лихнид налазио на југоисточној обали 
истоименог језера, a не код Охрида, па је стога постало безпредметно 
и његово локализовање Хераклеје, код Лергна на основу отстојања 
Лихнид—Хераклеја. Leake, стр. 312, мисли да je између Лихнида и Хе- 
раклеје Via Egnatia имала три крака.

33) Вулић, Географија Ј. Србије y античко доба. Гласник скопског 
научног друштва XIX (1938) стр. 9 ид. расправља о отстојањима која 
итинерарији дају за део пута Egnatia између Охрида и Битоља. Код изра- 
чунавања тих отстојања Вулићу ce поткрала грешка, услед које ce 
јављају неслагања између Itin. Ant. и Itin. Burd. која уствари не постоје. 
Вулић je узео као отстојање између две станице бројку која стоји иза 
првог места, a не ону која долази иза другог. Тако, например, код њега 
отстојање Castra—Heraclea према Itin. Ant 329, 12—13 износи 6 римских 
миља уместо 12, a отстојање Nicia—Heraclea, пред*а истом итинерарију 
(318, 5—6) 33 уместо стварних 11 римских миља! Због овог померања 
цифара Вулићу je постало немогуће ускладити податке ових итинерара, 
иако су они уствари сагласни. Вулик je сасвим правилно ориметио да 
су mutatio Parembole (y Itin. Burd.) и стапица Castra (Itin. Ant.) иден- 
тични (уп. и Heuzey, стр. 303), иако није знао како објаснити да je 
отстојање ове прве станице источно од Хераклеје било једанпут 6, a 
други пут 13 римских миља. Шта више, Вулик ce определио за ово 
друго отстојање (које je једико правилно), јер je код села Доленаца 
16—18 км. источно од Битоља, открио један велики „логор" (castra), 
по коме je та станица и добила име. Поставља ce питање y каквом 
je односу станица Castra или Parembole на 12 одн. 13 mp од Хера- 
клеје са станицом Nicea коју Itin. Ant. и Tab. Peut, стављају на 11 
mp од Хераклеје. Müller, Itineraria Romana, 520 и д., претпоставља да 
je било два паралелна пута између Охрида и Битоља, међутим, није 
искључено да ce ради о истој станици, с тим да ce Nicea звало на- 
сеље y чијој ce близини налазио логор. И остала расправљања Вули- 
ћева о Бруциди и Сциртиани заснивају ce на погрешном прорачунавању.

м) Уп. о овоме* делу пута Ch. Eđson, The Location of Cellae and 
the Route of the Via Egnatia in Western Macedonia, Classica! Philo- 
logy 46 (1951) 2 и д.
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отстојање y Itin. Burd. једино тачно и да оно одговара пра- 
вом отстојању Битољ—Едеса35).

Кад ce има y виду да ce Хераклеја налазила код Битоља, 
онда je природно претпоставити да ce на ову Хераклеју, a 
не на неку другу односи натпис нађен на Александрову 
брду код Битоља, y непосредној близини места где су на- 
ђени остаци античког насеља, који гласи: . . Fab(ia)L/. . .
С. Vetilius С. f. Fab(ia) Sedatus Her(aclea) vei(eranus) leg(ionis) 
VII Cl(audiae) p(iae) f(idelis) v(ixit) an(nis) L, m(ilitavit) an(nis) 
XXV, h(ic) s(itus) e(st)36). Сличних натписа ветерана на којима 
je њихова домовина Хераклеја везана за трибу Фабија на- 
ђено je досада y разним крајевима римске државе, али с 
обзиром да je на некима од њих постојала и ближа ознака 
„Heraclea Sentica“, они су сви одреда довођени y везу са 
Хераклејом на Стримону37). Међутим, био би заиста чудан 
случај да ce код Битоља нађе надгробни споменик једног 
ветерана чија би домовина била Хераклеја на Стримону, a 
не Хераклеја на Еригону, она Хераклеја где je он дошао да 
оконча свој живот. Вулић je с правом сматрао да y овом 
натпису треба видети доказ да je Хераклеја заиста била код 
Битоља38). Пошто je и ова Хераклеја имала трибу Фабија, 
као и Хераклеја на Стримону, то није искључено да ce и 
неки други од ранмје познатих натписа односе на њу39).

Прелазећи на податке о Хераклеји y позноантичко 
доба, ми ћемо пре свега констатовати да ce Хераклеја и

35) Ch. Edson, н. д. На основу досада незапаженах милијарија 
Едсон je доказао да je Via Egnatia између Едесе и Хераклеје (Бито- 
ља) ишла јужно од Островског и Петерског језера пролазећи кроз 
кланац Кирли-Дерзеи, a не северио како* ce досада мислило, и да ce 
станица Cellae налазила негде y близини места Новиград или Соро- 
вић, јужно од Петерског језера. a не код Горничева.

36) Вулић, Споменик 77 (1934), бр. 3.
37) Cf.W. Kubitschek, imperium romanum iributim descriptum,CTp.243.
38) Вулић, Archâologische Karte, Blatt Prilep—Bitolj, стр. 4. Вулић 

je мислио. h. д., стр. 8, да ce Хераклеја звала и Пелагонија и да ce 
на њу односе натписи ветерана на којима је као домовина наведен 
град Пелагонија (Kubitschek, н. д. 248), као и град Пелагонија који ce 
спомиње код Ливија. Међутим, ако би ce y литерарним изворима и 
могла допустити оваква упоредна употреба двају назива за један 
исти град, искључзно je да би ce на натписима из истог времена исти 
град звао час Пелагонија час Хераклеја. Постојање двеју различитих 
триба, Fabia за Хераклеју и Maecia за Пелагонију, чини излишним свако 
даље доказивање. О Пелагоиији види ниже.

39) Хераклеју налазимо и на једнол! натпису из Аквилеје y коме 
ce спомиње „Erigonus Secundus Illyricus Heracla" (CE Revue archéolo
gique 1991 (II) 436). Име Еригонз с̂ показује да je реч заиста о нашој 
Хераклеји, a не о Хераклеји на Стримону. Да je Heuzey знао за ова 
два натписа, на којима ce Хераклеја јавља као званично име града, он 
свакако не би покушао да објасни постојање двају имена тиме што 
je Пелагонија тобоже било званично име општине y употреби y рим- 
ској администрацији, док ce старо име Хераклеја задржало за обеле- 
жавање града као географског и војног локалитета (н. д. стр. 311).
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дал>е појављује с епитетом ή Λύγκου и да она и y то време, 
као седиште епископије, претставља један од значајнијих 
македонских градова. У актима сабора одржаног y Сардици 
347 г. потписао ce епископ „Euagrius a Macedonia de Hera- 
clia Lynco“40). И код Хијерокла Хераклеја ce зове Η ράκλεια  
Λύγκου, и налази ce y провинцији Macedonia Prima41). У нај- 
новијем издању Хијерокловом Хонигман je, позивајући ce 
на Керамопулоса, локализовао Хераклеју код Лерина42). Ме- 
ђутим, видели смо да Керамопулос и сам констатује да на 
месту старомакедонског насеља код Лерина, које je он про- 
звао Η ράκλεια  ή ЛлЗухоо нема после I в. пре н. е. никаквих 
археолошких трагова и да према томе тамо не би могла 
да буде она Хераклеја која ce y свим нашим изворима по- 
миње кар значајан град. Хонигман je очигледно желео да, 
не улазећи дубље y испитивање проблема, нађе могућности 
за локализовање Пелагоније, која ce код Хијерокла спомиње 
међу градовима провинције Macedonia Secunda43 44). Држећи ce 
Традиционалног схватања Пелагоније, он je град Пелагонију 
локализовао код Битоља к на тај начин границу између 
двеју Македонија спустио све до јужно од Битоља. Међу- 
тим, управо ce из Хијероклова списка градова Macedoniae 
Secundae види да ce Пелагонија морала налазити ближе 
Стобију, Аргосу и другим градовима y долини Вардара по- 
ред којих ce наводи.

Чињеница да ce код Хијерокла Хераклеја и Пелагонија 
спомињу као два града y двема разним провинцијама прет- 
ставља најочигледнији доказ да je заиста реч о два насеља, 
a не о два имена једног насеља. Додуше, већ cmo навели 
низ извора где ce област Линкестиде помиње упоредо с 
Пелагонијом, али Хијерокле нам je једини извор где су Хе- 
раклеја и Пелагонија споменуте заједно. За оне који су 
хтели да идентификују ова два насеља Хијерокле je прет- 
стављао највећу сметњу, јер немамо никаква разлога да по- 
сумњамо y тачност његова текста.

Хераклеја ce спомиње y V в. y вези с инвазијама Ис- 
точних Гота y Илирик. О походу 472 г. Јорданис прича ово: 
Тиудимер, отац Теодорихов, освојио je Наисус и одатле 
послао свога сина према Улпијани. Теодорих заузе Улпи- 
јану и Стоби и затим силом приграби и нека друга места 
y Илирику („qui sc. Теодорих и његови људи venienies tam

40) Lequien, Oriens Christianus II, 82. Епископ Quintilius Heracleae 
присуствовао je Ефеском синоду 449 г. као заменик архиепископа 
солунског.

41) Hier. 639, 1, ed. E. Honigmann.
» 42) lbid. стр. 14, ad 639, 1.

43) B. ниже.
44) Jordanis, Romana et Getica, ed. Th. Mommsen, MGH, auct. ant. 

V, 1. Berlin 1882, p. 131 §  285 sqq.
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eam — т. ј. Улпијану — quam Stobis mox in deditione accipiunt 
nonullaque loca Illyrici inaccessibilia sibi primum tunc pervia 
faciunt. Nam Eracleam et Larissam civitates Thessaliae primum 
praedas ereptas, dehinc ipsos iure bellico potiuntur"). Сазнавши 
за те успехе Тиудимер крене сам из Ниша, дође до Солуна 
и опседне град. Пошто није могао да му ce одупре патри- 
ције Хиларијан, који je командовао градом, склопи с њим 
савез и уступи му неколико градова македонских. Правац 
којим су ce кретали Готи показује јасно да je y питању 
наша Хераклеја, a не можда Хераклеја y Фтиотиди (Теса- 
лија). Они су из Улпијане дошли y Стоби, одатле y Хера- 
клеју и затим су ce спустили старим познатим путем преко 
Еордеје и Елимије y Тесалију, где су заузели Ларису. Стога 
мислимо да треба претпоставити лекцију „Eracleam et Laris
sam civitatem Thessaliae", иако нам je она сачувана само y 
једном кодексу45).

Неколико година доцније (479) Теодорих je са свим 
својим Готима кренуо y Илирик, разорио Стоби и поново 
дошао до Хераклеје. Малхос прича да je Теодорих поште- 
део овај град зато што му je епископ послао разне дарове, 
њему и његовој војсци, али да га je доцније ипак опљачкао 
и спалио па кренуо путем Via Egnatia на Лихнид и даље 
према Дирахијону46). Не може бити никакве сумње да je реч 
о Хераклеји y Линкестиди. Опис пута којим je Теодорих 
кренуо из Хераклеје ка Лихниду ,,χατσ. τ η ν uoct Ρτε- 
νήν οδόν την έπΐ την νέαν λεγομένην Ήπειρον άπάγουόαν  άνα- 
στήδάζ ήλαυνε47) показује да ce Хераклеја налазила код Би- 
тоља, одакле преко кланца Ђавата води пут ка Охриду, 
античком Лихниду. Хераклеја je, као што ce види из Мал- 
ховог податка, била седиште епископије, те према томе то 
може бити само већ споменута Хераклеја Λύγκου.

Најзад, долази и последњи наш документарни пода- 
так о Хераклеји, податак из аката Цариградског сабора 
553 г., и y њему први пут ce Хераклеја појављује с епите- 
том „Pelagoniae", уместо дотадашњег „Lynci". Међу учес- 
ницима овог концила био je и „Benignus ер. Heraclcotanae 
civitatis quae est primae Macedoniae", који ce на другом месту * 40

45) Mommsen, н. м., задржао je лекцију већине кодекса и консе- 
квенгно сма грао да je реч о Хераклеји y Тесалији (cf. Prooemium р. XI). 
W. Ensslin, Theođerich der GroBe, München 1947, 858 задржава Мом- 
зенов текст, али увиђа да je реч о Хераклеји y Линкестиди, ibid. 39.

40) Malch. frg. 18 (FHG IV р. 125): . . .  καί бђ «ροϊών ήλθ^βν έπί τη ν  
Ή ράκλβιαν τη ν  εν  Μακεδονίαι, κα< τοΰ άρχιερέως του έν ΐαύτηι (τήι) πόλει καί 
Λαντοδαπ1 χ τήι οτρατιάι καί αύτώι ά.τοατείλαντος δώρα τήν τε χώ ραν  άΛαθ-ή
αάβαν διβφόλαξβ . . . "  Cf. и ρ. 126 sq. У преводу Müller-овом погрешно 
стоји: „Hinc movens ad Heracleam (Sinticam) Macedoniae pervenit". 
Види E. Stein, Histoire du Bas-Empire II (1949) 14, где ce Хераклеја 
идентификује са Хераклејом y Ликкестиди и локализује код Битоља. 

i?) Malch. ibid. ρ. 127.

21 Živa antika
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потписује као „Benignus ер. Heracleae Pelagoniae" (односно 
„Pelagoniensis")48). У великом броју наведених сведочанстава 
о Хераклеји ово je једини случај да ce Хераклеја доводи 
y везу с Пелагонијом. Рђаво протумачен као доказ о исто- 
ветности Хераклеје и Пелагоније, овај je податак изазвао 
прилично забуне, јер противречи готово савременом сведо- 
чанству Хијероклову о постојању два одвојена града49). 
Уствари никакве противречности нема. Бенигнус je био епи- 
скоп Хераклеје, и да не би дошло до забуне, с обзиром да 
je било и других Хераклеја које су биле седиште епископије, 
међу којима je најпознатија и најугледнија била трачка Хе- 
раклеја, Бенигнус je морао да тачније обележи свој град. 
И y једном и уЈдругом случају, и кад каже „Heracleotanae 
civitatis quaegest "primae Масе^ошае"2и£кад|каже „.Heracleae 
Pelagoniae",' јасно je ~да je име тога града" Хераклеја, a да 
je „Pelagoniae" одн. „Pelagoniensis" само епитет. Јасно je да 
je реч о истом епископском седишту, које je 347 г. засту- 
пао y Сардици „Euagrius a Macedonia de Heraclia Lynco"50 51).

Г1рема томе, Хераклеја je y позној антици — y 
позној антици*— добила епитет „Pelagoniae" уместо дота- 
дашњег „Lynci, Λύγκου". Из византиских^Спискова градова 
који су^променили*’име [сазнајемо најзад^да je с временом 
овај епитет потиснуо само име (Ηράκλεια ή νυν Πελαγονία 
или Ηράκλεια καί ή νϋν Πελαγωνία61) и да ce y Средњем 
веку као античко имеЈграда, поред словенског Битољ, одр- 
жава назив Пелагомија. Тако треба објаснити~и маргиналну 
примедбу y једном Птолемејеву рукопису ad ili, 12Д30: 
Ηράκλεια ή Πελαγονία, тј. „Хераклеја το je данашња Пела- 
гонија"52). Нигде, међутим,'' немамо оно што су модерни на- 
учници мислили да могу наћи y овим позноантичким и ви- 
зантиским изворима, да ce Хераклеја и y античко доба звала 
Пелагонија (Ηράκλεια ή κ α ί Πελαγονία).

Везивање Хераклеје, чија je област^првобитно улазила 
y Линкестиду, за Пелагонију указује на то да ce y το позно- 
античко доба појам Пелагоније био проширио на целу област 
данашње битољско-прилепске (пелагонске) равнице обухва-

«) Mansi, IX 178 С, 190 E (Н. Pelagoniensis), 194 В, 197 A. В 
262 В, 389 В.

i9)’ Уп. W. Tomaschek, Miscellen aus der alten Géographie. Ztschr. 
î. ôsterr. Gymn. 18 (1867) 717 („. . . Ich kann den W idersprucb derzeit 
noch nicht lôsen und wollte nur darauf aufmerksam machen").

50) E. Stein, h. д. 662, пр. 1, c правом увиђа да je Heraclea Pela
goniae из^аката Цариградског сабора исто што и Ηράκλεια Λύγκου код 
Хијерокла, и према Керамооул jcy  и Хонигману локализује ову Хера- 
клеју код Лерина. Међутим, како смо већ споменули, в. пр. 46, он je 
y истом делу стр. 14 локализовао „Héraclée de Lyncestideil, која мора 
бити ИСТО ШТО И Ηράκλεια Λύγκου, КОД Битоља.

51) Cod. Parisiensis Coislin, 337, c i  C. Müller, Ptol. стр. 512.
52) Hier. Synecd. ed. A. Burckharđt, App. I, 4; App. III, 104.



Хераклеја и Пелагонија 323

тивши и територију Линкестиде. Појам Линка, који ce нај- 
дуже одржао управо као епитет Хераклеје, изгубио je с 
временом сваку садржину и због тога je морао бити замењен. 
Битољска епископија задржала je све до најновијег времена 
y оквиру грчке цркве име епископије Пелагоније (έπίσκοπος 
Πελαγονίας).

Интересантан je y овом погледу један податак Кинамов 
на који указује Heuzey: ,,έν Ή ρακλεία τ§ ΜυΡων . . . ήν tm  
γλώττ?/ έπακολουθοϋντες 'Ρωμαίοι Πελαμονίαν όνομάί,ουΡι53)". 
Πο нашем мишљењу овај податак не показује ништа више 
него да Византинцима није било јасно откуда то да они 
зову Пелагонија град који ce y антици звао Хераклеја. На 
основу таквих византиских сведочанстава закључити да je 
већ y  антиџи Пелагонија исто што и Хераклеја значи очи- 
гледно пршисати тим изворима оно што они не мисле и 
игнорисати недвосмислене податке многобројних античких 
извора који од хеленистичког времена па све до краја антике 
никад не доводе Хераклеју y ближу везу с Пелагонијом.

• * *
Проблем Пелагонаца, њихова порекла и њихова односа 

према суседним племенима, Пеонцима, Деуриопима и Линке- 
стима, једно je од најзамршенијих етничких проблема y Маке- 
донији. За његово решавање употребљавају ce, поред оскуд- 
ног лингвистичког материјала, географско-историскк подаци 
који потичу из разних времена и одговарају разним стањима, 
због чега ce није ни могло доћи до једног одређеног гео- 
графског или племенско-етничког појма Пелагоније, кога 
уствари није ни било. Пелагонија, као географски и етнички 
појам, мењала ce током векова, па ce не може говорити на 
исти начин о Пелагонији y доба римског освајања и Пела- 
гонији крајем антике. Иако оскудносг извора не допушта 
да ce утврде поједине етапе развитка, ипак je од битне важ- 
ности да ce код решавања овог питања имга увек пред очима 
да није реч о једној статичкој, непроменљивој појави. Не- 
придржавање овог самог по себи разумљивог методског 
правила било je, чини нам ce, основни разлог што je реша- 
вање проблема Пелагоније ишло странпутицом и што ce све 
више компликовало54).

53) Kinnamos р. 127, ed. Bonn. уп. Heuzey н. д. 307 и д.
54) Ни И. Венедиков, н. д., стр. 6 и д., који je y последње време 

изнова претресао питаше Пелагоније и иступио с новом варијантом 
старе неприхваћене тезе Desdevises-a да ce Пелагонија није налазила 
y битољској области већ даљ е на северу, није водио рачуна о овоме 
моменту. Иако je материјал хронолошки распоредио, Венедиков je y 
свнм искоришћеним изворима тражио и налазио потврду за своју 
основну тезу да ce Пелагонија налазила крај Аксија. Његови докази 
почивају због тога понекад на изнуђеним тумачењима текста, a против- 
аргументи су често игнорисани. С обзиром да je оснрвна теза Венедч^

21*
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За нашу тему није од важности да ли су Пелагонци 
били пореклом Грци, Илири или доиндогерманско старосе- 
делачко становништао, и ми нећемо улазити y тај интере- 
сантан али тежак проблем. Остављајући на страну најстарије 
митолошке податке о Пелагонцима и њиховом епонимном 
хероју, који говоре о дубокој старости овог племена за- 
држаћемо ce на констатацији да ce Пелагонија и Пела- 
гонци не спомињу ни код Херодота, ни код Тукидида, ни y 
осталим нашим литерарним изворима све до времена ма- 
кедонско-римских ратова. На основу тога могло би ce по- 
мислити да су Пелагонци y историско доба претстављали 
један substratum, потчињен било Линкестима, било Пеонцима, 
или и једнима и другима, и да су тек после римског осва]ања 
дошли поново до изражаја односно до извесне локалне 
самоуправе. Међутим, ћутање литерарних извора надокнађују 
два атинска натписа из IV в. y којима ce спомињу владари 
Пелагонаца. Из једнога од њих сазнајемо да су 365/4 г. 
Атињани доделили проксенију и еуергесију неком П [ . . .  τόν 
Π ε]λαγόνων βα(Φλέα)55). Το je најстарији наш документарни 
помен Пелагонаца. Две године касније, 363/2, одлуком екле- 
сије похваљен je као euergetes атинске државе Μενέλαος 
ΙΊελαγών, за војну и финансиску помоћ коју je пружио 
атинском стратегу Тимотеју y рату против Халкиђана и Ам- 
фипоља56 *). Овај Менелај, који je такође морао бити члан 
краљевске куће Пелагонаца с обзиром на своју улогу y рату 
на страни Атињана, и који je доцније постао атински гра- 
ђанин, био je према једном натпису из Илиона син Арабаја67). 
На основу тога, с обзиром да je име. Arrabaios посведочено 
y краљевском роду Бакхијада y Линкестиди и сматрајући да 
су Линкести. један део племена Пелагонаца, Dittenberger je 
и Менелаја учинио чланом ове династије58). То су примили 
и W. Ferguson59), 'Е. Meyer60) (додуше ca оградом „wahrschein- 
lich“), J. Beloch61) (без икакве резерве) i F. Qeyer62).

кова, супротна традиционалном идентификовању Пелагоније с Линке- 
стидом, y основи тачна, али ce мора y много чему исправити и допунити, 
ми ћемо ce v даљем излагању морати стално освртати на његов рад.

55) IG 1I2 1,190, цит. према W. Ferguson, The Introduction of the 
Secretary—Cycle. Klio XIV (1915) 393, pr. 5, где je утврђена к хроно- 
логија натписа.

56) Ditt.SyIl.2 102.
57) D ittSyll.3 103.
58 Расправа Dittenberger-ова y Saturae philologicae H. Sauppio 

oblatae није ми доступна, Cf. Ditt. Syll.2 103 коментар.
59) Ferguson, h. μ.
60) Ed. Meyer, Gesch. d. Alt. V, 459 и д.
61) J. Beloch. Gr. Gesch. III2, 76 и д.: „Er war also ein souverâner 

oder halbsouveràner Fürst iind zwar der Lynkestis, deren Haupfsfadt He- 
rakleia in spâteren Zeit in der Regel Pelagonia genannt wurde".

. 62) F. Geyer. Makedonien bis zum Thronbesteigung Philipps II. Mün- 
çhçn 1930, 81 и д. Уп. Idem, RE XV (1931) 830 s. v. Menelaos,
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. Иако зазирем од критике једног мишљења које засту- 
пају толико и тако славних имема, ипак не видим како ce 
могло претпоставити да je краљ Линкеста могао y једном 
званичном акту да ce зове краљем Пелагонаца. Чак и кад 
би било тачно оно што мисли Дитенбергер, да су Линкести 
само један део племена Пелагонаца, што ce, као што смо 
видели, из наших извора не тоже закључити, ипак једно je 
бити краљ Линкеста, a друго краљ Пелагонаца. Погрешно 
уверење да ce Хераклеја, главни град Линкеста, од времена 
римског освајања звала Пелагонија^) преовладало je и y 
овом случају над оним што поменута два натписа по нашем 
мишљењу неоспорно доказују: да су Линкести једно, a Пе- 
лагонци друго, без обзира на етничку сродност која je могла 
постојати међу њима, да су Пелагонди имали своју политичку 
заједницу и свога краља y време када je и y Линку посто- 
јала самостална краљевина, те да ce, према томе, Пелагонци 
не могу сматрати потчињеним становништвом y границама 
Линкестиде или Пеоније. Што ce тиче Менелајева оца Арабаја, 
не видимо зашто ce име Arrabaios мора искључиво везати 
за краљевски род Линкеста. Имена владара и чланова њи- 
хових породица често ce позајмљују, и као што je име 
Arridaios документовано и-код Елимејаца и код Македонаца, 
тако je и име Arrabaios могло постојати и код Линкеста и 
код Пелагонаца, нарочито кад je реч о два суседна, a можда 
и сродна племена, међу чијим владарским кућама je могло 
бити и брачних веза64). Гајерова комбинација да je Менелајев 
отац син познатог краља Линкеста који je 424 г. ратовао с 
Пердиком и Брасидом не може ce одржати65).

Поставља ce питање да ли ce може објаснити случај- 
ношћу што ce Пелагонци не спомињу после овога цела два 
века y нашим изворима. У доба јачања македонске државе 
под Филипом II као северни суседи Македонаца помињу ce 
Пеонци. Када je ступио на престо 359 г. Филип II je морао 
поклонима да поткупи Пеонце и њиховог краља Агида да 
би их наговорио да одустану од пљачкања македонских зе- 
маља и склопе с њим привремени мир. Следеће године већ 
je успео да им наметне своју врховну власт. Македонски 
владари после Филипа често су ратовали с Пеонијом, на- 
стојећи да овог северног суседа задрже под својом влашћу. 
Признавајући власт македонских краљева или ce борећи

63) Уп. например примедбу бр. 61.
и) Уосталом ми не знамо да ли Arrabaios вије било једно ббично 

име код ових горљомакедонских племена. У Аријановој Анабази (1, 12, 
7) помиње ce неки Аминта (типично македонско име), син Арабаја, као 
вођа претстраже. Треба ли и од њега створити члана рода Бакхијада?

®)' То je лепо доказао Д. Канацулис, Ό Αρχέλαος καί ai μεταρ
ρυθμίσεις τονέν  Μακεδονία, Солун 1948, стр. 29 и д., иако и он не по- 
мишља на могућност да су Пелегонци имали своју династију.
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против њих, Пеонци ce одржавају као политичко-географска 
јединица све до времена Антигона Гоната, који их je дефини- 
тивно припојио македонској држави66). После тога Пеонија 
ce одржава y оквиру македонске државе као посебна стра- 
тегија све до времена римских освајања. У многобројним 
вестима о овим пеонско-македонским односима не помињу 
ce никад Пелагонци, који су, како ce на основу нешто доцни- 
јих података може утврдити, живели y граничним областима 
ових двеју држава. Није стога искључено да су Пелагонци 
y доба јачања пеонске државе ушли политички y њен састав, 
чиме ce може објаснити убрајање Пелагонаца међу пеонска 
племена код неких писаца, или обрнуто изједначавање појма 
Пелагоније ç Пеонијом67). Док ce тежиште Пеоније налазило 
око долине Аксија (Стоби, Билазора) и источно од ње (Асти- 
бос), где ce најдуже и одржао назив Пеоније, дотле Пела- 
гонце треба тражити y области западно од Аксија, између 
Линкеста на југу, Дасарета и Пенеста на истоку, Дарданаца 
и Пеонаца на северу и западу.

Када су 168 r. Римљани победили Македонију и поде- 
лили je y четири дела, распарчана je и Пеонија68). Од тога 
времена нестаје географског појма Пеоније који ce по- 
клапао са границама некадашње државе Пеоније и који 
je између осталог обухватао и територију Пелагоније. С 
образовањем градских општина или племенско-мукиципалних 
јединица y духу римског провинцкског уређења дошле су 
до већег изражаја и поједине дотле несамосталне области 
и племена. Тако je и Пелагонија, која y το време можда 
није имала ниједно веће насеље, постала средиште IV маке- 
донске мериде и добила муниципално уређење, јасно посве- 
дочено на натписима из царског доба. На сличан начин ce 
осамосталила и суседна област Деуриопа.

Код Полибија и Ливија, који нам дају прве податке 
о Пелагонији y вези с ратовима Македонаца и Римљана, 
Пелагонија ce јавља пре као једна област него као етнички 
појам. То треба нагласити стога што није искључено да je 
Пелагонаца било и y суседним областима, уколико су они 
уопште успели да своје етничке особености сачувају y ду- 
готрајно] политичкој заједници с Македонцима и Пеонцима, 
који су ce и сами вероватно y το време већ били прето- 
пили y Македонце.

Говорећи о походу Филипа V против Илира 217 г. По- 
либије каже да je Скердилаида, илирски краљ, био упао y

86) Cf. W. Tarn, Antigonos Qonatas, Oxford 1913, 320 и np. 21.
6 7)Например, Str. VII frg. 38: „ . . .και  αύΐοί»ς τούς Πελαγόνας κα- 

λείσθ-αι Παίονας".
e») Liv. 45, 29.
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Пелагонију и освојио мали град Писаион, да je придобио 
за себе и многе градове дасаретске и опустошио граничну 
област Македоније: „καί τότε της μ έν  Π ελα γονία ς πόλιΡμα 
διηρπακότα τό προΡ αγορέυόμενον ΠισΡαϊον, της δέ ΔαΡσαρήτιδος 
πόλεις . . . , πολλη ν δέ καί της Ρυνορουσης τούτοις Μακεδονίας 
έπιδεδραμηκότα"69). Филип je y том походу повратио изгу- 
бљене области и освојио нове територије y Дасаретији и 
околини Лихнида. Исте године освојио je Филип и Билазору 
y Пеонији70). Иако не знамо где ce налазило место Писаион, 
овај податак Полибијев није сасвим без вредности за утвр- 
ђивање области Пелагоније, како то мисли Венедиков71). Из 
њега сазнајемо две важне ствари које je Венедиков прене- 
брегао: 1) да je Пелагонија y то време морала допирати до 
илирске (дасаретске) границе и да н>у, према томе, бар y то 
време, не смемо тражити само око доњег тока Еригона, 
како чини Венедиков, и 2) да Полибије јасно.разликује Пе- 
лагонију од Пеоније, y којој ce налази град Билазора. И то 
говори против тврђења Венедикова да je Пелагонија, бар 
онај део о коме говори Полибије, била око Стобија и Аксија.

И Ливијеви подаци ο II и III македонском рату такође 
потичу од Полибија и припадају истом времену. Говорећи 
о ратовима Филипа V с Илирима и Дарданцима 211 г. Ли- 
вије каже: „Vastatis proximis Illyrici in Pelagoniam eadem ce
leritate vertit 'iter. Inde Dardanorum urbem Sintiam in Mace
donia transitum Dardanis facturam cepit; his raptim actis memor 
Aetolici iunctique cum eo Romani belli per Pelagoniam et Lyn
cum et Bottiaeam in Thessaliam descendit1*72). Из овога ce места 
пре свега види да и Ливије разликује Пелагонију од Линка 
преко којих je водио најкраћи пут из Дарданије за Боти- 
јеју и Тесалију. Затим, као и код Полибија, Пелагонија je 
најзападнија македонска област која граничи с Илирима, јер 
ce из реченице која претходи цитираном тексту види да je 
Филип, спремајући ce за рат y Грчкој и желећи да обезбеди 
илирско залеђе Македоније, заратио против Аполонијата и 
Орицина, па ce онда, пошто je опустошио суседне илирске 
области, истом брзином вратио y Пелагонију. Одатле je он 
кренуо y Дарданију и освојио дардански град Синтију. Из 
тога следи да je Пелагонија граничила и са Дарданијом. 
Сматрајући да je једини пут надирања Дарданаца y Маке- 
донију била долина Вардара, Венедиков je, исто као и Ћ. 
Трухелка, претпоставио да ce и Синтија налазила y том 
крају, иако, како сам каже, немамо о томе никаквих пода-

«») Pol. V. 108, l.
п) Pol. V, 97, 1.
71) Венедиков, н. д. стр. 11 и д.
7ђ  Liv. 26, 25, 3.
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така78). Он, међутим, испушта из вида да ce и према овом 
Ливијеву податку Пелагонија не може ставити само око до- 
њег тока Еригона, јер ce она на западу простире све до 
илирских земаља. По Niese-y, Синтија ce морала налазити 
на граници Пелагоније, негде на путу Прилеп—Велес* 7 * * 74). Град 
Синтија ce на другом месту не спомиње. Врло je вероватно 
да такав град није ни постајао, већ да je Ливијев текст ис- 
кварен и да би према Tomaschek-овој конјектури требало 
да стоји „Dardanorum urbem finitimam"75). Али το не мења 
ништа по нашем питању. Битно je да ce из овог места код 
Ливија јасно види да je Пелагонија y το време граничила с 
Илирима на западу и Дарданцима на северу. Пошто су до- 
лину Аксија, како ћемо одмах видети из других Ливијевих 
података, држали Пеонци, то je Пелагонија могла да ce до- 
дирује са Дарданцима само негде источније.

Из Ливијева извештаја о ратовању Филипа V с Римља- 
нима 199 г. од важности су за нашу тему ови подаци: рим- 
ски конзул Сулпиције Галба, пре него што je кренуо y Ма- 
кедонију, осигурао je за себе помоћ Дарданаца и илирског 
краља Плеурата. Да би спречио долазак дарданске помоћи, 
Филип je, припремајући ce за рат, послао свога сина Пер- 
сеја да запоседне кланце који воде y Пелагонију (filium 
Persea . . .  ad obsidendas angustias, quae ad Pelagoniam sunt, 
mittit)76). До сукоба je дошло y Линкестиди, куда су Рим- 
љани продрли из Дасаретије. Уплашен првим поразом Фи- 
лип je опозвао свога сина са посадом која je бранила кла- 
нац и тиме je отворио пут Плеурату и Дарданцима77). После 
неколико дана оклевања, када je сазнао да су Плеурат и 
Дарданци већ кренули y Македонију78), Филип je изазвао су- 
коб y коме je поново поражен. Римљани су 'тада кренули 
према северу, дошли y Стуберу и почели скупљати жито

Фанула Папазоглу________________ .

гз) Венедиков, н. д, 12 и д.; Ћ. Трухелка, Археолошке белешке 
из Јужне Србије, Гласник скопског научног друшва V (1929) 66 и д. 
Не вреди ни споменути да „Синтиа“ нема никакве сличности са Στεναί, 
и да на овом месту уопште не може бити речи о Демир Капији, која 
ce налази на прелазу из Македоније y Пеонију и нема никакве везе 
са Дарданијом.

7i) B. Niese, Qesch. d. Griechischen u. Makedonischen Staaten. II, 478
пр. 56. Σιντία код Стеф. Виз. односи ce на област Синта на Стримону.

љ) W. Tomaschek, Zur Kunde der Hâmushalbinsel, I. Wo Iag Scupi
die Metropolis von Dardanien (цит. према Трухелки, н. м. пр. 57).

76) Liv. 31, 28; уп. и 31, 33,3; „magna se duo auxilia Romanis de
traxisse credens, ex una parte Aetolos, ex altera Dardanos, faucibus ad
Pelagoniam a filio Perseo interclusis".

77) Liv. 31, 34,6: „itaque revocato filio praesidioque, quod in’ fauci
bus Pelagoniae erat, ut iis copias suas augeret, Pleurato Dardanisque 
iter in Macedoniam patefecit".

r8) Liv. 31, 38,7: „fama erat Pleuratum Dardanosque ingentibus copiis 
profectos domo iam in Macedoniam transcendisse".
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из Пелагоније79). Најзад je Филип морао да Римљанима 
остави Горњу Македонију да би ce одбранио од осталих 
непријатеља, Дарданаца, Етолаца и Атамана80).

У излагању ових ратних операција Ливије наводи много 
места око Еригона која je засада немогуће локализовати. 
Једино je Стубера позната и интересантно je да je она y 
овом случају доведена y кепосредну везу с Пелагонијом, 
јер ce каже да су Римљани из Стубере организовали при- 
купљање жита из Пелагоније. Деуриопски град Стубера на- 
лазио ce на западној ивици простране битољско-прилепске 
равнице81), па ce из тога може закључити да je северни део 
те равнице припадао Пелагонији. Да je Пелагонија тада обу- 
хватала само област око ушћа Еригона y Аксиос, како мисли 
Венедиков, не би ce о њој могло говорити као о житници.

Основни проблем y вези са цитираним Ливијевим из- 
вештајем јесте локализовање теснаца који je водио y Пела- 
гонију. Искључено je да би ce ту мислило на кланац Ђават 
који из Охрида води ка Битољу. Кланац о коме говори 
Ливије налазио ce y залеђу римске војске. И ако ce претпо- 
стави да су Римљани из Дасаретије упали y Линк не северним 
путем (Via Egnatia) већ јужним, који долином Девола води 
y леринску област — што je мало вероватно82 83 * * * *), ипак су они 
y свом надирању дошли до Стубере, a да им савезниди 
(Дарданци и Илири), којима je после напуштања кланца пут 
био отворен, нису притекли y помоћ. До идентификовања 
овог кланц£1 са Ђаватом дошло je због традиционалног 
мишљења да je Пелагонија била код Битоља88).

Критикујући ово мишљење Вулић je истакао да ce пре 
свега не зна да ли je код Ливија реч о граду Пелагонији y 
чијој ce близини налазио кланац или о области y коју je тај 
кланац водио. Затим, по њему, није поуздано ни то да ли

79) Liv. 81, 89 4,: „Stuberrarr. deinde petit atque ex Pelagonia fru
mentum, quod in agris erat convexit'1.

s») Liv. 31, 40, 9.
81) Cf. Ф. Папазоглу, Један нов натпис из Чепигова. Жива Анти- 

ка III (1953) 220 и напомеиа.
82) Ово мишљење заступа Керамопулос y вези са својом те- 

зом да je Линк био код Лерина, a не код Битоља. Вероватније je 
мишљење !<romayer-a, Antike Schlachtfelder 11, 13, да će римска војска 
кретала северним путем, ма да je и оно уствари засновано на лока- 
лизовању Линка код Битоља.

83) Керамопулос, н. д, 61, пр. 1, локализује овај кланац јужно од 
Малог Преспанског језера, идентификујући ra са кланцем на улазу y
Линк, који спомише Тукидид (IV, 124). Керамопулос очигледно полази
од тсга да су Линк и Пелагонија једно те исто, али чак и y том случају
није јасно како ce може радити о истом кланцу. Кланац споменут код 
Тукидида водм из Македоније (Еордеје) y Линк и кроз њега пролазе
Пердика и Бразида надирући са југоистока. Међутим, „fauces ad Pe
lagoniam" затварале су пут Дарданцима и Илирима, који су долазили
било са севера било са запада.
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je y питању један кланац или њих више. У сваком случају, 
иако. оставља питање нерешено, Вулић сматра да je тешко 
претпоставити да су Дарданци упали y Македонију кроз 
Ђават84 85).

Kromayer je сматрао да je локализовање fauces Pela
goniae код Ђавата немогуће. По његову мишљењу Ливије 
има y виду један од кланаца кроз које тече Аксиос, јер су 
Дарданци проДалили тобоже y Доњу Македонију долином 
ове реке, a не y Горњу Македонију, где ce налазила римска 
војска. Уосталом и он сматра, као и Венедиков, на основу 
Птолемеја, да je Пелагонија допирала до Аксија и да ce y 
Пелагонију рачунао и Стоби, тако да ce и за кланац код 
Велеса (Билазора) могло рећи да води y Пелагонију88). Остав- 
љајући засада на страну Птолемејев податак о коме ће ниже 
бити речи, код Ливија не налазимо никаквог ослонца за 
тврђење да je Пелагонија допирала до Аксија и обухватала 
и област Стобија. Билазора ce по Полибију налазила y Пе- 
онији, Стоби по Ливију (односно опет по Полибију који му 
je био извор) исто тако. Даље на југу, Антигонија била je 
такође y Пеонији. Целу долину средњег Аксија држали су 
y το време Пеонци. Пелагонија ce налазила даље на истоку. 
Најправилније решење овог питања- дао je, чини нам ce 
Венедиков86). То би био по њему кланац на планини Бабуни, 
на путу из Велеса за Прилеп, кланац који je из Дарда- 
није директно водио y Пелагонску равницу. Што ce тиче 
Кромајерове примедбе да ce Дарданци, nourjo су Маке- 
донци повукли посаду, нису придружили римској војсци 
него провалили y Доњу Македонију, она je сасвим произ- 
вољна, јер код Ливија стоји само толико да ce пронео глас 
да су Дарданци прешли y Македонију и да су ce затим Ма- 
кедонци сукобили с Дарданцима који су ce већ повлачили 
y своју земљу87).

ЈТивије спомиње Пелагонију и y вези с поделом Маке- 
доније y четири области 167 г. Тада су Пелагонци заједно 
са Линкестима, Еордејцима и осталим областима ГорњеМа-

8i) Вулић, Географија, стр. 6.
85) Kromayer, н. д. 28, пр. 1.
86) Венедиков, н. д. 15 и д. На овом месту потребно je цитирати

оно што Полибије каже о изванредном стратешком положају Била- 
зоре (V, 97, 1): ,,Κατά δε τούς αύτούς καιρούς ΦίλιΛΛος ό βαοιλενζ καίβλά- 
βετο Βυλά^ωρα, μεγίστην οΰσαν ττόλιν της Παιονίας κα« λ ίαν εύκαίρως κείμε
νη ν  Λρ ο ς r  α ς  ε ι ς β ο λ ά ς  τ ά ς  à ;ro  τ η ς  Δ α ρ δ α ν ι κ η ς  ε ι ς  Μ α κ ε δ ο 
ν ί α ν ,  ώστε διά της ?τρά£εως ταύτης σχεδόν άττολελύσθ-αι του φόβου του κατά 
Δαρδανίους' ού γάρ ετι ράιδιον ήν αΰτοΐς έμβαλεϊν είς Μακεδονίαν κρατουν- 
τος Φ ι λ ι ο ύ  τ ω ν  ε ι σ ό δ ω ν  διά της προειρημένης #όλεως“. ИнтересантнО 
je да ce овде говори оба пута У МНОЖИНИ τάς εισβολάς, των εισόδων. 
Из Билазоре cy y ствари два пута водила y Македонију, један доли- 
ном Аксија, други преко Бабуне y Пелагонију. Оба су пута ишла кроз 
кланце које je лако било одбранити.

*) Liv. 81, 88,7 и 31, 43, 1.
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кедоније ушли y четврту мериду, чијим je дентром постала 
Пелагонија88). По аналогији с осталим трима областима треба 
закључити да ce код ЈШија, као и код Диодора, код кога 
имамо готово истоветан текст89), подразумева главни град 
ове области. Међутим, пошто код Страбона стоји на одго- 
варајућем месту ΙΊελαγόσι место Π ελα γονίς:90), врло je веро- 
ватно да je реч о једној новообразованој самоуправној 
јединици, муниципалног карактера, која je под именом Пела- 
гонија обухватала већи број мањих пелагонских насеља. Иако 
ce y формули Емилија Паула наглашава да ce неће ништа 
променити y територијалним односима градова91), ипак je 
вероватно да су Римљани већ онда — a το ce свакако до- 
годило 148 r. после претварања А1акедоније y провинцију 
— образовали од племена или више суседних насеља civitates, 
нарочито y оним областима Горње Македоније, где градски 
живот раније није био развијен. Центар те самоуправне је~ 
динице, на који прелази име целе области, развија ce с вре- 
меном y прави град. То je био случај и с Пелагонијом, коју 
y доба Царства сусрећемо као град. Сасвим je произвољно 
за ово време довођење Пелагоније y било какву везу са 
Хераклејом. Оно антиципира један далеко познији однос ова 
два имеиа, о коме je било речи92 93 *).

Резимирајући све податке које нам Полибије и Ливије 
дају о Пелагонији y доба римских освајања добијамо овакву 
слику о овој области: Пелагонија ce тада граничила на југу 
с Линкестима, на западу с Илирима (Дасаретима, Пенестима), 
на северу с Дарданцима, на истоку с Пеонцима. Према томе, 
она тада не обухвата област битољску, како je мислио Ву- 
лић и многи други, јер ова улази y Линкестиду. Не обухвата 
долину Аксија и ушће Еригона y Аксиос, како тврди Вене- 
диков, јер они припадају Пеонији. Она није ограничена само 
на планинску област око горњег и доњег тока Еригона, 
како мисли Кацаров98), јер ce о њој изричито говори као о 
житници y непосредном суседству Стубере. У Пелагонију y 
ширем смислу рачуна ce свакако и област Деуриопа око 
горњег Еригона. Приликом римског освајања образована je

**) Liv. 45, 30, 6: „quartam regionem Eordaei et Lyncestae et Pela
gones incolunt; iuncta his Atintania et Tymphaeis et E!imiotis“. Liv. 45, 
29, 9: „capita regionum, ubi concilia fierent, primae regionis Amphipolim, 
secundae Thessalonicen, tertiae Pellam, quartae Pelagoniam fecit".

89) Diod. 31, 8, 7; 'Ηγούντο δέ nat ίΐόλβις τέσβαρες των αύτων τεσσάρων 
μερών, τού μεν «ρώτου Άμφίπολις, τοΰ δευτέρου Θεσσαλονίκη, του τρίτου Πέλλα 
καί τοΰ τετάρτου Πελαγονία".

90) Str. VII frg. 47: „καί το μεν (sc. μέρος) προσένειμεν Άμφιιτόλει, 
τΰ δε Θεσσαλονικείαι, το δε Πέλληι, το δέ Πελαγόσι."

01) Liv. 45, 4: „habentes urbes easdem agrosque".
92) B. напред стр. 822
93) Г. Кацаров, Пеонип, Принос кђм старага етнографип и историл

на Македонип. Софии 1921, 8,
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самоуправна јединица Пелагонија, која je по свој прилици 
територијално ужа него ранији гес^рафски појам Пелагоније, 
јер су ce из ње одвојиле и друге општине (Деуриоп и др.).

Иза Полибијевих и Ливијевих података временски први 
по реду je кратак податак y Псеудо-Скимносовој Пери- 
егези „о племену Линкеста и Пелагонаца који живе крај 
Аксија"9 * * 94). У једном тако сумарном прегледу као што je 
ова анонимна периегеза, y коме ce поименце наводе само 
три македонска плетена, не смемо сувише буквално тума- 
чити речи „који живе крај Аксија", да бисмо из тога добили 
још један доказ да су Пелагонци живели око Вардара95). 
С. Muller, чију емендацију овог y кодексу исквареног места 
прихватамо, подвлачи с правом да ce овом реченицом врши 
издвајање Пелагонаца које je писац споменуо на илирској 
обали заједно с Либурнима од Пелагонаца y Македонији96). 
Не можемо очекивати y једном спису такве врсте да за 
Пелагонце тачно стоји да живе око Еригона a не крај Аксија. 
Према томе податак Пс.-Скимноса нема никаква значаја 
за ближе локализовање Пелагоније. У њему, међутим, нала- 
зимо још једну потврду да су Линкести и Пелагонци два 
племена за себе и да их не смемо мешати.

Пелагонија ce спомиње на неколико места и код Стра- 
бона. Набрајајући племена која су живела источно од Да- 
сарета (око Лихнидског језера) Страбон каже: „προς δέ του- 
τοις (Έγχελείοις—ΣεΡαρηθίοις) Λυγκησταί τε καί ή Δευρίοπος 
καί ή τρίπολις Πελαγονία καί Έράτυρα"97). Знамо где су Лин- 
кести, знамо где су и Деуриопи. Смемо ли према томе, из 
овог Страбонова места закључрти да je Пелагонија источно 
од њих и да није више граничила с илирским племенима 
око Лихнидског језера и извора Еригона? На другом једном 
месту, говорећи о Еригону, Страбон каже: ,,ό δε Έρίγων 
πολλά δεξάρενος ρεύματα έκ των Ιλλυρικών όρων καί Λυγκη- 
στών καί Βρυγων καί Δευριόπων καί Πελαμόνων εις τον Αξιόν 
έκδίδωσι“98 *). Венедиков сматра да Страбон прати ток реке 
од његовог извора y земљи Илира до ушћа y Аксиос, и да 
су области кроз које протиче наведене редом од запада 
према истоку"). Не верујемо да би ce ту могла захтевати 
потпуна прецизност. Долазећи са северозапада Еригон тече 
најпре кроз земљу Деуриопа, па онда улази y Линкестиду.

9i) PS. Scymn. 621—622; „έθνος το Λυγκηοτών δε καί των ΓΙελαγόνων,
των κειμένων έκεΐσε ααρά τον ’Αξιόν".

95) Уп. Венедиков, н. д. 8.
96) С. Müller, Geogr. gr. min. 1 p. 220 ad 621. — Венедиков, н. д. 8

и д. ставља Псеудо-Скимноса на прво место, испред Полкбија и Ли-
вија, сматрајући да je Полибијев податак без вредности, a испуштајући 
из вида да ce и Ливвјево казивање заснива y целости на Полибија.

97) Str. Vil, 826.
98) Str. Vil, 827.
") Венедиков, н. д. 11.



Затим, ту ce први пут јављају и Бриги, староседелачко ста- 
новништво чијих остатака налазимо и y Илирији, y сусед- 
ству Партина и Енхелејаца100), a које не можемо локализо- 
вати. Ипак ce по свему чини да код Страбона Пелагонија има 
једно уже значење, и да je њен западни део који je граничио 
са Дасаретима и другим илирским племенима, сада улазио 
y састав територије Деуриопа, Линкеста, a можда и Брига.

На два места Страбон назива Пелагонију „ή τρίπολις 
Πελαγονία"101). Чини ce да je посреди мешање Пелагоније 
с тесалском Пелазгиотидом,. где су градови Azorus, Pythoum 
и Doliche сачињавали једну Триполис. Говорећи о томе како 
су горњомакедонске области раније имале много градова, 
Страбон помиње y Пелагонији само Азорус, што очигледно 
указује на поменуту забуну.

Већ смо споменули, y вези с ЈТивијем, податак Стра- 
бонов о поХели Македоније 167 г. и рекли да ce код Стра- 
бона као средиште четврте области појављују Πελαγόνες, 
a не Πελαγονία као код Диодора и Ливија. Овај податак 
историског карактера свакако потиче из неког старог извора 
и није карактеристичан за Страбоново време.

Интересантно je једно друго место код Страбона где 
ce такође говори о Еригону. Описујући западну обалу Тер- 
мајског залива Страбон наводи после пиериских градова и 
реку Еригон и Лудију: ,,εΐτα Πύδνα, Μεθώνη, ’Άλωρος %al ό 
’Epiyœv ποταμός uai Λουδίας ό μεν ε% Τριχλάρων |5έων δι’ 
Όρεότών χαί της Πελαγονίας έν άριότερα àcfiteîç την πόλιν χαΐ 
συμβάλλων τφ Ά ξιφ  . . ,102). Чини нам ce готово поуздано, 
иако критички апарат не даје никакве варијанте, да je текст 
на овом месту искварен. Добро познајемо племена кроз 
чије je земље текао Еригон. То нам, уосталом, каже и сам 
Страбон y раније наведеном месту. Откуда то да ce y овом 
фрагменту спомињу Орести, који живе далеко на југу, и ко 
су ти Триклари о којима иначе не знамо ништа? Иако тех- 
нички изгледа сувише смело ми предлажемо да ce текст 
измени овако: ,,ό μέν έξ Ιλλυριών ρέων διά Λυγχηατών καί 
τής Πελαγονίας . . Остаје да ce објасни оно што даје овом 
досада незапаженом фрагменту нарочити значај. На који ce 
град мисли кад ce каже έν  άριότερφ άφιείς την πόλιν и зашто 
није наведено његово име? Постоји, чини нам ce, само једна

10°) Cf. Ps.-Scymn. 481 и д.: „vaip δε τούτους είσί Βρΰγοι β ά ρ β α ρ ο ι... 
*Узгер бк Βρόγους Έ γχέλειοι λεγόμενοι οίκουοιν. .  . “ и Str. VII, 826: „Τής 
γάρ Έ^ιδάμνου кае τής Α πολλωνίας μέχρι των Κεραυνίων ύΐτεροιίίοΰοι Βυλ- 
λίονές τε και Ταυλάντιοι και Παρθ-ΐνοι καί Βρύγοι“.

ιοί) str. VII, 826.
102) Str. VII frg. 20 (Epitome Vaticana). Исти фрагменат из Стра- 

боновог текста сачуван нам je и y другој епитоми Str. VII frg. 22 
(Epitome edita), где je опис пиериског приморја дат опширније, ади ce 
о Еригону и Лудији не каже ништа.
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могућност. Да je y оригиналном тексту стајао град Стоби, 
на који ce понајпре мора помислити, јер ce он налазио на 
левој обали Еригона близу његовог ушћа, мало je вероватно 
да би чак и y једном тако исквареном фрагменту као што 
je овај, његово име било изостављено приликом скраћивања 
текста. Град чије je име изостало y овом ексдерпту може 
бити само истоимени град Пелагонија, јер ce само тако може 
објаснити нетачност преписивача. Ако je ово наше тума- 
чење тачно, y овом фрагменту Страбоновом имали бисмо 
не само још једно сведочанство о граду Пелагонији, већ и 
први, иако сасвим неодређен податак за његово локализо- 
вање. Град Пелагонија ce налазио на левој обали, или боље, 
с леве стране Еригона. У прилог ове наше претпоставке 
говори и то што ce према једном другом Страбонову фраг- 
менту град Стоби налазио y Пеонији, која je и y το време 
обухватала долину Вардара и области између Аксија и 
Стримона108).

Плинијеви оскудни подаци не доприносе много расве- 
тљавању проблема односа Пелагонаца и Пеонаца и локали- 
зовању Пелагоније, јер су нејасни и потичу из разних не- 
савремених извора. Тако, например, није јасно како су 
Пеонија и Пелагонија штитиле Македонију од Трибала104). 
Венедиков105) мисли да су Трибали y III в. пре н. е. поти- 
снути од Келта напустили своја седишта око Мораве и да 
je један њихов део допро до средњег Вардара и тамо ce 
стално настанио. На његовој мапи највећи део брегални- 
чког слива обухваћен je Трибалима, који ce око ушћа Бре- 
галнице додирују с Пелагонцима. Међутим, на једном дру- 
гом месту Плиније каже да су Трибали заједно с Мезима 
живели северно од Дарданаца, док су источно од њих били 
Меди и Дентелети106). Не видимо како ce ти подаци могу 
довести y склад. Плиније на једном месту говори о про- 
винцији Мезији и њеним племенима, међу којима су и Дар- 
данци и Трибали107), на другом опет о нападима Дарданаца 
на Македонију као о савременим догађајима, иако су ти 
подаци узети из старих извора.

Не знамо такође да ли треба из Плинијева податка: 
„ab hoc amne Paeoniae genies: Paraxiaei, Eordenses, Almopi, 
Pelagones, Mygdones" закључити да cy Пелагонци били пе- 
онско племе и да су живели крај Аксија, како то чини Ве-

io») str. VII fgr. 4.
ш) Plin. IV, 33: „partem eius septentrionalem Paeonia ac Pelagonia 

protegunt a Triballis".
105) Венедиков, н. д , 36 и д.
io«) Plin. IV, 3: „Dardanis laevo Triballi praetenduntur latere et 

Moesicae gentes, a fronte iunguniur Maedi ac Denseletae . .
ш) Plin. III, 149: „Pannoniae iungitur provincia quae Moesia appel

latur ad Pontum usque cum Danuvio decurrens. Incipit a confluente supra 
dicto. In eo Dardani, Celegeri, Triballi . . Cf. Plin. IV, 33.
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недиков108). Вероватније je да треба иза „Paeoniae gentes" 
ставити запету место две тачке, јер немамо никакве основе 
да и Еордејце убрајамо међу пеонска племена, па ни Ал- 
мопе и Мигдонце. Исто тако не треба „ab hoc amne" ту- 
мачити као да сва та племена, па и Пелагонци, живе поред 
самог Аксија, јер ce το не би могло рећи за Еордејце чија 
je област добро позната.

После Ливија и Страбона, град Пелагонију налазимо 
посведочен на неколико војничких натпкса из времена Ра- 
ног царства. На свим тим натписима забележена je поред 
домовине ветерана — Пелагоније, и триба Maecia, што ис- 
кључује сваку могућност идентификовања овог места са 
Хераклејом, чији су грађани улазили y трибу Fabia109). Ови 
ветерански натписи потичу из разних крајева где су ти вој- 
ници служили или после отслужења војног рока били де- 
дуковани110). Најранији од тих натписа нађен je y Салони 
и потиче из времена пре 42 г. н. е. Иза њега по времену 
долази надгробни споменик Гаја Јулија Баса, ветерана VIII 
легије, нађен „близу Стобија". Остали потичу из Рима, Аквин- 
кума на Дунаву и Ламбезија y Африци и припадају крају 
I и II вчн. е. Недавно je y једном позноантичком гробу от- 
копаном' y околини Скопља111), нађен y секундарној упо- 
треби још један такав натпис, на коме je забележено место 
Пелагонија и триба Maecia. Нажалост, не можемо знати 
одакле je тај натпис пренешен и где je првобитно стајао. 
Врло je вероватно да ce ветеран II преторијанске кохорте, 
коме je тај споменик подигнут, настанио после војне службе 
на територији римског Скупија и да je тамо и умро.

Специјалну пажњу заслужује онај натпис за који ce, 
као што смо рекли, сматра да je нађен „близу Стобија". 
Гај Јулије Бас, родом из Пелагоније, служио je y легији 
„VIII Augusta" која je боравила y Горњој Мезији између 45 
и 69 г. н. е.112). У то време je и Гај Јулије ступио y војску

108) Plin IV, 35. Уп. Венедиков, н. д., 8.
109) В. горе стр. 319
ш ) Cf. Kubitschek, Imperium romanum, 243:1) CIL III 2017 (Salonis, 

ante a. 42) „L. Cornelius L. f. Mae. Pelagonia ve[t]. leg. XI . . 2)
CIL III, 630 (prope Stobos) „C. Iulius Bassus C. i. Ma[e]c. Pelagon(ia), 
mis(sus) v[e]te(ranus) ex leg. VIII Aug. mil(itavit) ann(is) XXV, vixit ann 
(is) LXXV h(e)r(e)d(es) î(ecerunt) C. Iulius Caenialis et C. Iulius Olympius 
et C. Iulius Felix. Ex t(estamento) a(d) m(onumentum?) den. LX? (из првог 
века н. e.); 3) CIL III 3350 (Aquinci) „P. Ael. P. f. Maecia Mestrius 
Pela(gonia), opt(io) leg. II Adi(utricis) . . .“ (из времена после Домици- 
јана); 4) CIL VIII 2865 (Lambaesi) „C. Domitius C. f. Maec. Pudens 
Pelag(onia) 7 leg. III Aug . .  .“ (из Хадријанова доба); 5) CIL VI 2382 
b8 ,,M. Aelius M. f. M[a]ec(ia) Mestrianus Pel(agonia). . . “ (преторијанац 
отпуштен 177 г.).

ш ) Необјављен натпис, налази ce y Скопском музеју, вероватно 
из I в. н. е.

«a) Cf. Rifterling, Legio RE XII (1924) 1651.
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y којој je остао, како стоји на његовом натпису, 25 година. 
Пошто ce сматра да je натпис нађен „близу Стобија“, Rit- 
terling je закључио да ту имамо један случај појединачног 
насељавања ислуженог војника на територији Стобија, и то 
од стране Веспазијана, када ce Стоби први пут појављује 
као municipium118). Међутим, није тачно да натпис потиче 
са територије Стобија. Он je нађен, како je Mommsen за- 
бележио „in districtu Morihovo, in ripa Erigonis fl. non longe 
a Stobis Monastir versus"* 114). Основни податак који нам ова 
Момзенова забелешка даје јесте да je натпис нађен y мо- 
риховској области, a το je један тачно одређен географски 
појам. Ради ближег опредељивања места y тој области до- 
дато je да je натпис нађен „на обали Еригона недалеко од 
Стобија y правцу Битоља". Из тога никако не можемо за- 
кључити да je реч о територији Стобија, него о једној тачки 
мориховске области која je ближа Стобију него Битољу. 
A та мориховска област, с једне и с друге стране Еригона, 
улазила je, како смо видели из ранијег излагања, y Пе- 
лагонију.

Стога нам ce чини највероватније, ако узмемо y обзир 
да ce на натпису не говори о дедукцији војника, да ce Ју- 
лије Бас после војне службе вратио y своју домовину 
и да, према томе, y близини места где je нађен његов нат- 
пис треба тражити и град Пелагонију. С овим нашим за- 
кључком потпуно ce слаже раније наведени податак код 
Страбона npem коме ce град Пелагонија налазио на левој 
страни Еригона y његовом доњем току.

Сви горенаведени војнички натписи пружају кеоспоран 
доказ да je y првим вековима Царства постојала civitas Pe
lagonia, чији су грађани стицањем римског грађанског права 
улазили y трибу Maecia. Од свих модерних научника који 
су ce бавили овим питањем једино je Венедиков, иако с ре- 
зервом и колебањем, полазећи од тога да ce код Хијерокла 
спомињу посебно два града, Хераклеја и Пелагонија, поми- 
слио на могућност да je постојао град Пелагонија115). Он 
зна за натпис Јулија Баса из мориховске области, приме- 
ћује да ce y њему Пелагонија везује за трибу Maecia, која

113) Ibid.
114) CIL III 630 = 7825. Hahn и Heuzey, који су овај натпис видели y 

енглеском конзулату y Битољу, нису ништа забележили о месту где 
je нађен. Уп. Димица, н. д., 274.

115) Венедиков, н. д. 19. Треба споменути да Е. Kuhn Св пр. 116 
и 117), иако не улази y сам проблем, једини наглашава да Пелагонију 
не треба мешати са Хераклејом, која je доцније добила надимак Pe
lagonia. — Heuzey, чија ерудицчја и оштроудшост задивљује, доиуштао 
je да je Пелагонија могла' да ce образује 167 г. као civitas на другом 
месту, независно од Хераклеје, главног града Линкеста (н. д. стр. 309). 
За њега не може бити сумње да Пелагонија није епитет Хераклеје, већ 
реалан, званичан назив града. Што ce ипак определио за идентифико-
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није забележена y Хераклеји, али не извлачи из тога кона- 
чан закључак. Код осталих научника Пелагонија je увек на 
овај или онај начин идентификована са Хераклејом. Међу- 
тим, из свега што je речено неоспорно je да су Хераклеја 
и Пелагонија документоване као civitates y исто време тј. 
y доба Раног царства, да je једна припадала триби Fabia, 
a друга триби Maecia и да не може бити речи о томе да 
je „Pelagonia" надимак или друго име за један те исти град. 
Хераклеја ce налазила код Битоља, a податак Страбонов 
и натпис из мориховске области омогућили су нам да Пе- 
лагонију ближе локализујемо y оквиру простране области 
Пелагоније.

Питање je за себе да ли ce под Пелагонијом на овим 
натписима подразумева град y ужем смислу или пак шира 
област са већим бројем насеља организована као админи- 
стративна јединица с муниципалним уређењем. Видели смо 
да je y доба римског освајања област Пелагонија обухва- 
тала територију од илирских племена на западу до Пеоније 
y долини Аксија на истоку. Видели смо такође да ce као 
резултат римског уређења Македоније 167 г. Пелагонија по- 
јављује као средиште Четврте македонске области. Пошто 
ce y том истом процесу одвајају поједине области раније 
обухваћене Пелагонијом y посебне административне једи- 
нице, могуће je да je и Пелагонија y ужем смислу најпре 
организована y једну civitas и да ce због тога y Страбоно- 
вом извештају о подели Македонкје јављају Πελαγόνες уме- 
сто ΓΙελαγΌνία код Диодора и Pelagonia код Ливија, У 
Македонији су свакако, као и y неким другим римским про- 
винцијама y којима je градски живот постепено потискивао 
старо племенско уређење, постојале такве општине-civitates 
y којима je становништво, иако растурено y више мањих

ваше ова два града он наводи два разлога: византиску традицију која 
назива Пелагонијом средњовековни Битољ — наследника Хераклеје и 
то да j'e тешко натш y овој области неки антлчки локалитет који би 
по свом значаЈу одговарао главном граду четврте македонске области 
(н. д. стр. 313: Parmi les motifs qui nous empêchent de faire de Pela
gonia une ville distincte d'Héraclée il faut compter la difficulté de trouver 
dans le pays une autre position antique qui réponde par son importance 
au chef-lieu de la Quatrième Macédoine"). O првом разлогу већ je било 
речи. Што ce тиче другога, истина je да je Хераклеја морала бити 
један од најзначајнијих градова целе Горње Македоније y римско доба, 
судећч по остацима и поменима y изворима, али за 167 г. ми не знамо 
још ништа о њој. Она ce први пут помиње y вези са путем Via Egnatia 
(после 148 r.) и ма да њено име указује на Филипа II као њеног осни- 
вача, врло je могуће да je она тек као важна станица на тој маги- 
страли постала оно што je била. Уосталом, не знамо сигурно да ли ce 
подела на четири области одржала и y ком виду, те стога не смемо 
на Пелагонију трајно гледати као на средиште Горње Македоније. 
Најзад, није искључено да ce Пелагонија, када буде откривена, покаже 
такође као значајан град.

22 Žlva antika
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насеља, имало муниципално уређење. Те су општине имале 
заједничке магистрате, скупштину и савет, a насеље y коме 
je било седиште тих заједничких управних органа није ce 
издвајало од осталих, већ je општина задржавала име пле- 
мена односно области. Утврђујући постојање таквих општина 
с муниципалним уређењем y Македонији и проучавајући њи- 
хово устројство на основу аналогија са другим провинцијама, 
нарочито Галијом, Е. Kuhn je дао овој појави много већи 
значај и распрострањеност него што je она стварно имала116). 
Нови археолошки и епиграфски материјал, пронађен y ових 
сто година колико je протекло од његових истраживања муни- 
ципалног уређења y римском царству, показао je да ce и y 
Македонији градски живот развио y много ширим размерама 
него што ce могло помислити на основу литерарних извора 
и раније познатог материјала117). Овакво уређење ce свакако 
мора прихватити као једна прелазна етапа између племен- 
ског и правог градског уређења свуда где није било јачег 
градског центра. Међутим, y већини случајева градски центар 
ce убрзо развијао, и тако je морало бити и y Пелагонији 
где ce, као што смо видели, y царско доба појављује град 
Пелагонија. У административно-територијалном погледу нема 
ту уствари неке веће разлике, јер je и даље иста територија 
остајала уједињена y једној административној јединици, само 
што ce главни град сада истицао испред осталих насеља.

Да видимо сада која још сведочанства имамо о Пела- 
гонији, области и граду. Код Птолемеја није забележен град 
Пелагонија, a y области Пелагонији први пут налазимо код 
њега град Стоби и Аударистос118). Птолемејев списак маке- 
донских градова далеко je од тога да буде потпун, па нас 
неће изненадити што ce међу изосталим градовима налази 
и Пелагонија, тим пре што немамо јасну претставу о томе 
колики je и какав она град била. Изненађује, међутим, сва- 
кога што ce Стоби, познати пеонски град, код Птолемеја 
ставља y област Пелагонију. Не може бити ни говора да ce 
на основу овог јединог и релативно позног податка закључи 
да je одувек област Стобија улазила y Пелагонију119), јер 
сви наши старији извори противрече таквом схватању. Об- 
јашњење треба тражити y другоме. Код Птолемеја нема Пе- 
оније, те најзначајније северне македонске области која je

П6) Е. Kuhn, Die stâdtische und bürgerîiche Verfassung des Romi- 
sch'en "*eiches b̂ 's auf die Zeiten Justinians. Leipzig 1864, поглавље „Ma
cédonien", стр. 888 и д.

117) По Kuhn-y, h. д., стр. 427 и д. била }е и Пелагонија једна таква 
општина са много мањих насеља. Не знајући за натписе из Стубере и 
Деур! опа, Кун je сматрао да je и Деуриоп само један део civitatis 
Пелагоније.

118) Ptol. III, 12, 31: Π βλαγόνω ν Αύδάρια^Γος, Στόβοι. Ο Аударисту 
в. даље.

119ј Као што чини, например, Венедиков, н. д., стр. 9.
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дуго времена била независна држава. Њено име ce код Пто- 
лемеја везује само за област Добера, док ce остала њена 

■племена (Астреји, Иорес) појављују сада као самосталне 
области. Рекли смо већ да je с римским освајањем и подеЛом 
Македоније Пеонија, која je такође била распарчана, почела 
да нестаје као етнички и географски појам. Од ње су ce 
одвојили и Деуриоп и Пелагонија и друге области. Везивање 
Пеоније за Доберос код Птолемеја je последњи помен ове 
области који нам je сачуван. Очигледно je да je y царско 
доба већ сасвим нестао стари појам Пеоније120), па ce уски 
појас Пеоније западно од Аксија, y коме ce налазио и Стоби, 
почео да убраја y Пелагонију. Постоје и друге индиције да 
ce појам Пелагоније y позноантичко доба поново проширио.

Следећи помен Пелагонкје (града) имамо код Зосима. 
Говорећи о великој најезди Гота 268 г. Зосим прича како je 
један део ових варвара, којима су ce придружили и Херули 
на лађама, стигао кроз Хелеспонт до Атоса, a затим опсед- 
нуо Касандреју и Тесалоники. Кад су чули да им иде y сусрет 
цар Галијен и његова војска, варвари напусте ове градове 
које су готово били заузели и крену y унутрашњост где 
опустоше области око Добера и Пелагоније: ,,είς τήν μεσό- 
γειαν άναβάντες τά περί Δύβηρον m i Π ελαγονίαν έλ^ΐ,οντο πάντα 
χωρία". У тој cy ce области они сукобили с далматском ко- 
њицом и изгубили три хиљаде људи. Остали крену даље и 
сукобе ce с царем код Ниша121).

Познато je да je Зосим користио као извор за овај део 
своје историје познатог атинског историчара Дексипа, који 
je био савременик и учесник y ратовима против готских вар- 
вара. Стога ce и наведени Зосимов податак има сматрати 
као сведочанство о постојању града Пелагоније y III в. н. е. 
Не треба посебно доказквати да je ту реч о граду, a не о 
области Пелагонији. Конструкција са περί (τα περί Δόβηρον m i 
Πελαχονίαν), јасно показује да je реч о два града чије су 
области опустошене, a из целог Зосимова излагања о кре- 
тању Гота види ce да cy ce та два града морала налазити 
y близини вардарске долине, којом cy ce Готи кретали y 
правцу Ниша. Можда je излишно поново нагласити да и овај 
Зосимов податак чини немогућим идентификовање Пелагоније 
са Хераклејом која ce налазила даље на западу код Битоља.

Остаје нам да наведемо као најпознији помен Пелаго- 
није, податак из Хијероклова Синекдема, који je претстављао 
највећу сметњу за све оне који су идентификовали Пелагонију 
са Хераклејом. У Хијероклову Синекдему спомиње ce поред 
Хераклеје Лиучои y провинцији Macedonia Prima и град Пе-

120) Тако ce може можда објаснити општа употреба имена Παιονία 
код грчких писаца из царског доба место Π αννονία.

121) Zosim. 1, 43.

22*
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лагонија y провинцији Macedonia Secunda122). У своме издању 
Хијерокла Honigmann локализује Пелагонију код Битоља, 
позивајући ce једино на Oberhummera, код кога уствари не 
налазимо ништа друго до традиционално идентификовање 
Пелагоније са Хераклејом, с тим што ce Пелагонија сматра 
као надимак Хераклеје123 *). Према томе, по Оберхумеру Хи- 
јерокле je погрешио и од једног града са два имена начинио 
два града и ставио један y једну a други y другу провинцију. 
Honigmann пак, држећи ce Хијероклова текста као основног 
и тачног не види другог решења до да прибегне Керамопу- 
лосовој тези и да Ηράκλεια Λύγκου стави код ЈТерина. И 
тако ce сада појављују упоредо на отстојању од десетине 
километара две Хераклеје: Ηράκλεια Λυγκου и Heraclea Pela
gonia (која уствари нигде није документована). Врхунац збрке 
настао je код Stein-a, где je Heraclea Lyncestis остала код Би- 
тоља, али ce Heraclea Pelagonia преселила на југ, тако да je 
Пелагонија дошла јужно од Линкестиде y области Лерина 
где никад није посведочена121).

Сетимо ce оних података из аката Софиског и Цари- 
градског сабора 347 и 553 г. који недвосмислено говоре 
снагом документа да je Хераклеја из провииције Macedonia 
Prima исто што и Heraclia Lynci, исто што и Heraclea Pela
goniae; да je το један град чије je основно име Heraclea, a 
„Pelagonia" исто као и ,,Lynci“ служи само за њено ближе 
опредељење. Међутим, поред те Хераклеје постојао je y Хи- 
јероклово време, или боље y V в. на који ce односе његови 
подаци, и град Пелагонија. То je онај исти град који смо 
нашли посведочен y више извора и који ce налазио негде 
око доњег тока Еригона. Овај положај одговара и месту 
који тај град има y Хијерокловом списку иза Стобија, Аргоса 
и Аистраја, градова на Аксију или y његовој близини.

После тога губи ce траг граду Пелагонији. Немамо ни- 
каквих могућности, с обзиром на оскудицу извора управо 
за овај прелазни период, да утврдимо када je он пропао, да 
ли већ за време готских најезда крајем V в. или доцније. У 
сваком случају он ce више није обнављао јер, као што смо 
видели, његово ce име y Средњем веку преноси на Хераклеју, 
словенски Битољ, као што ce и географски појам Пела- 
гоније поново проширио y правцу запада обухватајући не- 
кадашње области Деуриопа и Линкестиде, тј. целу данашњу 
леринско-битољско-прилепску (пелагонску) равницу.

*
# *

Мориховска област где бисмо морали трагати за градом 
Пелагонијом претставља једну од најмање испитаних области

ш ) Hier. 641, 5 eđ Honigmann.
>28) Ibid. стр. 15 ad 64’, 5.
lu) B. напред стр. 322.
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Македоније. После Hahn-a и Heuzey-a, само je још Кацаров, 
за време прошлог рата, прибележио нешто античких споме- 
ника из овог краја125). Остаци насеља утврђени су на више 
места — што доказује да je овај брдовити крај y антици био 
насељен — али ниједно од тих насеља y целој овој области 
око доњег тока Еригона није идентификовано, тако да та 
област претставља на географским картама античке Маке- 
доније један празан простор.

С источне стране велике окуке коју чини Еригон посто* 
јало je једно велико античко насеље код села Витолишта, 
како показује археолошки материјал нађен на површини.126) 
Најзначајнији од тамо нађених споменика je свакако мер- 
мерни стуб с латинским натписом из времена Хадријана о 
повлачењу граница (termini positi) између двеју општина или 
два племена чија ce имена, нажалост, не могу јасно прочи- 
тати (inter Geneatas et . . .  xinos)127). Можда ce y једноме од 
та два етникона крије име овог знатног насеља код Вито- 
лишта, али читање ова два реда натписа je тако несигурно 
да je боље не правити никакве покушаје интерпретирања и 
идентификовања128).

Интересантнији je са гледишта локализовања Пелаго- 
није северозападни део Морихова, с леве стране Еригона. 
Према ономе што смо раније рекли мислимо да би Пелаго- 
нију требало тражити негде око велике окуке коју Еригон 
чини скрећући y правцу севера. На левој обали Еригона, где 
би према Страбону требало тражити град, нису досада за- 
бележени никакви антички остаци, док je с десне стране, 
недалеко од села Куманичева, крај саме реке, чини ce, посто- 
јала античка некропола, можда и античко насеље129). Посма- 
трајући археолошку карту ове области пада y очи да има 
y том крају много локалитета с једне и с друге стране реке 
који носе карактеристично име „Град“, „Градиште“ или „Цр- 
квиште“130).

Могуће je, међутим, да ce Пелагонија налазила дубље 
y унутрашњости, a не крај came реке. Ако ce пође даље уз 
реку до места одакле води природан пут из Морихова и 
еригонске долине y долину Рајца и Плетварски кланац, a

125) J. G. V. Hahn, Reise durch die Gebiete des Drin u. Wardar. Wien 
1867—1869, стр. 164 n д. и 355; Heuzey, н. д., стр. 320 и д.; G. Kazarow, 
Inscriptions et antiquités de la Macédoine occidentale. BCH 47 (1923) 275 
и д. Уп. Vulić, Archàologische Karte, Blatt Bitolj—Prilep, стр. 7.

12S) Кацаров, н. д. 275 и д.
i») Ibid. 277.
128) Кацаров, н. д., 278 наводи читање С. Cichorius-a ,,gent(es)“ место 

„Geneatas", према коме нам уствари не би било сачувано ниједно од  
имена двеју суседних општина.

13e> Vulić, Archàologische Karte, Blatt Kavadarci, стр. 16 и на карти 
Е-7. Овај крај нису обишли ни Hahn ни Heuzey.

iso) Ibid. А-7, D-7, Е-7, Е-8, Е-9.
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преко овога y прилепску равницу, наићи ће ce на неколико 
насеља која по свом положају могу доћи y обзир код ло- 
кализовања Пелагоније. Heuzey je y околини села Белово- 
дице утврдио остатке неког значајнијег античког насеља, 
које, чини ce, није било утврђено зидинама181). Пелагонија 
вероватно није имала утврђења, ако je настала y римско 
доба синоикизмом више мањих насеља, a положај Белово- 
дице би ce добро слагао са подацима о „fauces ad Pelagoniam".

Југозападно одатле, y једној дубодолини отвореној 
према Црној Реци, налази ce село Кокре. У њему je нађена 
једна лепа ара коју су Зоилос Диоскуриду и Касандра Ка- 
сандру, по жељи своје ћерке Александре која je живела y 
Пели, подигли и посветили „Ά ρ]τέμιδι κυν[αγο]γ(ρ  καί τΐ/ 
πόλει“* 132 * *). На који ce полис може тај натпис односити и где 
ce тај град налазио? Није ли y питању можда наша Пела- 
гонија? Најближе велико римско насеље на које би ce по- 
најпре могло помислити јесте насеље чији ce остаци пру- 
жају од оближњег села Прилепца до Волкова188). Али оно 
ce налази на источној ивици прилепске равнице, на подножју 
северних огранака Селечке Планине, која га уствари раз- 
дваја од Кокре.

Источно од Кокре, опет преко брега „Градиште", y 
селу Пештани налази ce узидан y цркву натпис који je не- 
када подигао Δοστωνεων τό κοινόν y част M. Јулија Севера, 
примипила334). Очигледно je да y овом случају термин τό 
κοινόν обележава не неки савез више градова, него једну 
јединствену општину (град с територијом која му припада, 
или више мањих насеља уједињених y једну општину). Упо- 
треба израЗа τό κοινόν y том смислу посведочена je y Малој 
Азији,135) и немамо разлога -да мислимо на племенски ка-

1S1) Heuzey, н. д. 325: „ ...q u i marquent certainement une position 
antique de quelque importance, bien qu'elle ne paraisse pas avoir été 
entourée d'une enceinte fortifiée". — Западно од Витолишта, код ушћа 
речице Бутурице, где ce долина Еригона знатно шири, постоји такође 
локалитет са именом „Градок".

132) Вулић, Споменик 98 (1948) бр. 354. Натпис припада судећи по 
лигатурама и облику писма пре III него Ii в. Интересантан сам по себи, 
он je за нас важан и због тога што ce y њему спомиње град Пела као 
место где ce удала кћи Зоила Диоскуриду, пошто je по налогу Арте- 
миде Ефеске провела 27 година y девичанству, и тиме указује на 
везе ових наизглед забачених крајева Македокије са главним њеним 
центрима (уп. и везу Стубере са Солувом, Ф. Папазоглу. Један нов 
натпис из Чепигова,’ Жива Антика III (1953) 215 и д.).

133) Вулић, Arch. Karte, Blatt Bitolj—Prilep, карта H—6, J—7.
ш) Кацаров, н. д. 289 (на карти ibid. таб. V, село Пештани no- 

грешно je стављено југозападно од Витолишта, док ce оно уствари 
налази северозападно, с оне стране реке, y правцу Прилепа, в. Вулић, 
н. д.) У истом селу нађен je и надгробни споменик М. Јулија Севера. 
Натписи могу потицати с краја il или почетка III в. н. е. Вулић je по- 
ново Објавио натпис са фотографијом, Споменик 71 (1931) бр. 437.

135) Cf. Brandis, Asia RE II (1896) 1555.
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рактер ових коина136). Δοότωνέων хо κοινόν не значи ништа 
друго до Δοστωνέων ή πόλις или ή κώμη. Други познати случај 
такве употребе израза κοινόν из северне Македоније — Νεα- 
πολιτών το κοινόν (на натпису из села Владиловаца југо- 
западно од Велеса137) — још јасније то потврђује: само име 
Неаполис показује да je реч о новој, градској општини, 
a не о неком органу племенске управе. Остаје, међутим, 
отворено питање да ли je Δο6τωνεων τό κοινόν претстављало 
једну самоуправну јединицу y рангу полиса, или je као κώμη 
улазило y састав неког суседног града. Нисмо y могућности 
да изађемо из оквира претпоставки. Исто тако не можемо 
знати да ли je ово насеље y вези с полисом који ce спомиње 
на натпису из Кокре, Јер, иако су јој Прилепац и Пештани 
y ваздушној линији најближи, Кокра je природно отворена 
уствари само према долини Еригона. Само систематска те- 
ренска истраживања y ово неколико поменутих локалитета 
могу показати где ce налазила Пелагонија, чији смо положај 
тек приближно успели да одредимо.

Београд. Фанула Папазоглу.

R É S U M E

Fanoula Papazoglou: HÉRACLÉE ET PÉLAGONIE

Héraclée des Lyncestes est par la plupart des savants identifiée à 
Pélagonie, centre administratif de la Quatrième Macédoine en 167 avant 
notre ère. Les thèses ingénieuses de Heuzey et Kéramopoulos, en identi
fiant ces deux cités, l’une depuis l’an 167, l’autre depuis l’an 48 avant 
notre ère, reviennent en effet au même. Pourtant, les sources antiques 
distinguent toujours les Lyncestes des Pélagons, la Lyncos (ou Lyncestide) 
de la Pélagonie et ne fournissent aucun fondement pour l'identification 
des chefs-lieux de ces deux contrées macédoniennes. Traitée maintes fois 
mais jamais à fond, celte question parait beaucoup plus complexe qu'elle 
ne l’est si l’on se tient aux sources et renonce aux opinions tradilionelles.

La région de Lyncos, située d’après Thucydide au-delà du défilé 
de l’Eordée, touchait à l’Est au territoire des illyriens (Dassarètes), au 
Nord à celui des Pélagons (Ps.-Scymnos, Tite-Live, Strabon). Héraclée 
se trouvait au bout Nord-Ouest de la région (Polybe—Strabon, César).

indiquée pour l'époque impériale par les itinéraires et prouvée par 
des inscriptions trouvées sur place (inscription honorifique de Caelidius 
Fronton, errigée par ή Λόλις και to Λυγιστών ε£νος; inscription funéraire

136) Племенско уређење Горње Македоније ce y науци и сувише 
подвлачи кад je y питању римско доба.

137> Вулић, Споменик, 71 (1931) бр. 63; натпис je датован. — И y 
једном и y другом случају Вулић, не улазећи y проблем значења израза 
κοινόν, правилно говори о граду (cf. Idem, Географија стр. 12: „то значи 
да je варош Достонија била код села Пештана . . .  “ и „другу варош 
налазимо на једном натпису који je нађен y Владиловцу".
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du vétéran C. Vetilius C. f. Fab(ia) Her(aclea) se rapportant évidemment 
à notre Heraclée et non à l’Heraclée Sintique; timbre sur le col d’amphore 
ΛΥΓΚΕΟ =Λυγκες, Δυγκβΐς pl. de Λυγκεύς? attestant l’appartenance de 
cette région à la Lyncestide), l’identification d’Heraelée avec le site anti
que de Bitolj n’est contestée, pour la période macédonienne et républi
caine au moins, que par A. Kéramopoulos, qui place cette fondation de 
Philippe II à Florina. L’argument que l’éminent archéoloque grec veut tirer 
du fait qu'Héraclée est nommée dans l’inscription de Dionysopolis „ή 
8jrl χοΌ Λύκου" (Λύκος étant selon Lui le nom du ruisseau anonyme de Flo
rina), tandisque si elle était située à Bitolj, elle devrait être appelée 
,,q Ш τού Έριγωνος", est réfuté par l’hypothèse même de Kéramopoulos 
d’après laquelle le nom d’Héraclée se serait transmis à la proche Péla- 
gonie (Bitolj) lorsque en 48 avant notre ère la cité palaiomacédonienne 
de Florina fut détruite: car, Heraclée porte l’épithète ή Λύγκου (et non 
ή èjtt xqû Λύκου qui est une erreur par analogie du lointain lapicide) pen
dant toute l’époque impériale, quand selon Kéramopoulos lui-même elle 
ne se trouvait plus sur le „Lykos'* de Florina mais sur l’Erigon!

Outre la souscription de „Euagrius a Macedonia de Heracîia Lynco" 
dans les Actes du Concile de Sardique (847) un témoignage pour la per
sistance de l’épithète Λύγκου nous est donné par le Synecdème d’HiérocIe, 
où Ηράκλεια Λύγκου figure parmi les villes de la Macedonia Prima. Malgré 
Honigmann, se référant à Kéramopoulos, la localité de Florina, qui n’a 
fournit aucun vestige de l'époque impériale, ne pouvait être le site d’une 
cité aussi florissante qu’était le siège épiscopal d’Héraciée.

•On trouve la dernière mention d’Héraclée dans les Actes du \ re Con
cile Oecuménique (558) et c’est en même temps le cas unique où Héraclée 
apparaît avec l’épithète „Pelagoniensis" au lieu de Λύγκου: „Benignus ep. 
Heracleotanae civitatis quae est Macedoniae primae“ squserit à un autre 
endroit „Benignus ep. Heracleae Pelagoniae (ou PeIagon:ensis)“. 11 est 
évident que le nom du siège de Benignus est dans les deux cas Heraclea 
(Pelagoniensis n’étant qu’un déterminatif) et que c’est cette même Héraclée 
qui au concile de Sardique fut représentée par Euagrius „de Heracîia 
Lynco". (En relevant ce fait, E. Stein, Histoire du Bas Empire p. 662, n. 1, 
place Héraclée à Florina, suivant en partie seulement Honigmann, qui 
cependant distingue Pélagonie d’Héraclée; mais, ibid. p. 14, on trouve 
Herakleia Lyncestis, que pillèrent en 479 les Goths (Malchos) et qui était 
aussi un siège épiscopal, située à Bitolj! Ce n’est qu’un exemple de la 
confusion provoquée par l’identification d’Héraclée avec Pélagonie).

A l’époque byzantine l’épithète prévalut et Pelagonia devint équi
valent à Herakleia (note marginale du Cod. Par. Coislin ad Ptoî. 111, 12, 
30, listes byzantines des villes qui ont changé de nom, Cinamme). Ces 
sources tardives ne permettent pas de conclure que déjà à l’époque ro
maine Pélagonie était identique à Heraclée, contrairement aux témoi
gnages de tant de sources antiques.

Laissant de côté les données mythologiques, on trouve les Pélagons 
pour la première fois dans deux inscriptions attiques de l’an 865/4 et 
363/2 avant notre ère. Quoique des savants aussi illustres que Dittenberger, 
Ferguson, Meyer et Beloch considèrent II [. . . ] r ô v  Π ελαγόνω ν βασιλέα de 
la première inscription comme roi des Lyncestes, et Μ ε ν έ λ α ο ς  Π ε λ α γ ώ ν  
de la seconde comme membre de la même famille royale des Bac- 
chiades, il nous parait inadmissible que dans un document officiel le 
roi des Lyncestes fut nommé „roi des Pélagons". La tradition érronée 
qu’Héraclée des Lyncestes fut à l’époque romaine appelée Pélagonie 
l’emporta cette fois aussi et écarta la seule conclusion que ces deux in
scriptions imposent: les Pélagons avaient leur communauté politique à 
l’époque où Lyncos était aussi un royaume et il faut se guarder de 
confondre ces deux tribus,
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Pendant un siècle et demi après cette première mention les sources 
se taisent au sujet des Pélagons. II est vraisemblable que ceux-ci furent 
incorporés à la Péqnie, ce qui expliquerait leur identification aux Péoniens 
chez certains auteurs antiques. Les renseignements de Polybe et de Tite— 
Live sur la Pélagonie au temps des guerres romaines nous montrent que 
cette région touchait au sud à la Lyncestide, à l’Est aux Péoniens, au Nord 
aux Dardanes et à îOuest aux Illyrîens (Dassarètes, Pénestes). Elle ne 
comprenait pas la région de Bitolj (Vulić et autres) qui appartenait à la 
Lyncestide, ni la vallée de l’Axios et le confluent de l’Erigon (Vénédikov) 
qui faisait partie de la Péonie; sauf les régions montagneuses du haut et 
bas Erigon (Kazarov), elle embrassait aussi la plaine fertile à proximité 
de Stuberra. Ca Derriopos y était sans doute comprise.

Parmi les indications de Strabon concernant la Pélagonie, il y en 
a une qui est d’un intérêt particulier. C’est le passage du frg. 20 de l’Epi- 
tome Vaticana dont nous proposons de corriger le texte estropié comme 
suit: ,,ό μεν (SC. Έρίγων ποταμός) έκ Ι λ λ υ ρ ι ώ ν  (au lieu de Τρικλάρων, 
ρέων διά Α υ γ κ η σ τ ώ ν  (au lieu de Όρβστών) icaί τής Πελαγονίας έν àpiarepâi 
àcpieiç τήν ίτόλιν καί συμβάλλουν τώι Άξχώι". Le nom de la ville, omis par 
Pexcerpist'ë ou le copiste, ne peut être que Pélagonie, homonyme de la région 
mentionnée peu avant. Si l’interprétation que nous donnons de ce passage 
jusqu’ici inaperçu de Strabon est valable, nous y trouverons un premier 
indice pour la localisation de Pélagonie.

La même région pour l’emplacement de Pélagonie nous est indi
quée par l’inscription de C. lulius Bassus, vétéran de la légion VIII Au
gusta, trouvée „in districtu Morihovo, in ripa Erigonis fl. non longe a 
Stobis Monastir versus". C’est une des nombreuses inscriptions dans 
lesquelles Pelagonia figqre comme patrie des légionnaires. C’est donc au 
district de Morihovo, et selon Strabon sur la rive gauche de l’Erigon, 
qu’il faut chercher la cité de Pélagonie.

L’existence d’une cité Pélagonie, distincte d;HéracIée, est attestée 
aussi à la basse époque impériale. Selon Zosime, les Goths pillèrent en 
26S, chemin faisant de Thessalonique à Naissus, les environs de Doberos 
et de Pélagonie. La structure avec aspi ne laisse place au doute que c’est 
bien de la ville de Pélagonie qu’il s ’agit. Cette ville devait être située, 
tout comme Doberos, non loin de la vallée de l’Axios.

Dans le Synecdème d'Hiérocle Pelagonia figure parmi les villes de 
la Macedonia Secunda. Elle y est citée après Stobi, Argos et Aistraion, 
ce qui confirme la localisation proposée. Se référant à Oberhummer — 
qui pourtant considère Pelagonia comme épithète (Beiname) de Heraclea 
et identifie ces deux villes — Honigmann place Pelagonia à Bitolj. De 
sorte qu'on aurait à une distance de 20 kilométrés deux sièges épisco
paux: Ηράκλεια Λύγκου à Florina, et (Heraclea) Pelagonia à Bitolj. II est 
cependant hors de doute que Pélagonie d’Hiérode n’a rien de commun 
avec Héraclée des Lyncestes. Attestée par nombre de témoignages pen
dant toute l’époque ,romaine Pélagonie disparait au Ve siècle. Ce n’est 
que vers la moitié du siècle suivant que nous est documentée Heraclea 
Pelagoniensis et c’est probablement à cette époque que le nom de Péla
gonie pris un sens plus large et encombra dans ses limites le territoire 
de l'ancienne Lyncestide.


