
ГРЧКИТЕ АРХИЈЕРЕЈИГРЧКИТЕ АРХИЈЕРЕЈИ  
УНИШТИЛЕ 1.500.000 УНИШТИЛЕ 1.500.000 

М А К Е Д О Н С К ИМ А К Е Д О Н С К И   
СТАРОЦРКОВНИ РАКОПИСИСТАРОЦРКОВНИ РАКОПИСИ

МАКЕДОНСКИ ДУХОВЕН НЕПОКОРМАКЕДОНСКИ ДУХОВЕН НЕПОКОР

По повод 40 години од По повод 40 години од 
возобновувањето на Охридската возобновувањето на Охридската 
архиепископија во лицето на архиепископија во лицето на 
Македонската православна црква и Македонската православна црква и 
240 години од нејзиното укинување 240 години од нејзиното укинување 
во 1767 година, се осврнуваме на во 1767 година, се осврнуваме на 
трновитиот пат на нашата Црква, трновитиот пат на нашата Црква, 
која преживеа и сè уште доживува која преживеа и сè уште доживува 
многу црни премрежија, кои многу црни премрежија, кои 
се предизвикани од домашни се предизвикани од домашни 
одродници и од странски одродници и од странски 
пропагатори.пропагатори.

Во тоа вековито опстојување Во тоа вековито опстојување 
се менувале многу странски се менувале многу странски 
пропагандни политики, но пропагандни политики, но 
благодарение на вербата благодарение на вербата 
на македонскиот народ и на на македонскиот народ и на 
православните верници, МПЦ православните верници, МПЦ 
успеала да се издигне од пепелта и успеала да се издигне од пепелта и 
да продолжи со својата мисија, која да продолжи со својата мисија, која 
на овие простори ја донел Свети на овие простори ја донел Свети 
Павле, а Свети Климент Охридски го Павле, а Свети Климент Охридски го 
продолжил неговото дело и верата продолжил неговото дело и верата 
кон Исус Христос, еднородниот жив кон Исус Христос, еднородниот жив 
Бог, чие распетие значи светлина Бог, чие распетие значи светлина 
за македонската нација и нејзината за македонската нација и нејзината 
долговековна историја.долговековна историја.

32  МАКЕДОНСКО СОНЦЕ 666/667 / 6.4.2007



Подготвил: Кокан СТОЈЧЕВ

33  МАКЕДОНСКО СОНЦЕ  666/667 / 6.4.2007

За овој фељтон се користени 
материјали од истражувањата на 
проф. д-р Јован Белчовски, објавени 
во книгата "Охридска архиепископија 
од основањето до забраната на 
нејзината дејност - 1767 г." 
Исто така, користени се и 
истражувањата на проф. д-р 
Александар Трајановски, објавени во 
книгата "Црковната организација во 
Македонија и движењето за 
возобновување на Охридската 
архиепископија од крајот на XVIII век 
до основањето на ВМРО".

По неканонското укинување на Ох-
ридската архиепископија на ста-
нале повеќе промени во животот 

на паствата (македонскиот народ, од нос-
но верниците), која дотогаш била под 
јурисдикција на Охридската црква, а има-
ло и одредени промени во адми нистра-
тивното уредување на нејзините црков-
но-епархиски и општински институции. 
Под маската дека сака да воведе ре фор-
ми во областа на црковно-просветниот 
живот меѓу верниците од Охридската 
архиепископија, Цариградската патри-
јаршија почнала систематски да ги ме-
нува епархиските архијереји, кои се за-
лагале за зачувување на автокефалниот 
статус на спомнативе цркви, и тоа осо-
бено ако биле од домашно македонско 

вила епархиски поглавари - митро по ли-
ти или епископи Грци.

Тие, пак, преку познатите и воспо ста-
вените симонии и пешкеши, ги откупу-
вале архијерејските достоинства со го-
леми материјални средства, кои завр шу-
вале во касите на Патријаршијата и на 
Високата порта. Откако доволно ќе се 
збо гателе, обично тие се враќале во не-
која епархија на Цариградската все лен-
ска патријаршија, за да си ги вратат вло-
жените пари и за да уживаат. При тоа, не 
се водело доволно грижа за подобноста, 
моралот и писменоста на патријар шис-
ките архијереји. Значи, владикувањето 
во Македонија обично се искористувало 
за нивно лично богатење. 

Во историографијата, новопоставе ни-

правено така само од причина евен-
туално да не се погреши при собирањето 
и при исплатувањето на даноците во 
корист на Високата порта. Така, во Ко-
дексот на патријархот Кирил од април 
1855 година, во специјалниот список на 
епархиите на Цариградската патри јар-
шија, одделно биле наведени епархиите 
на поранешните автокефални помесни 
цркви (Охридската архиепископија и 
Пеќ ската патријаршија), за да не дојде 
до нивно мешање со вселенските. Ста-
нувало збор за следниве епархии: Кос-
турската, Воденската, Коранската, Фана-
риоферсалонската (Фанариоферсалон), 
Струмичката или Тивертиополската, Бел-
градската или Бератската, Гребенската, 
Мегленската или Могленската, Деврон-
ската (Деврон), Велшката (Велиус), Пела-
гониската или Битолската, Преспанската 
или Лихнидската, Сисанската или Сјатис-

потекло, и на нивно место за владици 
поставувала Грци, во кои имала целосна 
доверба. Архијерејите кои й припаѓале 
на автохтоната или автокефалната пар-
тија, кои и натаму упорно настојувале да 
се зачува автокефалниот статус на Ох-
ридската архиепископија, често биле ис-
праќани во заробеништво, обично на 
Света Гора, или ги протерувале уште по-
далеку. Таква судбина доживеал и по-
следниот охридски архиепископ, а по-
тоа и пелагонискиот митрополит Арсе-
ниј, кој дури и починал во заробеништво 
во Светогорските манастири. Покрај 
овој карактеристичен случај, според 
известувањето на цетинскиот ми тро по-
лит Сава Петровиќ упатено до мос ков-
скиот митрополит Платон на 26 јануари 
1776 година, во заробеништво на Света 
Гора или во прогонство на други места 
биле испратени самоковскиот, штип ски-
от, ужичкиот, белградскиот и босанскиот 
митрополит, а потоа и херцеговскиот 
митрополит Стефан, новопазарскиот ми-
трополит Гаврил и други. На нивно мес-
то Цариградската патријаршија поста-

те Грци владици на одделни епархии во 
диецезата на поранешната Охридска ар-
хиепископија, обично се претставени ка-
ко големи среброљубци. Народот сфа-
тил дека патријаршиските владици се 
многу алчни за материјални средства, 
затоа што среброљубието била една од 
главните особини на патријаршискиот 
висок и среден клер. 

Во таа смисла, игуменот на Марковиот 
манастир "Свети Димитрија", кај селото 
Сушица - Скопско, во 1789 година ука-
жал дека скопскиот митрополит Антим, 
заслепен од алчност и ангажиран во со-
бирањето пари, делумно ја запоставил и 
својата архијерејска должност.

ЕПАРХИСКИ 
ПРОМЕНИ

Долго време по неканонското уки ну-
вање на Охридската архиепископија, во 
султановите берати, одделно од патри-
јаршиските, биле регистрирани нејзи-
ните катедрални градови. Тоа било на-

Владикувањето на грчките пат -
ријаршиски архијереји во Ма ке-
донија обично се користело за 
нивно лично богатење. Во ис-
ториографијата, новопоставе-
ните Грци владици на одделни 
епархии во диецезата на по ра-
нешната Охридска архиепи ско-
пија, обично се претставени ка-
ко големи среброљубци. Наро-
дот сфатил дека патријаршиските 
владици се многу алчни за ма-
теријални средства, затоа што 
среброљубието било една од 
главните особини на патри јар-
шискиот висок и среден клер.

ката и Драчката или Городирахиуската 
(Корас-Дирахус, односно Гора и Драч). 
Според Иван Снегаров, кој ги користел и 
сознанијата на германскиот научник 
Гецлер (Der Patriarchat von Axgrida, s. 
166), произлегува заедничката конста-
тација дека "со присоединувањето на 
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сочувано и управувано во ком петенција 
на патријаршиските митро полити и епи-
скопи, обично Грци, и нив ните помош-
ници, со помош на тргов ските тран сак-
ции, од кои поголемиот дел биле во ра-
цете на грчко-влашката буржоазија и на 
конзервативното, де лумно елинизирано, 

македонско чор ба џиство. 
Забранувајќи ја староцрковната ма-

кедонска богослужба, тие на местото на 
дотогашните протопопови поставувале 
свои заменици или некој вид архије реј-
ски намесници - икономи, настојувајќи 
при тоа паствата, која порано била под 
јурисдикција на Охридската архиепи-
скопија, да ја оттргнат од негувањето на 
македонските обичаи, норми, уредби, за 
воедно да ги внесат грчко-патри јаршис-
киот начин на живеење и комуни ци-
рање.

Тоа најлесно можеле да го реали зи-
раат со помош на делумно елини зи ра-
ното македонско конзервативно чор-
баџиство, кое веќе воспоставило сто-
пански и културни врски со нив, со ра-
ботувајќи со грчката буржоазија и грчко-
патријаршиските архијереји и ереи. Тие 
ги прифатиле и ги поддржувале грчкото 
духовно, просветно и културно-етничко 
влијание, грчките училишта и бого служ-
ба, а го презирале својот мајчин јазик 
како простачки, и иако доволно не го 

познавале грчкиот јазик, сепак во кому-
никацијата употребувале по некој грчки 
израз и зборови за да го користат колку-
толку. Со тоа спроведувале елинизација 
во родната земја и во повеќе случаи би-
ле непријателски настроени кон својот 
народ.

ВО МАРКОВИОТ МАНАСТИР СЕ ЧУВАЛО ГОЛЕМО ВО МАРКОВИОТ МАНАСТИР СЕ ЧУВАЛО ГОЛЕМО 
КНИЖЕВНОКНИЖЕВНО БОГАТСТВО, НО ГРЧКИТЕ ВЛАДИЦИ  БОГАТСТВО, НО ГРЧКИТЕ ВЛАДИЦИ 
НАРЕДИЛЕ ДА ГО ИЗГОРАТ НАРЕДИЛЕ ДА ГО ИЗГОРАТ 

двете архие-
пископи (Ох-
ридската и Пеќ-
ската з.н.) кон Ца-
риградската пат ри- јар шија, тие 
не биле сосема уништени, туку напротив 
била воспоставена лична уни ја меѓу нив 
и Патријаршијата".

Тоа значи дека забе ле жителни про-
мени во ад ми ни стративниот статус на 
поранеш ни  те епархии, под јурисдикција 
на уки натата Охридска архиепископија, 
на ста нале дури по 1767 година, кога Ох-
ридската епи скопија влегла во составот 
на Драч ката митрополија, за подоцна да 
биде приклучена кон Преспанската, име-
ну вана и како Преспанско-Лихнидска 
епархија. По 1767 година, откако Гора и 
Мокра влегле во состав на Драчката 
митрополија, таа се трансформирала и е 
позната како Городирахиуска или нај-
често како Драчка.

Нови промени настанале и во Ве-
лешката и Дебарската епархија. Имено, 
цариградскиот екуменски патријарх, со 
Томосот од 11 август 1842 година, ја воз-
дигнал Велешката епископија на пови-
соко ниво - во митрополија, а подоцна 
кон неа биле приклучена и Дебарската, 
и во иднина тие биле наречени и поз-
нати како Велешко-дебарска епархија.

ЕЛИНИЗИРАЊЕ НА 
ЧОРБАЏИИТЕ

Навлегувањето на грчкиот јазик, пис-
меност, култура и воопшто на грчкото 
влијание во Македонија кон крајот на 
XVIII и на почетокот на XIX век, кое сè по-
веќе се засилувало по укинувањето на 
Охридската архиепископија, главно, се 
одвивало преку црквата (богослуж бата, 
духовната литература, црковно-учи лиш-
ните општини и институции), и било на-



(продолжува)
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ГОРЕЊЕ КНИГИ
Со цел да се уништат културата и во-

општо националните вредности на ма-
кедонскиот народ, фанариотите и пат-
ријаршискиот црковен висок клер поч-
нале да ги уништуваат книгите, рари-
тетните документи и папирусните при-
мероци од староцрковната македонска 
писменост. За тоа ќе наведеме неколку 
покарактеристични примери. 

Во 1792 година скопскиот митрополит 
Захариј издал наредба да се уништат 

риградскиот вселенски патријарх, акту-
елниот велешки митрополит почнал ор-
ганизирано да ги уништува старо цр ков-
ните македонски ракописи и книги. Исто 
така, наредил во црквите и во ма на сти-
рите евангелието и другите црков ни 
служби да се читаат само на грчки јазик.

Во манастирот "Света Богородица", 
Трескавец, кај Прилеп, пелагонискиот 
мит рополит Герасим (1833-1853) униш-
тил голем број книги и пергаменти.

Со наредба на дебарскиот владика 
Мелетиј, во 1848 година биле уништени 

Во текот на првата половина од XIX 
век, грчките монаси и свештеници фр-
лиле во морето многу староцрковни ма-
кедонски ракописи, книги и пергаменти 
од Зографскиот манастир на Света Гора.

Исто така, постои податок дека грч-
киот игумен на познатиот манастир "Све-
ти Наум" на Охридското Езеро, уништил 
(изгорел) многу вредни ракописи и кни-
ги. Кодексот на црквата "Свети Ѓорѓија", 
во Струга, потврдува дека месниот ели-
низиран црковно-општински епитроп 
Наум Марин, по наредба на грчкиот ох-
ридски архереј Дионисиј (1850-1859), на 

сите книги на староцрковниот јазик од 
Марковиот манастир, во близина на 
Скоп је. Бројните македонски ракописи и 
воопшто изворите потврдуваат дека сè 
до 1841 година, во Велес и во Велешко 
богослужбата во оваа територија се из-
ведувала на староцрковен или на ма-
кедонски народен говорен јазик. Меѓу-
тоа, по таа година, по наредба од ца-

многу ракописи и книги, кои се наоѓале 
во кичевскиот манастир "Света Пре чис-
та" до селото Крнино. Други автори, пак, 
мислат дека акцијата на дебарскиот фа-
на риотски владика Мелетиј, за униш ту-
вање на културно-историските вред-
ности (книги, ракописи и пергаменти) од 
кичевскиот манастир "Света Пречиста", 
била спроведена во 1850 година.

Во манастирот "Света Богородица", Трескавец, кај Прилеп, пе-
ла гонискиот митрополит Герасим (1833-1853) уништил голем 
број кни ги и пергаменти.

Со наредба на дебарскиот владика Мелетиј во 1848 година 
биле уништени многу ракописи и книги, кои се наоѓале во ки-
чевскиот манастир "Света Пречиста" до селото Крнино. Други ав-
тори, пак, мислат дека акцијата на дебарскиот фанариотски вла-
дика Мелетиј, за уништување на културно-историските вред-
ности (книги, рако писи и пергаменти) од кичевскиот манастир 
"Света Пречиста", била спроведена во 1850 година.

"ЗА СТАРИТЕ НАШИ МА КЕ-
ДОНСКИ РАКОПИСНИ КНИГИ, 
АКО ГИ БЕВМЕ СОБРАЛЕ ПРЕДИ 
35 ГОДИНИ ОД НАШАТА МА КЕ-
ДОНИЈА И ГИ ПОСТАВЕВМЕ ВО 
ЕДНО КНИГОХРАНИЛИШТЕ, ЌЕ 
ИМАВМЕ ЕДНА БРОЈКА ОД ОКО-
ЛУ 1.500.000 РАКОПИСИ", РЕКОЛ 
ВО ЕДНА ПРИЛИКА (1854) ПОЗ-
НАТИОТ МАКЕДОНСКИ ПРЕРОД-
БЕНСКИ ДЕЕЦ И ОПШТИНСКИ 
УЧИТЕЛ, ЈОРДАН ХАЏИ КОН СТАН-
ТИНОВ - ЏИНОТ (1818-1882) ОД 
ВЕЛЕС.

15 јули 1850 година, изгорел голем број 
книги и ракописи од црковно-оп штин-
ската месна библиотека. 

Во тоа време само библиотеката на 
Лесновскиот манастир кај Кратово има-
ла околу 50 товари книги и пергаменти, 
а Марковиот манастир "Свети Дими три-
ја" кај Скопје околу 20 товара. Во Тре с-
кавечкиот манастир "Света Бого родица" 
во близината на Прилеп, исто така, се 
чувале околу 20 товари рако писни кни-
ги итн. Оваа жална состојба, настаната 
поради систематското униш тување на 
македонското книжевно и ракописно 
богатство, како резултат на планираната 
дејност на Цариградската патријаршија, 
предизвикала болна ре акција кај по зна-
тиот македонски пре родбенски деец и 
општински учител, Јордан Хаџи Кон стан-
тинов - Џинот (1818-1882) од Велес, кој 
во една при лика (1854) рекол:

"За старите наши македонски рако-
писни книги, ако ги бевме собрале пре-
ди 35 години од нашата Македонија и ги 
поставевме во едно книгохранилиште, 
ќе имавме една бројка од околу 
1.500.000 ракописи".


