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Пишува: Кокан СТОЈЧЕВ

ПОЛИТИКА
ПОЛИТИКА

СКОПСКАТА МИТРОПОЛИЈА РАС    

Здружението на граѓани 
за обнова на Соборниот 
храм "Рождество на Пр е-

света Богородица - Тро ра чи-
ца" во Скопје упати отво ре но 
протестно писмо до Вла   дата 
на Србија, поради заканите 
адресирани до Ма кедонската 
православна црква.

"Српската православна 
црква се меша во црковниот 
живот на МПЦ и истовремено 
од македонската власт бара 
да се ослободи од затвор Зо-
ран Вранишковски, кримина-
лецот, ајдукот, разбојникот, 
предавникот, расколникот и  
современиот македонски 
ЈУДА, кој работи во корист на 
туѓата нам црква, СПЦ", се по-
тенцира во писмото на Здру-
жението.

Според нив, картата на 
Скопс ката митрополија од 
1932 година укажува дека де-
нес српските власти бес прав-
но владеат со следната маке-
донска територија: Кача нич-
ка, Пчињска (Врање), Босиле-
градска, Месуричка (Сурду-
лица) и Пољаничка (Вла ди-
чин Хан).

"Православниот народ од 
Куманово до Ниш зборува на 
јазик близок на маке дон ски-
от, но со асимилацијата и со 
прифатените србизми ов ој 
дијалект е ист со денеш ни от 
македонски говорен ја зик", 
се истакнува во наве де ното 
писмо.

"Посакуваме Господ Бог, 
Еднородниот син Божји Исус 
Христос и Пресвета Дева Ма-
рија да Ви дадат памет да не 
правите 'зулум и грев' кон 
Ма кедонската православна 
црква, како и кон маке дон-
скиот христијански напатен 
народ, кој мина низ голготи, 

"Сè до 1913 година, односно до Втората балканска 
војна, до поделбата на Македонија, кога таа 
се расцепува на три дела, овие епархии биле 
во духовно владение на силната и економски 
богата Скопска митрополија, во чиј состав 
биле денес спорните територии: Качаник, Бу-
јановац, Прешево, Босилеград и најзна чај-
ниот црковен храм од поновата македонска 
историја 'Свети Прохор Пчињски'", вели Боге 
Здравковски.

а многу брзо ќе дојде ден ко-
га ќе Ве казнат да останете 
само во границите на ВА ШИ-
ОТ БЕЛГРАДСКИ ПАША ЛАК, 
бидејќи останатата терито-
рија не е Ваша. Затоа вразу-
мете се  и прифатете ја пону-

дената рака на македонскиот 
народ", се истакнува во пис-
мото упатено до српската 
Влада.

"ЅВЕРОВИ"

Ова Здружение покренува 
едно исклучително важно по-
литичко прашање, а тоа е на 
кој начин Србија, односно 
Срп ската православна црква 
ги добила во владение ма ке-
донските територии: Ка ча-
ник, Прешево, Бујановац, Вра  -
ње итн. За нив, според прет се-
да телот и секретарот на Зд-
ру же нието за обнова на со-
борниот храм "Рождество 
на Пресвета Богородица - 
Трорачица", Бо ге Здрав ков-
ски и Спасе Јов чев, не по сто-
јат изворни до кументи, кои 
укажуваат на соп ственоста.

"Според зачуваните за пи-
си единствено се знае дека 
во далечната 1920 година 
Срп ската православна црква 
ги купува македонските еп ар-
хии од Цариградската пат-

СПАСЕ ЈОВЧЕВ, АВТОР НА КНИГАТА СПАСЕ ЈОВЧЕВ, АВТОР НА КНИГАТА 
ПОСВЕТЕНА НА СОБОРНИОТ ХРАМ ПОСВЕТЕНА НА СОБОРНИОТ ХРАМ 
"РОЖДЕСТВО НА ПРЕСВЕТА "РОЖДЕСТВО НА ПРЕСВЕТА 
БОГОРОДИЦА - ТРОРАЧИЦА"БОГОРОДИЦА - ТРОРАЧИЦА"

ЦАРИГРАДСКАТА ПАТ  

ријар шија за шест ки ло грами 
злато. Но, сè до 1913 година, 
од нос но до Втората бал кан-
ска вој на, до подел бата на 
Ма ке до нија, кога таа се рас-
цепува на три дела, овие еп-
архии биле во ду хов но вла-
дение на сил ната и еко ном-
ски богата Скоп ска митро-
полија, во чиј состав би   ле де-
нес спорните терито рии: Ка-
чаник, Бујановац, Пре ше во, 
Босилеград и најзна чај ниот 
црковен храм од по но вата 
македонска историја 'Св  ети 
Прохор Пчињски'", ве ли Боге 
Здравковски.

Оттогаш многу работи поч  -
нале да се одвиваат и да одат 
удолу, а асимила тор ска та по-
литика да се засилува.

"Тогаш многу македонски 
свештеници се убиени на не-
виден ѕверски начин. На при-
мер, во записите се вели де-
ка свештеникот Николај од 

Ве лес бил исечен на парчи-
ња, а неговите делови од те-
лото биле фрлени во водите 
на Вар дар само затоа што од-
бил да врши богослужба на 
српски јазик и не се откажал 
од сво јата македонска при-
пад ност. Во тоа време набр-
зина биле уништени повеќе 
илјади цр ковни книги и жи-
тија, кои би ле пишувани на 
староцрковен македонски ја-
зик, а дел биле однесени во 
Белград итн.", на гласува Зд-
рав ковски.

Тој истакнува дека пра ша-
њето за враќање на манас-
тирот "Свети Прохор Пчињ-
ски" не треба да биде само 
цр ковен, туку и меѓудржавен 
спор, бидејќи ова светилиште 
е од исклучително нацио нал-
но значење за македонскиот 
народ.

"Во 1902 година, на ста ри-
те темели бил подигнат се-
гаш ниот храм-манастир. При 
из градбата биле пре не сени 
ол тарот од старата црк ва, ка-
ко и остатоците од све тецот 

Свети Прохор Пчињ ски, кој 
има ма кедонски ко рени и се 
родил во Овче По ле. Овој цр-
ковен храм го ѕи дале маке-
донски тајфи, а го зогра фи ра-
ле ста рите мај сто ри од Ми ја-
чијата. Како што е познато, на 
2 ав густ 1944 го дина ту ка се 

одр жало Првото за се дание 
на АСНОМ, каде би ле удрени 
темелите на маке дон ската др-
жавност. Но, ни кој не знае ка-

ко овој мана с тир по доцна й 
припадна на Репуб лика Ср би-
ја", потен ци ра Здрав  ков ски.

ЕПАРХИИТЕ ЗА Ш  
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   ЧЕРЕЧЕНА МЕЃУ ДВЕ ДРЖАВИ

Според него, не постојат 
документи кои ја потврдуваат 
сегашната состојба на те ре-
нот. Само се знае дека ова 
пра  шање било ставено на 
дне вен ред уште во 1994 го-
ди на кога тогашниот претсе-
дател на Македонија, Киро 
Гли го ров, се сретнал со Сло-
бодан Милошевиќ, но на ср ед -
бата не добил одговор. Во 
мо   мен тот истото прашање 
добило во актуелност и во 
Ма кедо ни ја, односно некол-
ку дена пред неуспешниот 
атентат врз Гли горов, тоа би ло 
покренато. Зошто вака би ло 
направено, господинот Зд рав-
ковски не ма соодветен од го-
вор, освен кревањето на ра-
мениците.

Претседателот на Здру же-
нието посочува дека "Свети 
Прохор Пчињски" бил маке-
донски манастир, бидејќи сè 

до 1978 година тоа се наве ду-
вало и во српските ен ци кло-
педии, кои биле печатени во 
Белград. Имено, во ен ци кло-
педиските изданија за 1959, 
за 1969 и за 1975 го ди на се 
на гласува дека тоа бил маке-
дон ски манастир. 

УБИЕЦ

Скопската митрополија 
би ла една од најзначајните 
ар тефакти на македонската 
цр ковна историја, а нејзина 
ду ховна колевка претста ву-
вал соборниот храм "Рождес-
тво на Пресвета Богородица 
- Тро рачица", заштитничка на 
гра дот Скопје, која во 1944 
го дина до темел ја изгореле 
бу гарските фашистички вла-
сти.

"Во случајов се работи за 
факти, кои и самите Срби во 

Според Јовчев, Скопската митрополија била основана во 
X век за време на владеењето на македонскиот цар Са муил, 
која територијално и организационо продолжила да ег-
зистира за време на владеењето на македонските ца реви 
Гаврил Радомир и Јован Владислав (969-1018). Цр ков ната ад -
министративна единица на Скопската ми тро полија била 
прифатена од Византија, а по распаѓањето на Осман лиската 
империја и српските власти го задржале нејзиниот статус. 
Но, под јурисдикција на СПЦ потпаднала по Буку решкиот 
договор, склучен на 10 август 1913 го ди на. Според картата 
на Скопската митрополија, и на гео граф ската карта за Вар-
дарска Македонија можат да се оп ределат маке дон ските 
територии, кои речиси во целост се по кло пуваат. Инаку, Ми-
трополијата била дел од нашето скапоцено цр ков но ма-
кедонско наследство. Имено, вле гу вала во составот на Ох-
ридската архиепископија, која била една од најстарите црк-
ви во светот: 1)Антииохиската, 2)Ал ек сан дрис ката, 3)Еру  са-
лимската, 4)Ватиканската и 5)Ох  ридската архиепископија, 
која пред тоа била Солунска архиепископија, а од 535 го ди-
на е основана од царот Ју стинијан I. 

Со ова се потврдуваат информациите дека Скопската ми-
трополија имала далеку поголема јурисдикција од сега, но 
на кој начин нејзините територии им биле буквално пре-
дадени на српските власти никој не сака да открие, или по-
стојано ги кочи процесите за враќањето на манастирот "Св. 
Прохор Пчињски" во владение на македонската др жава. 

Кралството Југославија ги по-
тврдувале", истакнува Спа се 
Јовчев, автор на книгата за 
овој соборен храм и ис тра жу-
вач за наследствата на Скоп -
ската митрополија.

"Тие објавиле дека собор-
ниот храм посветен на 'Ро-
ждеството на Пресвета Бо го-
родица - Трорачица' е маке-
донска црква. Во оваа книга 
е објавена картата на Ма ке-
до нија со сите епархии во де-
нешна РМ, која Србите ја на-
рекувале Вардарска ба но ви-
на. Тоа значи дека се ра бо ти 
за негирање на Охрид ската 
архиепископија и МПЦ, би-
деј ќи Пеќската патријаршија 
е настаната по неа. Нејзиниот 
основач Свети Сава - по тен-
ци ра Јовчев - всушност бил 
уби ец, кој го заклал маке дон-
скиот цар Стрез. Како заслуга 
за ова тој од името на не го-
виот брат Стефан Првовен-
чанин, бил прогласен за све-
штеник и но сител на цр ков-
ната власт во Српската па три-
јаршија".КАРТАТА НА НЕКОГАШНАТА СКОПСКА МИТРОПОЛИЈАКАРТАТА НА НЕКОГАШНАТА СКОПСКА МИТРОПОЛИЈА

РИЈАРШИЈА НИ ГИ ПРОДАДЕ   
ЕСТ КИЛОГРАМИ ЗЛАТО  


