
ПРОПАГАНДИТЕ ВО МАКЕДОНИЈА

1. Црковно – училишни општини

Црковно-училишните  општини  биле  црковни,  просветни  и  културни
институции со самоуправна дејност во рамките на Охридската архиепископија.
Тие издавале крштелни свидетелства (Крштеници), се грижеле за црковно –
просветните,  комуналните,  здравствените  и  социјално-хуманитарните
проблеми, а исто и посредувале во решавањето на семејните и наследните
права  и  спорови.  Преку  нив  се  случувал  целиот  општествено-политички  и
културно-просветен живот на христијанското население.

Со  укинувањето  на  Ох.архиепископија  во  1767  год,  црковно-училишните
општини  потпаднале  под  јурисдикција  на  Цариградската  патријаршија.  Таа
интензивно почнала процес на грцизирање на црковно-училишните општини и
преку  нив  ја  ширела  грчката  пропаганда,  во  обид  да  го  асимилира
македонското христијанско население.

Но,  во  XIX  век,  со  миграциите  село-град,  градовите  добиваат  изразито
македонски  карактер,  а  во  нив  се  појавува  македонско  економски  моќно
население  (занаетчии  и  трговци)  кое  ги  презема  управите  на  црковно-
училишните општини под своја контрола. Со тоа црковно-училишните општини
се одвојуваат од Цариградската патријаршија и функционираат како посебна
самостојна црковна власт.

Тие  воделе  грижа  за  градење  и  одржување  на  цркви  и  манастири,  за
отворање  на  училишта  во  рамките  на  црковно-училишните  општини,
поставување на учители, свештеници и сл. Црковно-училишните општини во
наставата го воведуваат македонскиот народен јазик и имаат голема улога во
зачувувањето на верскиот, културниот и националниот идентитет.

2. Унијатство

Кога Цариградската патријаршија се обидувала да го грцизира македонскиот
народ  преку  црквата,  наидувала  на  отпор  кој  се  манифестирал  преку
неприфаќање  на  грчкиот  јазик  во  богослужбата,  протести  на  населението,
неплаќање  на  давачките  кон  црквата  и  сл.  Посебен  вид  на  отпор  против
грчката црковна пропаганда е УНИЈАТСТВОТО.

Унијатството претставува општествена појава кај православно христијанско
население кое го прифаќа римскиот Папа за свој врховен верски поглавар. (Со
унијатството  православните  верници  не  преминуваат  во  католицизам,  туку
само  го  прифаќаат  Папата  за  врховен  верски  поглавар.  Црковните  обреди,
практикувањето на религијата, верските институции и објекти остануваат исти
како претходно, те. како во православието)



Во  Македонија  во  19  век  имало  два  обиди  за  унија  со  римокатоличката
црква.  Унијатството  следува  како  одговор  на  населението  против
Цариградската  патријаршија  и  е  силно  изразено  за  100  годишнината  од
укинувањето на Охридската архиепископија.

Првата  иницијатива  за  унијатство е  во  градот  Кукуш во  1859  год.  а
иницијатор  и  предводник  на  идејата  е  Димитрија  Миладинов.  Оваа  унија  е
спречена  со  црковна  интервенција  на  Русија,  која  издејствувала  кај
Цариградската патријаршија, за дојранско – кукушки владика да го постави
Партенија Зографски (македонски учебникар и преродбеник)

Вториот  обид  за  унија е  многу  посилен  и  помасовен.  Се  случува  во
1873/74 год. кога Цариградската патријаршија и новосоздадената православна
црква  –  Бугарската  егзархија  се  спогодувале  меѓусебе  за  сметка  на
македонското население. Тогаш шест македонски црковни општини од југот на
Македонија,  покренале  иницијатива  за  обновување  на  Охридската
архиепископија  како  унијатска  црква  со  Ватикан.  Водач  на  ова  унијатско
движење бил беровскиот учител Димитар Попгеоргиев Беровски. Оваа втора
иницијатива  за  унија  постепено  згаснала  со  активноста  на  егзархискиот
пратеник Петко Славејков во Солун и со Разловечкото востание.

Трет  обид  за  унија има  во  1891/92  год.  кога  митрополитот  скопски
Теодосиј Гологанов преговарал со претставници на римокатоличката црква, за
Скопската епархија да излезе од составот на Бугарската егзархија и да стапи
во  унија  со  Ватикан.  Теодосиј  е  прогласен  за  македонски  сепаратист,  а
турските  власти  го  уапсиле,  Егзархијата  го  расчинила  од  митрополитската
титула и го испратиле во Бугарија во манастир.

Незадоволството од грчкото свештенство во Македонија, освен со обиди за
унијатство, било манифестирано на различни начини.

На пр:
Учителот  Јанаки  Стрезов  организирал  две  петиции  со  кои  собрал  5000,

односно  12000  потписи  на  граѓани  кои  барале  обновување  на  Охридската
архиепископија. 

Скопјани ги отфрлале богослужбите на грчки јазик и ги запалиле грчките
книги во 1860.

Во Прилеп и Штип биле избркани грчките свештеници ... 
и сл.

3. Дејствување на пропагандите

Најстара и најорганизирана пропаганда е Грчката. Грците преку црквата и
печатените материјали се обидувале да ја прикажат Македонија за грчка земја.

Од 70-тите години на 19 век силни се и бугарската и српската пропаганда.

За потребите на српската пропаганда во Белград било формирано друштвото
„Св.Сава“ преку кое во Македонија биле испраќани учители, бабици, лекари,
свештеници, учебници, весници ... и сл.

Преку  поткуп  и  на  различни  начини  српски  пропагатори  се  уфрлале  во
водството на црковно училишните општини и ширеле србизам.



На македонските ученици кои би учеле во Србија им биле давани бесплатни
учебници, стипендии, интернатско сместување, храна, облека и сл. 

Српската и бугарската пропагаторска машинерија, печатела и учебници кои
се напишани на македонски народен јазик но со просрпска или пробугарска
насока во нив. 

Познатиот  бугарски  деец  Петко  Славејков  во  1869  се  обидел  да  печати
македонски учебници на бугаризиран јазик, а истото тоа на српски јазик го
направил Стојан Новаковиќ 20 години подоцна.

Пропагандата  се  ширела  и  преку  отворање  на  училишта,  читалишта
(библиотеки),  разни  здруженија  на  граѓани,  празнувања  на  национални
празници на соседните држави, трговски агентства и сл.

Освен  споменатите,  во  Македонија  во  периодот  од  средината  на  19  и
почетокот на 20 век застапени се и католичката пропаганда, протестантската
пропаганда и романската пропаганда. (романската пропаганда е кај влашкото
население во Македонија)

Најпознат протестантски мисионер од почетокот на 20 век во Македонија е
Мис Елен Стон (Хелен Стон). (Да си го гледате филмот МИС СТОН).

МАКЕДОНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ДРУШТВА

ВО ЕМИГРАЦИЈАТА

Од економски и политички причини, изложени на насилства, пропаганда и
сл. многу македонци ја напуштале родната земја и емигрирале во соседните
држави, европските и прекуокеанските земји.

Таму  тие  се  поврзувале  по  роднокрајна  основа  и  создавале  најразлични
друштва и организации во кои го негувале роднокрајниот македонски јазик,
културата и традицијата.

Попознати од нив се:
- Словеномакедонска книжевна дружина, на Ѓорѓија Пулевски, создадена

во Бугарија во  1888 год со цел „да ја прероди народната македонска
литература“ . Бугарските власти веднаш го оневозможиле дејствувањето
на оваа дружина

- МЛАДА МАКЕДОНСКА КНИЖЕВНА ДРУЖИНА (1891 – 1894). Во неа
членувале  млади  македонски  интелектуалци  кои  биле  избегани  од
егзархиските и српските училишта во Македонија и нашле прибежиште во
Софија.
Таму од  1892 год. го издавале списанието „ЛОЗА“ во чии текстови
употребувале посебни гласовни и правописни јазични карактеристики со
кои промовирале посебен македонски јазик. По списанието, членовите се



наречени  „ЛОЗАРИТЕ“  а  се  развива  и  „ЛОЗАРСКО  ДВИЖЊЕ“.  Во
текстовите лозарите се залагале за македонска национално – културна
индивидуалност,  поради што биле обвинети за македонски национален
сепаратизам. Поради тоа од бугарските власти биле апсени, затворани и
прогонувани.  Меѓу  нив  се  и  основачите  на  МАКЕДОНСКАТА
РЕВОЛУЦИОНЕРНА ОРГАНИЗАЦИЈА.

- Македонска  социјалистичка  работничка  група,  формирана  во  Софија
(1893) од Васил Главинов. Низ своите печатени материјали пишува дека
„ослободувањето  на  Македонија  треба  да  биде  дело  на  самите
Македонци„  
Членови на социјалистичката група станале Веле Марков, Никола Карев,
Никола Петров Русински и други.

- Учениците  Македонци,  на  белградската  учителска  школа  (Србија)
формирале во 1893 год. УЧЕНИЧКО ДРУШТВО – ВАРДАР

- Во Швајцарија 1898 македонски емигранти формирале Таен македонски
револуционерен комитет

- Во Санкт Петерсбург (Петроград) тогаш – главен град на Русија, ВО 1902
создадена е македонска национална институција МАКЕДОНСКО НАУЧНО
ЛИТЕРАТУРНО  ДРУГАРСТВО.  Ова  другарство  преку  меморандум  до
руските и османлиските власти бара создавање на автономна Македонија
со службен македонски јазик. Член на другарството е  КРСТЕ ПЕТКОВ
МИСИРКОВ кој  во  1903  год.  во  Софија  ја  издава  книгата  „ЗА
МАКЕДОНЦКИТЕ  РАБОТИ“.  Во  1905  год  во  Одеса,  КПМисирков  го
издава  списанието  „Вардар“  на  македонски  (тогашен)  современ
литературен јазик и правопис.


