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"АВТОКЕФАЛНОСТА НА МАКЕДОНСКАТА ПРАВО     

Авто ке фал нос-
та на маке-
дон      ска та пра-

во слав    на црква" е 
изданието кое во 
2004 година прив-
лече особено вни-

мание. Станува збор за до-
кументирано издание на 
зна   чајни документи, кои нас-
танале на непосреден на-
чин, а се директно поврзани 
и зборуваат за процесот на 
настанувањето на Маке дон-
ската православна црква. 
Кни     гата е посветена на ше-
есетгодишнината од фор ми-
рањето на Верското пове-
ренство на Главниот штаб 
на НОВ и ПОМ и на ше есет-
годишнината од одржу ва-
њето на Првото свеште нич-
ко собрание во Издеглавје 
во 1943 година. Исто така, 
промоцијата на изданието 
беше во чест на  јубилејот 
60 години АСНОМ. Прире-
дувањето на документите за 
возобновата на Маке дон ска-
та православна црква, го 
изврши еминентниот про-
фесор д-р Цане Мојаноски. 

Оваа книга, од првата до 
последната страница, ја из-
разува нескротливата енер     -
гија на македонските пра-

Ова исклучително издание е огледало на дол го-
годишните и макотрпни напрегања на ге не-
рациите македонски верници и свештеници, 
кои во македонската држава го втемелија 
најсветиот ореол  - Македонската пра во слав-
на црква.

вославни верници да го 
организираат верскиот жи-
вот во Република Маке до-
нија, да ја обноват древната 
Охридска архиепископија. 
И не само тоа, таа е сведок 
за македонската голгота и 
за лавиринтите на отпорот 
на Српската православна 
црква. 

Документите, секој сам 
по себе, зборуваат за еден 
процес, кој со сложеноста и 
со суптилноста предиз ви-
кувал интерес кај мнош-
твото субјекти. Од содр жи-
ната на документите мо же-
ме да ги откриеме јавните 
намери на протагонистите, 
но како на дланка се пока-
жуваат и вистинските наме-
ри. Таа зборува како ар гу-
ментот на силата станува до-
минантен во односите на 
лицата, кои по својата по-
ложба и општествен статус 
и достоинство треба да 
бликаат со благост и љубов. 
Книгата зборува за не скро-
тената арогантност да се 
"обесчести" редот, да се 
наметне логиката која не ги 
почитува достоинството и 
желбата на илјадниците вер-
ници. Содржината на оваа 
книга е сведок на херојското 
време на македонските вер-
ници, архијереи и свеш те-
ници, за една битка која го 
враќа сјајот на Охридската 
архиепископија која, да 
спом       неме, со сила, од стра-

на на власта, во 1767 година 
беше избришана од лицето 
на денот. Така и во текот на 
Народноослободителната 
борба, Главниот штаб на 
НОВ и ПОМ формира Верско 
поверенство со задача да 
по  могне во организирањето 
на верскиот живот во Маке-
донија. Само одредено вре-
ме потоа, се одржало Пр-
вото свештеничко собрание 
во Издеглавје. Следувал Пр-
виот црковно-народен со-
бор, со јасна порака за об-
нова на славната Ох рид ска 
архиепископија. Вто ри от, ка-
ко израз на поли тич киот 
притисок на тогашните вла-
дејачки сили, отстапува од 

некои свои барања. И доаѓа 
Третиот, на кој е во зоб но-
вена Македонската пра во-
славна црква. 

Во оваа книга се објавени 
документи со кои располага 
Комисијата за односи со вер-
ски заедници и рели ги оз-
ните групи. Тоа се документи 
кои се користени на сед ни-
ците на Републичката (и во 
тоа време и на Сојузната 
комисија за верски пра ша-
ња). Документите носат раз-
лични називи или се без 
назив. Станува збор за "бе-
лешка" (тоа е назив на до ку-
мент, кој се практикувал во 
работата на одделни др жав-
ни или други органи), потоа 
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записници или некои до ку-
менти без наслов, еднос тав-
но тоа се материјали, кои 
како дополнителни или 
прег    ледни, биле користени 
на работните договори, сос-
таноците или на некој друг 
облик на дебата. 

Потоа, следуваат доку-
мен      ти кои се оформени во 
државните и во политичките 
органи. Во оваа книга доми-
нираат документите во кои, 

во форма на разни (не сте-
нограмски) забелешки, се 
презентираат ставовите и 
се прикажуваат односите 
меѓу субјектите кои пар ти-
ципираат во тие процеси. 

Исто така, документите 
се прикажани според онаа 
форма со која располага Ко-
мисијата, без при тоа да се 
прават јазични редакции. 
Одделни документи се пре-
ведени од српски или од 

хрватски јазик. Во приказот 
на документите е користен 
временски период. Во неа се 
опфатени оние документи 
кои се наоѓаат во Коми си-
јата, освен оние за кои е 
наведен изворот. 

Несомнено оваа пуб ли ка-
ција ќе придонесе во опш-
тото настојување за над ми-
нување на споровите и за 
воспоставување соработка 
и почитување меѓу одамна 

"завојуваните" страни, Срп-
ската православна црква и 
Македонската православна 
црква. Наместо да се соочу-
ваме со процеси на "суде-
ња", "расчинувања", "ере ти-
су  вања", со инсталирање па-
ралелни епархии, силата и 
духот треба да се насочат 
кон единство. Само така ќе 
покажеме волја за вис тин-
ска христијанска љубов и 
почитување. 


