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АРХИЕПИ 

Со идеите за 
возобновување на 
Охридската 
архиепископија на 
македонска основа, 
митрополитот Теодосиј 
ги разнишал темелите 
на туѓите цркви во 
Македонија. Целиот 
живот, енергијата и 
љубовта им ги посветил 
на својот народ и на 
желбата за 
возобновување на 
Охридската 
архиепископија.

Одбележувањето 160 години од ра-
ѓањето и 80 години од смртта на 
скопскиот митрополит Теодосиј, а 

во пресрет на 240-го диш ни ната од уки-
нувањето на самостојноста на Охридската 
архиепископија во 1767 година, прет ста-
вува потсетување на мно  губројните Ма-
кедонци, кои во текот на два ипол века 
го посветиле своето ду ховно и рево луцио-
нерно дело на возоб новувањето на Ох-
ридската архи епис копија. Васил Голо га-
нов, подоцна за мо нашениот Теодосиј, ро-
ден во Егејскиот дел на Македонија, од 
дете бил пред одреден од Бога за големи 
дела. Роден на Божик, како слепо дете, 
родителите го ветиле за во манастир, 
доколку оз драве. Со Божја милост про-
гледал на 12-годишна возраст, по што бил 
од не сен во манастирот "Св. Јован Пре-
теча"-Серско, каде што бил замона шен и 
го добил свештеното име Теодосиј. 

"Живеејќи во втората половина на XIX 
век, ја преживувал голготата на ма ке-
донскиот народ, ги поминал сите го леми 
историски пресврти за Маке до нија, вре-
ме на народни востанија, на духовна 
потчинетост од двете големи цркви - Грч-
ката патријаршија и Бу гар ската егзар хи-
ја, време на појава на пропагандите на 
соседните држави и време на поделба 
на етничката тери торија на Македонија. 
Митрополитот Теодосиј го поминал са-
моосознавачкиот духовен пат нај на пред 
служејќи й на Патријаршијата, по доцна и 
на Егзархијата, за на крај, ра зочаран од 
двете цркви, да му се по свети на големото 
дело - да ја возобнови не пра ведно уки-
натата Охридска архи епис ко пија. Него-
виот пат на духовно и на на ционално 

ВОЗОБНОВУВАЊ  
НАЦИОНАЛНА О  

осознавање бил про следен со многу преч-
ки. Сепак, името на митро политот Тео-
досиј ги поминало портите на Патри-
јаршијата и на Егзар хијата, влег ло во из-
вештаите на аген тите на со сед ните др-
жави, а не останало незабележано и од 
големите европски сили, како и од бал-
канскиот и од ев роп скиот печат", об јас-
нува Зоја Бог да нов ска, авторка на из-
 ложбата.

Како што вели Богдановска, свеш-
теничкиот повик го донел во Скопје, 
кога како егзархиски митрополит, Тео-

досиј застанал на чело на Скопската 
епархија. Во тоа време Епархијата била 
разнебитена од бугарската, српската и 
од грчката пропаганда. Во вакви услови 
тој ја почнал својата дејност. Почнал 
акција за отстранување на туѓите про-
паганди преку осамостојување на црк-
вите во Македонија. Со цел да се оса-
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мостои од Егзархијата, митрополитот 
Теодосиј почнал да ја средува фи нан-
сиската положба во црквата. 

"Спровел реформи и во училиштата - 
додава Богдановска - каде поставувал 
месни учители и директори, а го от стра-
нил бугарскиот училишен кадар. Дошол 
во судир со егзархот Јосиф, кој ја со гле-
дал опасноста од сепара тис тич ката деј-
ност на митрополитот Теодосиј против 
егзархиското дело во Маке до нија. Овој 
судир траел сè до проте ру вањето на 
митрополитот од Скопје. Не говата борба 
против ширењето на про пагандите ќе ги 
обедини српската и грч ката пропаганда 
да најдат начин да го ликвидираат ми-
трополитот. Сè повеќе притиснат од про-
пагандите кои кон крајот на XIX век за-
земале сè поголем замав во Македонија, 
трпејќи ја и не милоста и заканите од ег-
зархот Јосиф, митрополитот Теодосиј го 
презел по следниот и најрадикален че-
кор - отка жување од Егзархијата и отце-
пување на Скопската епархија како са-
мостојна црк  ва. Првиот чекор му бил да 
го от страни бугарскиот јазик од учи лиш-
тата, а бугарските учебници да ги замени 
со македонски. Ги собрал и сите крш-
тални и венчални сведителства, умре ни-

ци и други документи, кои биле изгорени 
во скопската Митрополија. Во Вила ет-
ската печатница испечатил нови доку-
менти на народен македонски јазик, на ве-
леш ко-штипското наречје, кои влегле 
во употреба".

Според сознанијата на авторката Бог-
дановска, во писмото упатено до ег-

зархот Јосиф митрополитот Теодосиј по-
тврдил дека неговата намера за од де-
лување на македонските цркви од Ег-
зархијата е дефинитивна. Тргнал низ 
градовите во Епархијата со цел да соз-
даде единство кај народот. Отворено 
зборувал за постоењето на македонска 
народност и побарал од интели генци-
јата да ги собира народните умотворби. 
Митрополитот Теодосиј пристапил кон 
придобивање на другите македонски 
епархии за обнова на Охридската ар-
хиепископија. Антиегзархистите во При -
леп биле отцепени од Егзархијата и се 
самоуправувале преку Варошмаалската 
црковно-училишна општина. Митро по-
литот Теодосиј и попот Спасе Игуменов 
требало да испратат молба до Високата 
порта и до Цариградската патријаршија за 
обнова на Охридската архиепис ко пија, 
но не наишле на разбирање. Нао ѓајќи се 
во безизлезна состојба, митро политот 
Теодосиј со писмо се обратил до папата 
Лав XIII за обновување на Охридската 
архиепископија под покро вителство на 
Римокатоличката црква. Во декември 1891 
година, во зградата на Митрополијата во 
Скопје, митро политот се сретнал со апос-
толскиот нунција Аугусто Бонети, и му 

нагласил дека прифаќа унија со Римо-
католичката црква, но под одредени ус-
лови: да ја обнови Охридската архи епис-
копија; на чело да стои лично тој (Тео-
досиј); ви сокиот и нискиот клер да бидат 
Маке донци; границите на Архиепис ко пи-
јата да се поклопуваат со границите на 
про винцијата Македонија; старите уни-
јати од Кукушко-полјанинската и Стру-
мич ката епархија да се одделат од јурис-
дикцијата на охридскиот архиепископ; 
католичките мисионери, со исклучок на 
оние кои веќе се во Македонија, да не се 

мешаат во внатрешниот црковно-прос-
ветен живот во Архиепископијата. Бо-
нети ја известил Конгрегацијата за ус-
пешните преговори, нарекувајќи го мит-
рополитот Теодосиј духовен водач на на-
селението во Македонија и тврдел дека 
со неговото преминување целото на се-
ление во Македонија ќе тргне по него.

"Во писмото до својот пријател, архи-
мандритот Дионисиј, напишал: '... Јас 
тргнав да ја обновам Охридската архи-
епископија и нема враќање назад. Не 
сум сигурен дека ќе успеам, зашто мно гу 
е направено од нашите 'пријатели' да 
дојде до ваква положба. Но, време е да 
се почне со сеидбата. Некое семе ќе пад-
не на камен, некое пилците ќе го изедат, 
но некое ќе најде плодна почва и ќе 
никне. Секој почеток е тежок и секое 
големо дело бара жртва, но нека таа 
жртва биде полезна за мојот на род...'. Ег-
зархот Јосиф јавно објавил об винение 
против митрополитот Теодо сиј, така што 
тој бил принудно спро ве ден во Цариград 
каде му била одземена титулата 'митро-
полит скопски'. На 11 март бил испратен 
во еден софиски ма настир на принуден 
престој. Неговото сменување предиз ви-
кало револт кај Македонците. Скопјани 
протестирале и донеле резолуција до-
кол ку Теодосиј не биде вратен, насе ле-
нието да премине во унија со Римока-
толичката црква. Про тести имало и во 
другите градови во Скопската епархија, 
како и во Ох ридско, Битолско, Кичевско, 
Ресенско, Прилепско и Велешко. Реак-
ции имало и во Солун", вели авторката 
Богдановска.

По ова Теодосиј бил одведен во Рил-
скиот манастир, на таму често бил по се-
туван од поклоници. Затоа бил пре несен 
во Драгалевскиот манастир во Софија, 
каде останал сè до 1901 година. Во 1910 
година бил назначен за мит рополит во 
Маронската епархија во об ласта Ѓумур-
џина, но и таму не ја спро ведувал поли-
тиката на Егзархијата. Го вратиле во Со-
фија и го сместиле во Домот на Духов-
ната академија, без ни каква должност. 
Изолиран од црковно-политичкиот жи-
вот во Македонија, мит рополитот Теодо-
сиј се оддал на пишу вање. Не само што 
почнал да преведува дела со рели ги оз-
но-филозофска проб ле матика, туку ста-
нал и автор на повеќе оригинални дела. 
Таму и починал во 1926 година.

"Она што му дава посебен белег на 
митрополитот Теодосиј е неговата на-
цио  нална осознаеност. Не само што бил 
духовен водач, тој бил и револу цио-
нерно изградена личност. Неговите тес ни 
врски со еден од основачите на ТМОРО, 
Петар Поп Арсов, како и со македонистот 
Крсте Петков Мисирков, ни отвораат 
нова и многу значајна ди мензија во 
проучувањето на ликот на митрополитот 
Теодосиј. Македонскиот народ од вре-
мето на укинувањето на Охридската ар-
хиепископија во 1767 го дина, сè до неј-
зиното возобновување два века по доц-
на, не престанал да се бори за самостојна 
македонска црква. Токму поради ова не 
е спорно леги тимното право на МПЦ како 
единствена наследничка на Охридската 
архиепис копија", потенцира Богдановска.


