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ЕОРБИТЕ ЗА ЕМАНЦИПАЦИЈА ОД ЦАРИГРАДСКАТА
ПАТРИЈАРШИЈА И ГРЦИЗМОТ ВО ПОЛЈАНСКАТА 

ЕПАРХИЈА BO КРАЈОТ НА 50 ТИТЕ И ВО ТЕКОТ
НА 60-ТИТЕ ГОДИН!! НА XIX ВЕК

Уводни напомени

Најжестоки и најкарактеристичнм борби за еманципација 
од Патријаршијата и грцизмот во Македонија во крајот на 50-ти- 
те и во 60-тите години на XIX век се воделе во Полјанската епар- 
хија. Kora го нагласуваме тоа, тргнуваме и од сознанието дека 
во Епархијата во тоа време учителствувале, го буделе и хранеле 
народниот дух познатите македонски просветители — учителите 
Андроник Јосифчев од Охрид, Алексеј Зографски од Дебарско, 
Димитар Миладинов од Струга, Рајко Жинзифов од Велес, Куз- 
ман Шапкарев од Охрид и други. Впечатливо е и привидното 
прифаќање на унија со Римокатоличката црква на кукушкото 
граѓанство, како средство и метод за еманципација од Цариград- 
ската патријаршија и грцизмот воопшто.

Најпосле жителите на оваа Епархија постигнале голем ус
пех во антипатријаршиската борба со завладичуваььето на Макс- 
донецот Партенија Зографски (1818—1876). Тоа било несомнено 
придобивка од огромно значенье, зашто со хиротонијата на Пар- 
тенија за полјанско-кукушки епископ на 29 октомври 1859 годи
на, македонскиот народ за првпат во својата историја, по уки- 
нувањето на автокефалноста на Охридската архиепископија (1767), 
се здобил со домашен владика. Тоа воедно е и првата победа на 
македонскиот народ во борбата за еманципација од Патријарши- 
јата и грцизмот. Доаѓањето на Партенија на чело на една маке- 
донска епархија мошне стимулативно делувало среде македоы- 
ските верници и воопшто македонскиот народ во целина, во на- 
тамошната уште пожестока црковно-просветна и националнобу- 
дителска борба за целосна еманципација од Цариградската па- 
тријаршија и грцизмот воопшто.
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Полјанската епархија ja сочинувале градовите: Дојран (По
лин — оттаму и називот), Кукуш и Гевгелија со околните села. 
Покрај тоа, во Епархијата припаѓал и реонот Карадаг, ридско- 
планинска месност во кој доминирала Круша Планина со позна- 
тите села: Морарци, Алексово, Рошлово, Стрезово, Гремадна и 
други е реонот т.н. Поле, југозападно од Карадат cè до Ајматов- 
ското и Арџанското Езеро. Во административно-управен поглед 
населението во Полјанската епархија било поделено на: Кукуш
ка, Карадачка и Дојранска каза. Најпознати населени места во 
Епархијата покрај споменатите биле: Рејаново, Стемница, Долно 
Тодориќ, Муталово, Киреј—Кој, Лубиште, Богданци, Мачуково, 
Гевгелија, Пирава, Миравци и други. Најголем дел од население
то во Епархијата го сочинувале Македонците, а на второ место 
доаѓале Турците, кои најмногу ги имало во реонот на Карадаг.

Со оглед на тоа што борбите за еманципација од Цариград- 
ската патријаршија и грцизмот на црковно-училишните општини, 
граѓанството и интелигенцијата во Дојран и Кукуш непосредно 
се поврзани меѓу себе, ги прикажуваме заемно.

Преродбенското движење во Кукушката и 
Дојранската каза

1 .

Почетокот на црковно-просветните борби во Дојран и Ку
куш биле обусловени како резултат на стопанскиот подем на ма- 
кедонската граѓанска класа во Епархијата. Откако ги зацврстиле 
своите економски позиции, прилично зајакнатото граѓанство и ин- 
телигенцијата започнале да играат првостепена улога во борба- 
та за еманципација од Цариградската патријаршија и грцизмот, 
за воведување на мајчин јазик во училиштата и сл. Во таа сми- 
сла, црковно-просветните борби во двата најголеми градови во 
Епархијата датираат од 50-тите години на XIX век. Тогаш во Доб
ран учителствувал охриѓанецот Андроник Јосифчев, кој покрај грч- 
киот, се служел и со македонскиот јазик. Во негово време во Дојран 
бил воведен црковнословенскиот јазик во црковната служба — ве- 
роисповедта1). За одбележување е и учителствувањето на позна- 
тиот македонски културно-просветен работник од Дебарско, мо- 
нахот Алексеј Зографски, кој покрај употребата на грчкиот јазик, 
се служел и со македонскиот јазик.

Кукушката, пак, црковно-училишна општина во 50-тите го
дини на XIX век била преземена од македонското трговско-занает- 
чиско граѓанство и еснафство, со што започнале и борбите за во- 
ведување на црковнословенскиот јазик во црквите, а македонскиот 
во училиштата. За таа цел Општината ги довела во 1857 година

!) Георги Трайчевъ,  Д о й р а н ъ  и  неговото е зе р о , София, 1923, 11.
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за учители, најнапред Димитар Миладинов (1810—1862), а подоб
на и Рајко Жинзифов (1839—1877) како општински учители. Овој 
потег на Кукушката општина на чело со најпознатиот и највлија- 
телниот свој граѓанин, Нако Станишев, бил од огромно значе- 
ње за конечното воведување на македонски от народен јазик во 
училиштата, црковнословенскиот во богослужбата, за протерува- 
ње на непожелниот полјански епископ Мелетиј (1848—1859) и за 
поставувањето на Партенија Зографски како прв владика од ма- 
кедонско потекло; најпосле за дефинитивното прекинување на 
врските со Цариградската патријаршија. Двегодишното учител- 
ствување на Д. Миладинов и Р. Жинзифов1, особено на првиот е 
од првостепено значење. Тоа особено се однесувало за реорга- 
низацијата што ja извршиле во училишното дело во Кукуш. Нив- 
ната дејност имала силно влијание и надвор од Кукуш. Во нивно 
време бил донесен официјален акт, со ко] Општината се деклари- 
рала за македонска. Така, на 1 март 1858 година, кукушаните по
ставил е напис во црквата „Свети Торги“, дека го возвратиле својот 
загубен мајчин јазик2). Таа година Кукушката општина со помош 
на материјалните средства добиени од Зографскиот манастир за- 
пючнала да гради ново училиште. Истата година на празникот „Све
ти Тројца“ Миладинов и Жинзифов го искористиле народниот пот- 
тик па во црковната служба го вовеле словенскиот јазикѓ).

Настапило в о о душ е ву в ањ е во Кукуш. Впрочем, еве како го 
доживеал тоа современикот на настаните Р. Жинзифов:

„. . . Штом пристигни (Д. Миладинов во Кукуш на 24 
октомври 1857 година4) — н.б.), училиштето зело друг ред. .. 
Многумина од младите, што веќе биле излезени од училиш
тето, го напуштале занаетот и одново се враќале во своите 
училишни места при Миладинова; славјанските букви заго- 
вориле во двете училишта во Кукуш, а во* исто време биле 
донесени од Велес и од Цариград неколку книги5). .. Роди- 
телите не можеле да се нарадуваат кога слушале дека нивни* 
те деца им читаат од свештената историја на Отец Пајсиј6). .. 
Љз^бовта кон родниот јазик толку се развила, што по часови- 
те желните мажи од 20 до 25 години секојдневно го посету- 
вале училиштето. . . “7).
2) Слав к о Димевски,  Црковна историја на македонскиот народ, 

Скопје, 1965, 68.
3) Академик К и р и л патриарх български, Българското население в Македония в борба за създаване на Екзархията, София, 1971, 30.
4) И с т и о т, Седем неизвестни писма на Димитър Хр. Миладинов. — 

Духовна култура, кн. 11—12/1—63, София, 1964, 5.
5) Книгите биле испратени од престолнината на Турската империја 

со посредништво на Партенија Зографски, ученикот на Д. Миладинов, идниот 
полјакски владика.

6) С т а н у в а  з б о р  з а  П а ј с и ј  Х и л е н д а р с к и ,  р о д у м  о д  Б а н с к о ,  Р а з л о ш к о ,  
автор на История Славоноболгарска, (София, 1925, 73).

7) Михаилъ Арнаудовъ,  Братя Миладиповци. Животъ и дейность 
(1810, 1830—1862), София, 1943, 54—55.

22 Историја
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Воодушевување и ентузијазам настапило и кај самиот учм- 
тел Д. Миладинов, кој и самиют го изучувал и усовршувал ма
кедонски от јазик8). Факелот што бил запален во Кукуш со упо- 
требата на народниот македонски јазик, или како што пишува 
Миладинов „мајкин“, односно „предедов јазик“ ги побудило и 
другите места во кукушката околина. Многу деца од околните се
ла го посетувале училиштето на Миладинов и Жинзифов во Ку
куш. Сето тоа имало одраз во Дојран, Гевгелија и во други маке
донски градови и села, надвор од Полјанската епархија, како во 
Воден, Струмица, Охрид, и други места.

Се разбира, настаните во Кукуш биле непријателски доче- 
кани од полјанскиот епископ Мелетиј9) и малобројните гркомани 
во Кукуш и Дојран.10) За единаесет години, колку што Мелетиј 
епископувал, верниците во Епархијата неколку пати се жалеле 
пред Цариградската патријаршија против него. Последен пат тоа 
го сториле во текот на 1859 година, кога во името на Кукушката 
црковно-училишна општина Д. Миладинов и Н. Станишев, со

8) Тоа се гледа од неговото писмо, што го упатил до Кукушката цр
ковно-училишна општина од 24 октомври 1857 година, а во врска со поканата 
да стане општински учител во тој град:

„...  Мили мои, со задоволство го прочитав Вашето писмо 
и со возбуда дознав за Вашите чувства кон словенството и обра
зованием на нашиот народ. Добро сте направиле, што сте му пи- 
шале на Партенија за неопходните книги. Скокам од радост, кога го 
гледам Вашиот стремеж и Вашата љубов кон мајчинлот јазик, а осо- 
бено затоа што мнозина од младите и свештениците се решиле со 
усрдност да го учат словенскиот јазик, та дури и неколку месеци 
да служат и божествена служба на стариот наш предедов јазик... О, 
како ми е срам, зашто на грчки Ви ги изнесувам своите словенски 
чувства и само од неодамна почнав да читам, да пишувам и да раз- 
бирам словенски. Но, кој е виновен за тоа? Фанариотските архиереи 
коишто насекаде ги изгореле пергаментите на словенските книги 
Види : Туше Влахов, Възраждане в гр. Кукуш. — Исторически пре- 

глед, XVI/6, София, 1960, 18—50.
9) Мелетиј бил назначен за епископ на Полјанската епархија во 1848 

година. Покрај бројните злоупотреби при собирањето на црковните давачкк, 
верниците на Епархијата го запамтиле и како голем блудник и неморален 
човек. Види поопширно: Дойранъ 1861. — в. „Цариградски вЪстникъ", Цари- 
градъ, 14. II 1861 година; Георги Димитров ъ, Княжество България въ историческо, географическо и етнографическо отношение, Часть I, София, 
1894, 323—324.

10) Тоа мошне луцидно го согледал Миладинов, кој им препорачувал 
на македонските верници во Полјанската епархија: „.. .Накриво погледну 
ваат кон Вас Грците!". Ова меѓу првите го исполнил самиот Миладинов. 
Така на нападот на епископот Мелетиј над учител от Р. Жинзифов на Ѓур- 
ѓовден 1858 година по повод одржувањето на богослужбата на словенски ја- 
зик : „...  Знаеш ли ти, дека јас имам право да те врзам и овој час да те 
испратам во Солун", Миладинов во името на својот колега му одговорил: 
„Ти немаш право да се мешаш во работата, по која има збор Градската 
општина". Види : М. А р н ау д о в ъ, Братя Миладиновци ..., 52—58.
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солзи на очите го молеле солунскиот митрополит Неофит11) да 
ги избави од непожелниот епископ и да назначи архиереј од до- 
машно потекло. Митрополитетот Неофит ветил дека ќе го повле- 
че Мелетиј, но тоа останало на ветувањето. Поради тоа, епархио- 
тите од Полјанската епархија испратиле нова жалба до Патријар- 
шијата, поткрепена со многу потписи и печати, во која ги наве- 
ле сите антиканонски дела на Мелетиј, со молба да се повлече, а 
на негово место да се избере домашен владика. За таа цел, Пат- 
ријаршијата испратила свои архиерејски претставници (екзарси), 
што на лице место на територијата на Полјанската епархија ут- 
врдила доста злоупотреби на епископот Мелетиј и тоа многу по- 
веќе отколку што биле наведени во жалбата. Епископот веднаш бил 
сменет, но Патријаршијата за катедрата на Епархијата побарала 
150.000 гроша* 12). Претставниците на Кукушката општина го посе- 
тиле солунскиот митрополит Неофит и барале од него новиот 
полјански владика да биде од словенско потекло-. Меѓутоа, кога 
согледале дека солунскиот митрополит за епископ на Полјанската 
епархија подготвувал Грк (Јаков Патамонски, од кого веќе мо- 
жел да добие понуда од 300.000 гроша), кукушаните прибегнале 
кон едно ново, радикално средство за еманципација од Патријар- 
шијата и грцизмот, привидно прифаќајќи ja унијата со Римока
толичката црква. Во таа смисла, Кукушката црковно-училишна оп
штина стапила во преговори со Лазаристите во Солун и оо писмо- 
то од 12/23 јули 1859 година до папата Пие XI изразила желба 
да преминат во унијат со Римокатоличката црква,13) ако бидат 
исполнети следните услови: 1. Ke ja признаат врховната власт на 
римскиот папа, доколку Римокатоличката црква не се меша во кив
ните внатрешни работа; 2. Доколку се зачуваат православните оби- 
чаи и богослужбата на црковнословенски јазик,- 3. Доколку се хиро- 
тониса архиепископ од македонско потекло, што самиот народ 
ќе го избере; 4. Доколку во училиштата се зачува македонскиот 
јазик и друпо!14). Не чекајќи одговор од папата, католичките ми- 
сионери од Солун пристигнале во Кукуш, организирале Кукушка 
унијатска црковно-училишна општина, а училиштето го прогла- 

силе за унијатско.

2 .

Во ваква ситуација Цариградската патријаршија била при- 
нудена на попуштање, сакајќи да ja пресече опасноста од шире-

п) Дотогашииот трновски владика Неофит во 1857 година станал со- 
лунски митрополит, под чија потчинетост се наоѓал и полјанскиот епископ.

12) Тодоръ Милковъ,  Антимъ първи български екзархъ, Пловдивъ, 
1899, 40—41.

13) Види поопширно: Славко Димевски,  Кукушката унија од 1859 година. (По повод 100 години од настанот). — Гласник на ИНИ, Ш/2, 
Скопје, I960, 121—146.

14) И с т и о т: Црковна историја . . . , 118—119; Симеонъ Р а д е в ъ, Македония и българското възраждане, часть И, София, 1927, 234—236.
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њето на католицизмот во Епархијата и пошироко во Македонија. 
Тоа секако делувало на 29 октомври 1859 година да го хиротони- 
са за епископ на Полјанската епархија Македонецот Партенија 
Зографски. Веќе на 14 ноември и.г. Партенија пристигнал во Ку- 
куш торжествено пречекан од епархиотите. На свечен пречек тој 
наишол и во Дојран, престолнината на Епархијата и во други мес
та. Набргу развил богата културно-просветна и општествена деј- 
ност. Во училиштата целосно вовел мајчин, а во црквите црков- 
нословенски јазик. Покрај тоа самиот ги помагал и обучувал учи- 
телите и свештениците. Ja намалил владичнината. Со свои средства 
отворал училишта и назначувал учители Македонци, како што е 
случајот со Киро Ристенин, кого го поставил за учител во Дојраи. 
Издејствувал во Епархијата да му се исцратат 22 книги. Презел 
акција со помош на Киријак Држиловец во Солун да се отвори 
словенски оддел во печатницата. Меѓутоа, тој обид не бил успе
шен15).

Доаѓањето и особено дејноста на Партенија Зографски во 
Полјанската епархија значело и крај на унијатството во Кукуш. 
Мисионерите биле принудени да го напуштат градот. Во унијата 
останале само неколку фамилии.

3 .

Мошне плодната црковно-просветна и општествено-будител- 
ска дејност на македонска основа на првиот владика Македонец 
била пречекана непријателски од Патријаршијата, посебно од со- 
лунскиот митрополит Неофит, кој не можел да ги прежали пону- 
дените 300.000 гроша од Јаков Патомонски. Поради тоа, заеднич- 
ки Неофит и Патријаршијата преземале чекори Партенија да го 
сменат16).

15) Харалампие Поленаковиќ,  П реродбеникот  Партенија З о гр а ф 
ски по п о во д  100-годишнината од смртта, Свечен собир погветен на 100-го- 
дишнината од смртта на Партенмја Зографски одржан на 22 ноември 1976 
година, МАНУ—Скопје, 1977, 9.

16) Тоа впрочем го согледал Партенија, кој во писмото од 27 декем- 
ври 1859 година во кое го изразува топлиот прием од граѓанството во Епар- 
хијата и Кукушката црковно-училишна општина, му пишува на својот при 
јател Христо Т'пчилештов во Цариград за интригите што се воделе против 
него во Дојран: „.. .  Слава богу паства-та ми, като получи своето желаше и  
ся удовлетвори нейната обида, тай баеь ся успокой и всичките ме npiexa ка- 
къ законский арххерей, и така и опщина-та.. . Kora азъ отъ Кукушъ отивахъ 
да посета Полянинъ (Дойранъ) тамъ ся откриха интриги и заговори противъ 
м е н е  о т ъ  с т р а н а  п р е ж д е  би вшаго П о л е н и н с к Ш  господина Јакова . . Види. 
Народна библиотека „Кирил и Методий", Български исторически архив — 
София (НБКМ—БИА—С), фонд: бр. б отрговска къща „Хр. Тпчилештов'' в 
Цариград 1851—1891. Писмо на Партенија Зографски до Христо Т'пчилеш- 
тов од 27 декември 1859 година испратено од Кукуш), (I. А. 330).

Во второто писмо до Т'пчилештов од б декември I860 година Парте- 
нија се жалел: „... Ние чекаме да ни дойдатъ екзархи за да видатъ що 
зло съмъ направилъ, тие страшно ще ме искаратъ зашо не зема много 
пари и не жредеме паства и иепродава родимството 1 ..". И сто то, Т. А. 332).
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Во периодот кога фанариотските клевети и интриги пакосте- 
ле ширум во Македонија, кога се стегал обрачот околу наклеве- 
тениот Димитар Миладинов, кој ќе тргне на своето последно па
ту в ање во животот и заедно со брата си Константин ќе станат, 
најкрупните жртви на грцизмот што македонскиот народ ги дал 
во борбата за еманципација од Патријаршијата, Партенија Зог- 
рафски согледува дека тој обрач се стега и околу неговиот врат. 
По тој повод го известува својот добар пријател во Цариград 
Христо Тпчилештов:

„Прхехъ Вашето послЪдно писмо и резумехъ му содЬр- 
женш-то му. Д. Миладинов cera се намира, дома си. Онъ 
нищо не може да направи, защо всекаде владидите му прене- 
тежвовеха и се уплати да не настрадае нещо невино и затова 
се тргна настрана. И выстина при сегашныте цъковни об- 
стоятелства не е возможно да се стори нещо.

Интригите гърцки дойдоха на конецъ до темъ, cera то 
и экзярхт путча владици се осмелеха да испрататъ въ епар- 
ххята ми. Кога дЪла епарххя плаче и писка отъ злодЪя- 
шя-та и насшпя-та на отъ нЪкой фанариотски владика, 
патрикана-та се претворева глуха и нЪма, а cera кога 20 че- 
ловЬци поткупени отъ фанарюти-те, се плачатъ отъ мене, 
цащо не имъ дава да се храиатъ отъ потъ-та на сиромаси-те, 
както бЬха тЬ учени того о чудо вел1е! Патрикана-та се по- 
казва усрдна и задомобива, и незабавно праща экзарси не 
да умиратъ епарххя-та, но да я размиратъ.

На 11-й текущего дойдоха въ Поленинъ тримата влади
ци: Берскш-ть, Воденскш-тъ и Струмецкш-тъ, азъ сЪхъ темъ. 
Они цкла недЪла седеха темъ и всичките средства употре- 
биха да разъбркатъ епарх1я-та, но не сполучиха, викаха всич
ките сели да си кажатъ желбыте. Но понеже селените cera 
се нас л яж давать отъ най големо енокаиемвхе и тишина, и 
узнаха намерЬн1е-то на экзархси-те, не се мьрднаха отъ мес
то си, толко съ гьркомани-те они писаха и расписивеха ме- 
зари исполнени съ страшни клевети върху мене. Поленскш- 
те христани отъ голема-та си и праведна ярость и гнЪвъ за 
това неправедно дЪло не дозволиха въ църквата имъ да се 
земе патриершеско-то писмо. Отъ темъ они отидоха въ Ку- 
кушъ и темъ седеха три дни и темъ найдоха още по твьрдо, 
толко двоица предятели ги о^рулсеваха и ги разговораха, и 
така като неможеха да сополучатъ ц^льта си, си отидоха 
съ голЪма досада въ Солунъ, да се смеватъ со пощата, за
що и досега искамЬ писмо отъ Портата за тая работа, за
що Мелетшя се оплакувалъ на Порта-та за не праведно^ му 
замали епарххя-та, и не знаеме вече що ще иаправатъ. Того 
ради Вие отъ темъ да ни дадете наставлеше какъ да се по-
стяпи ако Църквъта посека да ме вдигне оттука, непременно, 
треба поскоро да ме известите, защ христхани-те се во голе-
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Mo неспокойстше, и ако Църквата поступи против желашя- 
то народно·, непремЪно ще се случи нещо много непри- 
хятно“17).
Во 1861 година биле исконструирани многу лажни обвину- 

вања и клевета протов Партенија, па тој бил изведен пред Си
нодален суд во Солун, составен од тринаесет митрополита и епи- 
скопи, директно потчинети на солунскиот митрополит Неофит. 
Mery 22-те клевета Партенија бил обвинет: 1. Насила го вовел 
во богослужбата словеискиот јазик, а забранил да се користи грч- 
киот јазик; 2. Го вовел мајчиниот јазик во училиштата наместо 
грчкиот. Дури ги истерал од служба оние учители што не се слу- 
желе со македонскиот јазик; 3. Го поттикнувал населението да 
потпише барање за прераснување на Полјанската епархија во ми- 
трополија; 4. Не го споменувал името на својот претпоставен мит
рополит Неофит како свој началник, изјавувајќи дека и самиот 
е митрополит; 5. Не допуштал вю< својата Епархија да се прочита 
патријаршиското писмо; 6. Цариградската патријаршија ja наре- 
кувал „голем ан“, 7. Наредил да се избришат грчките натписи од 
кукушката црква и да се заменат со македонски јазик и друго18).

Врз основа на споменативе клевета било одлучено на Пар- 
тенија да му се одземе епископската катедра и да биде испратеи 
во заточение. Всушност, додека траела оваа добро исконструира- 
на фарса па и потоа, откако била донесена осудата, Партенија 
се наоѓал во еден вид домашен притвор во Солунската митропо- 
лија19).

Додека се наоѓал во заточение во текот на 1861—1862 го
дина Партенија се жалел од солунскиот митрополит Неофит заш- 
то не допуштал да испратат човек во својата Епархија да ja со- 
бере владичнината, поради што Партенија се нашол во тешка 
финансиска криза20). Тоа секако била една од мерките Партенија 
„доброволно“ да се откаже од Полјанската епархија, што за мал
ку lie се реализирало. Во тешка финансиска ситуација и психич- 
ка депресија Партенија помислил да побара и сменување на епар- 
хијата21).

17) И с т о т о, (Писмо од П. Зографски до Хр. Т'пчилештов од Кукуш 
од 28 февруари 1861 година), (I. А. 333).

18) С. Д и м е в  с к и, Ц рк овн а  и с т о р и ја .. . . 195—196; в. „Д унавски  ле  
бед", бр. 56, Белградъ, 25 октомври 1861 година.

19) Оттаму тој нашол начин да ja продолжи кореспонденцијата со Хр. 
Т'пчилештов и врските со Цариград од каде што барал помош: „Много ма-  
ка теглеме отъ митрополитъ-тъ солунскш. Это cera се сториха две години 
не ни давать покой съ неколько подкупени мизекери брка всичката епарх1я". 
Види: НБКМ—БИА—С., фонд бр. 6 търговска къща..., (Писмо на П. Зо
графски до Хр. Т'пчилештов, Солун, 16 октомври 1861 година,) (I. А. 337).

2°) Во таа смисла Партенија Зографски напитал : „.. .  Освен това г. 
митр оп о лить не о става да прата тъ човекъ да со б ере мир1я-та за помината-та 
година, и така свемъ въ големо затруднеше за харчилъкъ...". Види : И с- 
т о т о, (Солун, 25 јануариѕ 1862 година), (I, А. 340).

21) И сто то, (Солун ,13 декември 1861 година), (I. А. 339).
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4.

Обидот за сменување на Партенија Зографски добил широк 
одглас во тогашната периодика. Во одбрана на својот притворен 
и сакан владика кренале глас верниците во неговата Епархија. 
Биле испратени жалби до солунскиот валија Хусни-паша против 
сменувањето на Партенија со владика Грк22). Верниците на Пол- 
јанската епархија притоа огорчени од постапката на солунскиот 
митрополит и воопшто на Фанариотската црква да им биде сме- 
нет нивниот сакан владика со Грк, давале на знаење дека ќе се 
откажат од Цариградската патријаршија, дека таа не е нивна 
црква, а уште помалку дека е велика:

.. Великата црква? Ние не познаваме таква велика 
црква! И нашите цркви, доколку сме во оостојба да ги по- 
рашириме, ќе станат од неа уште повелики. . ,“23).
Друг еден анонимен автор (Еден патник Македонец) му пи- 

шувал на редакторот на весникот „Дунавски лебед“ Георги Ра- 
ковски, дека десетииа граѓани и членови на Кукушката црковно- 
училишна општина се подготвуваат да заминат во Оолун со цел 
да го избавят својот сакан архиереј и да ш спречат обидот на со
лунскиот митрополит Неофит да ja предаде или продаде нивната 
епархија на некој Грк24). За тешката состојба на Партенија Зог-

22) Тоа го дознаваме од пмсмото на анонимниот автор (Еден за сите) 
од 17 септември 1861 година во весникот „Дунавски лебед" на дослухот дека 
Партенија требало да биде заменет со друг архиереј, Грк по народност. По 
тој повод еве како реагирале епархистите.·

„ . . .  Да не чуеме за Грк владика ! Да не чуеме ! Не го сакаме ! ! 
— Ние немаме време да ги опишеме потанко безбројните злоупотре
би на претходниците на Партенија, а ниту можат да се опишат. Што 
се однесува до Партенија, како што се гледа, може 5и за Вас е лош, 
но колку за нас ни е добар; — ние не можеме уште да му се нара 
дуваме, кога видовме дури cera еден таков народен пастир кој да се 
грижи за својата паства и да ja води по вистинскиот божји пат. — Ние 
дури cera видовме владика, кој е благодарен колку и да му дадеш, 
а не како ненаситените среброљубиви фанариоти да нс продаваат дури 
и како робови. А што се однесува до 50—60 Дојранчани, кои не го 
сакаат, ние добро знаеме што им тежи; тоа е што Партенија не им 
ги зема жените во својот конак и да им прави фустани како што им 
правеше раскошниот Мелетија. Да простат тие господиновци, ние не 
сакаме да ни се мешаат во казата, ниту пак сакаме да им оставаме на 
волја да ни доведат некој си гладей Грк, да не соблекува, а пак нив- 
ните жени да се шират со широки свилени ф у с т а н и В и д и :  в. Дунавски лебед", бр. 55, Белградъ, 17 октомври 1861 година.
23) И с т о т о.
24) НБКМ—БИА—С., Фонд: бр. 1, Георги Стойков Раковски 1811—1868. 

(Анонимно писмо „Единъ п^тникъ Македонецъ" до Г. Раковски, 27 октом
ври 1861 година. (I. Б. 1444) (52).
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рафски во Солун, а со цел да го избават од канците на аолунски- 
от митрополит интервеиирале Киријак Држиловец25) и Костадин 
Д инков-Д инката26).

5.

Положбата на Партенија Зографски во Солун станувала мош
не сложена и cè потешка, Меѓутоа, со помошта на рускиот амба- 
садор Лобанов, тој успеал да го налушти Солун, а во Цариград 
се надевал дека истрагата од тројцата патријаршиски архиери (Ан- 
тим Преславски, Милетија Сисански и Неофит Корчански) во Ку- 
куш и Дојран, во врска со неговото архиерејско пастирување, ќе 
биде позитивно оценето за него.

И навистина неговите епархитоти поволно се искажале за не- 
говата архиерејска дејност пред тројцата екзарси. Патријаршијата 
била принудена да го рехабилитира. Меѓутоа, иако добил таква 
поткрепа од Светиот архиерејски синод на Патријаршијата и са- 
миот патријарх Софрониј VI, не му било допуштено веднаш да 
се врати во својата Епархија. Затоа во септември 1863 година жи- 
телите на Полјанската епархија на чело со Кукушката црковно- 
училишна општина поднеле барање до Патријаршијата за враќа- 
ње назад на саканиот владика27). Ова како и други притисоци и 
среќни околности делувале Патријаршијата, сепак, на крајот да 
допушти и да дозволи Партенија да замине за Кукуш и Дојран.

Кон крајот на 1863 година Партенија Зографски се вратил 
во- својата Епархија. Меѓутоа, таму повторно настапуваат судири 
со оолунскиот митрополит Неофит, кој веќе еднаш ja загубил 
битката во борбата со Партенија и македонските верници во Пол- 
јанската епархија.. Не помогнало и преместувањето на седиштето 
на епископијата во 1865 година од Дојран во Кукуш. За жал, на 
Партенија му завртел грб и долгогодишниот највлијателен граѓа- 
нин на Кукуш и претседател на Кукушката црковно-училишна оп
штина Нако Станишев. Сетоа тоа придонесло во 1867 година Пар- 
тенија да биде преместен од Кукуш и да биде назначен за ни- 
шавско-пиротски митрополит.

6 .

На големо' изненадување и незадоволство на епархиотите 
на Полјанската епархија за нов архиереј бил назначен епископот

25) Архив на Г. С. Раковски, том III. Писма до Раковски 1861. Под 
редакция на Никола Трайков. Подготвил за печат и с обясяителни бележки 
Веселии Ник. Трайков, БАН, Институт за история — София, 1966, док. бр. 
42, 152—153.

26) И СТО ТО, док. бр. 259, 265—264; бр. 301, 723—727 и бр. 306, 736
—740.

27) НБКМ—БИА—С., Фонд: бр. 6 Търговска к ъ щ а . . . ,  Писмо на жите- 
лите на Полјанската епархија до Хр. Т'пчилештов, Кукуш, 4 септември 1863 
година), (I. А. 93).
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Мелетиј, оној ист архиереј што верниците го беа изгониле пред 
десетина години. Во летото на 1869 година Мелетиј пристигнал во 
Кукуш. Меѓутоа, не успеал да влезе во Епископијата. Подбивно 
му било одговорено дека „клучевите на Епископијата се во раце- 
те на Општината“28). Уште поголемо разочарување доживеал Ме- 
летиј околу собирањето на црковните давачки. За таа цел на по- 
мош ги повикал месните турски власти. На нив епархиотите им 
одговориле : „. .. He ja сакаме, ни Патриканата, ни нејзиното це
ло грчка духовенство, па затоа Епископијата не ja отвораме, ни- 
ту пак го признаваме него, а уште помалку мири ja да му дава- 
ме!“29). Со ова дошло до целосна еманципација од Патријаршија- 
та во Кукуш и Дојран. Нивниют пример го следеле и околните 
села на Епархијата}30).

Борбата за еманципацнја од Цариградската натриј арши ј а 
во Гевгелиската нахија

По примерот на црковно-просветните борби во Кукуш и Дој- 
ран и во Гевгелиската нахија, како составен дел на Полјанската 
епархија, се почувствувало силно антипатријаршиско движење. 
Во таа смисла, борбите за еманципација од Цариградската пат- 
ријаршија и грцизмот ги регистрираме во крајот на 50-тите годи
ни на XIX век!31), кога започнува унијатско-католичното движење 
во Епархијата. Споменатиов процес, што започнал во Кукуш во 
1859 година, се проширил и во останатите делови на Полјанската 
епархија. Така во Гевгелиската нахија се создале унијатски јадра 
во: Гевгелија, Богданци, Стојаково, Мачуково, Гавато, Сеово, Пи- 
рава и други местц32). Прифаќањето на унија со· Римокатоличката 
ватиканска црква на населението на споменативе места, како и 
во други места воопшто, секако претставувало средство за еман- 
ципација од Патријаршијата и грцизмот, т.е. за возвраќање и не-

28) Туше В л а х о в ,  Възраждането в гр. Кукуш. — Исторечески пре- 
глед, XVI/6, София, I960, 18—50, (44).

2®) И С Т О Т О, 45.
30) Кукушъ, 26 Априлгя 1870 — в. „Македония, IV/5, Цариградъ, 20. 

V 1870, 3.
31) Види поопширно, В л а д о  К а р т о в ,  Гевгелија до Балканските војни, Скопје, 1966 86—94; И с т и о т :  Преродбенското културно-просветно движење во Гевгелиско-заландовскиот крај. 36.: Школството, просветата и кул- 

турата во Македонија во времето на преродбата, МАНУ—Скопје, 1979, 329 
—341.

32) Българска академия на науките. Научен архив—София (БАН—НА 
—С.), Фонд: 41к Атанас Петров Шопов 1855—1922. (Список на селата од Ку- 
кушката околија со статистички податоци за својата народност и религиоз
на припадност), арх. ед. 222, л. 1—4; Александар М а т к о в с к и ,  Црковно просветимте борби во Гевгелија. — Просветно дело, IX/9—10, Скопје, 1953 
45—4б; В. К а р т о в ,  Гевгелија . . . ,  115—120; И с т и о т ,  Преродбенското.. 
36. : Школството . . . ,  329—341.
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гување на словенската култура; изведување на наставата на ма
кедонски народен јазик, а вероисповедта на црковнословенски ја-
зик.

Учителската дејност на Димитар Миладинов, Рајко Жинзи- 
фов, К. Шапкарев (1834—1909) во Кукуш, архиерејската дејност 
на кукушко-полјанскиот епископ Партенија Зографски, како и деј- 
носта на архимандритот Хаџи Павел Граматиков Божигробски 
(1850—1871), Венијамин Мачуковски (1841—1878) и други народни 
дејци и просветители посредно влијаело?3) во поголемиот успех во 
патријаршиските борби и во осознавањето на месното население. 
Ова, како и економското зајакнување на месното граѓанство и 
интелигенцијата секако дека поволно делувало во понатамошниот 
подем на преродбенското движење во нахијата. Како резултат на 
овие благопријатни услови веќе во 60-тите години на XIX век 
биле отворени повеќе народни општински училишта и цркви ка
ко во: Гевгелија, Сеово, Смоквица, Серменин, Конско, Мрзенци, 
Хума, Богданци, Мачуково, Стојаково, Грчишта, Смол, Гавато, Бо
городица, Бајалци, Ореовци и други места, во кои наставата се 
изведувала на народен разбирлив јазик, а вероисповедта на црков
нословенски јазик. Во таа смисла, како што пишува индиректни- 
от сведок на тие настани — К. Шапкарев, . во сите овие села 
во училиштата и во црквите до скоро официјален јазик беше грч- 
киот. Одвај пред една година или малку порано во повеќето од 
нив започна да се воведува народниот јазик, а во некой села cè 
уште е грчкиот“. Шапкарев регистрирал еден интересен феномен 
во Гевгелија, дотогашниот грчки учител „да го воведува нашиот 
јазик во училиштата, грижејќи се да се запознае со него колку 
што е можно побргу.“33 34)

Во друг еден напис Шапкарев соопштува дека во повеќето 
од споменатите села во Гевгелиската каза, се создале селски оп- 
штини. Во таа смисла, најпрво регистрира дека богданчаните35) 
изградија независно од Фенерот, централна селска општина и ja 
признаа средишната централна епархиска општина во Кукупг4. 
Таа, како и другите селски општини во околината, заедно со1 на- 
хиските општини во Гевгелија и Валандово, „ . . .  р еш и  ј а си
те  д а  се и з б а в а т  од ф а н а р и о т с к и о т  в л а д и к а ,  
д а  не  му  п л а ќ а а т  д а н о  к, д а  не  му  го с п о м е -  
н у в а а т  и м е т о  во м о л и т в и т е  и д а  г о в о в е д а т  
м а ј ч и н и о т  ј а з и к  во у ч и л и ш т а т а  и ц р к в и т е .  Т а 
к а  и н а п р а в и ј а  о к о л у  В е л и г д е н  п р и з н а в а ј ќ и

33) Види во споменатата студија и статија на В. Картов.Ы) к(узман) А. Ш ( а п к а р е в ) ,  Кукушъ, 24 май 1870. — в. „Македонгя , 
бр. 55, Цариградъ, 4. VI 1870, к. IV, 2.

35) Единъ Б о г д а н ч а н и н ъ ,  Богданци — село отъ Поляно-Кукушката епархЫ. — в. „Македонгя", бр. 38, Цариградъ, 20. IX 1871, к. II, 3.
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j a  з а е д н о  со ц е л а т а  En а р х и  j a  ц е н т р а л н а т а  Ку
к у ш к а  о п ш т и н а . .  .“36).

Значи, во крајот на 60-тите и пючетокот на 70-тите 
години на XIX век, македонскиот народ во Гевгелија и Гевгелис- 
ката нахија, како истурен северозападен дел на Полјанската епар- 
хија, на чело со своето граѓанство, црковно-училишните и селски- 
те општини се откажуваат од јурисдикцијата на Цариградската 
патријаршија. Во училиштата и во црквите грчкиот јазик го заме- 
ниле со разбирливиот народен македонски јазик, односно црков- 
нословенскиот јазик, што се однесува за вероисповедта.

Завршни констатации и заклучоци

Црковно-просветните и националноослободителните борби на 
македонскиот народ за еманципација од Цариградската патријар- 
шија и грцизмот во крајот на 50-тите и то текот на 60-тите годи
ни на XIX век најголем и највпечатлив успех постигнале во Пол- 
јанската епархија. Тоа пред cè било обусловено од економското 
зајакнување на лраѓанството, од економскиот полет на Дојран- 
ската, Гевгелиската, а особено на Кукушката црковно-училишна 
општина на чело* со Нако Станишев. Учителствувањето и култур- 
но-просветната и општествена дејност во Полјанската епархија 
на Андроник Јосифчев, Алексеј Зографски, Димитар Миладинов, 
Рајко Жинзифов, Партенија Зографски, Хаџи Павел Граматиков 
Божигробски, Кузман Шапкарев, Венијамин Мачуковски и на дру- 
ли познати македонски културно-просветни дејци и будители на 
преродбенското движење несомнено позитивно влијаеле во осо- 
знавањето на македонскиот народ од овој дел на Македонија, во 
зголемувањето* интензитетот на борбата за еманципација од Ца
риградската патријаршија и грцизмот, во заменувањето на грчки
от оо мајчиниот народен македонски јазик во училиштата, а цр- 
ковнословенскиот во богослужбата.

Прифаќањето на привидна унија со Римокатоличката црква 
во ова време што е секако средство за еманципација од Патријао- 
шијата и грцизмот, со започнувањето на одделните православии 
обичаи, црковнословенскиот јазик во богослужбата, а македон
скиот во училиштата; желбата за хиротонисување на македонски 
архиепископ под јурисдикција на папата и слично, — воделе кон 
решавање на Македонского црковно прашање, а со самого тоа 
и на македонската посебност.

Најпосле, хиротонисувањето на Партенија Зографски за Пол- 
јански епископ е придобивка од големо значење. По укинувањето 
на Охридската архиепископија за првпат македонскиот народ се 
здобива со македонски владика. Тоа била и прва поголема побе

36) К(узман) А. Ш ( а п к а р е в ) ,  Кукушъ, 31 май 1870 — в. „Македо- тя", бр. 58, Цариградъ, 15. VI 1870, к. III, 2.
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да на македонските верници во борбата за еманципација од Ца- 
риградската патријаршија и грцизмот, што природно водело кон 
решавање на Македонского црковво прашање преку обновување- 
то на Охрид ската архиепископија. Ова како и шюдната неколку- 
годишна дејност на Партенија влијаеле не само среде епархио- 
тите во Полјанската аперхија, туку и кај останатите верници, ма- 
кедонското граѓанство и интелигенцијата со уште поголем елан 
да истраат во борбите за конечен успех за целюсната еманципа- 
ција од Патријаршијата и грцизмот, што до израз доаѓа во кра- 
јот на 60-тите и почетокот на 70-тите години на XIX век.

Aleksandar TRAJANOVSKI

THE STRUGGLE FOR EMANCIPATION FROM THE CONSTAN
TINOPLE PATRIARCHY AND GRECISM IN THE POLJAN'S 
EPARCHY AT THE END OF THE 50 THIES AND IN THE

COURSE OF THE 60 THIES OF THE XIX CENTURY

S u m m a r y

The economic strength of the Macedonian citizens and inte- 
lectuals in the Poljan's eparchy in the middle of the XIX centu
ry, and together with it the Dojran, Gevgelia and Kukuš’s religio
us school community head by Nalco Stanišev, conditioned the suc
cess of the religious and educational people’s liberation struggles 
for emancipation from the Constantinople Patriarcy and Grecism  
at all. The teacher's activity, cultural, educational and social acti
vity o f this time in the Poljan's Eparchy of Andronik Josifčev, 
Aleksej Zografski, Dimitar Miladino v, Raj ko Žinzifov, Partenija 
Zografski, Hadži Pavel Gramatikov—Božigrobski, Kuzman Šapka- 
rev, Venijamin Mačukovski and other Macedonian cultural and 
educational actors and awekers of the revival's movement, with  
no doubt, influenced positively on the consciousness of the Mace
donian people from this part of Macedonia, in increasing the in
tensity of the struggle for emancipation from the Constantinople 
Greek Patriarchy and Grecism in changing the Greek with Mace
donian people's language in the schools, and church-slavic in the 
church.

The acceptance of an illusory union with the Rome Catholic
Churc of this time, which, of course, represents means for eman
cipation from the Patriarchy and Grecism, by keeping of some
orthodox customs, the church-slavic in the church and the Mace
donian in the schools; the desire for a Macedonian archbishop 
under pope's jurisdiction and the like, led towards solution of 
the Macedonian religious question, and the Macedonian indivi
duality at all.
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Finally, the crowning of Partenija Zografski as a bishop 
of the Poljan’s Eparchy is a contribution of a great significance. 
After the abolishment o f the Ohrid's Archbishopric (1776) this is 
for the first time the Macedonian people to have a Macedonian 
bishop. It was the first bigger victory of the Macedonian people 
in the struggle for emancipation from the Constantinople Patri
archy and Grecism, which naturally led towards solution of the 
Macedonian religious question, through restoration of the Ohrid's 
Archbishopric. This, as well as the fertile activity of Partenija 
influeced not only among the bishops in the Poljan's Eparchy, 
but with the other church followers, the Macedonian citizens and 
intelectuals in order to  survive in the struggle for a final success 
for national emancipation from the Patriarchy and Grecism, which 
was expressed towards the end of the 60 thies and the beginning 
of 70 thies of the XIX century.
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