
" И  П О  Ц Е Н А  Н А  " И  П О  Ц Е Н А  Н А  
Ш И З М А  Ќ Е  С Е  Ш И З М А  Ќ Е  С Е  
П Р О ГЛ А С И М Е  П Р О ГЛ А С И М Е  

С А М О С ТО Ј Н И ! "  С А М О С ТО Ј Н И ! "  

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.
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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".

На почетокот на 70-тите години на 
XIX век во Македонија настанале 
бројни општествено-политички 

и црковно-просветни промени, кои во 
најголем број случаи не биле по желба 
на македонскиот народ. По основањето 
на Бугарската егзархија, добивањето 3 
султански берати за тројца егзархиски 
владици во Македонија, референдумот 
во Скопската и во Охридската епархија 
и покрај фрлањето шизма на Цари град-
ската вселенска патријаршија над Ег-
зархијата, македонскиот народ сфатил 
дека на својата територија добил нов, 
уште поопасен непријател - буга риз-
мот. 

Поради тоа, движењето за возоб но-
вување на Охридската архиепископија 
како македонска национална црква, 
кое се појавило на почетокот на 70-тите 
години на XIX век претставувало одраз 
на тогашните реални состојби на те ре-
нот. Всушност, станува збор за позна-
тото движење за возобновување на 
Охридската архиепископија со помош 
на Римокатоличката црква, односно т.н. 
Втора унија во Македонија (за разлика 

од Првата од 1859 година, позната како 
Кукушка унија), кое претставува, како 
што досега констатиравме, најпрове ре-
но средство за еманципација од Патри-
јаршијата и од грцизмот. Поволни ус-
лови за тоа се создале есента 1873 го-
дина, кога за солунски валија (есента 
1872 година) бил именуван тогашниот 
познат турски државник и политичар 
Митхад-паша. Имајќи предвид дека ма-
ке донскиот народ ја изгубил довербата 
кон новооснованата бугарска црква, 
предизвикано од преговорите меѓу 
Егзархијата и Патријаршијата за по дел-
ба на македонските епархии, на новиот 
валија не му било тешко да ги придобие 
симпатиите на македонските верници, 
особено откако укажал на можноста за 
возобновување на некогашната Охрид-
ска црква и тоа врз македонска нацио-
нална основа. Познатиот турски поли-
тичар и државник, како добар познавач, 
пред сè, на македонското црковно и 
политичко прашање и воопшто на со-
стојбите во Македонија и на Бал кан-
скиот Полуостров, сакајќи да ја зацврс-
ти турската власт во Солунскиот, како и 

во Битолскиот и во Косовскиот (Скоп-
скиот) вилает, воедно согледувајќи де-
ка со настојувањето на Егзархијата и на 
Патријаршијата да присвојат за себе 
што повеќе македонски епархии се 
внесува одреден немир и неспокојство 
во Империјата, отворено застанал на 
страната на македонската национална 
индивидуалност. Во таа смисла, Митхад-
паша пропагирал кај македонското 
граѓанство и интелигенција дека ма ке-
донскиот народ е посебен етнос и де ка 

тој има право да создаде одделна маке-
донска национална црква. Тоа, пак, спо-
ред турското Шеријатско право значело 
и признавање на посебен македонски 
народ. Ветувајќи им ја својата поддрш-
ка, повеќето македонски првенци од 
Солун и пошироко со радост го до че-
кале неговиот предлог за возобно ву ва-
ње на Охридската архиепископија како 
македонска национална црква. Врз ос-
нова  на оваа идеја и на одредени подго-
товки, Солунската црковно-училишна 
општина свикала состанок со општин-
ските претставници од внатрешноста 

МИТРОПОЛИТОТ ТЕОДОСИЈ ГОЛОГАНОВ ИНТЕНЗИВНО МИТРОПОЛИТОТ ТЕОДОСИЈ ГОЛОГАНОВ ИНТЕНЗИВНО 
РАБОТЕЛ НА ИДЕЈАТА ЗА ВОЗОБНОВУВАЊЕ НА РАБОТЕЛ НА ИДЕЈАТА ЗА ВОЗОБНОВУВАЊЕ НА 
ОХРИДСКАТА АРХИЕПИСКОПИЈА ОХРИДСКАТА АРХИЕПИСКОПИЈА 

Во одговор на писмото на иеро-
монахот Козма Пречистански од 5 
мај 1891 година (ст. стил), митро-
политот Теодосиј му напишал: "И 
порано ти пишував за нашата ид-
нина. Се радувам што и самиот си 
дошол до извесни заклучоци. Об-
новувањето на Охридската архие-
пископија е единствен излез да 
дојдеме и ние Македонците до 
збор. Меѓутоа, тоа е тешка работа, 
особено што во моментов условите 
не се поволни. Сега би било до-
волно да поддржуваш врска со 
род ниот крај и да го придобиваш 
народот за обновување на Архие-
пископијата. Кога ќе настанат по-
волни услови да бидеме един стве-
ни во тоа барање".
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на Македонија. Состанокот се одржал 
на 28 декември 1873 година во Солун и 
на него присуствувале делегати само 
од 6 јужномакедонски црковно-учи-
лишни општини (Солунската, Дојран-
ската, Кукушката, Струмичката, Мале-
шев ската и Воденската). Всушност, тоа 
се општините кои требало да останат 
под јурисдикција на Цариградската пат-
ријаршија. Поради тоа, шесте маке дон-
ски општини побарале одговор од Ег-
зархијата за нејзина евентуална спо-
годба со Патријаршијата за  поделба на 
македонските епархии. Не добивајќи 
одговор од неа, тие побарале Англи-
канската црква да биде покровител за 
возобновување на нивната црковна 
автокефалност (Охридската архиепи-
ско пија).

СКРИЕНА НАДЕЖ
Обидите за унија преку покро ви тел-

ство на Римокатоличката црква, а за 
создавање автокефална црква во Ма-
кедонија (возобновување на Охрид ска-
та архиепископија), кои ги пропагирале 
шесте спомнати македнски црковно-
училишни општини, се прошириле и во 
внатрешноста на земјата. Во тоа време, 
во повеќе места во Македонија, како 
што бил случајот во Гуменџе, Невро-
копско, Прилеп, Скопје, Крива Паланка, 
Дебарско и други, биле забележани 

значителна огорченост и незадоволство 
од егзархиското пазарење со маке дон-
ските епархии. Дури кривопаланци под-
неле колективна молба до одринскиот 
епископ Рафаел Попов, во која барале 
да бидат примени во унијатската за ед-
ница. Во текот на одвивањето на спом-
нативе антиегзархиски и антипатри јар-
шиски движења, кон средината на ја-
нуари 1874 година, уплашената егзар-
хиска власт, пред сè, егзархот Антим и 
рускиот дипломат Игнатиев, го испра-
тиле во Солун Петко Ражов Славејков, 
за да ја испита ситуацијата, да ја обез-
глави унијата и да ги врати Македонците 
под јурисдикцијата на Бугарската ег-
зархија. Откако Славејков ја испитал си-
туацијата во Солун и дошол до повеќе 
податоци за засиленото антиегзархиско 
и антипатријаршиско движење општо 
во Македонија, го информирал егзар-
хот: "Мислата за обнова на Охридската 
архиепископија во моментов е нај ра-
ширена овде во Солун. Тука се кројат 
планови, тука се собираат запалените 
глави... Но, тоа постепено се шири и во 
Северна Македонија, само што не е 
сосема јасна... Постои опасност, доколку 
не се преземат чекори од авторитативно 
место, да се добие едно општо мислење. 
Тогаш последиците ќе бидат многу по-
тешки. Би било најдобро ако неговото 
Високо превосходителство гроф Игна-
тиев ја посети Македонија, бидејќи на-
селението чувствува скриена надеж де-

Архимандритот Кудсевич настојувал решавањето на македонското 
црковно прашање и возобновувањето на Охридската архие пископија 
да биде на унијатска основа. Един-
ствен излез од ситуацијата тој гледал 
во тоа да застане на чело на една ма-
кедонска самостојна црква во уни ја 
со Римо като лич ката црква. Се диш-
тето на црквата требало да се наоѓа 
во Охрид. Во таа смисла, Кусевич ја 
пропагирал идејата: "Траен мир на 
Балканот ќе има само тогаш кога Ма-
кедонија ќе стане цела, една, сло бод-
на, автономна и неделива... Маке до-
нија на Македонците".

Во врска со ова, од писмото кое 
Куз ман Шапкарев му го испратил на 
архимандритот Методиј Ку се вич, ме-
ѓу другото, дознаваме: "Ми нувајќи 
низ Цариград разбрав дека лавот 
(Бугарија) и лисицата (Грција) пре го-
вараат да се подели Македонија. Ме-
ѓутоа, изгледа од тоа нема ништо да 
биде. Ние (Македонците) мислиме и 
Егзархијата да си оди во Бугарија. 
Нам ни треба наша црква, што ќе ја наречеме Ох рид ска архиепископија, 
со седиште во Охрид или во Солун. Тоа би било најдобро средство да се 
зачува нашето право и да зајакне народноста во нашата земја.

КОН КРАЈОТ НА XIX ВЕК ОТОМАНСКАТА ИМПЕРИЈА СÈ КОН КРАЈОТ НА XIX ВЕК ОТОМАНСКАТА ИМПЕРИЈА СÈ 
ПОВЕЌЕ ГО ГУБИ ВЛИЈАНИЕТО НА БАЛКАНОТ - ПОВЕЌЕ ГО ГУБИ ВЛИЈАНИЕТО НА БАЛКАНОТ - 
ГРАНИЦИТЕ ОД 1849 ГОДИНА ГРАНИЦИТЕ ОД 1849 ГОДИНА 

КУЗМАН ШАПКАРЕВКУЗМАН ШАПКАРЕВ



(продолжува)
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ка само од Русија може да му дојде спа-
сот".

ДЕЈНОСТА НА 
МИТРОПОЛИТОТ 

ТЕОДОСИЈ 
ГОЛОГАНОВ 

На 21 март 1890 година митрополитот 
Теодосиј Гологанов добил везирско тес-
кере за да може да ја посети Скоп ската 
епархија. Неколку дена по изборот се 
задржал во Солун и кон крајот на март 
митрополитот  Теодосиј пристигнал во 
Скопје. Во такво својство, во Скопје ми-
трополитот дејствувал неколку месеци. 
Откако извршил повеќе црковно-про-

се за реставрација на автокефалната ма-
кедонска црква - Охридската архие пи-
скопија. Дејствувајќи смело и придр-
жувајќи се кон својата зацртана цел, на 
територијата на Скопската епархија 
митрополитот ги менувал директорите, 
учителите и претседателите на црков-
но-училишните општини, доколку се 
покажеле како егзархиски послушници, 
и особено ако по народност биле Бу-
гари. Митрополитот Теодосиј го сменил 
директорот на Скопското трикласно ег-
зархиско училиште, Антон Налсендиков, 
Бугарин по народност, подоцна дирек-
торот на гимназијата Георги Кандиларов 
и други егзархиски послушници во 
Скоп је, Штип, Кочани, Свети Николе, Ку-
маново, Тетово и на други места на те-
риторијата на Скопската епархија. Во 
чистењето на егзархискиот чиновнички 
апарат бил бескомпромисен. На мес-
тото на овие службеници тој назначувал 
наставници, архијерејски намесници и 
претседатели на црковно-училишните 
општини, но кои биле од македонско 
потекло и во кои имал безрезервна до-
верба. 

Сакајќи најкомпетентно и најизворно 
да ја прикажеме идејата и ангажи ра-
носта на митрополитот Теодосиј Голо-
ганов за возобновување на Охридската 
архиепископија како македонска црк-
ва, го искористив искажувањето на не-
говиот најголем противник во таа смис-
ла, бугарскиот егзарх Јосиф, кој во пис-
мото упатено до претседателот на ег-
зархискиот Свет синод, самоковскиот 
митрополит Доротеј, се жалел дека Тео-
досиј "не се чувствувал како Бугарин, 
туку како Македонец, во Скопје не при-
мал директори и учители од Бугарија, 
се подготвувал да прогласи независност 
од Егзархијата... во Скопската епархија 
ги прогласил за неважечки сите учи-
лишни и пансионски правилници изда-
дени од Егзархијата, на своја глава, без 
каква и да е законска основа, отпечатил 
були, крштелни и училишни сведи тел-
ства со испуштање на зборовите 'Бугар-
ска егзархија'". 

БЕРАТИ ЗА 
МАКЕДОНСКИ 

ВЛАДИЦИ
Според замислениот план на ми тро-

политот Гологанов, обновувањето на 
Охридската архиепископија би се од-
вивало на следниов начин:

1. Пред сè, Високата порта треба да 
об јави ферман за обновување на Охрид-
ската архиепископија, која незаконски 
беше укината во 1767 година. Обно ве-
ната Охридска архиепископија во сво-
јата диецеа би ги опфатила сите ма ке-
донски епархии;

2. Високата порта ќе издаде берати 
за владици, идни митрополити на од-

делни епархии: бератите на егзар хис-
ките и на патријаршиските митрополити 
во македонските епархии ќе бидат по-
влечени; Ќе се забрани натамошна вер-
ска, национална дејност на пропа ган-
дите, вклучувајќи ја и српската нацио-
нална пропаганда;

3. Ќе се побара од Цариградската все-
ленска патријаршија да ја потврди Ох-
ридската архиепископија, која ќе биде 
во канонско единство со неа; доколку 
таа откаже, ќе постапиме исто како и Ег-
зархијата своевремено: Ќе се прогла си-
ме за самостојни и по цена на шизмата.

4. Високиот клер на Охридската ар-
хиепископија ќе биде составен исклу-
чително од македонски архијереји и 
тоа: охридски архиепископ до редовен 
избор - Н.В. митрополитот Теодосиј; 
Скоп ска епархија - Н.В. митрополитот  
Тео досиј; Велешка епархија - архиман-
дритот Дамаскин, во моментов старе-
шина на Вељускиот манастир, Струмич-
ко; Пелагониска епархија - иеромонахот 
Методиј; Дебарска епархија - иеро мо-
нахот Козма Пречистански; Воденска 
епархија - иеромонахот Иларион, со-
брат во Зографскиот манастир; Нев ро-
копска епархија - иеромонахот Дио ни-
сиј, во моментов во Софија; Серска епар-
хија -архимандритот Харитон Карпузов; 
Дојранско-кукушка епархија - еписко-
пот Нил Изворов;

5.Охридската архиепископија, како 
самостојна црква ќе ги преземе сите 
ком петенции на во моментов постој-
ните цркви: (Цариградската патријар-
ши ја и Бугарската егзархија), особено 
школството".

Откако дознал за спомнатава ко рес-
понденција и за планот за возобно ву-
вање на Охридската архиепископија, 
бугарскиот егзарх неколку пати по ба-
рал објаснувања од митрополитот Тео-
досиј, кој на крајот (3 декември 1891 
година), откако сфатил дека е целосно 
демаскиран, отворено му се обратил на 
егзархот, дека тој од порано добро го 
знае неговиот став за возобновување 
на Охридската архиепископија, дека 
тоа не е само негова идеја, туку желба 
на целиот македонски народ, и во таа 
смисла му напишал: "Ако сакате, Ваше 
Блаженство, да го следите Христовиот 
пат на љубовта, нема зашто да правите 
пречки на благородната идеја за об-
новување на Охридската архиепи ско-
пија. Македонскиот народ ќе Ви биде 
вечно благодарен".

Подоцна поради ваквите тенденции 
и македонските национални чувства, 
митрополитот Теодосиј Гологанов бил 
сменет од страна на Бугарската егзар-
хија, по што движењето за возобнову-
вање на Охридската архиепископија 
ослабнало.

светни активности во Скопската епар-
хија, тој морал да се врати во Цариград. 
Во меѓувреме, бугарската дипломатија 
успеала да постигне митрополитот Тео-
досиј да го добие бератот од турските 
власти. На почетокот на јуни 1890 го-
дина митрополитот  Теодосиј Гологанов 
по втор пат дошол во Скопје, но сега со 
легален турски документ според кој 
бил назначен за скопски егзархиски 
мит рополит. Тој од порано бил познат 
како идеален и потврден застапник за 
самостојна македонска црква. 

Теодосиј Гологанов, егзархиски мит-
ро полит од македонско потекло, уште 
од почетокот на неговото официјално 
доаѓање во Македонија, застанал на 
страна на народот и на македонските 
црковно-училишни општини, залагајќи 
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