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Делата на д-р Поповски 
се темелат на долги и на 
студиозни истражувања, 
базирани на факти и на 
аргументи.

Пишува: Милева ЛАЗОВА

КНИГА

МАКЕДОНСКАТА ЦРКОВНА МАКЕДОНСКАТА ЦРКОВНА 
ДИПЛОМАТИЈА НИЗ ВЕКОВИТЕДИПЛОМАТИЈА НИЗ ВЕКОВИТЕ

          Д-Р ПЕТАР ПОПОВСКИ СО           Д-Р ПЕТАР ПОПОВСКИ СО 
НОВО ДВОТОМНО ИЗДАНИЕНОВО ДВОТОМНО ИЗДАНИЕ

Неодамна, во хотелот "Холидеј Ин" 
беше промовирано двотомното 
издание "Македонската средно-

вековна црковна дипломатија" од ав-
торот д-р Петар Поповски. Домаќин на 
промоцијата беше директорката на не-
делникот "Македонско сонце", Елиза бе-
та Андоновска, додека за делото и за 
неговото значење говореа промоторите 
д-р Михајло Георгиевски, научен сора-
ботник и проф. д-р Чедомир Цве та нов-
ски.

Авторот д-р Петар Поповски досега 
има објавено низа значајни дела, како        
"Архимандрит Теофил Аврамов Жун-
глов ски", издадено во 1997 година; "Нос-
традамус - апокалипсата одбројува", 
1999 година; "Георгија Кастриот - Ис кен-
дер крал на Епир и Македонија и втор 
Александар Македонски", 2005 година; 
"Мијаците потомци на античките Маке-
донци и прастари жители на Матија 
(денешна Албанија)", 2006 година; како 
и двотомното издание "Крваво досие 
арнаутскиот гего-мирдитски разбој нич-
ки тероризам во македонските земји од 
1700 до 2002 година", 2007 година; и нај-
новото двотомно издание "Македон ска-
та средновековна црковна дипло ма-
тија".

"Во изминатиот период - истакна Ан-
доновска на промоцијата - авторот д-р 
Петар Поповски издаде неколку капи-
тални дела, кои иако предизвикаа него-
дувања кај некои субјекти, сепак се од 
големо и пресудно значење за маке-
донската историја. И колку тоа некому 
да му пречи, сепак стои фактот дека не-
говите дела се темелат на долги и сту-
диозни истражувања, базирани на фак-
ти и на аргументи. Особена чест и задо-
волство ни е што на последните две ка-
питални двотомни изданија издавачка 
куќа е ДНИД 'Македонско сонце'. Исто 
така, да потенцирам дека последните 
две дела во целост се спонзорирани и 

поддржани од нашиот 
поз нат хуманист и голем 
лобист за Македонија, 
госпо ди нот Владимир Ра-
лев, кој на наше големо 
задоволство денес е при-
сутен на оваа значајна 
промоција, и би сакале 
да му се заблагодариме 
за не себичната, како ма-
теријална, така и морал-
на поддршка. За крај, ќе 
кажам дека сме горди 
што по стои истра жу вач и 
човек како што е г-дин Пе-
тар Поповски, кој со свои-
те досе гашни дела, а веру-
вам ќе ги има уште, ќе ос-
тави голем и траен белег во доо фор-
мувањето на вис тинската приказна за 
Маке донија, кауза која и ние, од нос но 
неделникот 'Македонско сонце' за едно 
со нашиот основач господинот Ѓор ѓија-
Џорџ Атанасоски ја негуваме и поддр-
жуваме и јавно ја обелоде нува ме".

По ова, реч имаше д-р Михајло Геор-
гиевски, кој истакна дека делото е од ис-
клучителна важност за македонскиот 
народ, за неговата самобитност, осо бе-
но за достоинството на Македонската 
православна црква како наследничка 
на Охридската архиепископија. 

"'Македонската средновековна цр-
ков на дипломатија' е огромен труд и по 
содржина и по обемност, создаден од 
нашиот неуморен научен работник д-р 
Петар Поповски. Делото содржи два то-
ма со повеќе од 1.000 страници испол-
нети со документи, осврти, заклучоци 
околу македонската средновековна цр-
ковна дипломатија. Во првиот том се 
зборува за зародишот на македонската 
црковна дипломатија. Во неа тој на по-
себен и документарен начин ги изне су-
ва почетоците на македонската дипло-
матија, која потекнува од времето на 

создавањето на првите црковни оп-
штини, а тоа е апостолското време кога 
Светиот апостол Павле ја посетил Маке-
донија и ги основал првите црковни 
општини", објаснува д-р Георгиевски. 

Објаснувајќи ги следните поглавија 
д-р Георгиевски потенцира дека авто-
рот со чувство на научен ред го забе-
лежува историскиот развој на црков-
ната дипломатија сè до денешни дни. 

Промоторот проф. д-р Чедомир Цве-
та новски истакна дека оваа книга не е 
само чиста историографска.

"Оваа книга, насочувајќи се кон ди-
пломатските врски меѓу црковната ди-
пломатија, а поаѓајќи од тоа дека црк-
вата кај нас претставувала цела една на-
родно-духовна институција, во совре-
мените научни правни термини може 
да се каже дека е и државен кон сти ту-
тивен центар. Оваа книга не зборува са-
мо за меѓуцрковната дипломатија, туку 
зборува за меѓународна дипломатија", 
додава проф. д-р Цветановски.

Збор-два за делото кажа и авторот 
Поповски, при што му се заблагодари и 
на господинот Ралев за неговиот при-
донес за излегување на ова дело на 
виделина. 


