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„Господ бара три работи од секој човек кој е крстен: 
православна вера од душата, вистина од јазикот и умереност 

од телото“. 
 

св. Григориј Богослов 





 

УВОД 

 

Од времето на Евсевиј Кесариски, првиот христијански историограф, 

до денес се изменија многу работи во делот на историската наука што се 

занимава со Црквата и прашањата поврзани со неа. Историјата како наука 

уште во XIX век ја дефинираше научната методологија како единствен услов 

за приближување до историската вистина. Ова е особено важно ако се има 

предвид фактот дека секој период од историјата на Црквата, било спонтано 

низ присутните сугестии на авторитетите, било организирано преку 

дејствувањето на политичките, религиозните и општествените фактори, на 

историчарите им наметнува насочување на нивната работа и гледишта што се 

штетни за научноста. Тука се вбројуваат секогаш присутните митски 

претстави и колективни илузии, заблуди и предрасуди. Токму затоа, доколку 

строго не се придржува до принципите на научноста, историчарот ризикува 

да стане роб на лукавиот затвор што му го градат идеологиите1. 

Од друга перспектива, но со иста намера, норвешкиот историчар Кнут 

Честели ќе каже дека науката треба да се темели на елементарната 

пристојност, интелектуалната чесност и совесното истражување. Митската, 

идеологозирана претстава на нашето минато, за жал, води кон погрешни 

правци во нашето однесување во стварноста2. 

Како заклучок од кажаното следи дека ако нешто воопшто сакаме да 

научиме за историјата на Црквата, нашите претстави за неа не смеат да се 

засноваат на митови, предрасуди, а најмалку на идеологија од кој било вид. 

Токму тоа беа првите дилеми и стравови кога решив да прочепкам низ 

историјата на христијанската Црква во Македонија во периодот од 

                                                 
1 Ivan Ðurić, Istorija – pribežište ili putokaz (Sarajevo: Svjetlost, 1990), 15. 
2 Knut Ćestali, Prošlost nije više ono što je nekad bila, prev. Ivan Rajić (Beograd: Geopoetika, 

2004), 25. 
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признавањето на христијанството за

Империја (313) до доаѓањето на Словените

простори. 

 

Појавувајќи се непосредно по 

во монархија, растејќи и развивајќи се

христијанството било една од низата

придонело за трансформирање на античкиот

историски период на средновековието

во голема мера придонело за воспоставување

вредности. 

Историјатот на Црквата се дели

нов период го карактеризирале крупни

секогаш, без исклучок, барале редефинирање

етаблираната политичка власт. Првиот

којшто во науката е означен како ранохристијански

на христијанството во првата половина

мислење околу точните хронолошки

автори, тоа е годината 313 и издавањето

автори, пак, за меѓник го земаат издавањето

г. со што христијанството станало

Империјата.  

Вториот период од историјата на

г. завршувајќи во 1054 г. кога дошло

Црква на Источна (Православна) црква

Третиот период е во хронолошката рамка
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христијанството за рамноправна религија во Римската 

Словените (VI–VII век) на јужнобалканските 

 

 преуредувањето на Римската Република 

се во текот на следните неколку векови, 

низата причини што со своето влијание 

античкиот свет и преминот во новиот 

дновековието. Тоа било многу повеќе од религија и 

воспоставување на нови цивилизациски 

дели на четири, односно пет периоди. Секој 

крупни политички трансформации кои, 

редефинирање на односот на Црквата кон 

Првиот период од постоењето на Црквата, 

ранохристијански, се протега од почетоците 

половина на I век. Не постои единствено 

хронолошки рамки кога завршува. Според едни 

издавањето на Миланскиот едикт, а други 

издавањето на Едиктот на Теодосиј I во 392 

станало единствена дозволена религија во 

историјата на Црквата се протега од 313 г. или 392 

дошло до конечна поделба на христијанската 

Православна црква и Западна (Римокатоличка) црква. 

хронолошката рамка од 1054 г. до крајот на XVIII и 
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почетокот на XIX век, а, пак, четвртиот

националните цркви. Некои автори зборуваат

на христијанската Црква, чиишто почетоци

реалсоцијализмот во Европа во почетокот

Ние, пак, нашиот предмет 

хронолошката рамка од 313 до 700 година

од историјата на Црквата – период на

прогони, нејзино постепено етаблирање

општествено-политичкиот и културниот

период на дефинирање на симболот на

најплодните полиња за научни истражувања

 

 Ширењето на христијанството

започнало многу рано, уште во средината

текстови  соопштуваат дека апостолот

мисионер што ја посетил Македонија

Благодарение на неговата мисионерска

биле формирани во Филипи, Тесалоника

каде што претстојувал апостолот Павле

Македонија. Освен во Филипи, Тесалоника

брзо се раширило и во другите делови

Изворите, пишани и археолошки, упатуваат

заедници во градовите Стоби, Хераклеја

                                                 
3 Стивен К. Баталден, Преиспитување 

православието, (Скопје: Култура, 1997), 33–39.
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четвртиот период е времето на формирање на 

зборуваат и за петти период од развојот 

што почетоци ги поврзуваат со паѓањето на 

почетокот на 90-тите години на XX век3. 

предмет на проучување го ограничивме во 

 700 година. Тоа е исклучително важен период 

период на нејзина консолидација по жестоките 

етаблирање во сите сфери на 

културниот живот во Империјата, а воедно и 

симболот на верата. Затоа овој период е еден од 

истражувања.  

 

христијанството на територијата на Македонија 

средината на I век. Новозаветните библиски 

апостолот Павле бил првиот христијански 

Македонија проповедајќи го Христовото учење. 

мисионерска дејност силни христијански општини 

Тесалоника (Солун) и Бероја (Бер) – градови 

Павле за време на трите патувања во 

Тесалоника и Бероја, христијанството многу 

делови на територијата на Македонија. 

упатуваат на постоење на христијански 

Хераклеја Линкестис, Лихнидос, Баргала, 

Преиспитување на традицијата: есеи за историјата на 

39. 
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Амфипол, Скупи и др. Тие подоцна прераснале во силни и значајни 

епископски седишта. За кусо време Македонија станала центар на 

христијанството на Балканот. Овој примат особено го имала Тесалоникиската 

епископија задржувајќи го и во периодот по признавањето на 

христијанството за рамноправна религија во Римската Империја во 313 

година. 

 Соочени со сè поголемото ширење на христијанското учење, 

почнувајќи од времето на императорот Нерон (54–68), римските власти 

започнале со масовен прогон на христијаните и на христијанската Црква. 

Нивната цел била да го искоренат христијанството како религија. Токму затоа 

прогоните ги засегнале христијанските црковни општини на целата 

територија на Империјата. Се разбира, тука не била исклучок ниту 

Македонија. Како резултат на овие прогони, животот го загубиле голем број 

христијански верници. 

„Затоа, за да ги замолчи тие озборувања, Нерон измисли виновници и ги 

подложи на најсурови измачувања оние што беа омразени поради нивните гадости, а 

кои народот ги нарекуваше христијани. Името им произлегува од Христос, кој беше 

погубен за време на владеењето на Тибериј по наредба на еден од нашите 

прокуратори Понтиј Пилат; и ова мошне опасно празноверие, иако за момент 

запрено, сепак, повторно се појави не само во Јудеја каде што беше изворот на ова 

зло туку и во Рим, каде сите гнасни и срамотни работи наоѓаат прибежиште и 

стануваат популарни. Според тоа, најпрво беа уапсени сите оние што ја признаа 

вината, а потоа, врз основа на нивното сведочење, и друго огромно мнозинство од 

нив беше осудено, не толку поради вината за палењето на градот колку заради тоа 

што го имаат омразено човечкиот род. Убиваните беа подложени на потсмев. Тие, 

наметнати во кожи од диви ѕверови, умреа растргани од кучиња или, пак, беа 

распнати на крстови или, пак, спалени во оган служеа како факели во ноќта“. 

Cornelius Tacitus, Annales 15, 44, ed. Charles Dennis Fisher  

(Oxford: Clarendon Press, 1906) 
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 Последниот римски император

реставрација на паганството, бил Флавиј

имало одраз и во Македонија каде што

прогон на членовите на христијанските

прогони биле разурнати значителен

освен тоа маченички пострадале и извесен

кои се вбројува маченичката смрт на 

Нивниот култ со текот на времето се проширил

пошироко на Балканот. 

 Главната причина поради која

тешки моменти во периодот од I до

паганската религија, се должи на фактот

моралниот пад на Римската Империја

паганските верници, ја губеле самодовербата

економскиот и политичкиот пад на Римската

него. Христијаните ова го толкувале

суровоста на кои биле подложени

христијанството станувало сè посилно

зголемувал. Сето тоа довело до наметнување

политички фактор во Римската Империја

 

Историскиот период, во чија хронолошка

на проучување (313–700 г.), е особено

одбележале не само политички и културни

Црквата, како на догматски така и на

најпрво, на консолидација, а потоа и на
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император, кој по 313 г. направил обид за 

бил Флавиј Клаудиј Јулијан (361–363). Тоа 

каде што локалната римска власт започнала со 

христијанските општини. Како резултат на овие 

ачителен број христијански црковни објекти, а 

извесен број христијански верници, меѓу 

смрт на Петнаесетте тивериополски маченици. 

времето се проширил низ цела Македонија и многу 

која христијанството ги пребродило сите 

до IV век, воедно и неговата победа над 

фактот што успеало да ја надмине кризата и 

Империја. Паганските свештеници, и воопшто 

губеле самодовербата, гледајќи го моралниот, 

на Римската Империја, немоќно стоејќи пред 

толкувале како божја казна за неправдите и 

подложени. Наместо да биде искоренето, 

посилно, а бројот на христијаните се 

наметнување на христијанството како важен 

Империја. 

 

чија хронолошка рамка е посочениот предмет 

особено важен од повеќе аспекти. Него го 

и културни туку и коренити промени во 

така и на организационен план. Тоа е време, 

потоа и на етаблирање на Црквата во сите сфери 
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на општествено-политичкиот и културниот живот во Римската Империја. 

Воедно, зборуваме за епоха на големи христолошки и други догматски 

расправи; период кога христијаните настојуваат да изградат единство во 

верувањето. Но и покрај сè, догматските несогласувања неизбежно довеле до 

поделби, шизми и отворени конфронтации во Вселенската црква.  

Во исто време, христолошките спорови секогаш имале политичка 

заднина и импликации. Најдобар пример за ова се несторијанците, кои, иако 

малубројни во Византија, сепак успешно дејствувале во соседната Персија. 

Тамошните персиски владетели, и покрај долгите прогони, на крајот, конечно 

ги прифатиле христијаните најмногу поради фактот што најголемиот број од 

нив биле несторијанци и оттука не &  биле лојални на Црквата во 

Константинопол.  

Истите заклучоци можат да се изведат и од примерот со 

монофизитите. Тие, и покрај осудата на нивното учење, ги отфрлиле 

решенијата донесени на Четвртиот вселенски собор во Халкедон (451), 

цврсто држејќи ги позициите и влијанието во Александриската и 

Антиохиската патријаршија. Веќе од средината на VI век монофизитите се 

организирале во одвоени цркви: јаковитската црква во Сирија и копската 

црква во Египет4.  

Следна карактеристика на христијанската Црква во периодот од IV до 

VIII век е институцијата Вселенски собор. Неговата цел била да обезбеди 

единство во верата. Притоа, еден собор за да се нарече вселенски морал да 

исполнува одредени услови. Еден од нив бил неговите одлуки да бидат 

прифатени од сите епископски седишта и да важат за целата Вселенска црква. 

Токму институцијата на вселенските собори и, се разбира, секогаш 

                                                 
4 Жан-Клод Шене и Бернар Флизен, Византија: историја и цивилизација, прев. Јасна Видић, 

Београд: Clio 2010, 254–255. 
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присутниот авторитет на императорската

симболот на верата. 

Освен од христолошките, Вселенската

внатрешно-политичките расправи: која

приматот во христијанската екумена. 

Константинополската црква предизвикало

Антиохија. Воедно, и односите на Константинопол

мошне сложени. Тоа се должи на повеќе

источното свештенство не било спремно

римскиот папа. Тие, иако го признавале

исто време имале сериозен отпор кон

што ќе пресудува за работите што се однесуваат

 

Почнувајќи од 313 г., улогата

Како дел од општествената елита

зголемувале. Тие не биле одговорни 

клер, туку постепено станале важни

епископувале. Воедно, функцијата на епископите

на судската и на административната

највлијателни личности во својот град

зависност од градот каде што 

надлежностите меѓу одделни епископи

што епископите од една провинција биле

чие седиште било во главниот град на провинцијата
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императорската власт ќе доведат до дефинирање на 

Вселенската црква била вознемирувана и од 

расправи: која епископска столица да го има 

екумена. Имено, воздигнувањето на статусот на 

предизвикало вознемиреност во Александрија и 

на Константинопол со папската столица биле 

на повеќе причини, а најмногу на фактот што 

било спремно да го прифати приматот на 

признавале почесното првенство на папата, во 

отпор кон настојувањата Римската црква да е таа 

што се однесуваат на сета Вселенска црква. 

 

улогата на епископатот станувала сè поважна. 

елита, надлежностите на епископите се 

одговорни само за ракоположување на црковниот 

важни функционери во градовите каде што 

функцијата на епископите се проширила и во доменот 

административната власт. За кратко време станале 

град. Иако рамноправни меѓу себе, во 

 епископувале, постоеле разлики во 

епископи. Тоа најдобро се илустрира со фактот 

провинција биле под јурисдикција на митрополитот, 

град на провинцијата. 
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Пред крајот на уводниов дел

вниманието кон потребата од второ дополнето

објавената монографијата во 2013 

Христијанството во Македонија од

консолидација, етаблирање и дефинирање

печатена форма почнав да размислувам

формат. Причините за тоа се повеќе

дигиталните технологии овозможи електронското

секојдневниот живот. Новите кориснички

пакети, а особено употребата на интернетот

информациите придонесоа книгите во

популарни сред читателската публика

издание да го чита објавено на веб страница

формат како апликација за мобилен

всушност беа основните причини

Христијанството во Македонија од 313 

електронски формат. 

Во меѓувреме, пак, препрочитувајќи

Ефес (449) увидов некои нови моменти

од провинцијата Македонија Прима на

на нивниот став по однос на прашањето

архимандритски чин на Евтих. Овие нови

ова второ дополнето електронско издание

 На крајот монографијата содржани

поими кој го нема во првото издание

разговорите со моите колеги, а со цел
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уводниов дел со неколку реченици ќе го насочам 

второ дополнето електронско издание на веќе 

во 2013 година со истиот наслов: 

Македонија од 313 до 700 година: векови на 

дефинирање. Имено веднаш по објавувањето во 

размислувам за нејзино објавување во електронски 

повеќе. Последниве 20 години развојот на 

овозможи електронското издаваштво да стане дел од 

иснички сервиси, бројните софтверски 

интернетот во функција на брзиот проток на 

нигите во електронски формат да станат се 

публика. Читателот е во можност електронското 

веб страница, односно да го превземе во пдф 

мобилен телефон, таблет или компјутер. Тоа 

причини поради кои одлучив монографија 

од 313 до 700 година да ја публикувам во 

препрочитувајќи ги актите од Лажниот собор во 

моменти во врска со учеството на епископите 

на истиот. Меѓу другото ова се однесува 

прашањето за одземањето на презвитерскиот и 

Овие нови сознанија и анализи се содржани во 

издание. 

содржани Толковник на одбрани личности и 

издание. Потребата од него ја увидов во 

со цел читателот да може полесно да го следи 
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текстот во кој има поими кои се специфични

предмет на истражување. Воедно во текстот

кои сметав дека е полезно да се изготви

функција за подобро следење на историските

предмет на мојот интерес. 

 

На крајот од овој уводен дел, а

би сакал да изразам искрена благодарност

национална историја во Скопје. Пред

проблематиката од црковната историја

разните прашања. Можеби парадоксално

беа оние дали воопшто е важно да се проучува

споредена со другите историски настани

е толку важна? Токму ова, можеби, ќе

идно, размислување напишано на хартија

некакви подлабоки анализи во врска со

цитирам Леополд вон Ранке кој вели:

 

„Во учебниците по историја и литература

црковната од политичката историја

антиката преку средниот век сè до денес

испреплетуваат“. 

 

И сосема на крајот, нешто што

консумираат оваа монографија, а е

прочитаат во неа:  
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се специфични за проблематиката која е 

во текстот се спомнуваат и низа личности за 

изготви нивна кратка биографија повторно во 

на историските настани и процеси кои се 

 

дел, а воедно на почетокот од монографијата, 

лагодарност до повеќе лица од Институтот за 

Пред сè на колегите што работат на 

историја и религија за неретките дискусии по 

парадоксално, но вистинито, особено полемични 

да се проучува црковната историја. Дали таа, 

настани и општествено-политички процеси, 

можеби, ќе послужи како искра во некое ново, 

на хартија. Овде и сега, без да навлегувам во 

врска со поставената дилема, единствено ќе го 

ели: 

и литература можеме да ја одделиме 

историја, ама во секојдневниот живот, од 

денес, тие две категории меѓусебно се 

нешто што е упатено до сите оние што ќе ја 

а е пост скриптум на сето што ќе го 
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Велат дека историчарите можат да се поделат на три категории: оние што 

свесно лажат; оние коишто не знаат; и оние коишто грешат. Јас искрено се 

надевам дека ќе ме вброите во третата категорија. 

 

Уште еднаш, им благодарам на сите, а најмногу, се разбира, на моето 

семејство и посебно на ќерката Нада на која &  ја посветувам монографијата. 

 

Скопје, 12 јули 
на празникот Петровден (ст. стил) и  

1479 години од формирањето на архиепископијата Јустинијана Прима 
1602 години од формирањето на викаријатот во Тесалоника (Солун) 

1671 години од Миланскиот едикт 
2014 години од раѓањето на Исус Христос



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
„Како што има еден Бог и еден Господ така и вистинското 
достоинство е изразено преку единството во сликата на 
Едното Начело. И така, едната Црква, која ересите прават 

обид да ја поделат, е поврзана со единството во природата на 
Едниот. Ние зборуваме за древната Вселенска црква како за 
една врз основа на нејзината суштина, нашата замисла за неа, 

нејзиното потекло и прадостоинство“. 
 

св. Климент Александриски





 

Veritas non erubescit nisi abscondi ٭ 

Лав XIII, римски папа 

 

Христијанската Црква и воопшто христијанството во текот на 

изминатите два милениума оставиле силен печат во развојот на речиси целата 

светска цивилизација и култура. Тие имале големо влијание врз историските 

процеси и текови од антиката па сè до денес, со право предизвикувајќи општ 

интерес кај научната јавност насочен кон нивно дорасветлување и 

поверодостојно интерпретирање. 

 По признавањето на христијанството за рамноправна религија во 

Римската Империја (313 г.), настапила златната ера во христијанската 

литература кога, всушност, биле напишани голем број дела што се однесуваат 

на историјата на христијанската црква, нејзиното учење, организационата 

поставеност и сл. Најголемиот дел од христијанските автори биле лица од 

високата црковна хиерархија, кои во новонастанатите услови почнале да 

играат важна улога во јавниот живот во Империјата5. 

За основоположник на христијанската историографија се смета Евсевиј 

Кесариски
6. Тој е автор на повеќе дела, меѓу кои најзначајни се „Црковна 

                                                 
 .Вистината не се срами од ништо, освен од прикривањето٭
5 Averil Cameron, The Later Roman Empire (London: Harvard University Press, 1993), 14; 

Атанасије Јевтић – јеромонах, Патрологија, друга свеска (Београд: Богословски факултет 

СПЦ, 1984), 43. 
6 Георги Острогорски, Историја на Византија (Скопје: Наша Книга, 1992), 33; Јевтић, 

Патрологија, 44. 
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историја“ (Historia Ecclesiаstica) и „Животот на Константин“ (Vita 

Constantini). Во нив има податоци за историјата на христијанската црква од 

нејзините почетоци до околу 324 година. Притоа, од особено значење за 

реконструкција на настаните околу свикувањето на Никејскиот собор во 325 

г., неговиот тек и одлуки, како и тоа кој учествувал во него, е делото 

„Животот на Константин“. Имено, во недостаток на друг изворен материјал, 

ова дело е примарен извор за Соборот во којшто лично учествувал и неговиот 

автор. 

 

„Моја цел е да ги запишам успесите на светите апостоли заедно со 

времињата откако нашиот Спасител слезе, па сè до денес; да избројам колку важни 

работи се случија во историјата на Црквата; понатаму, кој раководеше со 

најугледните Цркви; потоа, кои луѓе усно, или писмено ја прокламираа Божјата реч; 

имињата, карактерот и времето на оние што желни за новотии дојдоа во заблуда и 

воведувајќи лажно учење, како гладни волци безжалосно го напаѓаа стадото 

Христово“. 

Eusebius, Historia Ecclesiastica 1,1 (PG 20) 

 

 За проучувањето на развојот на ранохристијанската црква во 

Македонија и за нејзината организациона поставеност од примарно значење 

се црковните документи датирани во првите седум века, но и оние со 

подоцнежен датум. Станува збор за два вида документарни извори: 

 

� списоци од заседанијата на вселенските и помесните црковни собори 

со имињата на присутните епископи и нивните потписи, и  

� административни списоци со имињата на епископските седишта 

според географското место и нивната хиерархиска поставеност во 

однос на Константинополската патријаршија. 
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 Овие извори овозможуваат да се реконструира сликата за 

ранохристијанските епископии во Македонија во периодот 313–700 година. 

Споредени меѓу себе, од првостепена важност се списоците на учесниците на 

вселенските и помесните црковни собори. Станува збор за извесен број 

епископи од Македонија што зеле учество на црковните собори – вселенски и 

помесни – а нивните имиња се посведочени, односно се потпишани на 

донесените акти. Овие акти (списоци) се објавени во повеќе едиции од кои ги 

консултирав следните: 

 

� Etienne Baluze, ed., Nova Collectio Conciliorum (Paris: 1683);  

� Joannes Dominicus Mansi, ed., Sacrorum Conciliorum Nova Amplissima 

Collectio, tomus IV, V, VI, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XVI, XVII/1, XVII/2 

(Florentiae: 1692–1769);  

� Eduard Schwartz, ed., Acta Conciliorum Oecumeniorum, v. I, II, (Berlin 

and Leipzig: 1924, 1926);  

� Eduard Schwartz, ed., Aus den Akten des Concils von Chalkedon. 

Abhandlungen der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, 

Philosophish – philologische Klasse XXX. Band 2. Abhandlung, 

(Munchen: 1927);  

� Eduard Schwartz, Über die Bischufslisten der Synoden von Chalkedon, 

Nicaea und Konstantinopel (Munchen: 1937); 

� Eduard Schwartz, Codex vaticanus gr. 1431: Eine antichalkedonische 

Sammlung aus der Zeit Kaiser Zenos. Abhandlungen der Bayerischen 

Akademie der Wissenschaften philosophisch-philologische und historische 

Klasse, No. 6, (Munich: 1927); 

� Godefridus Henschenius and Daniel Papebrochius, ed., Acta Sanctorum 

(reprint Cambridge: 2000); 
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� Ernest Honigmann, “The Original Lists of the Memebers of the Council of 

Nicaea, The Robber – Synod and the Council of Calcedon”, Byzantion 20, 

(1950); 

� A. Grillmeier und H. Bacht, ed., Das Konzil von Chalkedon, I–III 

(Wurzburg: 1951–1954); 

� еп. Атанасије Јевтић, прев., Свештени канони Цркве (Београд: 

Митрополије и Епархије: Црногорско-приморска, Дабробосанска, 

Новограчаничка, Бачка, Далматинска, Захумско-херцеговачка и 

Приморска, Православни богословски факултет Београдског 

универзитета, манастир Тврдош Слог: Братство Светог Симеона 

Мироточивог, 2005) 

� The Acts of the Council of Chalcedon, Volume One: General Introduction, 

Documents before the Council, Session I, translated with introduction and 

notes by Richard Price and Michael Gaddis (Liverpool: Liverpool 

University Press, 2005). 
 

Дел од списоците со учесниците на вселенските собори се наоѓаат и во 

изданијата на Бугарската академија на науките насловени како: Извори за 

българската история, Гръцки извори за българската история, т. I, II, III, IV, 

V, VI, VII, VIII, съставили и редактирали, И. Дуйчев, М. Войнов, Б. Примов, 

В. Велков (София: Българска академия на науките, 1954, 1958, 1960, 1961, 

1964, 1967, 1980). Станува збор за селектиран изворен материјал од 

вселенските и помесните црковни собори каде што се наведени потписите на 

епископите од Балканот, учесници на соборите. 

Друг извор што е од посебно значење за реконструкција на црковниот 

епископат се списоците на епископските седишта од Империјата. Тие 

претставуваат пописи на епископските седишта распоредени низ целата 

Империја, вклучувајќи ги тука и епископиите во Македонија. Сепак, мора да 

се нагласи дека не може со сигурност да се утврди дали овие списоци 
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(нотиции) произлегуваат од патријаршиската канцеларија во 

Константинопол. Оттука не може да ги третираме како официјални 

документи на Патријаршијата.7 Но и покрај ова, како што веќе напоменав, 

нотициите овозможуваат исклучително добра и целосна претстава за 

епископската мрежа од почетокот на VII па сè до крајот на XIV век. Досега се 

зачувани  21 нотиција од кои единствено последната датира по 1453 година. 

Од нивните критички изданија го користам тоа што е под редакција на Жан 

Дарузе печатено во 1981 година8.  

Друг извор од којшто може делумно да се реконструира 

ранохристијанскиот епископат во Македонија е Хиероклевиот синекдем9. 

Станува збор за географски список со 64 провинции и преку 900 градови. 

Иако се работи за извор од првата половина или од средината на VI век, сепак 

може да се претпостави дека градовите споменати во него воедно биле и 

седишта на епископии во IV–V век.  

Друг мошне важен извор за историјата на Римската Империја во 

доцната антика, вклучувајќи ја тука и христијанската Црква, е Теодосиевиот 

кодекс (Codex Theodosianus). Се работи за збирка на важечки закони во 

периодот од владеењето на Константин Велики до Теодосиј II. Оваа збирка 

(кодекс) била составена во Константинопол по наредба на Теодосиј II по кого 

го добила и името10. Тоа е првата официјална збирка на императорски закони 

                                                 
7 Досега се познати единствено две нотиции што се поврзуваат со конкретен автор: 

Нотицијата бр.1, авторство на Епифаниј, архиепископот на Кипар и Нотицијата бр. 14 на Нил 

Доксопатер. 
8 Jean Darrouzès, ed. Notitia episcopatuum ecclesiae Constantinopolitanae: text critique, 

introduction et notes (Paris: Institut Etudes Byzantines, 1981). 
9 Hieroclis Synekdemos (Guide). After Ernest Honigmann, ed., Le Synecdèmos d'Hiéroclès et 

l'opuscule géographique de Georges de Chypre, (Bruxelles: 1939), проверено на 19.12.2012, 

http://soltdm.com/sources/mss/hierocl/hierocles.htm 

10 Cameron, The Later Roman Empire, 15; Острогорски, Историја на Византија, 76. 
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издадена по Константин Велики, која содржи импозантен број, од околу 2 

500, правни прописи и акти што биле донесени меѓу 311 г. и 438 г., при што 

поголем број од нив ги уредуваат односите во црковната сфера. Преку нив 

можеме да го следиме развојот на христијанската Црква по 313 г. кога 

настапил новиот период од нејзиниот развој. 

Во делот насловен како Христијанството во Македонија во V век, 

предметот на проучување е насочен кон формирање на викаријатот во 

Тесалоника, понатаму на местото и улогата на епископиите во Македонија во 

христолошките спорови во V век, како и на спорот меѓу Римската црква и 

Константинополската патријаршија во врска со јурисдикцијата над 

епископиите во Македонија. Целата оваа проблематика е отсликана во 

редицата папски писма од V век, што се однесуваат на настанувањето на 

викаријатот во Тесалоника, како и на периодот на Акакиската шизма (484–

518); писмата ги одразуваат интересите на римската столица на овој дел од 

Балканот и нејзините перманентни несогласувања со Константинопол околу 

црковната јурисдикција во Источен Илирик, вклучително и Македонија. 

Најголемиот дел од нив се објавени во Patrologiae cursus completus, series 

Latina, tomus XX, L, LIV, LV, LV, LVIII, LVIX, LX, LXIII, LXIX, LXXX, LXXXVII, 

CXIX, ed. J. P. Migne (Pariis: 1845–1852) и Epistularum Romanorum pontificum 

ad vicarios per Illyricum aliosque episcopos Collectio Thessalonicensis, ed. C. 

Silva-Tarouca (Romae: 1937). 

Дел од оваа кореспонденција меѓу римските папи, 

константинополските патријарси, но и поглаварите на Александриската и 

Ерусалимската патријаршија е преведена на современите јазици. Од 

изданијата што ми беа достапни за користење ги набројувам:  

 

� Philip Schaff and Henry Wace, ed., Nicene and Post – Nicene Fathers, 

Second Series, (Edinburgh: Hendrickson Publishers, 1994);  
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� Bart D. Ehrman and Andrew S. Jacobs, ed. and transl., Christianity In Late 

Antiquity, Selected sources (New York: Oxford University Press, 2004);  

� Proclus of Constantinople and the Cult of the Virgin in Late Antiquity: 

Homiles 1–5, texts and translations by Nicolas Constas, (Boston: Brill 

Academic Pub, 2003);  

� St. Cyril of Alexandria, Letters 1–50, transl. Jonh I. McEnerney 

(Washington: Catholic University of America Press, 1987). 

� Jasper Detlev and Horst Fuhrmann, ed., Papal Letters in the Early Middle 

Ages, (The Catholic University of America Press: 2001). 
 

Од наведените изданија посебно го издвојуваме Nicene and Post – 

Nicene Fathers, Second Series во редакција на Филип Шаф и Хенри Вејс 

коешто содржи 14 томови со делата на Црковните Отци од IV до VIII век. Во 

последниот од нив, 14 том, се содржани каноните и актите од седумте 

вселенски црковни собори, како и каноните од неколку помесни црковни 

собори со екуменско значење.  

До нова, квалитативна промена во сферата на црковно-правните 

односи во Македонија дошло во времето на Јустинијан I (527–565). Тоа е 

времето кога била формирана архиепископијата Јустинијана Прима. Станува 

збор за наполно нов и самостоен црковен субјект што ја имал целосната 

јурисдикција над епископиите во Македонија и пошироко. Од изворите што 

се однесуваат на наведената проблематика од особено значење се двете 

новели на Јустинијан I нумерирани како XI и CXXXI со кои се регулира 

постоењето на архиепископијата Јустинијана Прима. Притоа, Новелата XI 

датирана од 14 април 535 година, во критичките изданија носи наслов De 

privilegiis archiepiscopi Primae Iustinianae, а, пак, Новелата CXXXI е 

насловена како De ecclesiasticis canonibus et privilegiis и содржи 15 глави од 

кои третата се однесува на привилегиите на Јустинијана Прима. Содржината 

на споменатата трета глава од Новелата CXXXI може да се подели на два 
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дела. Во првиот дел е определена територијата (диецезата) на 

архиепископијата Јустинијана Прима, а во вториот дел од текстот се одредува 

нејзиното место во црковната хиерархија. На крајот од новелата е запишан 

датумот и местото на нејзиното издавање, 18 март во Константинопол 545 

година. Она што е важно да се напомене е дека постојат повеќе критички 

изданија на наведените новели. Од нив ги користев изданијата содржани во 

Corpus Iuris Civilis, recogn. Rudolfus Schoell (Berolini: MCMXII) споредувајќи 

со изданијата објавени во Извори за българската история, Гръцки извори за 

българската история, т. II (София: Българска академия на науките, 1958).  

За предметот на проучување поврзан со Јустинијана Прима особено 

беше значајно користењето на делото на Прокопиј Кесарски насловено За 

градбите (De aedifficiis) во шест книги. При составувањето на ова дело, 

Прокопиј ги користел официјалните документи и достапната литература од 

тој период. За нашиот предмет на проучување e важна четврттата книга 

којашто се однесува на градителската дејност на Јустинијан во префектурата 

Илирик. Во неа посебен простор е отстапен на описот на градот Јустинијана 

Прима. Од критичките изданија на De aedifficiis го користев Corpus 

Scriptorum Historiae Byzantinae, vol. III, ed. K. W. Dindorf, trans. Claude Maltret 

(Bonnae: MDCCCXXXVIII). 

Други автори што сведочат за градот Јустинијана Прима, чиишто 

критички изданија ми беа на располагање, се Агатиј Миринејски11 и Јован 

Малала12, а пак, Јован Антиохоски во неговата Хроника го соопштува 

податокот споменат и во другите извори дека Бадеријана е родното место на 

Јустинијан. 

                                                 
11 Agathiae Myrinaei, Historiarum libri quinque, recensuit Rudolfus Keydell (Berolini: 

MCMLXVII). 
12 Ioannis Malalae, Chronographia, recensione L. Dindofii (Bonae: MDCCCXXXI). 
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Од папската кореспонденција важна за нашиот предмет на проучување 

во овој дел од трудот се девет писма од преписката на папата Григориј 

Велики (590–604) што се однесуваат на односите меѓу Римската црква и 

архиепископијата Јустинијана Прима. Во нив, меѓу другото, има извонредно 

важни податоци и за црковните релации меѓу архиепископот на Јустинијана 

Прима и илирските епископи. Од критичките изданија на овие писма, ги 

користев изданијата во Patrologiae cursus completus, series Latina, tomus 

LXXVII, ed. J. P. Migne (Paris: 1850) и во Извори за българската история, 

Латински извори за българската история, т. I, ред. И. Дуйчев, М. Войнов, Б. 

Примов, В. Велков (София: Българска академия на науките, 1958). 

Во посебна група изворни податоци се вбројуваат кратките записи за 

Јустинијана Прима од XI и XII век. Првиот од нив претставува фрагмент од 

дополнувањата на Михајло Деволски кон делото на Јован Скилица датиран во 

1118 година. Во еден дел од овие дополнувања се споменува Јустинијана 

Прима како назив за Охридската архиепископија. Друг изворен податок од 

XII век е делото Historia rerum partibus transmarinis gestarum на Вилхем 

Тирски (1127–1187/1190). Ова дело е интересно поради поистоветувањето на 

градот Охрид со Јустинијана Прима – се разбира, сосема погрешно. 

Поистоветување на Охрид со Јустинијана Прима има и во еден список 

составен анонимно, а прв пат издаден од Гелцер под наслов II список од 

времето на Алексиј Комнен. 

Од документите каде што се поистоветува Јустинијана Прима со 

Охридската архиепископија го наведуваме и т.н. Диканжовиот список. Овој 

список најверојатно бил направен кога на архиепископската столица во 

Охрид седел Јован Комнин (1142–1157). Тука, всушност, за прв пат во 

потписот на охридскиот архиепископ стои титулата архиепископ на 

Јустинијана Прима. 
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На крајот од овој преглед сакам да потенцирам дека освен наведениот 

изворен материјал, користев и други извори што посредно, или непосредно 

сведочат за црковната историја во Македонија од 313 до 700 година. Сите тие 

се наведени во фуснотите кон текстот од оваа монографија. 



 

Страната која од конфликтот  

излегува како победник е склона вината 

 да им ја префрли на победените. 

 

 Со издавањето на Миланскиот едикт и со признавањето на 

христијанството за рамноправна религија биле отстранети сите правни 

пречки за нејзино слободно исповедање. Како резултат на новонастанатата 

ситуација дошло до нов бран на ширење на христијанството. Воедно биле 

создадени сите неопходни услови за брз развој на Црквата и јакнење на 

нејзината хиерархија. Тоа е периодот кога дошло до нејзино оформување, 

како во поглед на организациската поставеност и хиерархијата така и во 

поглед на догмите и каноните. 

 Во новите услови, за мошне кратко време, дошло до консолидирање на 

постојните христијански општини и создавање на цврста и добро 

организирана мрежа на епископии на целата територија на диецезата 

Македонија. Имајќи ги предвид книжевните историски извори, но и со помош 

на епиграфските натписи посведочени на теренот, со голема прецизност може 

да се реконструира развојот и ширењето на христијанството и посебно на 

ранохристијанскиот епископат во Македонија во IV век. Епископи од 

Македонија учествувале на сите поважни црковни настани организирани во 

IV век. Нив ги среќаваме на Првиот вселенски собор во Никеја (325), Соборот 

во Тир (335), осветувањето на базиликата подигната на Христовиот гроб во 

Ерусалим (335), Соборот во Сердика (343) и Вториот вселенски собор во 

Константинопол (381). 
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Формирање на ранохристијанскиот  
црковен епископат во Македонија во IV век 
 

Уште во времето на Диоклецијан (284–305) биле извршени низа 

реформи во општествено-политичкиот и економскиот живот во Римската 

Империја со цел да ја зајакнат нејзината економска, политичка и воена моќ. 

За да се постигне поефикасна контрола над сите сегменти во 

општествено-политичкиот и економскиот живот, но и во сферата на 

надворешната сигурност, а со оглед на територијалните размери на 

Империјата, се јавила потреба од поделба на државната територија; оттука и 

на царската власт13.  

 Со овие реформи била извршена административна поделба, што 

всушност значело преуредување на дотогашната провинциска управа. 

Територијата на Империјата била поделена на дванаесет диецези, а пред 

крајот на IV век нивниот број се зголемил на четиринаесет. Секоја диецеза се 

состоела од извесен број провинции. Во овој контекст е важно да се напомене 

дека со новата административна поделба дотогашните поголеми провинции 

биле поделени на повеќе помали. На тој начин бројот на провинциите 

значително се зголемил и ја достигнувал бројката од околу стотина14. 

                                                 
13 Митко Б. Панов, „Административните реформи на Диоклецијан, Галериј и Константин I и 

Македонија“, Гласник на ИНИ, год. 50, бр. 1, (Скопје: 2006), 111; Н. А. Машкин, Историја на 

Стариот Рим, (Скопје: Зумпрес, 1995), 568; Острогорски, Историја на Византија, 47; 

Зорица Костић, „Осврт на административне поделе Македоније крајем антике“, Зборник 

радова Византолошког института XXXV (Београд: 1996), 78–80; Cameron, The Later Roman 

Empire, 31–32; Димитър Димитров, Езичниците и християни през IV век: Модели на 

поведение (В. Търново: Емалиол, 2000), 9–11. 
14 Машкин, Историја на Стариот Рим, 568; Острогорски, Историја на Византија, 48; 

Димитър Димитров, Езичниците и християни през IV век, 11. Со реформите на Диоклецијан 

била укината разликата меѓу царските и сенатските провинции. Сите провинции му биле 
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 Административно-политичките реформи во Империјата спроведени во 

времето на Диоклецијан условиле формирање на нови сфери на влијание 

помеѓу – условно кажано – Истокот и Западот. Тоа претставувало увод во 

нова епоха во која Македонија добила едно од централните места при 

дефинирањето на новите политичко-идеолошки односи, кои подоцна ќе 

резултираат со поделба на Римската Империја и со создавање на Византија15. 

Во времето на Константин Велики била извршена нова 

административно-територијална поделба на Империјата. Со намера да ја 

зголеми ефикасноста на државната администрација, а истовремено да ја 

зголеми и сигурноста на границите, Константин Велики (306–337) направил 

измени во административно-територијалната поделба воведена во времето на 

Диоклецијан.16 Тој ја поделил Империјата на префектури, така што секоја од 

нив опфаќала неколку диецези, а секоја диецеза опфаќала поголем број 

провинции17. Во почетокот постоеле три префектури, а кон крајот на IV век 

нивниот број се зголемил на четири: префектурите Исток, Илирија, Италија 

и Галија. На чело на префектурите стоеле преториски префекти на кои, пак, 

им биле потчинети викариите на диецезите, а под нив, на хиерархиската 

                                                                                                                                        
потчинети директно на императорот. Со новите реформи Италија ја изгубила 

привилегираната позиција. Таа била поделена на две диецези: Италија и Рим во чиј состав 

влегувале неколку провинции. 
15 Митко Б. Панов, „Македонија меѓу византискиот исток и римскиот запад (IV–V век)“, 

Гласник на ИНИ, год . 49, бр. 1–2, (Скопје: 2003), 89. 
16 Посебно значаен белег на владеењето на Константин Велики бил конечното одвојување на 

цивилната и воената власт. Префектите на праеториите добиле чисто цивилни должности, а 

наспроти нив воената власт ја имал дуксот, кој стоел на чело на војската во една или во 

повеќе провинции. 
17 Ваквата поделба останала до времето на Ираклиј (610–641) кога било воведено новото 

тематско уредување.  
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скала, следеле т.н. конзул (consularis) и праест (praisides), кои раководеле со 

провинциите18. 

Што се однесува, пак, до провинцијата Македонија, таа во времето на 

Диоклецијановите реформи најпрво влегла во составот на диецезата Мезија19. 

Се смета дека со овие реформи од дотогашната провинција Македонија биле 

формирани три нови провинции: Тесалија, Нов Епир и Македонија20. 

Подоцна диецезата Мезија била поделена и од неа произлегле диецезите 

Македонија и Дакија. Меѓу другите, во составот на диецезата Македонија 

влегувала и провинцијата Македонија. 

 Прекројувањето на територијата на Македонија во различни 

провинции било честа појава во доцноантичкиот период. Па така веќе во 

времето на Валентијан II (364–375) или на Теодосиј I (379–395) на 

територијата на југозападна Македонија била формирана провинцијата 

Македонија Салутарис. Нејзиното постоење за прв пат е посведочено во 

делото насловено како Список на службени рангови (Notitia Dignitatum). Во 

него се споменува постоењето на префектурата Илирик при што се вели дека 

во нејзин состав влегуваат диецезите Македонија и Дакија; во рамките на 

                                                 
18 Острогорски, Историја на Византија, 48–49; Машкин, Историја на Стариот Рим, 568–

569; Зорица Костић, „Осврт на административне поделе Македоније крајем антике“, 83. 

Префектот на Исток, чиешто седиште било во Константинопол, и префектот на Италија биле 

највисоките достоинственици во Империјата, веднаш зад императорот. По нив доаѓале 

префектот на Илирик,  чие седиште било во Солун, и префектот на Галија. 
19 Sexti Aurelii Victoris, Liber de Caesaribus, 39, ed. Franz Pichlmayr (Stutdgardiae et Lipsiae: 

Bibliotheca Scriptorum Graecorum et Teunneriana, 1993) 30; Praxagoras, Die Fragmente der 

griechischen Historiker, ed. Felix Jacoby (Leiden: reprint Brill Academic Publishers, 1995), 219; 

Панов, „Македонија меѓу византискиот исток и римскиот запад“, 90. 
20 Фанула Папазоглу, Македонски градови у римско доба (Скопје: 1957), 88; Зорица Костић, 

„Осврт на административне поделе Македоније крајем антике“, 78; Милан Бошкоски, 

Имињата Македонија и Македонци во средновековните извори (Скопје: Републички завод за 

заштита на спомениците на културата, 2003), 39. 
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диецезата Македонија се набројуваат шест провинции меѓу кои Македонија 

Прима и Македонија Салутарис
21. Подоцна, Македонија Салутарис била 

поделена меѓу провинциите Праевалитана, Нов Епир и Македонија Прима. 

Со формирањето на провинцијата Македонија Секунда, дел од територијата 

на поранешната Македонија Салутарис влегла во нејзините граници. Освен 

тоа, делови од македонската територија влегувале и во составот на 

провинциите Нов Епир22 и Дарданија23, а еден помал дел од североисточна 

Македонија влегувал во составот на провинцијата Средоземна Дакија24. 

Востановен како главен град, најпрво на провинцијата Македонија, а 

потоа и седиште на диецезата Македонија,  а во 392 г. и на префектурата 

Илирик, градот Тесалоника (Солун) имал улога на важен црковен центар 

околу кој гравитирале другите црковни општини во Македонија, но и 

пошироко на Балканот. Ова не се должело само на административното и 

политичкото значење што го имал Тесалоника како важен центар во 

Империјата, туку и на фактот што неговата христијанска општина поради 

своето апостолско потекло уживала особен углед меѓу другите цркви. Ако го 

имаме предвид 34-тиот апостолски канон во кој се вели дека епископите на 

одредени народи можат сами да одредат кој е меѓу нив прв по ранг и оттука 

да го почитуваат како свој поглавар, може да се претпостави дека 

тесалоникиските (солунските) епископи повикувајќи се токму на ова правило, 

но и на своето апостолско потекло и углед што го уживале сред другиот 

христијански свет, со текот на времето станале први меѓу еднаквите епископи 

во диецезата Македонија. Оттука произлегува заклучокот дека 
                                                 
21 Notitia Dignitatum, II, 4–13. 
22 Во составот на Нов Епир влегувал и крајниот западен дел од денешна Р Македонија со 

градот Лихнидос (денешен Охрид). 
23 Во составот на Дарданија влегувало и Скупи (во близина на денешно Скопје) со околината. 
24 Рајко Братож, „Ранохристијанската црква во Македонија и нејзините односи со Рим“, 

Македонско наследство, година V, број 13 (Скопје: 2000), 37.  
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тесалоникиските (солунските) епископи со текот на времето се здобиле со 

најголем авторитет сред епископите од Македонија25. 

 

„Епископите на секој народ треба да го знаат првиот меѓу нив и да го сметаат 

како глава, и да не вршат ништо излишно без негово мислење, туку секој да го прави 

само она што се однесува на неговата епархија и нејзините подрачни места. Но и 

оној (првиот епископ) да не врши ништо без знаење на сите (останати епископи). 

Бидејќи на тој начин ќе има слога и ќе се прослави Бог, преку Господа, во Духот 

Свет – Отецот и Синот и Светиот Дух“. 

Триесет и четвртти апостолски канон  

 

Веќе со деветтиот канон донесен на Антиохискиот помесен црковен 

собор одржан во 341 г., се уредило, за прв меѓу епископите од една 

провинција или диецеза, да се смета оној што раководи со црковната општина 

на главниот град на конкретната провинција, односно диецеза. Тој добил 

право да ја надгледува работата на сите други епископи од конкретната 

провинција, т.е. диецеза што биле под негова јурисдикција26. На тој начин се 

зголемиле правата и компетенциите на тесалоникискиот епископ, кој, како 

што кажавме, бил сметан за прв меѓу еднаквите епископи во диецезата 

Македонија, но и пошироко во Илирик.27 

                                                 
25 д-р Б. Гранић, „Оснивање Архиепископије у граду Јустинијана Прима 535 године после 

Христа“, Гласник Скопског научног друштва, књига 1 (Скопље: 1925), 113; Gjini Gasper, 

Skopsko-prizrenska biskupija kroz stoljeća (Zagreb: Kršćanska sadašnjost, 1986), 26–27. 
26 Ф. Папазоглу смета дека солунските епископи, почнувајќи од IV век, го заземале петтото 

место по ранг во хиерархијата на Вселенската црква, веднаш зад римските, 

константинополските, антиохиските и александриските црковни поглавари (Фанула 

Папазоглу, Македонски градови, 158). 
27 Според одредбите од Антиохискиот собор (341), митрополитот бил должен два пати во 

годината да ги свика епископите од својата диецеза заради решавање на одредени црковни 

прашања. 
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„Епископите во секоја област треба да го признаат првопретстојниот епископ 

на метрополата кому му припаѓа грижата за целата област затоа што во метрополата 

отсекаде доаѓаат сите што имаат работа. Затоа се одлучи тој да биде прв според 

честа, а останатите епископи ништо важно да не прават без него, согласно со 

постариот од Отците наши важечки канон, освен само она што ѝ припаѓа на 

епископијата на секого од нив и нејзините подрачни населби. Бидејќи секој епископ 

има власт над својата епископија да управува со неа со внимателност и промислено 

да се грижи за секоја населба под неговиот град и да ракоположува презвитери и 

ѓакони, и секоја ситуација да ја решава со расудување; а надвор од ова да не презема 

ништо без митрополитот, ниту овој без согласност на останатите епископи“. 

Деветти канон од Антиохискиот помесен црковен собор (341 год.) 

 

Во прилог на тезата за првенството на тесалоникиските епископи 

сведочат изворните податоци што се однесуваат на Ахолиј, кој раководел со 

Црквата во Тесалоника во 80-тите години на IV век28. Изворите29 

соопштуваат дека Ахолиј лично ја предводел богослужбената церемонија на 

крштевање на императорот Теодосиј I во летото 380 г. во Тесалоника од што 

произлегува заклучокот дека морал да ужива углед не само пред императорот 

туку и пошироко средe останатиот христијански свет од Империјата30.  

 

                                                 
28 Ахолиј на епископската столица во Солун останал од 380 до 383. 
29 Socrates Scholasticus, Historia Ecclesiastica, V, VI, 1 (PG 67); Sozomenus, Historia 

Ecclesiastica, VII, IV, 1–6 (PG 67). 
30 Peter Brown, Power and Persuasion in Late Antiquity: Towards a Christian Empire (Madison, 

Wisconsin: University of Wisconsin Press, 1992), 103–104; Антон Владимировиќ Карташов, 

Васељенски сабори, том I, (Београд: ФИДЕБ, 1995), 54; Историја на македонскиот народ, том 

I, група автори (Скопје: Институт за национална историја, 2000, 219); Митко Б. Панов, 

„Борбата на Римската црква за црковно господство во Македонија на преминот од антиката 

во средниот век (IV–VI)“, Историја, бр. 1–4 (1995/1996), (Скопје: 1996), 64. 
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„...Теодосиј по подигнувањето на трофејот (во чест на победата), побрза кон 

Константинопол и пристигна во Тесалоника. Таму сериозно се разболе и изрази 

желба да го прими светото крштение. Тој благодарение на неговите претци отпорано 

беше запознаен со христијанските норми и исповедаше едносушност во верата 

(Никејскиот симбол). Како што неговата болест се влошуваше, така тој стануваше сè 

понестрплив побрзо да биде крстен, и испрати прашање до епископот на Тесалоника, 

за почеток барајќи од него одговор каков симбол на верата да исповеда. Откако 

епископот му одговори дека учењето на Ариј сè уште не навлегло во провинциите во 

Илирик, ниту дека новоста што еретиците ја изродија не почнала да се исповеда во 

Црквите во тие земји, туку дека (Црквите во Илирик) продолжиле да ја чуваат 

неизвалкана верата што од почетокот им беше дадена од апостолите и што беше 

потврдена на Никејскиот собор, императорот беше со задоволство крстен од 

епископот Ахолиј, и по кратко време закрепна од болеста, се врати во 

Константинопол на 24 ноември за време на 5-тиот конзулат на Гратијан, и првиот 

негов (конзулат м.з.)“. 

Socrates Scholasticus, Historia Ecclesiastica, V, VI, 1 (PG 67) 

 

Повикувајќи се на овој податок, Рајко Братож31 смета дека Ахолиј, 

лично, имал силно влијание врз императорот, па дури и дека на негова 

иницијатива во февруари 380 г. Теодосиј I во Тесалоника го издал познатиот 

едикт со чиишто одредби сите поданици на Римската Империја, под закана на 

строги казни, морале да го прифатат Никејскиот симбол на верата32. Според 

неговото мислење Ахолиј сред останатиот христијански свет имал статус на 

апостол (apostolicus): титулар што бил во употреба само за најугледните 

епископски седишта. Во овој контекст може да се разбере и неговата 

посредничка улога меѓу Теодосиј I и одредите на Западните Готи, кои во 

                                                 
31 Братож, „Ранохристијанската црква во Македонија“, 47, бел. 52. 
32 Codex Theodosianus, XVI, 1, 2, 1; sp. Socrates, Historia, V, VI, 1–4. 
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379/380 г. ја поминале реката Дунав ограбувајќи i навлегувајќи во 

Македонија33. 

 

„Сакаме сите наши поданици да ја исповедаат религијата за која се вели дека 

божествениот апостол Петар им ја беше дал на Римјаните, и која папата Дамас и 

александрискиот епископ Петар, луѓе со апостолска светост, ја следат. Она во што 

ние треба да веруваме е едната божественост на Отецот, Синот и Светиот Дух 

подеднакво почитувајќи ги; и во Светото Тројство според учењето на апостолите и 

евангелијата.  

Секогаш кога ќе се пронајдат Манихејци како богослужат, нивните водачи да 

бидат строго казнети и оние што присуствуваат да се оквалификуваат како злогласни 

и бесрамни, и да бидат исклучени од заедницата, и нека куќите и местата, каде 

нивното учење се проповеда, бидат одземени од властите на градот“. 

„Едиктот од Тесалоника“ во Codex Theodosianus, XVI, 1, 2, 1 

 

За угледот на тесалоникиската епископска столица во IV век сведочи 

учеството на четворицата нејзини епископи на големите црковни настани од 

тој период: Александар учествува на Првиот вселенски собор, Аециј на 

соборот во Сердика, Еремиј на Медиоланскиот собор, а пак Ахолиј на 

Вториот вселенски собор одржан во Константинопол во 381 година. 

Последниот е посведочен и како примател на две писма од римскиот папа 

Дамас I (366–384) датирани во 381 година, во месеците непосредно пред 

почетокот на соборот. Од содржината на писмата се гледа дека римскиот 

папа, освен што го овластил Ахолиј да присуствува на соборот во функција 

на претставник од Западните цркви, побарал од него енергично да застане 

против македонијанската ерес34.  

                                                 
33 Историја на македонскиот народ, том I, 210. 
34 Damasi Papae ad Acholium et Alios Macedoniae episcopos, Epistola V, 365–369 (PL 13); 

Damasi Papae ad Acholium Thessalonicensem episcopum, Epistola VI, 369–370 (PL 13); Васо Ј. 
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Тесалоникискиот епископ Ахолиј се споменува и меѓу учесниците на 

Соборот во Рим во 382 година како еден од примателите на писмото што 

источните епископи собрани во Константинопол го испратиле до 

присутните35. 

Сето ова упатува на заклучокот дека Ахолиј одржувал блиски врски со 

римскиот папа под чијашто јурисдикција била Тесалоникиската црква во IV 

век. Што е уште поважно, во времето на овој епископ, градот Тесалоника и 

понатаму продолжил да претставува едно од најугледните епископски 

седишта не само во диецезата Македонија и префектурата Илирик туку и 

пошироко. Токму поради ова, во годините што следеле се засилиле борбата и 

напорите на Рим и на Константинопол за обезбедување на нивното влијание 

во Илирик.36 

Освен Тесалоникиската епископија, мошне голема и влијателна била и 

епископијата во градот Бероја. Впрочем, и оваа епископска столица можела 

да се пофали со своите апостолски корени и оттука уживала голем углед 

среде другите епископии во диецезата Македонија. Може да се претпостави 

дека според угледот и влијанието, епископот на Бероја се наоѓал високо на 

хиерархиската скала во ранохристијанската црква во Македонија, можеби 

веднаш зад тесалоникискиот. Како поткрепа на оваа претпоставка може да 

послужи и фактот што епископите од Бероја зеле активно учество на 

Сердичкиот помесен црковен собор во 343 година, како и на подоцнежниот 

                                                                                                                                        
Ивошевић, „Јубилеј Другог васељенског сабора“, Православна Мисао – часопис за 

богословску књижевност и црквено-сталешка питања, свеска 28 и 29 (Београд: 1981/82), 74–

75; Братож, „Ранохристијанската црква во Македонија“, 47, бел. 52.  
35 Theodoretus, Historia Ecclesiastica, V, IX, 1. (PG 82). 
36 Со стапување на престолот на папата Сирициј (384–399), започнал периодот на активна 

политика на Рим за изборување на примат во Македонија и Илирик. Сведоштво за ова 

тврдење е писмото што папата Сирициј му го упатил на солунскиот епископ Анисиј со кое 

му дава широки привилегии при изборот на епископите во Илирик. 
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т.н. Лажен собор одржан во Ефес во 449 година. На големината на 

христијанската заедница во Бероја упатува и археолошки засведочената 

ранохристијанска некропола во градот. Според мислењето на Фанула 

Папазоглу37, епископијата во Бероја во V век постепено почнала да го губи 

своето значење. 

 Што се однесува, пак, до епископијата во Стоби, во постарата 

литература се среќава тезата дека кон крајот на IV век таа се издигнала во 

ранг на митрополија под чија јурисдикција биле три епархии: стобската, 

баргалската и запарската38. Ова мислење најверојатно се темелело на 

претпоставката дека со формирањето на провинцијата Македонија Салутарис 

и издигнувањето на Стоби за нејзин главен град, неговата епископија била 

подигната на ранг на митрополија. Во овој контекст, Грујиќ дури ги 

определил и границите на Стобската митрополија, која според него, се 

простирала на просторот од Охридското Езеро и Преспанското Езеро до 

средниот тек на реката Места39. 

 Сепак, денес речиси целосно е отфрлена тезата за постоење на 

митрополитска столица во Стоби. Ова се должи на фактот што во изворите 

нема ниту еден податок што директно, или индиректно би упатил на ваквата 

претпоставка. Она што се знае со сигурност, а е потврдено во пишаните и 

епиграфските извори, се имињата на тројца епископи на Стоби од IV век: 

                                                 
37 Папазоглу, Македонски градови, 118. 
38 Делата на двајцата автори од 20-тите и 30-тите години на XX век, Р. Грујић, „Стобиска 

митрополија“, Народна енциклопедија, 491–492; и Б. Сарија, „Позориште у Стобима“, 

Годишњак музеја Ј. Србије,  I, (1937), 129, не ми беа достапни за користење. Нивните ставови 

и аргументи за постоењето на Стобската митрополија ги пренесувам посредно врз основа на 

цитираните делови кај Папазоглу, Македонски градови, 237–238. 
39 Поради недостапност на делото на Грујиќ не ми се познати аргументите што се наведуваат 

во прилог на ова тврдење. 
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Будиос – учесник на Првиот вселенски собор во Никеја во 325 година40, 

Евстатиј и Филип – двајцата засведочени врз основа на епиграфски натписи 

во Стоби41. 

Мошне влијателна епископија, односно митрополија, чиишто 

претставници учествувале на поважните црковни собори во IV век била 

Скупската епископија. Скупскиот епископ Дакус – како митрополит на 

провинцијата Дарданија – учествувал на Првиот вселенски собор во Никеја 

во 325 година42, а неговиот наследник Парегориј на Соборот во Сердика во 

343 година43. Имено, градот Скупи, покрај административно-политичко 

седиште на провинцијата Дарданија44, станал и црковно седиште на 

Дарданската митрополија. За големината и угледот на Скупската епископија, 

освен пишаните извори, сведочат и археолошките наоди. Датирана во првата 

четвртина на IV век, во градот Скупи била изградена репрезентативна 

христијанска базилика посведочена со археолошките наоди45. 

                                                 
40 сп. E. Schwartz, Über die Bischufslisten der Synoden von Chalkedon, Nicaea und Konstantinopel 

(Munchen: 1937), 1–9; E. Honigmann, “Original Lists of the Memebers of the Council of Nicaea, 

The Robber – Synod and the Council of Calcedon”, Byzantion 20 (1950). 
41 James Wiseman, “Gods, War and Plague in the time of Antonines”, Studies in the the Antiquities 

of Stobi, vol. I, (Beograd: 1973), 143; Блага Алексова, Култ на Мартирите во Македонија од 

IV–IX век (Скопје: Матица македонска, 1995), 35. 
42 Schwartz, Über die Bischufslisten, 1–9; Honigmann, “Original Lists”; Братож, 

„Ранохристијанската црква во Македонија“, 10; Милан Бошкоски, „Скупската епископија – 

митрополија и нејзината наследничка Јустинијана Прима“, Македонско наследство, год. VI, 

бр. 15 (Скопје: 2001), 9–10. 
43 Братож, „Ранохристијанската црква во Македонија“, 44–46; Историја на македонскиот 

народ, том I, 218; Бошкоски, „Скупската епископија – митрополија“, 11. 
44 Le Synecdèmos d'Hiéroclès, 655 (7). 
45 Иван Микулчиќ, Старо Скопје со околните тврдини (Скопје: Македонска книга, 1982), 

46–47; Археолошка карта на Република Македонија, том II, група автори (Скопје: МАНУ и 

Музеј на Макеонија, 1996); Милан Бошкоски, „Скупската епископија – митрополија“, 12. 
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 На територијата на Македонија во IV век се посведочени епископии и 

во Дион, Аполонија, Партикопол, Амфипол, Касандреја, Сер, Аргос, 

Хераклеја Линкестис, Стоби, Баргала, Запара, Добер, Лихнидос, Скупи и во 

другите поголеми градови. За нив дознаваме преку учеството на нивните 

епископи на поважните помесни и вселенски собори, но и врз основа на 

археолошките и епиграфските извори. На повеќето од овие локалитети 

археолошки е засведочено постоењето на монументални ранохристијански 

базилики што упатуваат на тоа дека тие биле седишта на епископии, при што 

имињата на некои од нивните епископи се и епиграфски засведочени. 

 Во овој контекст треба да се наведе дека во науката сè уште се води 

полемика околу постоењето на епископии во одделни градови во Македонија. 

Отворени остануваат прашањата за постоењето на епископии во Хераклејон, 

Лете и Кајсареја. Иако нема директни податоци во изворите, сепак Фанула 

Папазоглу смета дека сите овие горенаведени градови во IV век биле 

организирани како епископски седишта. Таа како аргумент, дека црковната 

општина во градот Хераклејон имала статус на епископија, го зема фактот 

дека во византискиот период блискиот град до него, Платамона, важел за 

угледно епископско седиште, кој, според неа, се повикувал на традицијата на 

Хераклејонската епископија. Притоа како аргумент повеќе се зема фактот 

дека во ѕидините на средновековната Платамона се вѕидани фрагменти од 

монументални споменици од христијанска провиниенција што потекнуваат 

од блискиот Хераклејон46. 

 Претпоставката за постоењето на епископија во градот Кајсареја се 

темели на еден епиграфски натпис најден во негова близина. Врз основа на 

теренските истражувања, Фанула Папазоглу смета дека локалитетот бил 

густо населен уште во доцната антика, што можеби упатува на 

                                                 
46 Папазоглу, Македонски градови, 103–104. 
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претпоставката дека тој, според бројот на жителите, ги исполнувал условите 

да биде издигнат во ранг на епископија47. 

Што се однесува, пак, до претпоставката за постоењето на епископско 

седишта во Лете, таа се аргументира со спомнувањето на епископијата Λίτη 

во подоцнежните византиски извори48. Притоа, ако прифатиме дека 

горенаведениот податок упатува на градот Лете, останува отворено 

прашањето кога тој се издигнал во ранг на епископија. 

 

 

Учеството на македонските епископи на  
Првиот вселенски собор во Никеја и  
на Соборот во Сердика 
 

 Почнувајќи од апостолското време, најважните црковно-религиозни 

прашања се решавале на општите црковни собори, додека на помесните 

собори се разгледувале проблеми што не се однесувале на целата црква, туку 

само на конкретната епархија или црковна област. Според канонските 

правила, секој епископ можел да свика црковен собор со цел да се разгледаат 

и да се решат проблемите од духовен или од организациски карактер. Сепак, 

соборите најчесто биле свикувани за конкретизирање на мерките што црквата 

ги преземала во борбата против ересите. Имено, со проблемот на ересите 

црквата се соочила уште во првите четири века од нејзиното постоење. 

Оттука, опасностите за неа, во првите четири века, не произлегувале само од 

жестоката антихристијанска политика на римската власт туку и од разните 

еретички учења што се јавиле во нејзините редови. 

 Причините за појавата на првите еретички учења произлегуваат од 

различните толкувања на основните христијански догми и симболи на верата. 

                                                 
47 Папазоглу, Македонски градови, 178. 
48 Папазоглу, Македонски градови, 163. 
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Имено, со сè позасиленото ширење на христијанството се зголемувал и бројот 

на црковните заедници во речиси сите области на Римската Империја. Поради 

фактот што секоја од нив била изложена на разните влијанија и 

традиционалните обичајни норми од средината во којашто егзистирале, 

начинот на кој се организирале овие заедници, помалку или повеќе, се 

разликувал од група до група, т.е. од заедница до заедница. Притоа, со текот 

на времето, некои од нив почнале да застапуваат гледишта и мислења сосема 

различни на основните догми. Оттука, уште во првите години од 

ранохристијанскиот период се јавиле првите поинакви облици на 

христијанското учење, спротивни на учењето на правоверната црква. 

Изворите соопштуваат за постоење на многумина учители што за себе 

тврделе дека го застапуваат автентичното Христово учење49. Во едни вакви 

услови, почнувајќи веќе од крајот на I и почетокот на II век, во црковните 

заедници, распрснати насекаде низ Империјата, сè повеќе доаѓало до 

диференцирање и појава на разни фракции што за себе тврделе дека го 

исповедаат вистинското Христово учење. Во овој контекст треба да се 

напомене мислењето на Аугуст Франзен50, кој смета дека до првите фракции, 

а подоцна и расцепи во христијанската црква, дошло непосредно по смртта на 

апостолот Јаков Праведниот во шеесеттите години на I век, кога незадоволни 

од тоа што христијаните не го почитуваат Мојсеовиот закон од црквата се 

одделиле ебаонистите, еклесаитите и назаретите51. 

                                                 
49 Дела 8, 9–24; Irenaeus, Contra Haereses, I–X; Caius. Presbyter Of Rome, Fragmenta, I, 3; 

Tertullianus, Adversus Omnes Haereses, II, I; Eusebius, Historia Ecclesiastica, II, I, 25–34; II, 

XXVII–XXIX. 
50 August Franzen, Pregled povjesti crkve (Zagreb: Kršćanska sadašnjost, 1983), 36–38. 
51 Заедничко за ебаонистите, еклесаитите и назаретите е нивното учење дека Исус Христос 

и Светиот Дух се предодредени од Таткото-Бог кој постоел отсекогаш, а само се 

манифестирал преку Синот и Светиот Дух како преоден облик. 
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 Сепак, едно од најстарите, а со тоа за правоверната црква најопасно 

еретичко учење во ранохристијанскиот период бил гностицизмот. Според 

мислењето на поголем број научници, гностичкото учење потекнува од 

разновидни филозофско-религиозни идејни извори. Сепак, основното 

недоразбирање поради кое околу 200 год. конечно дошло до јасно одвојување 

на гностицизмот од правоверното црковно учење било поврзано со 

прашањето за природата на Исус Христос и неговото воскресение52. Токму 

ова прашање, за природата на Христос, ќе биде причина за појава на 

аријанското учење, кое на Никејскиот собор во 325 г. било прогласено за 

еретичко. Оттука, може да се заклучи дека корените на аријанското учење 

треба да се бараат токму во гностицизмот. 

 

„Исус притаено се преобрази во сите облици. Не се појави таков како што 

беше, туку се појави таков како што можат да го видат. Но сепак на сите нив им се 

појави. На големите им се појави како голем. На малите им се појави како мал. На 

ангелите им се појави како ангел, а на луѓето како човек. Оттаму, неговиот Логос 

беше скриен. Некои навистина и го виделе, мислејќи дека се гледаат самите себе. Но 

кога им се појави на учениците во гората, тогаш не беше мал. Стана голем, но откако 

претходно ги направи учениците големи како би можеле да го видат во неговата 

слава“. 

Евангелие според Филип, 57–58. 

 

 Во врска со прашањето за природата на Исус Христос, гностиците од 

правоверните христијани се разликувале по тоа што сметале дека тој бил 

                                                 
52 Franzen, Pregled povjesti crkve, 38; Elejn Pejgels, Gnostička jevanđelja (Beograd: Rad, 2005), 

46; EdwinYamauchi, Svijet prvih kršćana (Zagreb: Duhovna stvarnost, 1985), 31; 61–62; Петър 

Малицки, История на християнската църква – първи период от основаването на църквата 

до тържеството й при Константина Велики (34–313), том първи (София: Гал-ико, 1994), 

47. 
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духовно битие, правејќи јасна разлика

природа. Оттука, сметале дека имал

стварноста тој не можел да почувствува

вистински да умре на крстот. Гностиците

земјата била на луѓето да им го објави

љубовта и проштевањето и да ги научи

Гностичкото учење било најостро

ваквиот строг став на Црквата, според

природа, туку тие треба да се бараат

што гностицизмот можел да ги предизвика

нејзината хиерархија и институционален

пишувањето на Иринеј54, кој во гностиц

на црковните водачи. Според него, 

индивидуално, преку сопствено искуство

Исус Христос, давало теолошко оправдување

кон црковната хиерархија. Оттука не

црковна книжевност, почнувајќи од II

пак, јасно говори за вниманието што црквата

учења, целосно свесна за нивната опасност

 

 Иако по признавањето на христијанството

биле создадени сите неопходни услови

уште во првите години по Миланскиот

предизвик кој произлегувал од учењето
                                                 
53 Pejgels, Gnostička jevanđelja, 53. 
54

 Irenaeus, Contra Haereses, III, II, 2. 
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разлика меѓу неговата телесна и духовна 

имал само привидно тело па затоа во 

почувствува никакви маки и болки, ниту пак 

Гностиците сметале дека неговата задача на 

објави дотогаш непознатиот врховен бог на 

научи како да се спасат.  

најостро осудено од црквата. Причините за 

според Пејглс53, не се само од религиска 

бараат и во можните политички импликации 

предизвика внатре во Црквата, а пред сè за 

институционален живот. Притоа, таа се повикува на 

гностицизмот видел опасност за авторитетот 

него, гностичкото учење, кое секој човек 

искуство може да го доживее присуството на 

оправдување за откажување на послушноста 

Оттука не изненадува фактот што речиси целата 

од II век, била вперена против ересите што, 

црквата им го посветувала на еретичките 

опасност. 

 

на христијанството за рамноправна религија 

услови за непречен развој на црквата, сепак, 

Миланскиот едикт, таа се соочила со нов 

учењето на александрискиот презвитер Ариј 
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(256–336). Токму појавата на аријанското учење се заканило сериозно да го 

поткопа единството на црквата55. 

Имено, Ариј почнувајќи од 318/319 г. почнал да проповеда чисто 

дуалистичко толкување на основните догми на христијанската вера. Тој учел 

дека Отецот и Синот се различни меѓу себе, ја негирал божествената природа 

на Христос и оттука го отфрлил постоењето на Светото Тројство. Неговото 

учење наишло на симпатии и разбирање меѓу христијанските цркви во 

Палестина, Феникија и Сирија56. 

Наспроти неговото учење застанал александрискиот епископ 

Александар, кој уживал голем углед меѓу христијанските верници не само во 

Александрија туку и пошироко. Тој во целост го отфрлил учењето на Ариј и 

решително се спротивставил на дуалистичкото толкување на Светото 

Тројство. Tој отишол и чекор понапред при што во 320/321 г. свикал помесен 

црковен собор. Соборот се одржал во Александрија и на него учествувале 

околу стотина епископи. На Соборот едногласно било осудено аријанското 

учење, а Ариј и неговите приврзаници биле расчинети и екскомуницирани од 

црквата57. 

Сепак, тоа ни оддалеку не значело крај на спорот со Ариј, кој со своите 

приврзаници заминал во Палестина. Меѓу неговите истомисленици и 

приврзаници бил и влијателниот епископ на Никомедија, Евсевиј58. Сега како 

                                                 
55 Культура Византии от IV в. – первая половина VII в, група автори Академия (Москва: 

Наук СССР, 1984), 79. 
56 Момир Јовић, Рано хришћанство на Балкану (Ниш: Просвета, 1994), 28. 
57 Јовић, Рано хришћанство, 28; Franzen, Pregled povjesti crkve, 62; Ф. Гранић, „Први 

васељенски сабор у Никеји 325 године после Христа“, Списание Јужна Србија, бр. 49 

(Скопље: 1925), 8. 
58 Јевсевије Поповић, Опћа црквена историја (Сремски Карловци: 1912), 535–536; Јовић, 

Рано хришћанство, 28. Во 338 година Евсевиј бил наименуван за константинополски 

епископ, а на оваа функција останал сè до својата смрт во 341/342 година. 
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одговор на Соборот во Александрија, Ариј и следбениците на неговото 

учење, одржале два собори: во Битинија и во Палестина. Нивната цел била да 

му дадат легитимитет на аријанството. На тој начин дошло до отворена 

поделба во христијанската црква59. 

Токму овие црковни поделби се одразени во писмото што 

александрискиот епископ Александар во 324 г. го испратил до истоимениот 

тесалоникиски епископ60. Сочувано во Црковната историја на Теодорет, 

писмото сведочи за состојбите во Црквата во 20-тите години на IV век, 

најмногу за оние поврзани со аријанското учење. Поконкретно, 

александрискиот епископ го информира епископот на Тесалоника за 

потребата да внимава да не се појават приврзаници на аријанството во 

неговата диецеза, воедно запознавајќи го со основните постулати на таа ерес. 

 

„На високопочитуваниот и истомисленик брат Александар, од Бога искрени 

честитки му испраќа Александар. 

Заведени од среброљубието и амбицијата, зли луѓе чинат завера против 

благосостојбата во најважните епархии. Под различни изговори тие го напаѓаат 

учењето на Црквата; и опседнати од нечестивиот, кој говори преку нив, тие со 

задоволство ја напуштија побожноста, неплашејќи се од Божјиот суд. Страдајќи од 

нив, мислам дека е неопходно да ја информирам твојата побожност дека можеби ќе 

треба да се заштитиш ако некои од нивната група си дозволат да влезат во твојата 

диецеза, или, пак, ако испратат лажни писма сметајќи дека на тој начин ќе ги заведат 

оние што се верни на вистинската и неосквернета вера. 

                                                 
59 Richard Patrick Crosland Hanson, The Search for the Christian Doctrine of God: The Arian 

Controversy 318-381 (Edinburg: T&T Clark, 1988), 17, ф. 41. 
60 Теодорет во неговата Црковна историја  како личност до која било испратено писмото го 

наведува Александар епископот на Бизант. Денес во науката нема сомнение дека се работи за 

грешка. Несомнено станува збор за Александар епископот на Тесалоника. 
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...без да одложувам, се поттикнав себеси да те информирам за безбожноста 

на одредени личности што велат дека имало време кога Синот Божји не постоел и 

дека Тој, кој претходно не постоеше, неговото постоење дојде подоцна; и кога дојде 

времето да постане, Тој постоел како секој обичен човек“. 
 

Писмо на Александар, епископот на Александрија  
испратено до Александар епископот на Тесалоника во Theodoretus, Historia 

Ecclesiastica, I, 4, III (PG 82) 

 

Ситуацијата дополнително се заострила со свикувањето на 

Антиохискиот собор, кој се одржал кон крајот на 324 или почетокот на 325 

година61. На него присуствувале 56 епископи чиишто епископии биле под 

јурисдикција на Антиохиската црква. Тие ги потврдиле одлуките на 

Александрискиот собор од 320/321 г. и најостро го осудиле Ариј и неговото 

учење. Во овој контекст треба да се напомене дека за одлуките донесени на 

овој собор сведочи и едно писмо упатено до извесниот епископ Александар.62 

Во врска со идентификацијата на споменатиот Александар, познавачите на 

оваа проблематика се согласуваат дека станува збор за истоимениот епископ 

од Тесалоника, кој подоцна учествувал на Првиот вселенски собор во Никеја. 

Писмото е потпишано од 56 епископи-учесници на Антиохискиот собор, меѓу 

кои прво е името на Осиј (епископот од Кордоба), кој претседавал со 

соборот63. 

Целиот овој спор неповолно се одразил врз единството на црквата и 

нејзиниот епископат. Сега дошло до остра раздвоеност на епископатот во 

врска со аријанското прашање. За спорот лично се заинтересирал 
                                                 
61 Джемс С. Робертсон, История Християнской церкви отъ апостолскаго вяка до нашихъ 

днеи, Томъ первый (С. – Петербургъ: 1890), 54; Јевтић, Патрологија, 32; Карташов, 

Васељенски сабори, том I, 31. 
62 Писмото што учесниците на Антиохискиот собор го испратиле до Александар, епископот 

на Тесалоника, прв пат е публикувано во 1905 г. од страна на Едвард Шварц. 
63 Карташов, Васељенски сабори, том I, 31–32. 
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императорот Константин Велики, кој

целото внимание го посветил на средување

Империјата, вклучувајќи ги и црковните

поделат црквата. Со цел да стави крај

единството во верата, тој во 325 г. 

собор64. 

 

Повод за свикување на вселенските

на некој голем теолошки спор. Нивна

свикувани под покровителство на императорот

црква и историчарите блиски до неа

свикувањето на соборите освен императорот

папа. Ваквото тврдење единствено може

точно бидејќи императорите, освен 

одлука за свикување на соборите има

од поголемите епископски седишта

Ерусалим, а подоцна, се разбира, и Константинопол

 

                                                 
64 Eusebius, De Vita Constantini imperatoris ad sanctorum coetum

Paolo Brezzi, Luciano Petech, Stari svet, svezak drugi/knjiga tre

Карташов, Васељенски сабори, том I, 37; Јевтић

biskupija, 31–34; Јовић, Рано хришћанство, 30; 

Brown, The Rise of Western Christendom: triumph and diversity 200

Massachusetts: Wiley – Blackwell, 2001), 22; Ивошевић

71–74. 
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Велики, кој по победата над Ликиниј во 324 г., 

на средување на внатрешната ситуација во 

црковните прашања што се заканувале да ја 

стави крај на црковните спорови и да се утврди 

 325 г. го свикал Првиот вселенски црковен 

 

вселенските собори секогаш било решавањето 

Нивна карактеристика е тоа што биле 

на императорот. Сепак, Римокатоличката 

до неа се обидуваат да докажат дека при 

императорот, главна улога имал и римскиот 

единствено може да се прифати само како делумно 

освен со римскиот папа, при донесувањето 

соборите имале консултации и со другите епископи 

седишта, како Антиохија, Александрија, 

Константинопол.  

De Vita Constantini imperatoris ad sanctorum coetum, III, VI, 1–10; Luigi Pareti, 

svezak drugi/knjiga treća (Zagreb: Naprijed 1967), 307; 

Јевтић, Патрологија, 32; Gasper, Skopsko prizrenska 

, 30; Cameron, The Later Roman Empire, 59–60; Peter 

The Rise of Western Christendom: triumph and diversity 200–1000 AD (Malden, 

, 22; Ивошевић, „Јубилеј Другог васељенског сабора“, 
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Првиот вселенски собор започнал

свеченета сала во царскиот двор 

императорот Константин Велики и траел

контрадикторни податоци за точниот

Евсевиј Кесариски65 соопштува дека на

епископи, Атанасиј Велики66 дава бројка

вели дека бројот на учесниците бил 318 

овој Собор барем двајца биле од Македонија

Будиос од Стоби; учествувал и Дакус

меѓу потписниците на актите што биле

го нивното учеството на Првиот вселенски

факт што самиот по себе сведочи за

црковната организација во Македонија

 

  

                                                 
65 Eusebius, De Vita Constantini, III, VIII, 1–2. 
66 S. Athanasius, De Decretis, II, 1–5 (PG 28). 
67 Евсевиј соопштува дека на Првиот вселенски

папа кој испратил свои претставници (Eusebius, De Vita Constantini imperatoris ad sanctorum 

coetum, III, VII, 1–3). 
68 Епископот Дакус во изворите е именуван

речиси неподелено мислење дека станува збор

главниот град на провинцијата Дарданија и оттука
69 Schwartz, Über die Bischufslisten, 76; Братож

43–44; Бошкоски, „Скупската епископија – митрополија

народ, том I, 217. 
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започнал со работа на 20 мај 325 г. во 

двор во Никеја со лично присуство на 

и траел сè до 25 август таа година. Постојат 

точниот број учесници на Соборот. Па така, 

дека на Соборот присуствувале повеќе од 250 

дава бројка од 300 учесници, а пак Јован Зонара 

бил 318 Свети Отци.67 Меѓу учесниците на 

од Македонија: Александар од Тесалоника и 

Дакус од Скупи68. Нивните имиња се наоѓаат 

биле донесени на Соборот69. Коментирајќи 

вселенски собор, може да кажеме дека тоа е 

сведочи за значителниот степен од развојот на 

Македонија. 

2.  

вселенски собор поради болест не учествувал римскиот 

Eusebius, De Vita Constantini imperatoris ad sanctorum 

именуван како дардански епископ. Во науката постои 

станува збор за епископ чие седиште бил градот Скупи, 

Дарданија и оттука нејзин црковен центар. 

Братож, „Ранохристијанската црква во Македонија“, 

митрополија “, 9–11; Историја на македонскиот 
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„Овој свет и Вселенски собор бил за време на царувањето на Константин 

Велики, кога се собраа 318 Свети Отци против Ариј, поранешниот свештеник на 

Александриската црква, кој хулел против Синот Божји, нашиот Господ Исус 

Христос, говорејќи дека Он не е едносуштен на Бога и Отца, туку дека е создание и 

дека имаше некогаш кога не бил“. 

Ioannes Zonaras, Annales 2,113 (PG 134) 

 

Заклучоците од овој Собор биле од големо значење за натамошниот 

развој на црквата. На Соборот било осудено аријанското учење, било 

наредено аријанските книги да бидат запалени, Ариј и неговите најблиски 

соработници биле отстранети од црковниот живот и протерани, а што е уште 

поважно, бил донесен т.н. Симбол на верата. Со овој симбол прецизно било 

опишано учењето за Светото Тројство и потеклото на Синот Божји (Исус 

Христос) од суштината на Отецот, единосуштен со него70.  

Одлуките од овој Собор биле потпишани од сите епископи-учесници, 

па дури и од оние што биле приврзаници на Ариј. Освен тоа, Соборот донел и 

низа други црковни закони (канони) со кои биле регулирани други актуелни 

прашања од доменот на црковната организација и дисциплина71. Веќе од ова 

време, првата половина на IV век, вселенските собори ќе станат највисока 

законодавна и судска инстанца на општата христијанска Вселенска црква. 

 

                                                 
70 Атанасије Јевтиќ епископ, ур., Свештени канони на Светата Православна Црква, прев. 

Миле Љ. Штрбевски и Јани Мулев (Велес: Повардарска епархија – Св. Ѓорѓи Полошки, 

2011), 74; Каноны или книга правилъ святыхъ апостолъ, Святыхъ соборовъ вселенскихъ и 

помястныхъ и святыхъ отецъ (Монреалъ: 1974), 31. The Acts of the Council of Chalcedon, 

Volume Two, translated with introduction and notes by Richard Price and Michael Gaddis 

(Liverpool: Liverpool University Press, 2005), 12. 
71 сп. Свештени канони, 74; Каноны, 31; Гранић, „Први васељенски сабор“, 10; Franzen, 

Pregled povjesti crkve, 63. 
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 „Нека се запазуваат старите обичаи што постојат во Египет, Ливија и 

Пентапол, епископот на Александрија да има власт над сите тие области, бидејќи и 

на епископот во Рим тоа му е вообичаено, а исто така е и во Антиохија. И во другите 

области нека се сочуваат првенствата на митрополиите. А, секако, е познато дека ако 

некој стане епископ без согласност на митрополитот, Великиот собор одредува 

таквиот да не биде епископ... 

 Бидејќи се утврдил обичај и старо предание, епископот на Ерусалим да се 

почитува со посебна чест, тој нека го има она што &  припаѓа на таа чест, со 

зачувување на митрополијата (во Кесарија) и на нејзиното достоинство“. 

Канон 6 и 7 од Првиот вселенски собор во Никеја (325) 

 

 Промени настанале и во односот на државата и Црквата. Имено, по 

Никејскиот собор, соработката меѓу државата и црквата станала сè потесна. 

Ваквото зближување било во интерес на двете страни, но воедно со текот на 

времето ги ставило и пред нови предизвици. Државата во црквата нашла сила 

што можела духовно да ги обедини сите нејзини граѓани без разлика на 

етничкото потекло и на тој начин да придонесе за нивната лојалност кон 

институциите на власта. Освен тоа, црквата била од извонредна полза во 

давањето на легитимитет на царскиот апсолутизам, како што бил случајот со 

Римската Империја во доцната антика, а подоцна и со нејзината наследничка 

Византија72. На тој начин, од времето на Константин Велики, императорите 

почнале да играат активна и важна улога во црковниот живот, настојувајќи 

државната да ја усогласат со црковната политика73. 

 Од друга страна, пак, црквата од државата добила цврста материјална 

подлога и силен сојузник во борбата против разните еретички учења што ги 

потресувале нејзините редови. Верските несогласувања и борби повеќе не 

биле само работа на црквата. Тие станале важен сегмент од актуелните 
                                                 
72 Острогорски, Историја на Византија, 66. 
73 Гранић, „Први васељенски сабор“, 14. 
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политички состојби во Империјата, 

Истокот и Западот74. 

 

 Епископи од Македонија, освен

на сите поважни црковни настани

Воедно, изворите сведочат за нивната

случувањата внатре во Црквата, а 

единството во верата. Поконкретно, станува

Александар: неговото место, улога и

александрискиот епископ Атанасиј 

штом бил избран за нов александриски

против него. Веќе летото 332 г. обвинувањата

Велики бил осомничен за две дела

екскомуницирање од Црквата. Првото

еден од неговите свештеници по име

Исхириј, кој бил презвитер во Маре

Второто дело за кое бил обвинет било

Меѓутоа, приврзаниците на Атанасиј успеале

Арсениј како се крие во Теба докажувајќи

Поради тоа Атанасиј Велики бил ослободен

тој примил писма со честитки од многу

Александар, епископот на Тесалоника

 

                                                 
74 Острогорски, Историја на Византија, 66. 
75 Khaled Anatolis, Athanasius (London: Routledge, 2004), 10.
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Империјата, а подоцна и средство за борба меѓу 

 

освен на Соборот во Никеја, присуствувале 

настани организирани во наредниот период. 

нивната активна улога во црковната политика и 

Црквата а поврзани со аријанското прашање и 

станува збор за тесалоникискиот епископ 

улога и ставови во врска со нападите против 

Атанасиј Велики. Имено, мелетијанците, веднаш 

александриски архиепископ, изнеле низа обвинувања 

обвинувањата станале сериозни. Атанасиј 

две дела за кои се предвидувала казна 

Првото обвинување било дека му наредил на 

по име Макариј да изврши насилство над 

Мареотида и припадник на колутијанците. 

било убиството на епископот Арсениј. 

Атанасиј успеале да го најдат извесниот епископ 

докажувајќи дека е жив, а обвинението лажно. 

ослободен од обвиненијата. Во таа прилика 

од многу негови приврзаници меѓу кои и од 

Тесалоника75.  

 

(London: Routledge, 2004), 10. 
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„Нашиот сакан брат и ѓакон Макариј ме исполни со големо задоволство 

пишувајќи ми од Константинопол дека лажниот обвинувач Архаф се посрамотил 

бидејќи пред сите луѓе кажал дека е убиен човек (Арсениј, м.з.) кој сè уште е жив. 

Непогрешливите писанија (Библијата) не уверуваат дека тој и неговата група 

приврзаници од праведниот Судија (Господ Бог) ќе ја добијат казната што ја 

заслужуваат за нивните злосторства“. 

Писмо на Александар епископот од Тесалоника до Атанасиј Велики  

(Mansi II, 1137–1138) 

 

 Во 335 г. старите обвинувања против Атанасиј Велики повторно 

станале актуелни. Со цел да го остранат од александриската црковна катедра, 

приврзаниците на аријанците, поддржани од мелетијанците, организирале 

црковен собор во градот Тир. Работата на Соборот била организирана лично 

од конзулот Дионисиј кој, освен да се грижи за мирот и редот на заседанијата, 

претседавал со него.  

 Основен извор за случувањата во врска со одржувањето на Тирскиот 

собор (335) е лично Атанасиј Велики и неговото дело Против Аријанците
76. 

Во него се соопштува дека на соборот учествувале 60 епископи, меѓу кои и 

тесалоникискиот епископ Александар.  

 
 „Предвидувајќи ги овие работи и размислувајќи дека настапувањето на 

непријателите е многу опасно, ние протестиравме против оваа собрана група. И 

Александар, епископот на Тесалоника, имајќи го ова предвид, им напиша на луѓето 

собрани таму, откривајќи го заговорот, сведочејќи за него. Тие мислеле дека тој ќе 

биде еден од нив, и сметале на него како на истомисленик во реализирање на 

нивните намери; но со тоа тие само го покажале насилството што го употребиле над 

него“. 

Athanasius, Contra Arrianos, I, 16 (PG 28) 

                                                 
76 S. Athanasius, Contra Arrianos, I, 16 (PG 28). 
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 Освен тесалоникискиот, од префектурата Илирик присуствувале и 

двајца други епископи: Валенс од Мурса и Урсакиј од Сингидунум. Тие, за 

разлика од тесалонискиот епископ, биле приврзаници на аријанството и 

оттука целосно ги поддржале обвиненијата изнесени против Атанасиј 

Велики.77 Двајцата дури биле и избрани во шестчлената комисија што 

требало да отиде во Мареотида со цел да ја испита вистинитоста на 

обвинувањата против Атанасиј Велики во врска со наводното насилство над 

Исхириј. 

 

 Имајќи го предвид составот на комисијата што требало да оди во 

Мареотида, тесалоникискиот епископ се сомневал во нејзината објективност. 

Тој овие сомнежи ги изнел во писмото испратено до конзулот Дионисиј, кој 

претседавал со Тирскиот собор. Во овој контекст е и сведоштвото на 

Атанасиј Велики, кој во Против Аријанците соопштува за писмото на 

тесалоникискиот епископ Александар испратено до Дионисиј во кое се 

предупредувало за обидите за заговор преку испраќањето на комисија во 

Мареотида и нејзиниот однапред конструиран извештај.78 

 

 

 

 

 

                                                 
77 На Тирскиот собор доминирале епископите приврзаници на Ариј и оттука донесените 

одлуки во целост биле во корист на аријанството. Покрај другите, на Тирскиот собор била 

донесена и одлука за протерување на епископот Атанасиј Велики од александриската 

епископска столица. Од учесниците на Тирскиот собор единствено солунскиот епископ 

Александар и епископите од Египет застанале во одбрана на Атанасиј Велики. 
78 Во септември 335 г. испратената комисија во Мареотида (Мареја) се вратила во Тир и 

поднела извештај со што ги потврдила како точни обвинувањата против Атанасиј Велики. Со 

тоа стравувањата на тесалоникискиот епископ Александар се покажале како точни. 
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„Епископот Александар до неговиот господар Дионисиј. 

Гледам дека очигледно е направен заговор против Атанасиј; не знам по кои 

основи решиле да ги испратат (во мареотидската комисија, м.з.) сите оние на кои им 

се спротивставил (Атанасиј, м.з.), без претходно да нè известат, иако беше 

договорено дека треба заеднички да разгледуваме кои да бидат испратени. Затоа 

погрижи се ништо да не се направи набрзина за да не би нè престигнале и измислиле 

лаги какви што сакаат. Треба да знаеш дека колутијанците, коишто се непријатели на 

Црквата, се здружиле со аријанците и мелетијанците и можат да прават многу зли 

нешта. Размисли што е најдобро да се направи со цел да не настане некое зло и да не 

бидеме замолчани како резултат на погрешена пресуда. Исто така се сомневаме дека 

овие лица што им се верни на мелетијанците ќе влезат во овдешните Цркви 

внесувајќи немир меѓу нив и ќе предивикаат безредија во цел Египет. Тие гледаат 

дека ова веќе во голема мера се случува“. 

Писмо на Александар епископот од Тесалоника до Дионисиј  

(Mansi II, 1145–1146) 

 

 

„Исто така се пожали дека лицата што отидоа во Мареотида го сториле тоа 

против нивната (на Александар и египетските монаси, м.з.) волја; и бидејќи Теогниј, 

Мариј, Теодор, Урсакиј, Валенс и Македониј биле личностите што биле испратени, 

тие имале сомнителен карактер. Ова не е потврдено само од него туку и од писмото 

на Александар, кој беше епископ на Тесалоника, кој испрати писмо до Дионисиј, кој 

претседаваше со Соборот,и во кое тој сосема јасно покажа дека постои заговор 

против Атанасиј“. 

Athanasius, Contra Arrianos, I, 28 (PG 28 ) 

 

 Имајќи ги предвид сите погоре наведени податоци, со право 

констатираме дека Тесалоникиската црква, а претпоставуваме и другите 

епископи од Македонија, застанале во одбрана на Атанасиј Велики во 

моментите кога се соочувал со сериозни клевети и обвиненија. 
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 Воедно, според сведоштвото на Евсевиј Кесариски, се дознава дека 

епископите од Македонија испратиле претставник што учествувал на 

церемонијата на осветувањето на христијанската базилика подигната на 

Исусовиот гроб во Ерусалим во 335 година. Иако не е спомeнато неговото 

име, сепак, со голема веројатност, може да претпоставиме дека станува збор 

за веќе споменатиот Александар, епископ од Тесалоника. 

 

 „Царот донесе богоугодни закони и даде големи средства наредувајќи околу 

пештерата во која е роден Спасителот да се изгради богат и величествен храм 

достоен на Бога... Епископи од сите провинции присуствуваа на осветувањето на 

црквата во Ерусалим... Според тоа, сите тие тргнаа од провинцијата Феникија и се 

упатија до нивното одредиште, користејќи ги организираните средства за превоз. 

Така Ерусалим стана одредиште на многу архијереи од сите провинции и целиот 

град стана бркотница од мноштво слуги на Бога. Македонците испратија епископ од 

нивната мeтрополa“. 

Eusebius, De Vita Constantini, IV, XLIII (PG 25) 

 

 Во науката контроверзии предизвикува единствено мислењето на 

Ѓини Гаспер79 и на Антон Владимирович Карташов80, кои, иако признавајќи 

дека не постои потврда во изворите, сепак претпоставуваат дека на Римскиот 

собор одржан во 340/341 г., покрај другите, присуствувале и епископи од 

Македонија. Тие оваа своја претпоставка ја темелат на фактот дека во тоа 

време македонските епископии биле под јурисдикција на Рим и оттука нивни 

                                                 
79 Gasper, Skopsko-prizrenska biskupija, 36. 
80 Карташов, Васељенски сабори, том I, 38–39. 
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претставници морале да присуствуваат на Соборот што бил свикан по 

иницијатива на папата81. 

 Во периодот по Вселенскиот собор во Никеја, иако осудено како 

еретичко, аријанството и понатаму продолжило да егзистира. Во голема мера 

ваквата ситуација била резултат на различната верска припадност на двајцата 

синови на Константин Велики, Констанс (340–350), кој управувал со 

западниот дел на Империјата и го поддржувал Никејскиот симбол, и 

Констанциј II (337–361), кој управувал со источниот дел и бил приврзаник на 

аријанското учење. Со цел да се надминат ваквите теолошки и црковни 

недоразбирања, двајцата императори се согласиле да свикаат еден заеднички 

собор82. 

 Соборот се одржал во Сердика во 343 година и на него, како што 

соопштува Теодорет83, присуствувале 250 учесници, а пак според Сократ 

Схоластик84, нивниот број изнесувал околу 300 епископи85. Од друга страна, 

пак, современите истражувачи на оваа проблематика, повикувајќи се на 

посланијата на Атанасиј Велики, сметаат дека на Соборот учествувале вкупно 

                                                 
81 На Римскиот собор 340/341 г. биле осудени одлуките од соборот одржан во Тир, а 

протерувањето на Атанасиј Велики од епископската столица во Александрија било 

прогласено за неканонско. 
82 Theodoretus, Historia, II, III, 1–16; Sozomenus, Historia, III, XI; в. Острогорски, Историја на 

Византија, 67; Јовић, Рано хришћанство, 41; Братож, „Ранохристијанската црква во 

Македонија“, 44–45; Gasper, Skopsko prizrenska biskupija, 47; Историја на македонскиот 

народ, том I, 218.  
83 Theodoretus, Historia, II, VI, 1–28. 
84 Socrates, Historia, II, XX, 1–7. 
85 За жал актите на Сердичкиот собор (343) не се сочувани. За нивната содржина дознаваме 

посредно врз основа на неколку посланија  од различни автори: Атанасиј Велики, Осиј 

Кордопски, Протоген Сардикиски и папата Хилариј, Илариј Пиктависки, Сократ Схоластик, 

Теодорет и Созомен. 
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170 епископи, 94 од западниот и 76 од источниот дел на Империјата86. Притоа 

западните епископи, кои биле приврзаници на Никејскиот симбол, биле 

предводени од Осиј, епископот од Кордоба, а, пак, на чело на источните 

епископи бил Стефан, епископот од Антиохија87. На Соборот наместо 

единство дошло до отворен раскол меѓу учесниците по што источните 

епископи го напуштиле заседанието и заминале во градот Филипопол каде 

што го продолжиле своето заседание. Од друга страна, пак, и претставниците 

на епископиите од Западот, по заминувањето на источните епископи, решиле 

самостојно да продолжат со работата на Соборот88. Тие во целост застанале 

во одбрана на Никејскиот симбол на верата и најостро го осудиле учењето и 

постапките на аријанските епископи. Воедно побарале Атанасиј Велики 

веднаш да биде вратен на епископската столица во Александрија. 

 

„Како што е запишано во старите записи, двеста и педесет епископи се 

собрале во Сердика. Веќе споменатите Атанасиј Велики, Асклепиј, епископот на 

Газа, и Маркелиј, епископот на Анкира, митрополит на Галатија, кој исто така бил 

епископ од времето на Соборот во Никеја, сите тие беа одбранети таму. 

Клеветниците и водачите на аријанството што претходно го осудија делото на 

Атанасиј, исто така присуствувале. Но, тие во исто време биле и обвинители и 

судии, кога виделе дека членовите на соборот се решителни во барањето да го 

слушнат симболот на верата, иако повикани, не влегле на Соборот, туку побегнале“. 

Theodoretus, Historia Ecclesiastica, II, 6, 1 (PG 82) 

 

 

                                                 
86 Јовић, Рано хришћанство, 41; Карташов, Васељенски сабори, том I, 41. 
87 Јовић, Рано хришћанство, 41–42, бел. 36. 
88 Theodoretus, Historia, II, VI, 1–28; Sozomenus, Historia, III, XII–XIII; в. Јовић, Рано 

хришћанство, 41–42; Карташов, Васељенски сабори, том I, 41. 
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„Кога конечно се собрале во Сердика, архијереите од Истокот одбиле каква 

било средба и присуство на заседание со оние од Западот, освен доколку тие прво не 

ги исклучат Атанасиј и Павле од собирот. Но откако Протоген, епископот на 

Сердика и Осиј, епископот на Кордоба, град во Шпанија, не ги прифатиле нивните 

аргументи за отсуството, епископите од Истокот веднаш се повлекле и се вратиле во 

Филипопол во Тракија, одржале посебен собор на кој недвосмислено го 

анатемизирале терминот едносуштен“. 

Socrates Scholasticus, Historia Ecclesiastica, II, 20, 1 (PG 67)  

 

 Се разбира дека одлуките на Соборот во Сердика наишле на 

негодување и отпор од страна на аријанските епископи што заседавале во 

Филипопол. Сепак, со закана на отворен воен конфликт, Констанс успеал да 

го принуди својот брат Констанциј II да ги прифати одлуките на Сердичкиот 

собор и да нареди враќање на прогонетите епископи, приврзаници на 

Никејскиот симбол. Оттука, прифаќањето на одлуките од Соборот во Сердика 

во источниот дел од Империјата не биле последица на променетиот став на 

Констанциј кон аријанството, туку резултат на сплетот на политичките 

околности карактеристични за тој период89. 

 Што се однесува, пак, до учеството на епископи од Македонија важно 

е да се напомене дека на Соборот во Сердика нивниот број изнесувал 

деветмина. Нивните имиња и епископии се сочувани во писмата на Атанасиј 

Велики. Тоа биле епископите: Аециј од Тесалоника, Антигон од Пела, 

Евaгриј од Хераклеја Линкестис, Зосим од Лихнидос, Басус од 

Диоклецијанопол, Порфириј од Филипи, Јонас од Партикопол, Паладиј од 

Дион и Геронциј од Бероја; присуствувал и Парегориј од Скупи, главниот 

                                                 
89 Јовић, Рано хришћанство, 41–42; Острогорски, Историја на Византија, 67.  
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град на провинцијата Дарданија90. Сите тие, заедно со другите западни 

епископи, застанале зад Никејскиот симбол и најостро го осудиле 

аријанството. Единствено што изненадува е отсуството на епископот од 

Стоби, кој не е наведен меѓу присутните на Сердичкиот собор. 

 

 „Aetius a Macedonia de Thessalonica ... Antigonus Pallenensis Macedoniae ... 

Bassus a Macedonia de Diocletianopoli ... Euagrius a Macedonia de Heraclialineo ... 

Geronontius a Macedonia de Brevi ... Jonas a Macedonia de Particopoli ... Palladius a 

Macedonia de Diu ... Porphyrius a Macedonia de Philipis ... Zosimus a Macedonia de 

Lignedo ...; Paregorius a Dardania de Scupis“. 

Mansi III, col. 38–39, 42–49. 

  

 Во актите, односно каноните од Соборот во Сердика, или барем она 

што е сочувано од нив, наоѓаме конкретни изворни податоци за состојбите во 

Тесалоникиската митрополија во периодот меѓу 336 и 343 година. Станува 

збор за каноните 16, 18 и 19. Поконкретно, од канонот 16 се дознава дека во 

Тесалоникиската митрополија претстојувале свештеници од други епархии. 

Тие таму останале подолго време од вообичаеното предвидено за посета. 

Мотивите за ова, веројатно, биле од социјално-економска природа. Согласно 

со веќе воспоставената пракса било решено на овие лица да им се сугерира да 

се вратат во епархиите од каде што дошле. Во спротивно се предвидувало 

одземање на свештеничкиот чин; расчинување. 

 

 

 

                                                 
90 Mansi III, col. 38–39, 42–49; PG 26, col. 1335; в. Братож, „Ранохристијанската црква во 

Македонија“, 44–46; Бошкоски, „Скупската епископија – митрополија“, 12; Историја на 

македонскиот народ, том I, 218. 
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 „Аециј епископот рече: Не ви е непознато каква и колкава е Солунската 

митрополија. Многу пати, пак, во неа доаѓаат од други области презвитери и ѓакони, 

па не задоволувајќи се со краткото време на престој, остануваат тука и сето време 

таму го поминуваат; или дури по многу време едвај се принудени да се вратат во 

своите Цркви. За овие, значи, треба да се одлучи. 

 Осиј епископот рече: Оние одредби што се востановени и за епископите, нека 

важат и за овие лица“. 

Канон 16 од Соборот во Сердика 

 

 „Епископот не смее откако ќе ја напушти својата епархија да преминува во 

друга, па дури и да бил од мнозина наговаран, освен ако нема некоја оправдана 

причина што го принудува да го направи тоа“. 

Канон 14 од Каноните на Светите апостоли 

 

 „Ако некој презвитер или ѓакон или кој било друг од каталогот на клериците ја 

остави својата епархија и отиде во друга и откако конечно ќе се премести, сосема се 

насели во друга епархија, без одобрение на својот епископ, заповедаме таквиот 

повеќе да не свештенослужи; особено ако биде повикан од својот епископ да се 

врати, па не го послушал, останувајќи упорен во тој неред, таму (во таа епархија) 

нека општи како лаик“. 

Канон 15 од Каноните на Светите апостоли 

 

 „Да не се прима никој туѓ епископ, презвитер или ѓакон без препорачано писмо; 

и кога таквото писмо ќе го поднесат, нека се просуди добро за нив, па ако се 

проповедници на благочествието, нека се примат, а ако не се, откако ќе им дадете 

колку што треба (за пат), не треба да се примаат во општење, бидејќи многу нешта се 

случуваат од измама“. 

Канон 33 од Каноните на Светите апостоли 
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 Што се однесува, пак, до каноните 18 и 19 од Соборот во Сердика, тие 

сведочат за несогласувањата што се јавиле во Тесалоникиската митрополија 

при изборот на нов црковен поглавар, најверојатно по смртта на епископот 

Александар. Станува збор за настојувањата на презвитерите Мусеј и Евтихиј 

да бидат избрани на испразнетото епископско седиште во Тесалоника. Тие, 

присвојувајќи го епископскиот чин, отишле дотаму што извршиле 

ракоположување на извесен број клерици, најверојатно во презвитерски и 

ѓаконски чин. Меѓутоа изборот на Мусеј и Евтихиј за тесалоникиски 

епископи веднаш бил оспорен. За легитимен епископ на Тесалоника бил 

хиротонисан Аециј, подоцна учесник на Соборот во Сердика. Состојбите 

дополнително се усложниле откако Аециј не го признал легитимитетот на 

клериците избрани од Мусеј и Евтихиј. Токму ова прашање било 

актуализирано на Соборот во Сердика од страна на Гауденциј, епископот на 

Наиса (Ниш). Тој побарал од Соборот да донесе одлука споменатите клерици 

да бидат вратени во Црквата. Одговорот што го добил бил дека Евтихиј и 

Мусеј не биле канонски избрани епископи и оттука не можеле да вршат 

ракоположување на лица во свештенички чин. Затоа било решено на овие 

свештениците да не им се признае ракоположувањето. Единствено им се 

дозволило учество во црковниот живот, но само како мирјани; во никој случај 

во својство на свештеници. 

 Освен тоа, во канонот 19, епископот Осиј Кордопски уште еднаш се 

навраќа на проблемот со лицата од црковниот клер што ги напуштиле 

епархиите каде што биле ракоположени. Тој ја повторува претходната 

препорака наведена во канонот 16, овој пат експлицитно наведувајќи да не им 

се признае свештеничкиот чин на клерици што не сакаат да се вратат во 

Црквите во кои биле именувани. 

 



Христијанството во Македонија од 313 
 

 

 „Гауденциј, епископот на Наиса

тогаш поставен за епископ, мирот и понатаму

на разногласие околу црковнослучителите

и оние што биле поставени од Мујсеј и Евтихиј

вина“. 

 „Осиј епископот рече: Оваа одлука

да бидеме мирољубиви и трпеливи и секогаш

што еднаш во црковниот клер се произведени

се вратат во Црквите во кои биле именувани

ни име на епископ да не си присвојува, 

побараат лаичко општење, не треба да им

 Сите рекоа угодно е“. 

Канон 18 и канон 19 од

 

 Во децениите што следеле од 

Вториот вселенски собор (381), период

и помалку важни, помесни црковни собори

епископи од Македонија. Ова се должи

споменуваат само имињата на присут

епископијата од каде што доаѓаат. Па

од Македонија е датирано во 356 година

на Тесалоника, најверојатно наследнико

на Атанасиј Велики насловено како 

како еден од епископите што одбиле

Медиоланскиот собор (355) со кој

содржината на текстот се дознава дека

Атанасиј Велики и решеноста да не го
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Наиса, рече: ти знаеш, брате Аециј, откако си ти 

понатаму владееше; па да не остане некоја трага 

внослучителите да биде одредено сите да бидат примени: 

Мујсеј и Евтихиј бидејќи не се најде никаква нивна 

одлука е на мојата смерност: Бидејќи сме должни 

и секогаш да имаме милосрдие кон сите – оние 

произведени од некои наши браќа ако не сакаат да 

именувани, повеќе да не ги примаме. А Евтихијан 

присвојува, ниту Мусеј да се смета за епископ; а ако 

да им се одрече.  

19 од Соборот во Сердика 

 

 Соборот во Сердика до одржувањето на 

период во кој се одржале повеќе други, но не 

црковни собори, изворите молчат за присуство на 

должи на фактот што во актите најчесто се 

присутните епископи, но не и местото, односно 

доаѓаат Па така, следното спомнување на епископ 

година. Станува збор за Еремиј, епископот 

наследникот на Аециј. Тој е спомнат во делото 

како Апологија до императорот Констанциј 

одбиле да го потпишат актот донесен на 

со кој се осудува Атанасиј Велики. Од 

дознава дека поради овој чин на поддршка на 

не го напушти Никејскиот симбол на верата, 
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тесалоникискиот епископ Еремиј претрпел извесни санкции од страна на 

императорот Констанциј и приврзаниците на аријанството.  

 

„Но кога веќе започнав со моето патување и бев поминал низ пустината, 

добив неочекуван извештај; во почетокот мислев дека е невистина, но потоа се 

докажа дека е вистина. Насекаде се зборуваше дека Либериј, епископот на Рим, 

епископот Осиј Велики од Шпанија, Павлин од Галија, Дионисиј и Евсевиј од 

Италија, Луцифер од Сардинија, и некои други епископи, презвитери и ѓакони биле 

прогонети бидејќи одбиле да ја потпишат одлуката за мојот егзил. И овие биле 

прогонети: Викентиј од Капуа, Фортунатијан од Аквилеја, Еремиј од Тесалоника; и 

сите епископи од Западот биле заплашувани со невообичаена жестокост и не 

помалку страдале од големото насилие и тешките повреди сè додека не биле 

приморани да ветат дека нема да комуницираат со мене“. 

Athanasius, Apologia Ad Constantium, 27 (PG 25) 



 

Првиот вселенски собор одржан во Никеја 
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Вториот вселенски собор од 381 година 
и признавањето на христијанството 
за единствена дозволена религија во Римската  

Империја 
 

 И покрај признавањето на христијанството за рамноправна религија со 

Миланскиот едикт од 313 г. и неговото прогласување за државна религија на 

Никејскиот собор во 325 г., сепак до крајот на IV век во сите поголеми 

градови во Империјата сè уште егзистирале паганските храмови. 

Единствената разлика била во тоа што нивниот број постепено почнал да се 

намалува. Ова се должело на фактот што паганското свештенство се нашло 

под континуиран притисок на христијанската црква и нејзиниот клер, но и од 

обичните христијански верници што во новонастанатите услови на сите 

можни начини се обидувале да ѝ стават крај на паганската религија. Притоа 

тие во реализирањето на овие свои намери во голема мера барале помош од 

државата. Уште во времето на Константин Велики, а особено за време на 

неговите наследници, биле забранети сите јавни жртвувања, а, пак, 

паганските храмови се нашле под ударот на христијанските верници што ги 

палеле, разурнувале или ги претворале во христијански базилики91. 

 Оттука може да се заклучи дека притисокот што го вршела 

христијанската црква врз императорските власти, но и лично врз императорот 

– решително и со сите средства државата да се пресмета со паганската 

религија – станувал сè посилен. Па така, под притисок на Црквата, 

Констанциј во периодот 353–354 г. донел неколку акти што биле директно 

насочени против паганското свештенство. Во овој контекст треба да се 

напомене и неговата посета на Рим во 357 г., за време на која тој лично 

                                                 
91 Робертсон, История I, 260; Brown, The Rise of Western Christendom, 35. 
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наредил од зградата на Сенатот да биде отстранет олтарот на слободата како 

остаток на паганството92. 

 Но и покрај ова паганството, сè уште имало свои следбеници од редот 

на високите општествено-социјални слоеви и аристократијата што не можеле 

така едноставно да се откажат од дотогашната религиска практика93. 

Поголемите градови како Атина, Антиохија, Смирна, Александрија и Рим сè 

уште останале упоришта на паганската религија со поголема група верници94. 

 Што се однесува, пак, до состојбите внатре во рамките на Црквата, во 

времето на Теодосиј I (379–395) се појавила нова опасност од нарушување на 

нејзиното единство. Имено, повторно дошло до нови теолошки расправи, сега 

околу потеклото на Светиот Дух, кои сериозно се заканувале да доведат до 

нови поделби. Зачетник на новото теолошко учење бил константинополскиот 

епископ Македониј (341–360), полуаријанец по убедување. Според него и 

учењето било наречено македонијанство95. Суштината на новото учење се 

состоела од негирање на еднаквоста и еднородноста на Отецот и Синот од 

една и Светиот Дух од друга страна. Оттука произлегува дека слично на 

аријанското учење и македонијанството го негирало постоењето на 

единството на Светото Тројство и учело дека Светиот Дух по ранг не е 

еднаков на Отецот и Синот.  

 Со цел да востанови единство во верата, императорот Теодосиј I (379–

395) во мај–јуни 381 г. го свикал Вториот вселенски собор на кој зеле учество 

                                                 
92 Cameron, The Later Roman Empire, 74–75. 
93 Поповић, Опћа црквена историја, 245; Brown, The Rise of Western Christendom, 35; Peter 

Brown, The World of Late Antiquity: AD 150–750 (London: W.W. Norton & Company 1997), 103; 

Cameron, The Later Roman Empire, 57. 
94 Паганството во IV век се манифестирало преку повеќе облици, и тоа како митраизам, 

неоплатонизам, стоицизам, кинизам, но и преку локалните пагански култови. 
95 Theodoretus, Historia, II, V, 1; сп. Јовић, Рано хришћанство, 49. 
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меѓу 150 и 186 епископи, сите од источноримските епископии96. Соборот го 

осудил македонијанството како ерес и воедно биле донесени седум нови 

канони со кои биле потврдени и надополнети одлуките од Соборот во Никеја 

од 325 година97. Со тоа конечно бил формулиран Симболот на христијанската 

вера надополнет со 5 нови членови со кои се конкретизирало учењето на 

црквата за Светиот Дух како рамночесен на Отецот и Синот, којшто 

исходува од Отецот и е рамнопоклонен на Отецот и Синот
98. 

 Во врска со учеството на претставници од македонските епископии на 

Вториот вселенски собор, со сигурност е засведочено присуството на 

епископот Ахолиј од Тесалоника, кој воедно бил и единствен претставник од 

западните цркви под јурисдикција на Рим99. Воедно, овој тесалоникиски 

епископ се спомнува и на неколку други места во изворите: лично раководел 

                                                 
96 Socrates, Historia, V, VIII, 1–10; Sozomenus, Historia, VII, VII; сп. Јовић, Рано хришћанство, 

53–54. Од вкупниот број учесници на Вториот вселенски собор само 36 биле следбеници на 

македонијанското учење. Увидувајќи дека се во значително малцинство, тие го напуштиле 

неговото заседание. На тој начин преостанатите 150 епископи едногласно го осудиле 

македонијанството и другите слични учења: аполинарството, аријанството и 

евномијанството. Од поугледните епископи што биле присутни на Соборот, кои подоцна со 

своите дела оставиле силен печат во православната патристичка традиција, треба да се 

наведат имињата на Мелетиј Антиохиски, Тимотеј Александриски, Кирил Ерусалимски, 

Гелазиј Кесариски, Григориј Богослов еп. константинополски, Григориј Ниски, Амфилохиј 

Икониски, Диодор Тарсиски, Пелагиј Лаодикиски и др.  
97 За време на реформацијата во Европа во XVI век протестантските теолози го изнеле 

тврдењето дека Симболот на верата наместо на Константинополскиот бил потврден на 

Халкедонскиот собор во 451 г. Некои од нив оделе дотаму што тврделе дека ниту на 

Константинополскиот  ниту, пак, на Халкедонскиот собор не биле донесени никакви 

надополнувања на Никејскиот симбол и дека се работи за обичен фалсификат на грчките 

богослови од VII век. Ваквите претпоставки целосно се отфрлени од модерната наука. 
98 Codex Theodosianus, XVI, 1, 3. 
99 Schwartz, Über die Bischufslisten, 77; сп. Socrates, Historia, V, VIII, 2; Sozomenus, Historia, 

VII, VII. 
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со богослужбата при покрстувањето на императорот Теодосиј I (380), на 

негова иницијатива императорот во Тесалоника го издал едиктот со кој сите 

поданици на Римската Империја морале да го прифатат Никејскиот симбол на 

верата (февруари 380), посредувал меѓу Теодосиј I и одредите на Западните 

Готи што ја поминале реката Дунав и ограбувајќи навлегле во Македонија 

(379/380). Името на овој епископ се спомнува и во два други случаи: 1) како 

примач на две писма од римскиот папа Дамас I (381) со кои добил 

овластување (благослов) да присуствува на Вториот вселенски собор во 

функција на претставник од Западните цркви и 2) како учесник на Соборот во 

Рим (382). 

 

„Императорот без одлагање свикал Собор на архијереи (Вториот вселенски 

собор, м.з.) од неговата вероисповед со цел да се воспостави Никејскиот симбол; и 

поставил епископ на Константинопол. Тој се надеваше дека со своите ставови ќе 

може да ги победи македонијанците. Затоа ги покани и водачите на таа секта да 

бидат присутни. Според тоа, по тој повод, од групата на едносушните, таму се 

сретнале: Тимотеј од Александрија, Кирил од Ерусалим, кој во тоа време го признал 

учењето за едносушноста порекнувајќи го неговото поранешно мислење, Мелитиј од 

Антиохија, кој претходно бил пристигнат за да помогне во назначувањето на 

Григориј, исто така и Ахолиј од Тесалоника и многу други, сите на број сто и 

педесет“. 

Socrates Scholasticus, Historia Ecclesiastica, V, VIII (PG 67) 

  

„До благородните господа, и наши преподобни браќа, и сослужители Дамас, 

Амбросиј, Бритон, Валеријан, Ахолиј, Ахемиј, Василиј и другите свети епископи 

собрани во великиот град Рим; светиот синод (собор) на православните епископи 

собрани во великиот град Константинопол испраќа поздрави во Бога“. 

Писмо испратено до Соборот во Рим во Theodoretus, Historia Ecclesiastica, V, IX, 1 

(PG 82) 

 



Драган ЗАЈКОВСКИ 
Христијанството во Македонија од 313 до 700 година (2. дополенето изд.) 

73 

 

 

 Како ревносен следбеник на Никејско-константинополскиот симбол на 

верата, Теодосиј I целосно застанал зад интересите на христијанската црква. 

Па оттука не изненадува фактот што во периодот меѓу 381 г. и 394 г. издал 

повеќе законски одредби директно насочени против аријанското учење и 

другите еретици, како и против паганството100. Во овој контекст треба да се 

спомене неговата посета на градот Стоби, која се датира во јуни 388 г. за 

време на која Теодосиј I издал два едикта против еретичките учења101. 

Изворите сведочат и за две посети на Теодосиј I на градот Скупи, првата во 

379 г., а втората во 387 година102. 

 

„До Трифолиј преторискиот префект. 

 На сите, од разни и перфидни секти што се поттикнати од лудилото за бедна 

завера против Бога: нека не им биде дозволено да се здружуваат, да не стапуваат во 

контакт, да не прават тајни обединувања, да не градат, бесрамно, со нивните 

безбожнички раце олтари за вероисповед на грешната ерес и да не прават привидни 

таинства (свети тајни) на штета на вистинската вера. За да се добие соодветниот 

ефект, твојата возвишеност во надгледувањето нека ги удостојува дури и оние што 

                                                 
100 Во 381 г. Теодосиј I донел закон со кој се предвидувало отстранување на сите епископи 

што на кој било начин отстапиле од никејското правоверно учење, а воедно се забранувало и 

какво било организирање на припадниците на еретичките учења. 
101 Codex Theodosianus, XVI, 4, 2; XVI, 5, 15. в. Djodje Mano – Zissi, “Stratigraphic problems and 

the Urban development of Stobi”, Studies in the the Antiquities of Stobi, vol. I, (Beograd: 1973), 

185–232, 213; Историја на македонскиот народ, том I, 211; Maria Victoria Escribano Pano, 

“Heretical texts and Maleficium in the Codex Theodosianus in Magical practise in the Latin West” 

in Papers from the international conference held at the University of Zaragoza, 30 Sept. – 1 Oct. 

2005, ed. By Richard L. Gordon and Francisco Marco Simon (Brill: Leiden&Boston 2010, 117). 

Според мислењето на Митко Б. Панов, императорот Теодосиј најверојатно својот престој во 

Стоби го искористил за да присуствува на осветувањето на новата базилика (Историја на 

македонскиот народ, том I, 211). 
102 Бошкоски, „Скупската епископија – митрополија“, 14.  
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се најверни, така што и тие да можат да ги спречуваат овие (еретиците) и откако ќе 

ги фатат да ги предадат на судење за да им биде дадена најстрога казна според 

старите казнени закони (дадени) од Бога и според воспоставеното законодавство. 

Датум, 14 јуни 388 год. во Стоби за време на консулите Теодосиј и Кинегиј“. 

Codex Theodosianus, XVI, 5, 15. 

 

 „Никому, на јавни места, да не му се даде можност да решава за религијата 

или да се занимава или да дава некаков совет за неа. И ако некој по ова помисли дека 

треба да излезе против овој закон или се осмели да биде упорен во поттикнувањето 

на погубната непослушност, нека биде казнет со соодветна казна.  

Датум, 16 јуни 388 год. во Стоби за време на консулите Теодосиј и Кинегиј“. 

Codex Theodosianus, XVI, 4, 2 

 

 Постојат повеќе причини поради кои христијанската црква толку 

агресивно истапила против паганството, а посебно против неговите 

репрезенти, паганското свештенство и објектите што тие ги користеле како 

места за практикување на своите пагански обреди. Имено, Црквата кон 

паганското свештенство и храмови гледала како кон ,,потенцијален извор на 

инфекција за христијаните“.  

  

 ,,...To many bishops, however, they were a source of ‘infection’ to their 

congregations. To the monks, they were the fortresses of their enemy, the devil” 

Peter Brown, The World of Late Antiquity, 103 

 

 Оттука, претставниците на христијанската црква, без разлика на 

нивниот свештенички чин и местото во црковната хиерархија, целата своја 

енергија ја насочиле кон елиминирање на паганските храмови за кои сметале 

дека ако бидат затворени набргу целосно ќе згасне и паганската религија. 

Ваквиот став довел до тоа фанатизираните христијански маси, инспирирани и 
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поттикнати од црквата, а предводени од претставниците на монашките 

редови, да почнат со нивно масовно палење и разурнување. Како резултат на 

ова настрадале голем број пагански храмови во поголемите градови на 

Империјата. 

 Во 381 г. и потоа во 385 г. биле донесени нови законски норми против 

жртвувањето на паганските идоли на јавни места103. Меѓутоа, претставниците 

на локалниот чиновнички апарат одбегнувале во целост да ги извршуваат 

императорските наредби насочени против приврзаниците на паганската 

религија и, повеќе или помалку, толерантно се однесувале кон верниците во 

помалите места кои сè уште останале верни на паганските култови. Ова било 

причината што Теодосиј I во 386 г. му наредил на Кинигиј, префектот на 

префектурата Исток, да замине во Египет со цел лично да го надгледува 

уривањето на тамошните пагански храмови104. Истата година настрадал и 

храмот на Зевс во Апамеа, Сирија. Само неколку години подоцна, во 388 г. 

под ударот на христијанските верници се нашла и синагогата во градот 

Калиникум, близу Еуфрат, која била запалена. Слична судбина ги снашла и 

голем број други помали нехристијански храмови по селата во Сирија. 

 Се чини дека ситуацијата кулминирала во 391 г. кога на иницијатива 

на александрискиот патријарх Теофил фанатизираните христијански верници 

почнале насилно да влегуваат по куќите на социјално поимотните 

александриски граѓани барајќи ги нивните скриени пагански идоли. За време 

на овие настани настрадал Серапеумот во Александрија кој бил запален105. 

                                                 
103 Codex Theodosianus, XVI, 10, 7–9. Робертсон, История I, 259. 
104 Zosimus, Historia Nova, ed. and trans. Ronald T. Ridley (Sydney: Australian Association for 

Byzantine Studies: 1982), IV, 37. 
105 Socrates, Historia, V, XVI; Sozomenus, Historia, VII, XV; в. Brown, The Rise of Western 

Christendom, 35; Ibid., The World of Late Antiquity, 103–104; Cameron, The Later Roman Empire, 

75.  
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 Во февруари и јули истата 391 

едикта насочени против јавните жртвувања

на сите личности што извршувале јавни

пристап до паганските храмови. На

административниот апарат, биле отстранети

следбеници на паганската религија107

 Веќе во ноември наредната 392 

паганскиот култ108. Со овој едикт паганството

тој начин христијанството станало

Римската Империја. Со одредбите од

секакво принесување жртва на паганските

гатањето, како и сите други облици

пагански храмови биле затворени, а

оние што не се придржувале до одредбите

конфискација на нивните имоти109. 

 

 Од кажаното може да се заклучи

завршил процесот на христијанизација

Империја; како ревносен следбеник

симбол на верата тој целосно застанал

Црква. Оттука не изненадува фактот

                                                 
106 Codex Theodosianus, XVI, 10, 10–11. 
107 Brown, Power and Persuasion in Late Antiquity
108 Codex Theodosianus, XVI, 10, 12; Cameron, 
109 Codex Theodosianus, XVI, 10, 12; в. Робертсон

Культура Византии, 90. 
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истата 391 година, Теодосиј I донел два нови 

жртвувања и паганските култови106. Со нив 

извршувале јавни функции им бил забранет секаков 

храмови На тој начин, повеќе или помалку од 

биле отстранети и оние малку преостанати 
107. 

наредната 392 г. бил донесен нов едикт против 

едикт паганството конечно било забрането и на 

станало единствена допуштена религија во 

одредбите од овој едикт најостро се забранувало 

паганските богови, а било забрането и 

облици на идолопоклонство. Освен тоа, сите 

затворени, а нивното свештенство распуштено. За 

одредбите на овој закон било предвидено 

 

се заклучи дека во времето на Теодосиј I 

христијанизација на целата територија на Римската 

следбеник на Никејско-константинополскиот 

застанал зад интересите на христијанската 

фактот што во периодот меѓу 381 и 394 г. 

Power and Persuasion in Late Antiquity, 113. 

, The Later Roman Empire, 75. 

Робертсон, История I, 262; Pareti et al., Stari svet, 311; 
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Теодосиј I издал повеќе законски одредби директно насочени против 

аријанското учење и другите еретици, како и против паганството. Во 

новонастанатите околности Никејско-константинополскиот симбол на верата 

станал единствено допуштено учење, додека сите други теолошки учења биле 

ставени надвор од законот. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вториот вселенски собор



 

Ереста секогаш е лицемерна, 
 многуглаголива, слаткоречива,  

украсена со човечка ученост 

 и затоа лесно ги привлекува  
луѓето кон погибел. 

Св. Игнатиј Брјaнчанинов 

 

Организацијата на Црквата била уредена според угледот на државата. 

Секој град имал свој епископ, а епископот од главниот град на провинцијата 

имал достоинство на митрополит. Хиерархиски тој бил прв меѓу 

рамноправните на него епископи од другите градови. Почнувајќи од времето 

на Константин Велики, свештенството ги добило речиси истите привилегии 

како и државните службеници. Она што Црквата ја ставило пред сериозни 

искушенија во V век биле христолошките расправи и борбата за црковна и 

политичка превласт меѓу Рим и Константинопол. Имено, тоа е времето на 

првите несогласувања меѓу влијателните црковни центри за превласт во 

христијанскиот свет.  

Отсуството на воен конфликт меѓу Источната и Западната Римска 

Империја било надополнето со борбата помеѓу Рим и Константинопол за 

црковниот примат. Со цел да го зацврсти влијанието во Источен Илирик, 

римскиот папа Инокентиј I во 412 година го прогласил создавањето на 

викаријатот во Тесалоника. Веќе во времето на Акакиевата шизма, во услови 

на отворен раскол меѓу Рим и Константинопол, Црквата во Македонија 

добила дополнителна важност. Таа станала моќен фактор во борбата за 

превласт меѓу папата во Рим и патријархот во Константинопол. Имиња на 

епископи од Македонија наоѓаме во документите на сите вселенските собори 

одржани во V век. 
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Формирање на викаријатот во Тесалоника 

 

Во првите четири века епископиите во Македнија во црковен поглед 

влегувале под јурисдикција на Римската црква. Веќе од средината на IV век 

започнала тивката борба меѓу Рим и Константинопол околу тоа кој да ја има 

јурисдикцијата над нив110. 

Позициите на Римската црква во Илирик дополнително се зацврстиле 

по бунтот во Тесалоника и масакрот извршен врз тамошните граѓани. Имено, 

во почетокот на 390 година по наредба на Теодосиј I, кој во тоа време 

претстојувал во Милано, на тесалоникискиот хиподром бил извршен масакр 

над околу 7 000 граѓани што не се согласувале со неговата политика кон 

Готите. На веста за крвавите настани во Тесалоника веднаш реагирал 

миланскиот епископ Амброзиј (337/340–397). Тој, ставајќи се во функција на 

заштита на жителите и Црквата во Тесалоника, го осудил непромислениот 

чин на императорот и го екскомуницирал од Црквата. Од друга страна, пак, 

Теодосиј свесен дека ја губи поддршката од својот моќен сојузник – Црквата, 

а воедно со цел да го амортизира незадоволството сред народот од 

непромислениот чин, решил да попушти пред притисокот на миланскиот 

                                                 
110 The Acts of the Council of Chalcedon, Volume One: General Introduction, Documents before the 

Council, Session I, translated with introduction and notes by Richard Price and Michael Gaddis 

(Liverpool: Liverpool University Press, 2005), 14; Душан Љ. Кашић, Историја српске цркве са 

народном историјом (Београд: САС СПЦ 1967), 12. Во постарата литература од 20-тите 

години на XX век се среќава мислењето дека епископиите во Источен Илирик, вклучувајќи 

ги тука и македонските, никогаш не биле под јурисдикција на Римската црква. Во неа се 

застапува ставот дека сè до времето на папата Дамас I (336–384) црквите во Источен Илирик 

биле под јурисдикција и силно влијание на северноафриканските епископски столици, пред 

сè, на Александрија. Ваквите претпоставки не се поткрепени со ниту еден релевантен 

аргумент и речиси целосно се отфрлени во современата наука. 
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епископ. Тој јавно се покајал и бил

Притоа ако ги погледнеме овие случувања

дојдеме до заклучок дека чинот на јавно

индиректно признавање на приматот 

 

По смртта на Теодосиј I во 395 

поделбата на Римската Империјата на

составен дел на префектурата Илирик

византискиот император Аркадиј (395

припадноста на префектурата Илирик

несогласувања меѓу Западната и Источната

меѓу двете Империи, во продолжение

вовлечени и Готите. Готот Руфин

Аркадиј, со помош на готскиот водач

обезбеди воената контрола на Византија

сведоштвата на современиците на тие настани

како и неколку децении подоцна 

                                                 
111 Brown, Power and Persuasion in Late Antoquity

104; Панов, „Борбата на Римската црква“, 65

212; 219–220. Како чин на покајание за масакрот

миланскиот епископ Амброзиј, морал да ги симне

влезе во миланската катедрала како обичен

world in Late Antiquity, 104).  
112 Claudianus, Carmina, ed. Julius Koch (Lipsiae
113 Philostorgius, Historia Ecclesiatica, ed. Joseph Bidez 
114 Zosimus, Historia Nova, V. 
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бил вратен назад во црковните редови111. 

случувања во еден поширок контекст, ќе 

јавното покајување на Теодосиј значело 

 на Западната црква во Македонија. 

 

во 395 година правно била санкционирана 

Империјата на Источна и Западна; Македонија, како 

префектурата Илирик целосно му припаднала на 

Аркадиј (395–408). Токму прашањето околу 

Илирик ќе биде причина за остри 

Источната Римска Империја. Во овие судири 

продолжение од повеќе од една деценија, биле 

Руфин, регент на византискиот император 

водач Аларих, во 395 година успеал да ја 

Византија во Македонија. Во овој контекст се и 

на тие настани, Клавдијан112 и Филосторгиј113, 

подоцна – Зосим114, кои зборуваат за тешките 

Power and Persuasion in Late Antoquity, 109–114; Ibid., The World of Late Antiquity, 

“, 65–66; Историја на македонскиот народ, том I, 

масакрот во Солун, Теодосиј I, на инсистирање на 

да ги симне од себе сите императорски обележја и да 

бичен верник барајќи проштевање (Peter Brown, The 

Lipsiae: 1893), V, 36–53. 

ed. Joseph Bidez (Leipzig: 1913), XII, 2–14. 
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последици од походот на Аларих во Македонија; опустошувањето и штетите 

што ги направила готската војска. 

 

„Во тој период Аларих, по потекло Гот, беше собрал војска во Северна 

Тракија и направил упад во Ахаја, ја освоил Атина и Македонија и ја ограбил 

соседна Далматија“. 

Philostorgius, Historia Ecclesiatica, XII, 2. 

 

„Полињата во Тесалија се запалени; Пелион е замолчен, а неговите овчари се 

избегани; во оган е жетвата во Македонија“.  

Claudianus, Carmina, V, 36. 

 

Се чини дека ваквата состојба се задржала до крајот на 397 година 

кога Аларих, од страна на императорот Аркадиј (377/378–408), бил назначен 

за начaлник на војските во Илирик115. Според претпоставката на Митко 

Панов116, договорот меѓу Аркадиј и Аларих предвидувал готскиот водач да 

работи на зацврстување на воената позиција на Византија во Илирик, 

вклучително и во Македонија. Во овој контекст треба да се напомене дека 

императорот Аркадиј, односно Византија, ја немале обезбедено контролата во 

западниот дел на Илирик. 

Во 401 година дошло до нов пресврт на ситуацијата на Балканот 

условена од решението на Аларих да замине во поход кон Апенинскиот 

Полуостров. Заминувањето на Готите било искористено од Византија за 

зацврстување на нејзината позиција на просторот на Епир, каде претходно 

била концентрирана главнината на готските војски. За таа цел биле извршени 

нови административни промени со кои била укината провинцијата 

                                                 
115 Claudianus, Carmina, XXVI, 518–543. 
116 Панов, „Македонија меѓу византискиот исток и римскиот запад“, 104; Историја на 

македонскиот народ, том  I, 221. 
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Македонија Салутарис чија територија, како што веќе кажавме, влегла во 

состав на провинциите Македонија, Епир и Праевалитана. 

 Само две години подоцна, во 403 година, по неуспешниот поход во 

Италија, готските војски на чело со Аларих повторно се вратиле во Епир. 

Сега во сојуз со Стилихон, во корист на Западната Римска Империја, Готите 

требало да ги освојат териториите на Источен Илирик. Пет години подоцна, 

во 408 година, дошло до нов пресврт на настаните: Стилихон, по наредба на 

западниот император Хонориј, бил убиен, што, пак, било причина Аларих, 

повторно да замине во поход на Апенинскиот Полуостров напуштајќи го 

Илирик. Овој втор поход се покажал повеќе од успешен: во 410 година градот 

Рим бил освоен од страна на Аларих. 

 Заминувањето на готските војски на Апенинскиот Полуостров и 

нивното освојување на градот Рим условило стабилизација на состојбата во 

Илирик која воедно била искористена од страна на новиот источен 

император Теодосиј II (408–450) за санирање на штетите направени од 

повеќегодишниот престој на Аларих на тој простор, вклучително и 

Македонија117. Сепак, тој не бил во можност да ја наметне власта на целата 

територија на Илирик. Оттука, во неможност да ја наметне власта во 

западниот дел на Илирик, Теодосиј II се согласил за нејзина поделба. 

Поделбата на Илирик меѓу Византија и Западната Римска Империја била 

правно официјализирана во 408 година. Источниот дел од Илирик влегол во 

состав на Византија, а неговите западни територии & припаднале на Западната 

Римска Империја. За сметка на добивањето на Западен Илирик, Западната 

Римска Империја се откажала од претензиите за преземање на политичката 

власт во Источен Илирик, во кој влегувала и Македонија118. 

 

                                                 
117 Историја на македонскиот народ, том I, 222.  
118 Панов, „Македонија меѓу византискиот исток и римскиот запад“, 105–106. 



Христијанството во Македонија од 313 
 

 

Во отсуство на отворена воена

дошло до интензивирање на борбата

црковниот примат во Илирик119. Во овој

дека најдобра претстава за црковните

Македонија како нејзин составен дел

папи што се однесуваат на викаријатот

Имено, со цел да го зацврсти влијание

Источен Илирик, римскиот папа Инокентиј

создавањето на Тесалоникискиот (Солунскиот

чин е писмото на Инокентиј I датирано

тесалоникискиот епископ Руф во кое

на викаријатот, која ги опфаќала Црквите

Тесалија, Стар и Нов Епир, Крит, Крајбрежна

Дарданија и Праевалитана120. Сите тие

влегувале во рамките на Источен Илирик

црковен поглед, наместо под Константинопол

римскиот папа. Токму поради настојувањето

своите позиции на Балканот, воедно

                                                 
119 The Acts of the Council of Chalcedon, Vol. I, 14.
120 Inocentius, ep. Lectissimo et glorisissimo Moysi Rufo

Братож, „Ранохристијанската црква во Македонија

66; Историја на македонскиот народ, том

Volume 2, Constantine to c. 600, ed. Augustine Casiday and Frederick W.Norris, 

Cambridge University Press, 2008), 10–11; Detlev Jasper and Horst Fuhrmann, 

The Early Middle Ages (The Catholic University of America Press: 2001), 81; 

“Innocent I and Rufus of Thessalonica”, in Jahrbuch der Österreichischen Byzantinistik 59/2009

ed. Ewald Kislinger (Wien: 2009), 51. 

Драган ЗАЈКОВСКИ 
од 313 до 700 година (2. дополенето изд.) 

84 

 

воена конфронтација меѓу двете империи 

борбата помеѓу Рим и Константинопол за 

Во овој контекст важно е да се напомене 

црковните односи во Илирик, вклучително и 

составен дел, добиваме преку писмата на римските 

каријатот во Тесалоника. 

зацврсти влијанието во Македонија и воопшто во 

папа Инокентиј I во 412 година го прогласил 

Солунскиот) викаријат. Сведоштво за овој 

датирано од 17 јуни 412 година испратено до 

во кое прецизно е определена јурисдикцијата 

Црквите во провинциите Македонија, Ахаја, 

Крит Крајбрежна и Внатрешна Дакија, Мизија, 

Сите тие, иако во административен поглед 

Илирик и биле во рамките на Византија, во 

Константинопол, биле под јурисдикција на 

настојувањето да ги задржи и да ги зацврти 

воедно соочен со опасноста територијата на 

Vol. I, 14. 

ep. Lectissimo et glorisissimo Moysi Rufo (PL 20), col. 0619A – col. 0619B; в. 

Македонија“, 36; Панов, „Борбата на Римската црква“, 

том I, 226; The Cambridge History Of Christianity, 

Augustine Casiday and Frederick W.Norris, (Cambridge: 

11; Detlev Jasper and Horst Fuhrmann, Papal Letters In 

(The Catholic University of America Press: 2001), 81; Geoffrey D. Dunn, 

Jahrbuch der Österreichischen Byzantinistik 59/2009, 
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Македонија и цел Источен Илирик да потпаднат под влијание на патријархот 

од Константинопол, римскиот папа го прогласил формирањето на 

Тесалоникискиот викаријат. Оттука произлегува дека Римската црква сметала 

за потребно строго да ја определи својата црковна јурисдикција во Источен 

Илирик – простор што бил под политичка и воена власт на Византија – 

простор што Рим во црковен поглед го контролирал преку својот викаријат во 

Тесалоника121. 

Со овластувањата што ги добил од папата, Тесалоникискиот викаријат 

станал црковен центар на Илирик, а сето тоа со цел да се елиминира 

црковното влијание на Константинопол врз тој дел од Балканот. Римскиот 

папа му дал право на тесалоникискиот митрополит да свикува синоди и 

самостојно да ги уредува работите во епископиите што се под негова 

јурисдикција; митрополитот во Тесалоника се здобил со раководна улога при 

решавањето на сите црковни прашања на територијата на Илирик122.  

Правната положба на Тесалоникискиот викаријат и границите на 

неговата јурисдикција дополнително биле потврдени во годините 419–423 во 

времето на папата Бонифациј. Тоа е период на сериозни несогласувања меѓу 

                                                 
121 Историја на македонскиот народ, том I, 226; The Cambridge Ancient History, Volume XIII, 

The Late Empire A.D. 337 – 425, ed. Averil Cameron and Peter Garnsey (Cambridge: Cambridge 

University Press, 2008, 265; S. Greenslade, “The Illyrian churches and the Vicariate of 

Thessalonica”, Journal of Theological Studies, No.46 (1945), 378. 
122 Inocentius I Papae, Epistola XIII, Rufo Thessalonicensi episcopo, (PL 20); Fritz Streichhan, “Die 

Anfänge des Vikariates von Thessalonich”, in: ZRG KA 12, 1922, 350–354; Charles Pietri, “Roma 

Christiana”, in Recherchessur L'Englize de Rome, son organization, sa politique, son ideologie de 

Miltiadea Sixte III (311 - 440) (Rom: 1976), 1089–1093; Братож, „Ранохристијанската црква во 

Македонија“, 38, ф. 71; Панов, „Борбата на Римската црква“, 66. Според мислењето на Џефри 

Дан, Анисиј е првиот солунски епископ што уживал права и привилегии дадени од римскиот 

папа идентични на оние посведочени во писмото што папата Инокентиј I му го испратил на 

неговиот наследник, солунскиот епископ Руф (Dunn, “Innocent I and Rufus of Thessalonica”, 

52–53). 
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Рим и Константинопол околу јурисдикцијата над Црквата во Коринт. 

Главната причина за несогласувањето е кој било да го има правото да 

хиротониса нов епископ во градот. Со цел јасно да стави до знаење дека ја 

има јурисдикцијата над тој дел од Илирик, во 419 година папата испратил 

писмо до осумтемина епископи од Илирик, присутни на синодот во Коринт. 

Во писмото била потврдена воспоставената управа од времето на папата 

Инокентиј123; папата Бонифациј тоа го сторил и подоцна со писмото до 

епископот Руф во Тесалоника124. 

Со формирањето на Тесалоникискиот викаријат значително зајакнало 

папското влијание во Источен Илирик за сметка на Константинополскиот 

патријарх. Сепак, Константинополската патријаршија не се помирила со 

ваквата состојба и континуирано барала начин да ја истисне јурисдикцијата 

на Рим над епископиите во Илирик. За остварување на таа цел започнала 

активности за создавање на безредие меѓу црквите во Илирик. Таа како свој 

сојузник ја имала Црквата во Ахаја, која одбила да се потчини на 

Тесалоникискиот викаријат. На тој начин црковната Ахаја ја отфрлила 

јурисдикцијата на Рим и Тесалоника. 

Во исто време, во услови на влошени односи меѓу Источната и 

Западната Римска Империја, источниот император Теодосиј II се обидел да 

изнајде модул и по канонски пат да ја наметне црковната јурисдикција на 

Константинопол над епископиите во Илирик. За таа цел во 421 година донел 

закон со кој константинополскиот патријарх го овластил да суди при 

решавањето на црковните спорови на територијата на Илирик125. Тоа 

                                                 
123 S. Bonifacii I Papae, Epistola IV (PL 20). 
124 S. Bonifacii I Papae, Epistola V (PL 20). 
125 Codex Theodosianus, XVI, 2, 45; Streichhan, “Die Anfänge des Vikariates von Thessalonich”, 

ф. 68, 359; Pietri, “Roma Christiana”, ф. 46, 1114; Братож, „Ранохристијанската црква во 

Македонија“, 38; Бошкоски, „Скупската епископија – митрополија“, 14; Панов, „Борбата на 

Римската црква“, 67; Историја на македонскиот народ, том I, 222. 
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всушност претставувало обид да се ограничи папското влијание на тој 

простор. Во крајна линија значело и обид да се укине Тесалоникискиот 

викаријат, односно тој да се стави под јурисдикција на патријархот во 

Константинопол. 

 Ваквата постапка на Теодосиј II предизвикала очекувани остри 

реакции од римскиот папа. Тој издејствувал владетелот на Западната Римска 

Империја, Хонориј, лично да посредува на византискиот двор кај 

императорот Теодосиј II. Судејќи според одговорот содржан во писмото што 

го испратил Теодосиј II може да се заклучи дека оваа дипломатска 

иницијатива вродила со плод: спорниот закон бил повлечен, а папата го 

задржал приматот над викаријатот, односно над Црквите во Источен Илирик 

и Македонија126. 

 Во 422 година, со цел да стави крај на спорот околу тоа под чија 

јурисдикција е Црквата во Коринт, папата испратил писмо до епископот Руф 

од Тесалоника, како и до другите епископи од Македонија, Ахаја, Тесалија, 

двете епирски провинции, Праевалитана и Дакија. Од содржината на писмото 

се заклучува дека папата го потврдил создавањето на викаријатот во 

Тесалоника. На тој начин го зацврстил црковното влијание на Рим над 

епископиите во Илирик127. 

                                                 
126 Epistolarum Romanorum Pontificum ad vicarios per Illyricum aliosque episcopos collectio 

Thessalonicensis, ed. C. Silva-Tarouca (Romae: 1937), 15–16 (43–45); Streichhan, “Die Anfänge 

des Vikariates von Thessalonich”, 361; Pietri, “Roma Christiana”, 1117; Братож, 

„Ранохристијанската црква во Македонија“, 39; Историја на македонскиот народ, том I, 222, 

226; Jasper and Fuhrmann, Papal Letters, 81. Од друга страна, пак, Е. Хрисос се сомнева во 

автентичноста на писмото на Теодосиј II и смета дека тоа е фалсификат направен по 534 

година (Evangelos Chrysos, “Zur Echtheit des Rescriptum Theodosii ad Honorum in der Collectio 

Thessalonicis”, Kleronimia 4, [1972], 240–250). 
127 S. Bonifacii I Papae, Epistola XIII (PL 20); Братож, „Ранохристијанската црква во 

Македонија“, 39. 
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 Правниот статус на викаријатот

легитимитет и јурисдикција биле потврдени

испратени до тесалоникискиот митрополит

епископите во Тесалија каде што

патријарх било најсилно и оттука отпорот

најжесток128. 

 Нов обид за ставање на викаријатот

на Константинопол бил направен во 424 

на специјалниот едикт на Теодосиј II 

ослободил од плаќање данок129. На тој

симпатиите на тесалоникискиот митрополит

мошне пресметан дипломатски гест

Македонија и понатаму продолжиле

Римската црква. 

 

 По смртта на западноримскиот

создадени услови Константинопол конечно

просторот на Македонија и Илирик. Ова

II се нашол во позиција да влијае 

Западноримската Империја и на тој

влијание во неа. Со негова поддршка

Тесалоника за нов западноримски император

                                                 
128 S. Bonifacii I Papae, Epistola XIV и Epistola XV
129 Codex Theodosianus, XI, 1, 33. 
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икаријатот и неговиот црковно-канонски 

потврдени и со двете други писма на папата 

митрополит Руф; тие биле испратени и до 

што влијанието на константинополскиот 

оттука отпорот против папската одлука бил 

икаријатот во Тесалоника под јурисдикција 

во 424 година. Станува збор за издавањето 

 со кој Црквата на градот Тесалоника ја 

На тој начин тој се обидел да ги придобие 

митрополит и црковниот клер. Сепак, овој 

гест не вродил со плод: епископите во 

продолжиле да ги застапуваат интересите на 

 

западноримскиот император Хонориј навидум биле 

конечно да воспостави црковна власт на 

Илирик. Ова се должело на фактот што Теодосиј 

влијае врз изборот на новиот император на 

на тој начин да го наметне политичкото 

дршка, на 23 октомври 425 година, во 

западноримски император бил прогласен неговиот внук 

Epistola XV (PL 20). 
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Валентијан III (425–455)130. Притоа била

ќерката на Теодосиј II, Евдокија. Договорот

административно да му припадне на Теодосиј

требало да се случи по предвидената венчавка

 Што се однесува до статусот

годините што следеле не дошло до

Калестин I (422–432) и Сикст III

Константинопол, успеале да го задржат

Илирик зачувувајќи го канонскиот статус

 

Викаријатот во Тесалоника дополнително

избивањето на догматскиот спор во Вселенската

Несториј. Писмoто на папата Калестин

Руф од Тесалоника и Флавијан – епископот

430 година, сведочи дека меѓу епископите

Тесалоникискиот викаријат, се појавиле

Тие ја откажале послушноста кон папата

Тесалоника барајќи сојузник во Константинопол

Флавијан (Филипи) и Руф (Тесалоника

                                                 
130 Острогорски, Историја на Византија, 77

222. 
131 Историја на македонскиот народ, том 

Евдокија било извршено официјално предавање

император Теодосиј II. 
132 S. Coelestinus I Papa, Еpistola XII (PL 50); 

Македонија“, 30. 
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Притоа била објавена веридбата меѓу него и 

Евдокија. Договорот предвидувал Западен Илирик 

припадне на Теодосиј II, што, пак, формално-правно 

идената венчавка во 437 година131. 

статусот на викаријатот во Тесалоника, во 

дошло до негова промена. Двајцата нови папи, 

III (432–440), наспроти притисоците од 

задржат црковното статус кво во Источен 

нскиот статус на викаријатот. 

 

дополнително се здобил со актуелност со 

во Вселенската црква поврзан со учењето на 

Калестин што било испратено до митрополитот 

епископот од Филипи, датирано на 11 август 

епископите од Тесалија, под јурисдикција на 

појавиле приврзаници на несторијанството132. 

кон папата и се оттргнале од јурисдикцијата на 

Константинопол. На ова енергично реагирале 

Тесалоника), кои цврсто застанале во одбрана на 

, 77–78; Историја на македонскиот народ, том I, 

том I, 223. Со свадбениот чин меѓу Валентијан и 

предавање на Западен Илирик на источноримскиот 

(PL 50); в. Братож, „Ранохристијанската црква во 
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Никејскиот симбол на верата добивајќи ја безрезервната поддршка од 

римскиот папа. Најверојатно поддржан од папата Калестин I, 

тесалоникискиот митрополит Руф во 431 година свикал синод на кој зеле 

учество сите епископи на викаријатот. На овој синод несторијанството било 

отфрлено како еретичко учење. Воедно билa потврдена лојалноста на 

викаријатот кон никејската догма и одлуките на Третиот вселенски собор во 

Ефес133. Тоа практично значело осуда на постапките на епископите од 

Тесалија и потврдување на лојалноста кон Рим. 

 По смртта на митрополитот Руф во 435 година, повторно дошло до 

обид Коринтската црква да се оддели од јурисдикцијата на викаријатот во 

Тесалоника. Од содржината на писмото на папата Сискт III упатено до 

коринтскиот епископ Периген се дознава дека вториот сакал да го изедначи 

своето епископско седиште со тесалоникиското, меѓутоа ваквото негово 

барање било отфрлено од Рим134.  

 Легитимитетот на новиот тесалоникиски митрополит Анастасиј и 

приматот на Тесалоникискиот викаријат во однос на епископиите во Илирик 

и посебно во однос на коринтскиот епископ било дополнително потврдено со 

писмото на папата испратено до присутните епископи на веќе споменатото 

синодско заседание одржано во Тесалоника135. 

                                                 
133 Mansi V, 1088; Pietri, “Roma Christiana”, ф. 46, 1134; Братож, „Ранохристијанската црква во 

Македонија“, 39; Панов, „Борбата на Римската црква“, 67; Историја на македонскиот народ, 

том I, 227. 
134 S. Sixtus III Papae, Epistola VII (PL 50); Streichhan, “Die Anfänge des Vikariates von 

Thessalonich”, 368; Pietri, “Roma Christiana”, 1139; Братож, „Ранохристијанската црква во 

Македонија“, 40. 
135 S. Sixtus III Papae, Epistola VIII, Ad Synodum Thessalonicae Congregandam (PL 50); 

Streichhan, “Die Anfänge des Vikariates von Thessalonich”, 369; Pietri, “Roma Christiana”, 1142; 

Братож, „Ранохристијанската црква во Македонија“, 40. 
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 Приклучувањето на целиот Илирик во границите на Византија во 437 

година било искористено од Константинополската патријаршија за нов обид 

за наметнување на нејзината јурисдикција над Тесалоникискиот викаријат. 

Ова го дознаваме од папското писмо датирано кон крајот на 437 година 

испратено до константинополскиот патријарх Прокло. Во него папата, 

повикувајќи се на стариот црковен поредок во Илирик и Македонија, бара од 

константинополскиот патријарх да се придржува кон него, при што наведува 

дека епископот од Тесалоника има неограничена власт136. 

 Во контекст на потврдување на канонскиот статус на Тесалоникискиот 

викаријат и неговата јурисдикцијата над епископиите во Илирик е уште едно 

писмо што папата го испратил до синодот на викаријатот137. Во писмото 

папата ваквиот свој став го образложува со историскиот легитимитет на 

тесалоникиските митрополити. Тој конкретно се повикува на канонскиот 

статус што го имал претходникот на Анастасиј, митрополитот Руф. Ова 

писмо на папата и неговиот, како што кажавме, бескомпромисен став во 

одбрана на легитимитетот на тесалоникискиот митрополит треба да се 

разгледува во контекст на тогашните актуелни политички односи меѓу Рим и 

Константинопол. Тоа е периодот кога Теодосиј II успеал да ја наметне власта 

на целата територија на Илирик и оттука тоа сакал да го стори и на црковен 

план. Тоа е и мотивот за ставање на контроверзниот закон на Теодосиј II од 

421 година за составен дел од Теодосиевиот законик кој стапил на сила на 1 

јануари 439 година. Со него, како што напоменавме, се предвидувало при 

                                                 
136 S. Sixtus III Papae, Epistola IX, Ad Proclum Constantinopolitanum Episcopum (PL 50); Братож, 

„Ранохристијанската црква во Македонија“, 40. 
137 S. Sixtus III Papae, Epistola X, Ad totius Illyrici Episcopos (PL 50). Рајко Братож писмото го 

датира приближно во истиот период, во 437 година (Братож, „Ранохристијанската црква во 

Македонија“, 40). 
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решавањето на спорните прашања

константинополскиот патријарх138. 

 

 Веќе од 40-тите години на V век

знаци на – условно кажано – криза

времето кога на папската столица во Рим

Разгледувајќи ја оваа проблематика

повеќе причини за кризата што го

наведуваме недоволно силниот авторитет

било причина за појава на недисциплина

делумно се должело и на сложената канонска

викарските овластувањата на тесалоникиските

овластувања биле потврдувани лично

прописи, тесалоникискиот митрополит

III морал да побара од новиот папа

овластувања. Целата таа сложена процедура

папата Лав ги потврдил дотогашните

сторил преку двете писма упатени до

јануари 444 година139. Од содржината

намалени ингеренции, на Анастасиј му

                                                 
138 Codex Theodosianus, XVI, 2, 45; в. Братож, „

Историја на македонскиот народ, том I, 227.
139 Leo I Papae, Epistola VI и Epistola XIV, Ad Anastasium Thessalonicensem Episcopum

Streichhan, “Die Anfänge des Vikariates von Thessalonich”

„Ранохристијанската црква во Македонија“, 42.
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прашања во Илирик да посредува 

 

век почнуваат да се забележуваат првите 

криза во викаријатот во Тесалоника. Тоа е 

столица во Рим се искачил папата Лав I (440–461).  

проблематика доаѓаме до заклучокот дека постојат 

го зафатила викаријатот. Како прва го 

авторитет на митрополитот Анастасиј. Тоа 

недисциплина меѓу епископите во Илирик. Ова 

сложената канонска процедура во потврдувањето на 

тесалоникиските митрополити. Имено, нивните 

лично од папата. Поаѓајќи од овие канонски 

митрополит Анастасиј по смртта на папата Сискт 

новиот папа да му ги потврди дотогашните 

сложена процедура завршила дури по три години; 

дотогашните овластувања на Анастасиј. Тој тоа го 

упатени до Анастасиј датирани со ист датум – 12 

содржината на писмaта се заклучува дека, иако со 

Анастасиј му била потврдена апсолутната власт во 

Братож, „Ранохристијанската црква во Македонија“, 40; 

, 227. 

Ad Anastasium Thessalonicensem Episcopum (PL 54); 

ge des Vikariates von Thessalonich”, ф. 68, 371; Братож, 

“, 42. 
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Илирик; воедно папата им дал на знаење на епископите од Илирик дека го 

назначил Анастасиј за свој викар според примерот на неговиот претходник. 

 

„Затоа, мил Брате (Анастасиј, м.з.), дознавајќи за твоето барање преку 

нашиот син, презвитерот Никола, ти исто, како и твоите претходници можеш да го 

добиеш од нас првенството над Илирик за спроведување на каноните; ние ја даваме 

нашата согласност и искрено бараме да не се дозволи притајување ниту несовесност 

во управувањето со црквите во Илирик коешто ние, во наша корист, на тебе ти го 

предадовме следејќи го примерот на Сирициј и благословеното сеќавањето за него; 

тој тогаш, за прв пат, според каноните, им ги довери на твојот претходник 

блаженоупокоениот Анисиј, кој верно &  служеше на апостолската столица и затоа 

му беше дозволено да може да им помага на црквите од таа провинција и да ја 

обезбедува нивната покорност“. 

Leo I Papae, Epistola VI (PL 54) 

 

„Возљубен (Анастасиј, м.з.), гледајќи како моите претходници постапувале 

кон твоите, јас, следејќи го нивниот пример, ја пренесов мојата власт на тебе; според 

тоа, ти, следејќи го примерот на нашите предци, можеш да ни помагаш во грижата 

што ние им ја должиме на сите цркви според Божјиот поредок и може до извесен 

степен да го овозможиш нашето лично присуство посетувајќи ги оние провинции 

што се далеку од нас; тоа лесно ќе го направиш преку редовна и навремена проверка 

со која ќе оцениш кои случаи треба сам да ги решиш, а кои нам да ни ги оставиш за 

решавање. Затоа, како што имаше слобода привремено да решаваш за многу важни 

работи и потешки прашања додека го чекаше нашето мислење, така немаш причина 

ниту потреба да решаваш за работи надвор од твојата надлежност“. 

Leo I Papae, Epistola XIV, 2 (PL 54) 

 

Овие писма се важни и од еден друг аспект: тие се сведоштво за 

актуелните состојби во диецезата на Римската црква. Врз основа на нивна 

поширока анализа може да заклучиме дека во времето на папата Лав се 
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намалила улогата и значењето на викаријатот во Тесалоника за сметка на 

зголемувањето на директното влијание на папската курија при одредувањето 

на црковните односи во Илирик. Ова најдобро се гледа од епизодата со Атик, 

митрополитот на Нов Епир и зборовите што папата Лав ги упатил до 

тесалоникискиот митрополит Анастасиј како укор за неговото своеволно 

постапување во решавањето на случајот140.  

 

„Оттука, брате (Анастасиј, м.з.), според каноните на Светите Отци, што се 

составени од Светиот Дух и длабоко се почитуваат од сите, ние носиме одлука дека 

митрополитите од секоја провинција за која се грижиш, а е под наша власт, треба да 

ги задржат правата што им биле дадени од порано, а под услов да не ги кршат 

постојните закони поради некое невнимание или од надменост“. 

Leo I Papae, Epistola XIV, 3 (PL 54) 

 

Според мислењето на Рајко Братож141, кризата на Тесалоникискиот 

викаријат се огледа и во слабеењето на неговото хиерархиско 

функционирање. Тој ваквата теза ја аргументира со писмото142 што папата го 

испратил до шесте епископи на Илирик, а како одговор на нивното писмо 

испратено до Рим без знаење на тесалоникискиот митрополит. Еден од 

илирските епископи што се споменати во писмото со име Карос, најверојатно 

потекнувал од Скупи143.  

                                                 
140 Leo I Papae, Epistola XIV, Ad Anastasium Thessalonicensem Episcopum (PL 54). 
141 Братож, „Ранохристијанската црква во Македонија“, 42. 
142 Leo I Papae, Epistola XIII, Ad Episcopos Metropolitanos Per Illyrici Provincias Constitutos (PL 

54). 
143 Во писмото се спомнуваат шест илирски епископи: Сенекиј (Senecio) од Скодра, Лука 

(Lucas) од Дирахиј, Вигилантиј (Vigilantius) од Лариса, како и тројца без прецизно нагласени  

епископии – Антиох (Antiochus), Теодул (Theodulos) и Карос (Carosus) (в. Leo I Papae, Ad 

Episcopos Metropolitanos Per Illyrici Provincias Constitutos, Epistola XIII [PL 54]). Рајко Братож 
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Имајќи ги предвид овие новонастанати

и јурисдикцијата на Тесалоникискиот

неприсуството на тесалоникискиот 

собор во Ефес во 449 година, како

Халкедон во 451 година144. 

 

Во годините непосредно по одржувањето

собор во Халкедон во 451 година повторно

меѓу римскиот папа и константинополскиот

28 канон донесен на Четвртиот вселенски

канон константинополскиот патри

безуспешен обид да ги придобие епископите

прифатат неговата јурисдикција. Сведоштво

да го стави Тесалоникискиот викаријат

римскиот папа Лав упатено до тесалоникискиот

 

 

 

                                                                                
смета дека во писмото наместо Антиох треба

Пјетри (Pietri, Geographie, ф.н. 14, стр. 26)

идентификуваме на следниот начин: Антиох

Сердика (провинција Средоземна Дакија) и Карос
144 Honigmann, “Original Lists”, 35–40; Schwartz, 

„Ранохристијанската црква во Македонија“, 43.
145 S. Leonis Magni, Epistola CL, Ad Euxitheum Episcopum

„Борбата на Римската црква“, 68; Гранић, „Оснивање
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новонастанати околности во врска со статусот 

Тесалоникискиот викаријат воопшто не е зачудувачко 

 митрополит Анастасиј на т.н. Лажен 

како и на Четвртиот вселенски собор во 

 

по одржувањето на Четвртиот вселенски 

повторно дошло до заладување на односите 

константинополскиот патријарх. Причината за ова бил 

селенски собор. Повикувајќи се на овој 

патријарх Анатолиј (449–458) направил 

придобие епископите од Македонија и Илирик да ја 

Сведоштво за овој обид на Константинопол 

викаријат под своја јурисдикција е писмото на 

тесалоникискиот митрополит Евксикиј145. 

                                                                                                
треба да се чита Атик (Atticus). Според мислењето на 

стр. 26), тројцата непознати епископи треба да ги 

Антиох во Никопол (провинција Нов Епир), Теодул во 

и Карос во Скупи (провинција Дарданија). 

Schwartz, Über die Bischufslisten, ф. 33, 8; Братож, 

, 43. 

Epistola CL, Ad Euxitheum Episcopum (PL 54), col. 1121A–1121C; Панов, 

Оснивање Архиепископије“, 123. 
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Учеството на епископи од Македонија
Третиот вселенски собор во Ефес
 

Петтиот век, од аспект на црковните

расправи околу природата на Исус 

човечкото во него. Спорот околу природата

само поради теолошките, туку, пред 

ги предизвикал, во голема мера го надминал

расправи(и) оставиле сериозни последици

единство. Имено, иако навидум надминати

собор, сепак, христолошките спорови

првата половина на V век. Христолошкиот

биде една од основните причини за

последица се одделиле поголеми верски

кои, иако во суштина христијански

правоверната Црква. 

 

Почекот на несторијанското

новиот константинополски патријарх

како воспитаник на Антиохиската богословска

погледи на Диодор Тарсиски и Теодор

прашањето за природата на Исус Христос

по неговото име е наречено несторијанство

Христос постојат две природи различни

а другата човечка. Tој сметал дека терминот
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Македонија на 
во Ефес во 431 година 

на црковните догми, е период на сериозни 

Исус Христос: односот на божественото и 

природата, односно личноста на Христос, не 

пред сè, според политичките последици што 

го надминал аријанскиот. Христолошките 

последици врз Вселенската црква и нејзиното 

надминати на Првиот и Вториот вселенски 

спорови станале дополнително актуелни во 

Христолошкиот проблем во следните три века ќе 

причини за поделби во Црквата. Како негова 

поголеми верски групации формирајќи свои цркви, 

христијански, сепак, догматски биле различни од 

 

несторијанското прашање го датираме со изборот на 

патријарх Несториј (386–451) во 428 година. Тој 

Антиохиската богословска школа и близок до теолошките 

и Теодор Мопсуестиски го актуализирал 

Христос. Несториј го формулирал учењето – 

несторијанство – според кое во личноста на Исус 

различни и независни меѓу себе: едната Божја, 

дека терминот Богородица треба да се замени 



Драган ЗАЈКОВСКИ 
Христијанството во Македонија од 313 до 700 година (2. дополенето изд.) 

97 

 

 

со Христородица (Χριστοτόκος) со образложение дека Марија не родила 

Божество146. 

 

„(Според несторијанците) во Христа коегзистираат две одделни самостојни 

природи што се сооднесуваат на следниот начин: Бог Логос се вселил во човекот 

Исус, Кого Тој Го одбрал и помазал, со Кого влегол во допир и коегзистенција. 

Соединувањето на човечноста со божественоста, според несторијанците, не било 

апсолутно, туку релативно: Логос живеел во Исус како во Храм. Конечното 

обожествување на човечката природа на Христа се случила дури по неговиот 

искупителен подвиг“.  

Архиепископ Иларион (Алфеев), Тајната на верата, Вовед во православното 

догматско богословие, Скопје 2009, 104) 

 

Наспроти Несториј и неговото учење истапиле александрискиот 

патријарх Кирил и римскиот папа Калестин I. Тие енергично се 

спротивставиле на несторијанството, осудувајќи секакво менување на 

догмите на Црквата и учењето за неделивата природа на Богочовекот Исус 

Христос. Во годините што следеле ова несогласување прераснало во отворена 

борба меѓу приврзаниците на Несториј и оние лојални на правоверната 

Црква. Иако навидум од догматски карактер, во овие несогласувања и 

конфликти, свое изразито влијание имале црковно-политичките прилики 

актуелни во V век. 

На страната на александрискиот патријарх и римскиот папа застанале 

речиси сите малоазиски Цркви, вклучувајќи ја и прилично влијателната 

                                                 
146 Nestorius, The Bazaar of Heracleides, trans. and ed. G. R. Driver and Leonard Hodgson 

(Oxford: 1925); Aubrey R. Vine, The Nestorian Churches (London: Ams Pr Inc, 1937), 23; 

Острогорски, Историја на Византија, 79; Архиепископ Иларион (АЛФЕЕВ), Тајната на 

верата, Вовед во православното догматско богословие (Скопје: Темплум, 2009), 104. 
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Ефеска епископија и египетското монаштво147. Сите тие биле незадоволни од 

црковната политика на Константинопол и посебно од обидот на Несториј да 

ја искористи позицијата на патријарх во наметнувањето на неговото ново 

догматско учење. Ова следува како заклучок од обемната кореспонденција на 

александрискиот патријарх Кирил со голем број епископи од Империјата. 

Во овој контекст од посебно значење е писмото на Кирил 

Александриски испратено до папата Калестин во кое ги изнесува аргументите 

против Несториј и неговото учење. Она што е интересно за нашиот предмет 

на интерес е фактот дека во писмото, меѓу другото, има сведоштво за ставот 

на Црквата во Македонија по прашањето на несторијанството. Ова писмо што 

се датира во 430 година е всушност првиот изворен документ што сосема 

недвосмислено сведочи дека епископите од Македонија застанале на страната 

на Кирил Александриски по прашањето за осудата на Несториј148. 

 

„Нека вашето преосвештенство и ова го знае: работите што ги кажувам се 

прифатливи за сите епископи од Истокот. Сите тие се незадоволни и огорчени (од 

Несториј, м.з.), а посебно верните на Господ, епископи од Македонија“. 

Cyrilly Alexandria Archiepiscopi, Epistola XI (PG 77) 

 

По добивањето на споменатото писмо од Александрија, папата 

Калестин решил да преземе поенергични чекори против учењето на 

константинополскиот патријарх. На негова иницијатива во летото 430 година 

бил одржан помесен црковен собор во Рим на кој било осудено учењето на 

Несториј. На тој начин папата, без лично да го сослуша, го осудил учењето на 

константинополскиот патријарх. Во таа прилика бил испратен ултиматум од 

                                                 
147 Timothy E. Gregory, Popular opinion and violence in the religious controversies of the 5th 

century A.D. (Columbus: Ohio State University Press, 1986), 102. 
148 Cyrilly Alexandria Archiepiscopi, Epistola XI (PG 77); Coelestini I Papae, Epistola VIII (PL 50). 
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папата Калестин до патријархот Несториј со кој му дал рок од десет дена 

јавно и писмено да се откаже од своите богословски сфаќања. Во спротивно 

јасно му ставил до знаење дека ќе го екскомуницира од Црквата149. На тој 

начин христолошкиот спор во врска со несторијанското учење дополнително 

добил на тежина. Одлуките од соборот во Рим и ултиматумот до Несториј 

несомнено претставувале силна политичка порака од Рим до Константинопол 

околу тоа кој го има приматот во решавањето на догматските прашања во 

Вселенската црква. 

Веднаш по одржувањето на Соборот во Рим, папата му напишал писмо 

на Кирил Александриски во кое се вели: 

 

„Во нашата ожалостеност, писанијата од вашата светост испратени до нас 

преку нашиот син, ѓаконот Посидониј, донесоа радост и ние тагата ја 

заменивме со среќа. ... Oткако го насочивме вниманието на писанијата од 

вашето братство, веднаш во нив се појави веќе подготвен начин на 

лекување, добар лек, со кој смртоносната болест (несторијанството, м.з.) 

може целосно да се отстрани. Јас мислам дека избликот од чистиот извор 

кој истекува од пораката, резултат на твојата љубов, ќе ја исчисти сета кал 

од надојдената буица и на сите ќе им го отвори патот за вистинското 

разбирање на нашата вера“150. 

  

Во наведеното писмо папата Калестин, меѓу другото, го информирал 

Кирил Александриски за сите нови случувања во врска со спорот со 

Несториј. Тој го известил за одржаниот Собор во Рим (430) и ултиматумот 

испратен до константинополскиот патријарх Несториј, вклучително и 

заканата за екскомуникација од Црквата. Воедно папата ја предложил идејата 

                                                 
149 Epistola XIII. Coelistini Papae I ad Nestorium (PL 50); Карташов, Васељенски сабори, том I, 

289. 
150 Coelestini I Papae, Еpistola XI. (PL 50). 
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да се свика вселенски собор на кој ќе се осуди несторијанството. На крајот од 

текстот Калестин соопштува дека писма со слична содржина испратил до 

тесалоникискиот митрополит Руф и филипискиот епископ Флавијан, како и 

до антиохискиот патријарх Јован и ерусалимскиот Јувенал.  

 

„Во рок од десет дена од ова предупредување, тој (Несториј, м.з.) со писмено 

признание треба да го осуди своето зло учење и недвосмислено да потврди дека го 

поддржува верувањето за раѓањето на Христос, нашиот Бог, кое Црквата во Рим и 

Црквата на вашето преосвештенство и сите други верно ја чуваат. Вашето 

блаженство треба да знае дека ако тој (Несториј, м.з.) не го стори ова, а заради 

грижата за Црквата, ќе мора да го отстраниме од нашето тело (од Црквата, м.з.) како 

некој кој нема желба да го прими исцелението од оние што го лекуваат; и како од зла 

епидемија беше носен во сопственото уништување заедно со сите што му веруваа. 

Истите овие препораки ги напишавме до нашите свети браќа и ближни епископи 

Јован (од Антиохија, м.з.), Руф (од Тесалоника, м.з.), Јувенал (од Ерусалим, м.з.) и 

Флавијан (од Филипи, м.з.) со наредба дека нашата пресуда и нив ги засега (треба и 

тие да ја почитуваат, м.з.), или поточно кажано дека Христовата божествената 

пресуда треба да биде јавно изразена (спроведена, м.з.)“. 

Coelestini I Papae, Еpistola XI. (PL 50) 

 

 Во истиот контекст епископите од Македонија се споменуваат и во 

писмото на Кирил Александриски испратено до антиохискиот патријарх 

Јован151. Станува збор за писмо што според содржината го датираме во 

430/431 година; хронолошки, во месеците по преписката меѓу Кирил и 

Калестин, а пред одржувањето на Третиот вселенски собор во Ефес. Во него 

александрискиот патријарх ги повторува добро познатите ставови во однос на 

учењето на константинополскиот патријарх Несториј и соопштува дека преку 

неколку писма му дал до знаење дека мора да ја следи догмата утврдена од 

                                                 
151 Cyrilly Alexandria Archiepiscopi, Epistola XIII (PG 77), col. 93–96. 
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Светите Отци. Воедно, тој го известува патријархот Јован за преписката меѓу 

Несториј и Калестин, како и за тоа дека испратил послание до папата во кое 

детално ги образложил своите ставови против несторијанството. На крајот од 

писмото соопштува за одржувањето на Римскиот собор (430) и одлуките 

донесени на него. Во таа прилика Кирил Александриски не заборава да 

нагласи дека учесниците на Римскиот собор испратиле писма до Руф од 

Тесалоника и епископите од Македонија со кои ги информирале за 

донесените решенија.  

 

„Напишаа исти писма до Руф – саканиот од Бога епископ на Тесалоника и до 

останатите посветени на Бога епископи од Македонија што секогаш се согласуваат 

со неговите (на папата, м.з.) одлуки“. 

Cyrilly Alexandria Archiepiscopi, Epistola XIII (PG 77) 

 

Во 430 година црковен собор бил одржан и во Александрија. Имено, 

александрискиот патријарх Кирил иницирал одржување помесен собор на кој 

присуствувале епископите од неговата диецеза, односно Александриската 

црква. На соборот, како што и се очекувало, учењето на Несториј било 

оквалификувано како eретичко152. 

Од сето кажано призлегува заклучокот дека, иако навидум догматски, 

со текот на времето спорот околу учењето на Несториј ги минал границите на 

догматиката и добил политички конотации. Тој почнал да претставува 

сериозна опасност за нови поделби во Вселенската црква – догматски и 

политички. На двете спротивставени страни им станало јасно дека спорот 

единствено може да се реши на еден општ црковен собор со учество на 

епископи од целата Вселенска црква. Токму затоа тие почнале да прават 

                                                 
152 Карташов, Васељенски сабори, том I, 290. 
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стратегии и да наоѓаат сојузници за

собор. 

Константинополскиот патријарх

Антиохиската црква и тамошните епископи

Карташов, Несториј наивно верувал

учесници во исправноста на своето

Александриски ја имал безрезервната

најголемиот број епископи од христијанската

 

Со цел да им стави крај на догматските

востановената традиција, императорот

Третиот вселенски собор кој требало 

указ за свикување на Третиот вселенски

на него можеле да присуствуваат исклучиво

                                                 
153 Карташов, Васељенски сабори, том I, 293. 
154 в. Epistola XI и Epistola XVI, Coelestini I Papae ad Cyrillum Alexandriunum Episcopum

50); Cyrillus Alexandrinus, Epistola XI (PG 77).
155 Socrates, Historia, VII, 34; сп. Mansi IV, 567; 

14: The Seven Ecumenical Councils, ed. Philip 

297. Седми јуни 431 г. се совпаѓал со празнувањето

Педесетница (грчки: πεντηκοστή, латински: pentecoste) 

празници во Црквата со кој се слави слегувањето

педесеттиот ден од Христовото воскресение.
156 Според црковната традиција, извесно време

мајката на Исус Христос. Оттука не случајно

Соборот на кој требало да се расправа за христолошкиот

Христос, а воедно и за „статусот“ на Марија: Бодородица
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сојузници за настап на сè поизвесниот вселенски 

патријарх Несториј сметал на поддршката од 

тамошните епископи. Како што забележува А. В. 

верувал дека ќе успее да ги убеди и другите 

своето учење153. Наспроти него, Кирил 

безрезервната поддршка од римскиот папа, но и од 

христијанската екумена154. 

 

на догматските несогласувања, согласно со 

императорот Теодосиј II за 7 јуни 431 г.155 го свикал 

 да се одржи во Ефес156. Императорскиот 

селенски собор содржел одредба според која 

т исклучиво митрополити во придружба на 

 

Coelestini I Papae ad Cyrillum Alexandriunum Episcopum (PL 

(PG 77). 

567; Nicene and Post – Nicene Fathers, Series II, Vol. 

, ed. Philip Schaff (Christian Classics Ethereal Library: 2009), 

празнувањето на празникот Педесетница (Духовден). 

латински: pentecoste) е еден од „најрадосните“ и „најсветли“ 

слегувањето на Светиот Дух врз апостолите на 

оскресение. 

извесно време во градот Ефес претстојувала и Марија, 

случајно градот бил избран како место на одржување на 

христолошкиот спор во врска со природата на Исус 

Марија: Бодородица или Христородица. 
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двајца до тројца епископи од нивната диецеза157. Меѓутоа, на закажаниот 

датум во Ефес сè уште не биле пристигнати сите поканети епископи: се 

чекало доаѓањето на учесниците од Антиохија – приврзаници на Несториј, но 

и на папските легати: епископите Аркадиј и Пројект заедно со презвитерот 

Филип. Обидувајќи се да го искористи доцнењето на антиохиските делегати 

во своја корист, Кирил Александриски и неговите приврзаници на 22 јуни 431 

година во ефеската црква Св. Богородица го отвориле со работа Третиот 

вселенски собор158. На него присуствувале 197 епископи и еден ѓакон: меѓу 

нив тројца епископи биле од Македонија од кои е познато единствено името 

на Флавијан од Филипи, кој настапил како претставник на отсутниот 

митрополит од Тесалоника, Руф159. Од сочуваните записници се дознава дека 

Флавијан бескомпромисно застанал во одбрана на Никејскиот симбол на 

верата160. На негова иницијатива на почетокот од третото заседание на 

Соборот, јавно биле прочитани цитати од пишувањата на Светите Отци што 

се однесувале на христијанската догма за едносушноста. Потоа било 

прочитано и посланието што римскиот папа го испратил до учесниците на 

Соборот. Во него се бранела догмата за неделивата природа на Исус Христос; 

писмото било напишано на латински јазик, а било преведено и на грчки. 

Освен тоа, Флавијан од Филипи на неколку пати се јавувал за збор 
                                                 
157 Mansi IV, 568. 
158 Mansi IV, 568; Socrates, Historia, VII, 34; в. Карташов, Васељенски сабори, том I, 295–296; 

Vine, The Nestorian Churches, 31. 
159 Mansi IV, 1123–1124. Сп. The Acts of the Council of Chalcedon, Vol. I, 297. 
160 Sacrosancta concilia ad regiam editionem exacta, tomus III, ed. Labbe and Cossart (Paris: 

1667); Mansi IV, 1123; The Seven Ecumenical Councils, 334; The Acts of the Council of 

Chalcedon, Vol. I, 301; сп. Братож, „Ранохристијанската црква во Македонија“, 30; Панов, 

„Борбата на Римската црква“ 67; Историја на македонскиот народ, том I, 227; Gregory, 

Popular opinion, 17; J. N. D. Kelly, Early Christian Doctrines (London: HarperOne:1977), 327; 

Stephen M. Ulrich, “The Lynching of Nestorius, A Feature Article”, Institute for Holy Land Studies, 

http://www.metamind.net/nestor.html (проверено на 8.11.2012). 
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изнесувајќи го ставот дека учењето на Несториј е погрешно, воедно давајќи ја 

својата безрезервна поддршка на ставовите што ги застапувале Кирил 

Александриски и папските легати. 

 

„Епископите и (папски, м.з.) легатите Аркадиј и Пројект рекоа: Како што 

вашето блаженство нареди, писанијата што ги донесовме треба да се приложат на 

знаење на сите бидејќи меѓу нашите свети браќа – епископи не малку се оние што не 

разбираат латински; затоа посланието беше преведено на грчки; и ако дозволите 

нека се прочита. 

Флавијан, епископот на Филипи, рече: Нека преведеното послание од 

неговото преосвештенство и саканиот од Бога, епископ на Римската црква биде 

примено и прочитано“. 

Mansi IV, 1123 

 

Интересно е да се напомене дека на првото заседание на Соборот не 

присуствувале ниту приврзаниците на Несториј ниту тој лично161, очекувајќи 

го доаѓањето на антиохиските делегати. Оттука воопшто не треба да нè 

изненади заклучокот од заседанието со кој на Несториј му бил одземен 

епископскиот и свештеничкиот чин162. 

                                                 
161 Несториј пред започнување со работата на Третиот вселенски собор на три пати бил 

покануван да присуствува на свеченото отворање (Mansi IV, 1211–1212; сп. The Seven 

Ecumenical Councils, 331–332). 
162 „Igitur dominus noster Jesus Christus, quem suis ille blasphemis vicibus impetivit, per 

sanctissimam hanc synodum eumdem Nestorium episcopali dignitate privatum, et ab universo 

farcedotum confortio et caetu alienum esse definit“ (Mansi IV, 1211; сп. The Seven Ecumenical 

Councils, 332; в. Christianity In Late Antiquity: Selected sources, ed. and transl. Bart D. Ehrman 

and Andrew S. Jacobs (New York: Oxford University Press, 2004), 260–261; Тотьо Коев и Георги 

Бакалов, Вьведение в християнството (София: БУЛВЕСТ 2000, 1992), 106; Карташов, 

Васељенски сабори, том I, 298; Gregory, Popular opinion, 104. 
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На 26 јуни, четири дена по започнувањето со работа на Третиот 

вселенски собор во Ефес, пристигнале делегатите од Антиохиската црква. 

Неприфаќајќи ги веќе донесените одлуки, тие организирале паралелен собор. 

На овој собор одлуката за детронизирање на патријархот Несториј била 

осудена како нелегитимна163. 

На тој начин наместо решавање на спорот, тој уште повеќе се 

продлабочил. Двете спротивставени страни го напуштиле Ефес меѓусебно 

обвинувајќи се за ерес. Со цел да им стави крај на поделбите, императорот 

Теодосиј II лично се заложил за изнаоѓање на компромис меѓу нив. Како 

резултат на силниот притисок, извршен лично од императорот, во 433 година 

двете спротивставени страни успеале да постигнат договор, кој во науката е 

познат како Антиохиска унија164. Следејќи ја хронологијата на настаните, 

патот за помирување бил отворен со писмото на антиохискиот патријарх 

Јован испратено до Кирил Александриски. Во него Јован се согласил со 

решението за екскомуникација на Несториј донесено на Третиот вселенски 

собор. На тој начин, всушност, го признал општоцрковниот карактер на 

Ефескиот собор од 431 година165. 
 

Се разбира дека ова писмо наишло на одобрување од страна на 

александрискиот епископ Кирил, кој одговорил со свое послание до Јован 

Антиохиски во кое изразува задоволство од решавањето на спорот 

                                                 
163 Socrates, Historia, VII, 34; Mansi IV, 572; в. Карташов, Васељенски сабори, том I, 300; 

Kelly, Early Christian Doctrines, 250. 
164 Коев и Бакалов, Вьведение в християнството, 108; Карташов, Васељенски сабори, том I, 

307; Vine, The Nestorian Churches, 33. Несториј по Третиот вселенски собор, согласно со 

донесените решенија, бил сменет од функцијата константинополски патријарх и бил 

испратен во егзил. 
165 Mansi IV, 1122; сп. Joannes Antiochenus Episcopus, Epistola XXXVIII (PG 77), col. 0170. 
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незаборавајќи да ја повтори никејската

Исус Христос: 

 

„кој е едносуштен на Отецот по

едносуштен со нас по човечкото, бидејќи

двете природи. Оттука исповедаме

Господ“
166

. 

 

Оваа кореспонденција меѓу

Александриски, датирана во 433 

Антиохиската унија и значи победа на

личноста на Исус Христос. Според

Антиохиската унија не е ништо друго

решенијата донесени на Третиот 

Разгледувана во поширок контекст, таа

акт на обединување на спротивставените

 

Христолошкиот спор неизбежно

Тесалоникискиот викаријат под чија

Илирик. Според сведоштвото во писмото

митрополитот Руф од Тесалоника

                                                 
166 „Ομοοὐσιον τῷ Πατρί τὸν Αὐτὸν κατὰ τ

ϑρωπὸτητα δὐο γάρ ϕὐσεων ἔνωσις γέγονε

ολογοῦμεν“ (Cyrillus Alexandrinus, Epistola XXXIX, col. 0174 [PG 

Васељенски сабори, том I, 309; Коев и Бакалов
167 Карташов, Васељенски сабори, том I, 309. 
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никејската догма за неделивоста на личноста на 

Отецот по Божественоста, Тој истиот е 

човечкото, бидејќи се случило соединување на 

исповедаме Еден Христос, Еден Син, Еден 

меѓу Јован Антиохиски и Кирил 

 433 година, е всушност основата на 

победа на никејската догма за неделивоста на 

Според мислењето на А. В. Карташов, 

друго, туку признавање на легитимноста на 

Третиот вселенски собор од 431 година167. 

контекст, таа, единствено, може да се разбере како 

ставените страни. 

 

неизбежно се одразил и во црковните прилики во 

под чија јурисдикција бил целиот Источен 

писмото на папата Калестин I испратено до 

Тесалоника и епископот Флавијан од Филипи, 

τἡν θεότητα, καί όμοοὐσιον ἡμῖν κατὰ τἡν ὰν

γονε. Διό ἔνα Χριστὸν, ἔνα Υίόν, ἔνα Κὐριον όμ

(Cyrillus Alexandrinus, Epistola XXXIX, col. 0174 [PG 77]); в. Карташов, 

Бакалов, Вьведение в християнството, 108. 
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догматските несогласувања меѓу Константинопол, од една страна, и Рим и 

Александрија, од друга страна, ги искористиле епископите од Тесалија кои, 

иако под јурисдикција на викаријатот, се обиделе да се приклонат кон 

константинополскиот патријарх Несториј168; го прифатиле несторијанското 

учење. Оваа постапка упатува на претпоставката за нивното сојузништво со 

приврзаниците на Несториј, а со единствена цел да се одделат од 

јурисдикцијата на Тесалоника, односно римскиот папа. 

Ваквата политика на епископите од Тесалија предизвикала 

вознемиреност и реакција кај митрополитот Руф, кој цврсто застанал во 

одбрана на Никејскиот симбол на верата. Тој есента 431 година, половина 

година по Соборот во Ефес, свикал седница на Синодот на Тесалоникискиот 

викаријат на кој несторијанството повторно било осудено како еретичко 

учење и билa потврдена лојалноста на викаријатот кон никејската догма и 

одлуките од Вселенскиот собор169. Воедно, со квалификација неканонски 

биле осудени постапките на епископите од Тесалија во врска со нивното 

приклонување кон учењето на Несториј и обидот да се одделат од 

јурисдикцијата на викаријатот. 

За решителниот став на епископите од Македонија во одбрана на 

Никејскиот симбол на верата сведочат и трите писма на александрискиот 

патријарх Кирил: едно упатено до филипискиот епископ Флавијан и две до 

тесалоникискиот митрополит Руф170. Од писмото до Флавијан, кое се датира 

                                                 
168 S. Coelestinus I Papa, Еpistola XII (PL 50); в. Братож, „Ранохристијанската црква во 

Македонија“, 30. 
169 Mansi V, 1088; Pietri, “Roma Christiana”, ф. 46, 1134; Братож, „Ранохристијанската црква во 

Македонија“, 39; Историја на македонскиот народ, том I, 227. 
170 Cyrillus Alexandrinus, Epistola XXXII, col. 0155; Epistola XLII, col. 0222; Epistola XLIII, col. 

0222 - 0223 (PG 77); E. Schwartz, “Codex vaticanus gr. 1431: Eine antichalkedonische Sammlung 

aus der Zeit Kaiser Zenos” Abhandlungen der Bayerischen Akademie der Wissenschaften 

philosophisch-philologische und historische Klasse, no. 6 (Munich, 1927), 12–20; St.Cyril of 
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во 431 г., се дознава дека тој, лично, учествувал при изборот на новиот 

константинополски патријарх Максимијан (431–434), кој дошол на местото 

на сменетиот Несториј.171 Притоа Кирил му изразува благодарност на 

Флавијан што застанал зад изборот на Максимијан – жесток противник на 

несторијанството. 

 

„До моите возљубени и богобојазливи браќа и до мене блиски епископи 

Јувенал, Флавијан, Аркадиј, Пројект, Фирм, Теодорет, Акакиј и до презвитерот 

Филип, Кирил ги поздравува во Бога. 

...според изборот на Бога, но и преку одлука на Вашата светост, беше 

поставен за епископ најпреданиот и богобојазен Максимијан“. 

Cyrillus Alexandrinus, Epistola XXXII (PG 77) 

 

Ако се има предвид дека Флавијан учествувал на Третиот вселенски 

собор како претставник на тесалоникискиот митрополит Руф, тогаш со 

голема сигурност може да се претпостави дека во иста функција 

присуствувал и при изборот на новиот константинополски патријарх. Овој 

податок упатува на заклучокот дека по Третиот вселенски собор значењето на 

Тесалоникискиот викаријат дополнително се зголемило. Епископите од 

Македонија уште од почетокот бескомпромисно застанале зад ставовите на 

Александриската и Римската црква – победници во спорот со Несториј. 

Токму ова влијаело во јакнењето на нивниот углед сред останатата 

христијанска екумена. 

                                                                                                                                        
Alexandria, Letters 1–50, transl. Jonh I. McEnerney (Washington: Catholic University of America 

Press, 1987). 
171 Писмото на Кирил Александриски, освен до Флавијан од Филипи, било адресирано и до 

ерусалимскиот патријарх Јувенал, епископите под јурисдикција на Римската црква, Аркадиј 

и Пројект, Фирм – епископот на Кајсарија, Теодорет – епископот на Кир, мелитенскиот 

епископ Акакиј и до римскиот презвитер Филип. 
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Во овој контекст можат да се разберат и двете писма на 

александрискиот патријарх Кирил упатени до митрополитот Руф172. Во нив 

Кирил Александриски известува дека и покрај отпорот, сепак, епископите од 

Истокот ги прифатиле одлуките од Третиот вселенски собор со што е 

постигнато единство на Црквата. Ова е аргумент писмата да ги датираме во 

433 година, а во контекст на постигнувањето на т.н. Антиохиска унија. 

 

„До Руф, епископот на Тесалоника... 

Епископите од Истокот беа напишале барање за унија и јасно ја изнесоа 

својата вера и отворено кажаа дека богородица е мајката Божја, и дека Синот Божји, 

нашиот Господ Исус Христос е еден и од вечноста едносуштен со Отецот, и на 

крајот е роден како човек од жена и дека е една личност, а не две.“ 

Cyrillus Alexandrinus, Epistola XLII (PG 77)

                                                 
172 Cyrillus Alexandrinus, Epistola XLII, col. 0222; Epistola XLIII, col. 0222 - 0223 (PG 77); 

Schwartz, “Codex vaticanus”, 12–20. 



 

 

 

 

 

Третиот вселенски собор



 

Учеството на епископите од Македонија на  

Разбојничкиот (Лажниот) собор (449) и  

Четвртиот вселенски собор во Халкедон (451) 
 

И покрај постигнувањето на Антиохиската унија (433), сепак не дошло 

до целосно надминување на теолошко-догматските несогласувања во 

Црквата. Незадоволство постоело на двете спротивставени страни. 

Ревносните приврзаници на несторијанството биле незадоволни од 

постапките на Јован Антиохиски и признавањето на легитимноста на 

Ефескиот (Трет вселенски) собор вклучително и од одлуките донесени на 

него: расчинувањето на Несториј и неговото отстранување од црковниот 

живот. На нивно чело застанал Александар – епископот од Хиераполис. Тој 

иницирал одржување на низа помесни собори насочени против одлуката на 

Јован Антиохиски и постигнувањето на Антиохиската унија173.  

 Наспроти нив, незадоволство се јавило и меѓу приврзаниците на 

Кирил Александриски. Меѓу нив предничело монаштвото што било против 

секаков компромис со антиохискиот патријарх. Тоа е периодот на силно 

влијание на монаштвото во Црквата кога монасите почнале да имаат важна 

улога во црковниот живот. Тие, во средината на V век, важеле за важен 

фактор во решавањето на црковно-теолошките спорови. 

 Во 434 година умрел константинополскиот патријарх Максимијан, а 

на негово место бил избран дотогашниот презвитер Прокло, кој уживал 

поддршка сред верниците во Константинопол. Тој, иако останал доследен на 

одлуките на Третиот вселенски собор, сепак, во посланијата што ги испраќал 

                                                 
173 Mansi IV, 1407; сп. Theodoret, “Epistola CLXIX”; Ibid., “Epistola CLXXV”; Ib., “Epistola 

CLXXVI”; Ib., “Epistola CLXXVIII” во Nicene and Post – Nicene Fathers, Second Series, Vol. 

3:Theodoret, Jerome, Gennadius, Rufinus, ed. Philip Schaff and Henry Wace (Hendrickson 

Publishers, 1994); сп. Nova Colectio Conciliorum, ed. Etienne Baluze (Paris: 1683), 670; в. 

Карташов, Васељенски сабори, том I, 320; Christianity In Late Antiquity, 261. 



Драган ЗАЈКОВСКИ 
Христијанството во Македонија од 313 до 700 година (2. дополенето изд.) 

112 

 

 

до епископатот низ Империјата се забележува извесна доза на симпатии кон 

поранешните несторијанци што ја прифатиле Антиохиската унија174. Може да 

се претпостави дека ова се должело на обидот да го ограничи влијанието на 

Александриската патријаршија што дополнително пораснало по победата над 

несторијанските Антиохија и Константинопол. 

 До радикализација на состојбите во Црквата дошло по смртта на 

Кирил Александриски во 444 година. За негов наследник бил избран 

Диоскор, кој набрзо станал еден од главните протагонисти во екстремното 

крило против Антиохиската богословска школа. Неговиот антагонизам 

отишол дотаму што одбил да го признае третиот канон од Вториот вселенски 

собор од 381 година со кој константинополскиот патријарх по углед следел 

веднаш зад римскиот папа175. 

 

„Епископот на Константинопол да има првенство по чест по епископот на 

Рим бидејќи овој (град) е новиот Рим“. 

Канон 3 од Вториот вселенски собор 

 

Диоскор сметал дека согласно каноните од Првиот вселенски собор од 

325 година тоа предимство &  припаѓа на Александриската патријаршија176. На 

тој начин догматскиот спор добил нови црковно-политички конотации 

манифестирани преку настојувањата на александрискиот патријарх да го 

                                                 
174 сп. Proclus Of Constantinople and the Cult of the Virgin in Late Antiquity: Homiles 1–5, texts 

and translations by Nicolas Constas (Boston: Brill Academic Pub, 2003). 
175 Радомир Поповић, Васељенски сабори, одабрани документи (Србиње – Београд – Ваљево: 

1997), 20; Братож, „Ранохристијанската црква во Македонија“, 50. 
175 Историја на македонскиот народ, том I, 228. 
176 Сп. Каноны, 41; The Seven Ecumenical Councils, 334; Коев и Бакалов, Вьведение в 

християнството, 111; Острогорски, Историја на Византија, 81. 
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преземе приматот сред христијанската екумена во Источната Римска 

Империја. 

 Со цел да се надминат поделбите во Вселенската црква, во теолошките 

расправи се вклучиле Теодорит – епископ во градот Кир и влијателниот 

монах Симеон Столпник. Тие, сосема свесни за можноста од продлабочување 

на поделбите во Црквата, се обидувале да изнајдат компромис меѓу 

александриската и антиохиската црковна катедра. Сепак, во исто време 

внимавале да не се конфронтираат со Диоскор чие влијание на 

императорскиот двор во Константинопол било мошне силно177. 

 Во 446 година умрел Прокло, а за нов константинополски патријарх 

бил избран Флавијан, кој бил близок до Теодорит Кирски. Токму затоа 

неговиот избор бил прифатен со голема резервираност од страната на 

Диоскор. Тоа е периодот кога александрискиот патријарх започнал сè 

поагресивно да се наметнува како фактор на дворот во Константинопол. За 

таа цел тој ги искористил врските со константинополскиот архимандрит 

Евтих, кој важел за личност што ужива подеднаков углед меѓу монаштвото во 

Константинопол, кај императорот и кај верниците. 

 Токму со името на архимандритот Евтих е поврзано христолошкото 

учење за едната, Божествена природа на Исус Христос наречено 

монофизитизам. Според учењето на Евтих, Исус Христос пред 

отелотворувањето имал две природи, а потоа само една: Божествена. Ваквото 

учење било сосема спротивно на несторијанството, но, во исто време и во 

спротивност со Никејско-константинополскиот симбол на верата. 

Монофизитизмот учел за постоењето на божјата природа како единствена во 

Исус Христос178. 

                                                 
177 Istvan Pasztori – Kupan, Theodoret of Cyrus (London: Routledge, 2006), 14–15. 
178 Сп. Каноны, 32–45; Поповић, Васељенски сабори,7; 15–21. 



Драган ЗАЈКОВСКИ 
Христијанството во Македонија од 313 до 700 година (2. дополенето изд.) 

114 

 

 

 Ситуацијата дополнително се усложнила со одржувањето на 

помесниот Константинополски собор во почекотот на ноември 448 година179. 

Соборот бил инициран од константинополскиот патријарх Флавијан и 

дорилејскиот епископ Евсевиј. Целта на неговото одржување била 

отстранување на Евтих од црковниот живот и ограничување на влијанието на 

монофизитите и Александриската патријаршија. Како што се очекувало, на 

овој собор било решено Евтих да биде расчинет, а неговото учење било 

прогласено за еретичко и спротивно на правоверните догми. Соборот 

формулирал: 

 

„Исповедаме дека Христос се состои од две природи по 

отелотворувањето: во едната ипостас, во едното лице, исповедаме еден 

Христос, еден Син, еден Господ“
180

. 

 

 Ваквата одлука наишла на остри реакции од страна на Евтих и 

неговиот близок соработник Диоскор Александриски. Тие не го признале 

легитимитетот на соборот и презеле активности за дискредитирање на 

Флавијан обвинувајќи го за несторијанство. Имено, на крајот од последното 

заседание на соборот, веднаш по соопштувањето на одлуката за 

расчинувањето, Евтих испратил жалба до римскиот папа и епископите во 

Александрија, Ерусалим и Тесалоника181. Токму во овој контекст треба да се 

разбере писмото што Евтих го испратил до папата Лав I во кое се оспорува 

легитимноста на одлуките од Константинополскиот помесен собор од 448 

                                                 
179 Помесниот црковен собор во Константинопол почнал со работа на 8, а завршил на 12 

ноември 448 година. 
180 Mansi V, 1230–1234. сп. Christianity in Late Antiquity, 261–262. 
181 The Acts of the Council of Chalcedon, Vol. I, 29 – 30; 264.  
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година и воедно се предупредува дека несторијанството почнало да се 

обновува на Истокот182. 

Меѓутоа, папата не застанал во одбрана на Евтих, туку, напротив, го 

осудил монофизитизмот и зазел став идентичен со Флавијан и Теодорит 

Кирски183. На тој начин Рим, Константинопол и Антиохија се нашле на иста 

страна против превласта на Александрија. Наспроти нив, Диоскор и Евтих ја 

уживале поддршката на монаштвото. 

Што се однесува до црковните прилики во провинцијата Македонија, 

врз основа на настаните што следеле, а пред сè учеството на епископи од 

Македонија на Лажниот собор од 449 година и две години подоцна на 

Халкедонскиот вселенски собор, претпоставуваме дека епископиите во 

Македонија го задржале угледот и влијанието во префектурата Илирик. Оваа 

констатација произлегува и од писмото на архимандритот Евтих упатено до 

тесалоникискиот митрополит Анастасиј, датирано непосредно по 

одржувањето на Константинополскиот собор (448) во кое се изнесуваат 

обвиненија на сметка на константинополскиот патријарх Флавијан184. За жал 

досега не постои изворен податок што би упатил на одговорот на Анастасиј 

на ова писмо. 

 
                                                 
182 Epistola XXI, Eutychis Ad S. Leonem (PL 54), col. 0713B – col. 0719; сп. Mansi V, 1223. 
183 Epistola LXXI, Ad Archimandritas Constantinopolitanos (PL 54), col. 0895B – col. 0896; сп. 

Mansi V, 1238–1242; Коев и Бакалов, Вьведение в християнството, 112; Острогорски, 

Историја на Византија, 81; Карташов, Васељенски сабори, том I, 336. 
184 Ова писмо на Евтих до Анастасиј сметаме дека е во контекст на податокот кој сведочи 

дека Евтих, незадоволен од одлуката за неговото расчинување донесена на 

Константинополскиот собор (448), испратил жалба до римскиот папа и епископите во 

Александрија, Ерусалим и Тесалоника. (The Acts of the Council of Chalcedon, Vol. I, 29 – 30; 

264; Acta Conciliorum Oecumeniorum, t. II, vol. I, pars I, ed. E.Schwartz [Berlin and Leipzig: 

1924], 175; сп. Ernest Honigman, “Juvenal Of Jerusalem”, Dumbarton Oaks Papers, No .5 

[Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts: 1950], 231) 
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Влошените меѓуцрковни односи

преку свикување на нов вселенски

Диоскор Александриски и Евтих. Тие

влијание на императорскиот двор и преку

да му дадат легитимитет на монофизитизмот
 

 Со императорскиот указ од 30 

вселенски собор што требало да се одржи

Со соборот било предвидено да претседава

комисија во која членувале ерусалимскиот

митрополитот кесариско-кападокиски

соработници на Диоскор и Евтих186. На

римскиот папа Лав I, кој решил во

епископот Јулиј, презвитерот Ренат и

папата испратил писма адресирани

константинополскиот патријарх Флавијан

Од содржината на писмата дознаваме

                                                 
185 Mansi VI, 494. 
186 Honigman, “Juvenal Of Jerusalem”, 224. 
187 Mansi VI, 494. Презвитерот Ренат починал

Хилариј бил избран за нов римски папа (Карташов
188 Epistola LXIX. Ad Theodosium Augustum (PL 54), col. 0890A 
189 Sermo I. Seu Tractatus adversus errores Eutychetis et aliorum haereticorum

- col.0487A. 
190 Epistola XXXIII, Ad Ephesinam Synodum Secundam
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односи единствено можеле да се надминат 

вселенски собор. На тоа особено инсистирале 

Тие настојувале да го искористат своето 

двор и преку борбата против несторијанството 

монофизитизмот. 

од 30 март 449 година бил свикан новиот 

се одржи во Ефес во август истата година185. 

претседава Диоскор, а со помош на петчлена 

ерусалимскиот патријарх Јувеналиј и 

кападокиски Таласиј. Двајцата важеле за блиски 

На соборот бил поканет да присуствува и 

решил во негово име да испрати свои легати: 

Ренат и ѓаконот Хилариј187. Во тој контекст 

адресирани до императорот Теодосиј II188, до 

Флавијан189 и до учесниците на Соборот190. 

дознаваме дека папата безрезервно застанал зад 

починал на патот за Ефес. Дванаесет години подоцна 

Карташов, Васељенски сабори, том I, 336). 

(PL 54), col. 0890A – col. 0892C. 

Sermo I. Seu Tractatus adversus errores Eutychetis et aliorum haereticorum (PL 54), col.0477A 

Epistola XXXIII, Ad Ephesinam Synodum Secundam (PL 54), col. 0797 – col. 0800C. 
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Никејско-константинополскиот симбол

вселенски собор. 

 

„За спасението не е полезно, а

признава само Господ Бог без човекот или

Leonis Magni,

 

 Соборот, кој претендирал да биде

август 449 година во Ефес со учество

учествувале 7-мина епископи од Македонија

Добер, Максимијан од Сер, Хермоген

Квинтилиј од Хераклеја Линкестис

Прима192. Ако имаме предвид дека две

вселенски собор, хераклејскиот епископ

застапник на тесалоникискиот митрополит
                                                 
191 Mansi VI, 494; в. Christianity in Late Antiquity

християнството, 112; Острогорски, Историја

сабори, том I, 338; The Cambridge History of Christianity, 

Ефескиот собор (449) учествувале 150 епископи

233). Диоскор Александриски на Соборот допатувал

се приклучиле и поголема група монаси од Сирија

палестински провинции предводени од ерусалимскиот

најголемиот број делагати, всушност, бил од приврзаниците
192 Honigmann, “Original Lists”, 35; The Acts of the Council of Chalcedon

Историја на македонскиот народ, том I

Македонија“, 31. Фактот што во изворите се

упатува на заклучокот дека во тоа време 

Македонија Секунда. 
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симбол на верата и зад одлуките од Третиот 

полезно, а истовремено и опасно, во Христа да се 

човекот или само човекот без Бог“. 

Magni, Sermo I (PL 54) 

 

да биде вселенски, започнал со работа на 8 

учество на 138 епископи191. Во неговата работа 

Македонија: Созон од Филипи, Евсевиј од 

Хермоген од Касандреја, Лука од Бероја и 

Линкестис; сите од провинцијата Македонија 

дека две години подоцна, на Халкедонскиот 

хераклејскиот епископ Квинтилиј учествувал како 

митрополит Анастасиј, тогаш со голема 

Christianity in Late Antiquity, 261–262; Коев и Бакалов, Вьведение в 

Историја на Византија, 81; Карташов, Васељенски 

The Cambridge History of Christianity, vol. 2, 89. Според Е. Хонигман на 

епископи (Ernest Honigman, “Juvenal of Jerusalem”, 

Соборот допатувал во придружба на 20 епископи. Кон нив 

од Сирија и Месопотамија, како и делегите од трите 

ерусалимскиот патријарх Јувеналиј. На тој начин 

бил од приврзаниците на Диоскор и монофизитизмот. 

The Acts of the Council of Chalcedon, Vol. I, 358 - 363; 

I, 228; Братож, „Ранохристијанската црква во 

изворите се спомнува провинцијата Македонија Прима 

време – средина на V век – постоела и провинција 
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веројатност може да се претпостави дека

Соборот од 449 година во Ефес. Меѓу

се споменува и името на епископот Антониј

влегувал во рамките на привинцијата Нов

 Соборот имал само три заседанија

работата. Меѓу другото било одлучено

донесено на Константинополскиот 

нелегитимно и неважечко; 2) константинополскиот

биде расчинет; 3) учењето за едната

прифатено како единствено исправно

монофизитизмот и негово прифаќање

 

Она што изненадува е ставот

Македонија Прима по однос на прашањето

и архимандритски чин на Евтих. Имајќи

легати застанале во одбрана на Флавијан

учење на Евтих и Диоскор, тогаш

провинцијата Македонија Прима под

викаријат имале различен став по однос

извори соопштуваат дека епископи

                                                 
193 Honigmann, “Original Lists”, 35; The Acts of the Council of Chalcedon

Историја на македонскиот народ, том I

Македонија“, 31. 
194 На првото заседание на Соборот епископот

приврзаниците на Евтих и Диоскор. 
195 Mansi VI, 494. 
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претпостави дека во исто својство присуствувал и на 

Меѓу учесниците на овој собор, во изворите, 

Антониј од Лихнидос193, кој во тој период 

привинцијата Нов Епир. 

заседанија и речиси експресно ја завршил 

одлучено: 1) решението за осуда на Евтих 

Константинополскиот собор (448) да биде прогласено за 

константинополскиот патријарх Флавијан да 

едната природа на Исус Христос да биде 

исправно.194 Тоа всушност значело победа на 

прифаќање како единствена вистинска догма195. 

 

ставот на епископите од провинцијата 

прашањето за одземањето на презвитерскиот 

Имајќи го предвид фактот дека папските 

Флавијан и биле против монофизитското 

тогаш збунувачки е зошто епископите од 

под јурисдикција на Тесалоникискиот 

по однос на ова прашање. Имено, зачуваните 

епископите од Македонија Прима присутни на 

The Acts of the Council of Chalcedon, Vol. I, 360; в. 

I, 228; Братож, „Ранохристијанската црква во 

епископот Флавијан бил физички нападнат од 
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Соборот во Ефес (449) ја отфрлиле како неоснована одлуката донесена на 

Константинополскиот собор (448) со која бил расчинет Евтих. 

 

 „Квинтилиј епископот на Хераклеја, кој истовремено го 

претставуваше Анастасиј богобојазниот епископ на Тесалоника, рече: Од 

документот на верниот на Бога архимандрит Евтих поднесен до овој Голем и 

Свет Собор увидов дека тој правилно ја исповеда верата утврдена од 318 

свети Отци кои се собрале во Никеја (се мисли на Симболот на верата 

донесен на Првиот вселенски собор во 325 г., м.з.); исто така се придржува до 

актите на соборот кој тука се одржал (Ефескиот собор од 431 г., м.з.) за да го 

осуди безбожниот Несториј. Затоа непобитно прифаќајќи ја неговата изјава за 

исповедање на верата, судам дека е достоен за презвитер и глава на неговиот 

манастир“. 

Mansi VI, 838 

 

„Созон епископот на Филипи рече: Документот кој што сега беше покажан од 

верниот на Бога, презвитер и архимандрит Евтих, е во согласност со 

одредбите на светите Отци од Никеја (се мисли на Првиот вселенски собор во 

325 г., м.з.) и со оние кои беа озаконети во овој град со повелбите на светите 

Отци (се мисли на Третиот вселенски собор одржан во Ефес во 431 г., м.з.). 

Затоа јас врз основа на сето ова, а бидејќи се придржува до вистинската вера, 

одлучувам да го има презвитерскиот чин и да биде поглавар на неговите 

монаси.“ 

Mansi VI, 847 
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Идентичен став со Квинтилиј од Хераклеја и Созон од Филипи 

изразиле и останатите присутни епископи од Македонија Прима: Евсевиј од 

Добер, Максимијан од Сер, Хермоген од Касандреја и Лука од Бер.196 

Полезно за утврдување на мотивите кои ги натерале епископите од 

Македонија Прима да завземат став во одбрана на Евтих е едно писмо кое 

што папата Лав I го испратил до тесалоникискиот митрополит Анастасиј 

непосредно по одржувањето на Соборот. Во него папата, жестоко 

критикувајќи ги одлуките донесени на Ефескиот собор (449) со задоволство 

му честита на Анастасиј за неговата одлука да не учествува на истиот.197 

Можеби ова упатува на претпоставката дека епископите од Македонија 

Прима под закана од мнозинството делегати се приклониле кон страната на 

Евтих и Диоскор. 

 Што се однесува, пак, до прашањето за догмата, зачуваните извори 

сведочат за активното вклучување на Квинтилиј од Хераклеја и Созон од 

Филипи во расправата. Именo, двајцата споменати епископи, пред 

присутните делегати на Соборот, изјавиле дека го исповедаат Никејскиот 

симбол и недвосмислено ги поддржуваат одлуките за осуда на 

несторијанството донесени на Третиот вселенски собор одржан во Ефес во 

431 година. Воедно изразиле јавна осуда на сите оние кои учеле во 

спротивност на каноните од првите три вселенски собори. 
 

„Созон епископот од Филипи рече: Јас верувам и верував во верата 

утврдена од 318 Отци кои се собрале во Никеја; исто така се согласувам со 

одлуките на соборот кој се состанал во овој град. Затоа оние кои мислат или 

учат спротивно на кажаното, јас не верувам дека се правоверни.“ 

Mansi VI, 903. 

                                                 
196 Mansi VI, 847 – 848; сп. The Acts of the Council of Chalcedon, vol. I, 289. 
197 S. Leonis Magni, Epistola XLVII, Ad Anastasium episcopum Thessalonicensem (PL 54), col. 

0839B – 0840C. 
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„Квинтилиј епископ од Хераклеја

Анастасиј богобојазниот епископ на

Собор кој неодамна се собра во овој

собор во Ефес, м.з.) за да го осуди безбожниот

никој не може да донесе поинаков Симбол

Никеја од 318 свети Отци. Затоа и

пресудувам дека сите кои се придржуваат

се правоверни, а пак оние кои било 

верата, м.з.) ги анатемизирам и кажувам

Mansi VI, 911

 

 Иако императорот Теодосиј II

Ефес (449), сепак, неговиот вселенски

од страна на папата Лав I; папата е

Разбојнички собор198. Тој свикал помесен

одлуките од Разбојничкиот (Лажниот

до императорот Теодосиј II199 и неговата

недвосмислено кажува дека не ја признава

повторно, на неколку места, ја употребува

(разбојнички). 

                                                 
198 S. Leonis Magni, Epistola XXX (PL 54), col 0783

2, 90. Соборот во Ефес од 449 година, освен 

Лажен собор. 
199 S. Leonis Magni, Epistola XLIV, Ad Theodosium Augustum

200 S. Leonis Magni, Epistola XLV, Ad Pulcheriam Augustum
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Хераклеја, кој истовремено го претставуваше 

епископ на Тесалоника, рече: Големиот и Свет 

овој град (се мисли на Третиот вселенски 

осуди безбожниот Несториј донесе одлука дека 

поинаков Симбол на верата од оној донесен во 

Затоа и јас, имајќи ја предвид оваа одлука, 

придржуваат до споменатиот Симбол на верата 

било што имаат отфрлено (од Симболот на 

кажувам дека не се дел од вистинската вера.“ 

Mansi VI, 911. 

 

II ги потврдил решенијата од Соборот во 

вселенски карактер и легитимност биле оспорени 

папата е првиот што го употребил терминот 

помесен собор во Рим на кој биле осудени 

Лажниот) собор, а веднаш потоа испратил писма 

неговата сестра Пулхерија200. Во писмата 

ја признава легитимноста на Соборот и 

употребува истата квалификација latrocinium 

(PL 54), col 0783; в. The Cambridge History of Christianity, vol. 

освен разбојнички, во историографијата се нарекува и 

Epistola XLIV, Ad Theodosium Augustum (PL 54), col. 0825 - 0832B. 

Epistola XLV, Ad Pulcheriam Augustum (PL 54), col. 0831 – 0836. 
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 Но, и покрај протестот на папата

охрабрени од императорската поддршка

нови епископи – монофизити. За нов

хиротонисан Аполинариј, кој бил 

Хиротонијата ја извршил Диоскор Алекса

папата201. На ова Рим одговорил со

одлуките на Соборот во Ефес од 449 

монофизитството од страна на Рим било

бил оспорен и легитимитетот на Диоскор

Евтих под обвиние за извршено насилство

собор202. 

 

 

 До пресврт во црковната политика

Теодосиј II во 450 година. Новиот император

сопруга Пулхерија, сестра на Теодосиј

Никејско-константинополскиот симбол

политика на императорскиот двор

постепеното отстранување на монофизитите

свештеничките функции. Сепак, за целосна

било потребно одржување на нов вселенски

 Новиот вселенски собор бил свикан

451 година и тој требало да се одржи на

Меѓутоа, оддалеченоста од Константинопол

целосна контрола над ситуацијата биле
                                                 
201 Epistola IX (PL 54), col. 1061C - col. 1068C.
202 The Cambridge History of Christianity, vol. 2,
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на папата, приврзаниците на монофизитите, 

поддршка, започнале со ракоположување на 

За нов константинополски патријарх бил 

бил лојален на монофизитското учење. 

Диоскор Александриски и за чинот го известил 

рил со повторување на ставот за осуда на 

од 449 година. На тој начин уште еднаш 

било оквалификувано како ерес. Воедно 

Диоскор Александриски и архимандритот 

насилство врз учесниците на Разбојничкиот 

 

црковната политика дошло по ненадејната смрт на 

Новиот император Маркијан (450–457) и неговата 

Теодосиј II, под влијание на приврзаниците на 

симбол на верата ја смениле црковната 

двор. Со нивна поддршка започнало 

на монофизитите од епископските и 

за целосна ревизија во црковната политика 

вселенски собор. 

бил свикан со императорски указ од 17 мај 

одржи на 1 септември истата година во Никеја. 

Константинопол и желбата на императорот да има 

биле причините соборот да се одржи во 

col. 1068C. 

The Cambridge History of Christianity, vol. 2, 90. 
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Халкедон; започнал со работа на 8 октомври 451 година во присуство на 

околу 600 делегати203. На соборот, повторно, не присуствувал папата Лав I, 

кој како свои претставници ги испратил епископите Пасхасиј и Лукентиј, 

како и презвитерите Бонифациј и Василиј; кон папските легати, со 

одобрување на папата, се придружил и епископот Јулијан од островот Кос204. 

 

„Светиот четврт и Вселенски собор бил во времето на царувањето на 

Маркијан, кога се собраа 630 Свети Отци во Халкидон, против Диоскор, 

претстојателот на славноименитата Александрија, и Евтих, архимандритот 

Константинополски, кои Господа нашиот Исуса Христа го исповедаа едносуштен на 

Отецот, додека за вочовечувањето (Негово) хулеа, и бегајќи од Несторијевото 

разделување, кое воведуваше два Сина, тие западнаа во друго спротивно зло. Зашто 

безбожно учеа дека има две природи (во Христа), на Божеството и човештвото, кои 

по соединувањето се слеале, и направиле една природа, така што на Божеството му 

препишувале страдања“. 

Theodori Balsamonis, Canones Concilli Chalcedonensis, еcumenici quarti (PG 137); 

според македонскот превод во Свештени канони, 120. 

 

Меѓу учесниците на Четвртиот вселенски собор во Халкедон во 451 

година најмалку 9-мина епископи биле од провинциите Македонија Прима и 

Македонија Секунда: најугледниот меѓу нив, Квинтилиј од Хераклеја, 

присуствувал во функција на застапник на тесалоникискиот епископ 

                                                 
203 Mansi VI, , 938–956; сп. Schwartz, Über die Bischufslisten, 90; Das Konzil von Chalkedon I–III, 

ed. A. Grillmeier und H. Bacht (Wurzburg: 1951–1954), 57; Honigmann, “Original Lists”, 36–40; 

Aus den Akten des Concils von Chalkedon, ed. E.Schwartz (Abhandlungen der Bayerischen 

Akademie der Wissenschaften, Philosophish – philologische Klasse XXX. Band 2. Abhandlung, 

Munchen 1927), 32; в. The Cambridge History of Christianity, vol. 2, 90; Карташов, Васељенски 

сабори, том I, 346. 
204 Mansi VI, 940; Aus den Akten des Concils von Chalkedon, 32. 
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Анастасиј205. Освен него, од двете Македонии присуствувале епископите 

Никола од Стоби, Дарданиј од Баргала, Созон од Филипи, Себастијан од 

Бероја, Евсевиј од Добер, Максимијан од Сер, Јован од Партикопол и 

Хонорат од Тасос206. 

 

„Quintillo Heraclea Macedonia, agente vicem Anastasii episcopi Thessalonicensis 

... Sebastiano Berrhoa Macedonia ... Sozonte Philipporum civitatis Macedonia ... Eusebio 

Doberrorum Macedonia prima ... Maximino Serrarum civitatis Macedonia prima ... 

Nicolao Stoborum Macedonia secunda ... Dardanio Bargala ... Joanne Parthicopolis 

Macedonia prima“. 

Mansi VI, 565 – 580. 

 

Ако направиме споредба со учесниците на Лажниот собор од 449 

година, ќе дојдеме до заклучок дека во Халкедон отсуствуваат епископите 

Хермоген од Касандреја и Антониј од Лихнидос. Во недостаток на изворни 

податоци прашањето за причините за нивното неприсуство на Четвртиот 

вселенски собор останува неодговорено.207 

Непомалку интерес предизвикува и неучеството на тесалоникискиот 

митрополит Анастасиј на двата собори: Лажниот (449) и на Халкедонскиот 

(451). Сметаме дека ова треба да се толкува како негов претпазлив 
                                                 
205 Aus den Akten des Concils von Chalkedon, 34. сп. S. Leonis Magni, Epistola IX, Seu Actio XVI 

Chalcedonensis (PG 54), col. 1250B. 
206 Mansi VI, 938–956; Honigmann, “Original Lists”, 58; The Acts of the Council of Chalcedon, 

Vol. II, 6- 9; Aus den Akten des Concils von Chalkedon; Братож, „Ранохристијанската црква во 

Македонија“,  32; Панов, „Борбата на Римската црква“, 68; Историја на македонскиот 

народ, том I, 228.  
207 Радомир Поповиќ изнесува мислење дека на Соборот во Халкедон учествувале многу 

поголем број епископи од Македонија од оние споменати во документите (Радомир Поповић, 

Рано хришћанство на Балкану пре досељења Словена [Србија, Повардарје, Црна Гора], 

Београд 1995, 109). 



Драган ЗАЈКОВСКИ 
Христијанството во Македонија од 313 до 700 година (2. дополенето изд.) 

125 

 

 

дипломатски чин. На оваа претпоставка упатува специфичната позиција во 

која што се нашол: морал да балансира помеѓу римскиот папа Лав I кој бил 

противник на монофизитизмот и делот од илирските епископи под негова 

јурисдикција кои го подржувале Диоскор Александриски.208 

 Некои автори209 сметаат дека на Халкедонскиот собор во 451 година 

учествувал и Урсилиј, епископот на Скупи и митрополит Дардански. Сепак, 

во недостаток на веродостојни изворни податоци, Милан Бошкоски се 

сомнева во ваквите тврдења забележувајќи дека на ваквото тврдење му 

противречи отсуството на неговиот потпис во соборните акти
210. 

 Четвртиот вселенски собор завршил со целосна победа над 

монофизитизмот: Диоскор Александриски, Јувеналиј Ерусалимски и сите 

други епископи приврзаници на монофизитизмот биле расчинети од 

епископските и свештеничките чинови. Соборот, отфрлајќи го 

монофизитското учење како еретичко, ја прифатил како единствена 

вистинска догмата за двете неделиви и воедно неспоиви природи на 

Богочовекот Исус Христос надополнувајќи го Никејско-константинополскиот 

симбол на верата со следново: 

 

„...исповедаме еден и ист Син, Господ наш Исус Христос, совршен по 

Боженственоста и совршен по човечноста, вистински Бог и вистински 

Човек, со разумна душа и тело, едносуштен со Отецот според 

Боженственоста и едносуштен со нас според човечноста ... Го 

исповедаме Него не како делив или разделен на две лица, туку како 

еден и ист Син и еднороден Бог Логос, Господ Исус Христос“. 

 

                                                 
208 The Acts of the Council of Chalcedon, Vol. I, 123, ф. 38. 
209 Gasper, Skopsko prizrenska biskupija, 29–30; Z. Mirdita, “Das Christentum und seine verbeitung 

in Dardanien”, Balcanica IV (Beograd: 1973), 86. 
210 Бошкоски, „Скупската епископија – митрополија“, 14. 
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Зачуваните акти од Четвртиот

податоци за ставот на епископите 

Секунда по прашањата кои биле предмет

сите сесии од Соборот211 и недвосмислено

епископите кои го подржувале монофизитското

првата сесија212 на која се разгледувала

константинополски патријарх Флавијан

расправата се вклучиле епископите 

Секунда. Тие застанале во одбрана на

Диоскор и неговите приврзаници213. 

 

„Никола богопреданиот епископ

рече: Јас не бев присутен на претходно

449, м.з.) но според она што беше прочитано

блажено упокоениот Флавијан ништо

Отци и богоугодниот Кирил (Кирил Александриски

Mansi VI, 68

 

                                                 
211 Во науката се уште се води полемика за бројот

Ние го прифаќаме мислењето на Ричард Прајс

собор имал вкупно 16 сесии. (The Acts of the Council of Chalcedon
212 Првата сесија на Халкедонскиот собор се

Св.Ефимија. Според сочуваните акти на неа

Council of Chalcedon, Vol. I, 118) 
213 The Acts of the Council of Chalcedon, Vol. I, 
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Четвртиот вселенски собор содржат конкретни 

епископите од Македонија Прима и Македонија 

предмет на дискусија. Тие биле присутни на 

недвосмислено застанале на страната против 

монофизитското учење. Имено, уште во 

разгледувала осудата на поранешниот 

Флавијан донесена на Лажниот собор (449) во 

епископите од Македонија Прима и Македонија 

одбрана на неговата личност и дело, а против 

епископ на Стоби во Македонија Секунда 

ходно споменатиот собор (Лажниот собор во 

беше прочитано јас не наоѓам во кажаното од 

ништо спротивно со објаснувањата на светите 

Кирил Александриски, м.з.)“.  

Mansi VI, 682 

за бројот на сесиите на Четвртиот вселенски собор. 

Прајс и Мајкл Гадис според кое Халкедонскиот 

The Acts of the Council of Chalcedon, Vol. III, vii) 

собор се одржала на 8 октомври 451 година во црквата 

на неа присуствувале 343 епископи. (The Acts of the 

I, 189. 
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Следното јавување за збор на 

третата сесија од Соборот214 на која

патријарх Диоскор обвинет за напуштање

изворите сведочат дека за збор се јавил

истапил со став против Диоскор. Меѓу

александрискиот патријарх треба да биде

 

„Себастијан од Бероја рече: Се

стапица од каноните, да биде отлачен

согласувам со сите свети отци, за

кажаното во апостолското послание: „

Mansi

 

 Актот за осуда на Диоскор со

достоинство го потпишале и сите присутни

Македонија Секунда. Интересно е да

епископот Созон од Филипи кој иако

сепак дал согласност да биде потпишан

  

 Освен догматски прашања, на

разгледани низа други прашања од

                                                 
214 Третата сесија на Халкедонскиот собор се одржала

сочуваните акти на неа присуствувале околу 370 

Chalcedon, Vol. I, 118) 
215 1 Кор. 5,13. 
216 Mansi VI, 1093, сп. The Acts of the Council of Chalcedon
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 епископ од Македонија е забележано на 

која му се судело на александрискиот 

напуштање на вистинската догма. Имено, 

јавил Себастијан епископот од Бероја кој 

Меѓу другото, Себастијан се согласил дека 

биде расчинет. 

Се согласувам Диоскор, кој е фатен во 

отлачен од епископската столица. Затоа и јас се 

за него (Диоскор, м.з.) да биде според 

„Исфрлете го лошиот помеѓу вас.“ 215 

Mansi VI, 1070. 

Диоскор со кој му било одземено епископското 

сите присутни епископи од Македонија Прима и 

Интересно е да се забележи дека меѓу нив бил и 

кој иако лично не присуствувал на седницата, 

ишан на актот за осуда на Диоскор216. 

 

прашања, на Четвртиот вселенски собор биле 

прашања од црковно-канонски карактер. Биле 

собор се одржала на 13 октомври 451 година. Според 

околу 370 епископи. (The Acts of the Council of 

The Acts of the Council of Chalcedon, Vol. II, 98. 
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донесени 30 канони што во најголем

дотогашното силно влијание на монаштво

одлучил во иднина епископите да бидат

решавањето на црковно-догматските прашања

 

„Монасите ништо да не прават без

манастир ниту да земаат на себе световни

да бидат потчинети на епископот, и да го

само на постот и молитвата, останувајќи засекогаш

ниту да се мешаат или учествуваат во црковните

своите манастири, освен ако заради неопходна

градот“. 

Канон 5 од Четвртиот

 

„Престапот за заговор и групирање

(граѓански) закони, а со тоа уште повеќе е

во Црквата Божја. Значи, ако некои клер

групирање или да им плетат замки на епископите

сосема расчинети од својот чин“. 

Канон 18 од Четвртиот

 

Учесниците на Четвртиот вселенски

посветиле на прашањето за достоинството

црква. Сосема согласни дека Римската

првенство, на Соборот било решено

достоинство да биде Константинополската

канон со кој му бил признато првото почес
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најголем дел се однесувале на ограничување на 

монаштвото во Црквата. Воедно, Соборот 

да бидат тие што ќе имаат првенство при 

догматските прашања. 

прават без согласност на епископот ниту да отвораат 

световни грижи. ... Монасите од секој град и место 

да го љубат молитвеното тихување, и да пазат 

останувајќи засекогаш во местата во кои се замонашиле; 

во црковните и световните работи напуштајќи ги 

неопходна потреба им допушти епископот на 

Четвртиот вселенски собор 

групирање сосема е забранет со надворешни 

повеќе е потребно да се забрани тоа да се случува 

клерици или монаси се најдат во заговор или 

на епископите или на соклериците, нека бидат 

Четвртиот вселенски собор 

 

Четвртиот вселенски собор посебно внимание 

достоинството и првенството во Вселенската 

Римската црква треба да ужива почесно 

решено веднаш зад неа, а втора по ранг и 

Константинополската патријаршија. Станува збор за 28 

првото почесно место на римскиот папа, но во 
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сè друго константинополскиот патријарх бил изедначен со него. Во 

практиката ова значело дека на Истокот, т.е. во Источната Римска Империја 

приматот во црковните работи го добила Константинополската патријаршија,  

наспроти Александриската и Антиохиската. Впрочем, со 28 канон од 

Халкедон се ограничувало влијанието на александрискиот патријарх. 
 

„Следејќи ги во сè одлуките на Светите Отци и признавајќи го сега 

прочитаниот канон донесен од сто и педесет најбогољубиви епископи (донесен на 

Вориот вселенски собор, м.з.), собрани за време на побожно спомнуваниот Теодосиј 

Велики, поранешниот цар во царскиот град Константинопол, Новиот Рим, истото тоа 

и ние го одредуваме и го изгласуваме за првенство на најсветата Црква на истиот 

Константинопол, Новиот Рим. И на престолот на Стариот Рим, затоа што тој град 

бил царски, Отците со право му дарувале првенство. Следејќи ја оваа цел сто и 

педесет најбогољубиви епископи му дадоа еднакво првенство на најсветиот престол 

на Новиот Рим, со добра причина просудувајќи дека градот, кој е почествуван од 

царот и сенатот и кој ужива првенство еднакво на Стариот царски Рим, и во 

црковните нешта да се велича како оној, станувајќи втор по него. Воедно, 

митрополитите на Понтската, Азиската и Тракиската провинција, како и епископите 

во варварските краишта на наведените провинции, да бидат хиротонисани од 

погоренаведениот најсвет престол на најсветата Константинополска црква, односно 

дека секој митрополит од наведените провинции со епископите на таа област ќе 

ракоположува епископи за таа област, како што е пропишано со Божествените 

канони, а митрополитите на наведените провинции, како што е кажано, ќе се 

ракоположуваат од Константинополскиот архиепископ, откако, согласно обичајот, 

ќе се спроведат соодветни избори, и нему ќе му бидат поднесени (кандидати)“. 

Канон 28 од Четвртиот вселенски собор 

  

На изгласувањето на 28 канон безуспешно се спротивставиле папските 

легати што биле присутни на Соборот. Тие веднаш го оспориле со 

образложение дека е во спротивност со 3-тиот канон од Првиот вселенски 
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собор според кој Александриската патријаршија е втора по ранг во 

Вселенската црква217. 

Реакцијата на папата Лав I била уште пожестока. Тој одбил да го 

признае спорниот канон и воедно го оспорил вселенскиот карактер на 

Халкедонскиот собор. Причината за ова ја наоѓаме во стравот од можното 

идно загрозување на приматот на Римската црква во Вселенската црква. 

Ваквата претпоставка можела лесно да се оствари ако се има предвид дека 

константинополскиот патријарх ја уживал поддршката од императорот во 

Константинопол. Црковен Рим се плашел дека одредбите од 28 канон се 

почеток на остварување на плановите на Константинополската патријаршија 

за наметнување на приматот во Вселенската црква. Оттука, папата сакал 

ваквиот претпоставен развој на настаните да го спречи уште на почетокот218. 

Од спротивната страна, константинополскиот патријарх Анатолиј 

презел интензивна дипломатска активност за признавање на вселенскиот 

карактер на Халкедонскиот собор. За таа цел испратил писма до папата219 и 

императорот Маркијан220. Како резултат на оваа активност, дури во 453 

година папата Лав I го признал вселенскиот карактер на Халкедонскиот собор 

(451) со исклучок на 28 канонско правило221. Како што веќе напоменавме, 

                                                 
217 Mansi VI, 953. 
218 Fransoa Dvornik, Vizantija i Rimski primat, prevod Jelca Vuković (Beograd: Službeni Glasnik 

2009 ), 38. 
219 Epistola CXXXII, Anatolii Episcopi Cconstantinopolitani Ad Leonem Papam (PL 54); сп. Mansi 

VI, 171. 
220 Epistola LXXXII (PL 54), col. 0917A - col. 0926B; сп. Mansi VI, 166. 
221 Острогорски, Историја на Византија, 81; The Cambridge History of Christianity, vol. 2, 91; 

The Acts of the Council of Chalcedon, Vol. I, 68. За целата кореспонденција меѓу папата Лав I со 

константинополскиот патријарх Анатолиј и императорот Маркијан види PL 54, PL 55 и Mansi 

VI. 
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токму овој канон ќе биде една од причините

Рим и Константинопол што ќе ескалираат

 

Во контекст на спорниот 28 канон

ставаме веќе наведеното писмо коешто

испратил до папата Лав. Во него е содржано

константинополскиот патријарх Анатолиј

28 канонско правило, барал од епископите

признаат неговата јурисдикција222. 

 

 Во деценијата по одржувањето

датираат едно писмо во кое е споменат

писма во кои е споменат скупскиот митрополит

за епископии што територијално влегувале

Епир, односно Дарданија, ние овде

подобар преглед за црковните состојби

Македонија. 

Следејќи го хронолошкиот принцип

во кое се спомнува епископот Антониј

од митрополитот на Дирахиум (Драч)

                                                 
222 S. Leonis Magni, Epistola CL, Ad Euxitheum Episcopum
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од причините за заладување на односите меѓу 

ескалираат во втората половина на V век. 

 

 28 канон од Четвртиот вселенски собор го 

што тесалоникискиот епископ Евксихиј го 

содржано сведоштво за притисоците од 

Анатолиј, кој, повикувајќи се на споменатото 

епископите од Македонија и од Илирик да ја 

 

одржувањето на Четвртиот вселенски собор се 

нат лихнидскиот епископот Антониј и две 

митрополит Урсилиј. Иако станува збор 

влегувале во составот на привинциите Нов 

овде ги споменуваме со цел да се добие 

црковните состојби на територијата на денешна 

хронолошкиот принцип, како прво го наведуваме писмото 

Антониј од Лихнидос. Станува збор за писмо 

Драч) испратено до императорот Лав I (457–

Epistola CL, Ad Euxitheum Episcopum (PL 54), col. 1121A – 1121C. 
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474); Ле Квен223 го датира во 453 година, а Рајко Братож ,,457 или малку 

подоцна“224. Содржински писмото е едно од повеќето каде што наоѓаме 

податоци за тогашните актуелни црковни состојби во провинцијата Нов Епир. 

Притоа, она што е важно за нас е спомнувањето на лихнидскиот епископ 

Антониј чие епископско достоинство за прв пат го среќаваме во 449 година 

во контекст на неговото учество на Разбојничкиот (Лажниот) собор. Неговото 

спомнување во наведеното писмо е сведоштво дека во годините по Четвртиот 

вселенски собор, Антониј ја задржал лихнидската епископска катедра. Тоа е 

доволен аргумент да претпоставиме дека за цело време на монофизитскиот 

спор бил на страната на противниците на Диоскор и Евтих. На мислење сме 

дека овој став го бранел и за време на учеството на Разбојничкиот (Лажниот) 

собор во Ефес. 

 Од средината на 50-тите години на V век датираат и две писма каде 

што се спомнува скупскиот митрополит Урсилиј. Првото од нив е датирано 

457/458 година225, а е испратено од тројца дардански епископи до 

императорот Лав I. Меѓу нив се спомнува Ursilius episcopus Dardaniae226. 

Оттука Урсилиј го идентификуваме како митрополит на провинцијата 

Дарданија со седиште во главниот град Скупи: митрополит дардански и 

епископ скупски. Ова, впрочем, се потврдува со писмото на императорот Лав I 

адресирано до епископите (митрополитите) од главните градови на неколку 

провинции. Меѓу нив е наведен Ursicenus reverentissimus episcopis 

                                                 
223 M. Le Quien, Oriens Christianus, II (Paris: 1740), 285. Делото на Ле Квен не ми беше 

достапно за користење и оттука него го користам посредно врз основа на цитираните делови 

кај Братож, „Ранохристијанската црква во Македонија“, 32. 
224 Рајко Братож, „Ранохристијанската црква во Македонија“, 32. 
225 Рајко Братож, „Ранохристијанската црква во Македонија“, 32; Бошкоски, „Скупската 

епископија – митрополија“, 15. 
226 Acta Conciliorum Oecumeniorum II 5, 24. 
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Scupensis227. Во писмото се споменува и тесалоникискиот епископ Евксихиј 

(Euxitheus)228. 

 

                                                 
227 Acta Conciliorum Oecumeniorum II 5, 24; сп. Бошкоски, „Скупската епископија – 

митрополија“, 15; Братож, „Ранохристијанската црква во Македонија“, 32. Обид за 

поконкретно датирање на управувањето на Урсилиј со митрополитско-епископската столица 

во Скупи направил З. Мирдита кој смета дека на функцијата стапил во 457 или 458 година, а 

должноста ја вршел сè до упокојувањето во 493 година (Z. Mirdita, Das Christentum und seine 

verbeitung in Dardanien, Balcanica IV, Beograd 1973, 87). 
228 Acta Conciliorum Oecumeniorum II 5, 24. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Четвртиот вселенски собор 



 

На небесата е поинаку;  

а пак, овде, долу, да живееш  

значи да се менуваш,  

а да бидеш совршен  

значи често да се менуваш. 
Џон Хенри Њуман 

 

Со формирањето на Тесалоникискиот викаријат во 412 година само 

навидум се чинело дека римската столица извојувала конечна победа над 

Константинопол. Во годините што следеле црковно-политичкиот судир меѓу 

Рим и Константинопол сè повеќе се продлабочувал кулминирајќи во 80-тите 

години на V век кога дошло до целосно прекинување на црковните односи 

меѓу константинополскиот патријарх и римскиот папа. Тоа е период на 

Акакиската шизма што се одразила и во црковните прилики во Македонија; 

тесалоникискиот митрополит Андреј со поддршка на императорот Зенон 

(474–491) успеал да го оттргне Тесалоникискиот викаријат од јурисдикцијата 

на Рим определувајќи се за политиката на константинополскиот патријарх 

Акакиј (471–488). 
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Акакиска шизма (484–518) 

 

Иако навидум поразени на вселенскиот собор во Халкедон во 451 

година, приврзаниците на монофизитското учење во 60-тите и 70-тите години 

на V век го задржале влијанието во Александриската патријаршија. Тие 

чекале поволен момент јавно да се спротивстават на одлуките за осуда на 

монофизитизмот. Веќе во втората половина на 70-тите години на V век 

промонофизитското свештенство во Александрија успеало да се наметне како 

сериозен фактор во тамошната црковна хиерархија. Со нивна помош во 477 

година за нов александриски патријарх бил хиротонисан Петар Монг. Тој 

веднаш истапил против Халкедонскиот симбол на верата, заземајќи 

монофизитски став во толкувањето на Христовата природа. Иако истата 

година по наредба на императорот Зенон бил сменет, сепак монофизитите 

продолжиле да имаат силно влијание во црковниот живот на Истокот. 

Од друга страна, тоа е периодот на сè поголемо заладување на 

односите меѓу Рим и Константинопол. Причината за тоа бил 28 канон од 

Четвртиот вселенски собор. Римскиот папа воопшто не сакал да го признае 

приматот на Константинополската патријаршија на Истокот. На тој начин 

дошло до влошување на односите меѓу двете највлијателни црковни столици 

во тогашната христијанска екумена229. Соочен со притисоците од Рим, 

константинополскиот патријарх се обидел да најде сојузници меѓу 

антихалкедонските промонофизитски групи во Египет, Сирија и Палестина. 

Во тој контекст треба да се разбере неговиот обид за постигнување на 

црковно единство на Истокот што можело единствено да биде реализирано 

преку изнаоѓање на компромисно решение со монофизитите. Воедно ја имал 

                                                 
229 Dvornik, Vizantija i Rimski primat, 46. 
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целосната поддршка од императорот Зенон (474–491), кој инсистирал на 

црковно помирување, плашејќи се од можноста религиозните несогласувања 

да ја условат политичката нестабилност во Византија. 

Компромисот бил изнајден летото 482 година кога императорот Зенон 

го издал познатиот Хенотикон. Станува збор за Едикт за обединување, чија 

цел била да понуди компромис што требало да резултира со помирување меѓу 

халкедонците и монофизитите
230. Во Хенотиконот се потенцира 

никејско-константинополската догма, признавајќи ги единствено одредбите 

од првите три вселенски собори. Воедно се анатемизирале Несториј и Евтих, 

а се канонизирало третото писмо на Кирил Александриски упатено до 

Несториј (12 анатеми), кое третирало догматски прашања. Содржината на 

Хенотиконот требало да ги задоволи минималистичките барања на двете 

страни и оттука во него воопшто не е спомната природата на Исус Христос 

одбегнувајќи какво било нејзино формулирање231. 

По прифаќањето на Хенотиконот од страна на константинополскиот, 

тоа требало да го сторат и патријарсите во Александрија и Антиохија. 

Непосредно пред тоа, во февруари 482 година, дополнително се усложниле 

состојбите во Александриската патријаршија. За нов патријарх бил 

хиротонисан Јован I Талаија, кој бил во лоши односи со Акакиј и Зенон. Затоа 

во Константинопол веднаш било оспорено неговото епископско 

достоинство. Воедно бил и жесток противник на монофизитската струја и 

сите обиди за компромис со неа. Истата 482 година, на иницијатива на Зенон 

                                                 
230 Evagrius Scholasticus, Ecclesiastical History, ed.Edward Walford, (London: 1846, reprint 2008), 

III, 13 – 14; сп. The Ecclesiastical History of Evagrius Scholasticus, translated with an introduction 

by Michael Whitby (Liverpool: Liverpool University Press, 2000), 127. 
231 Карташов, Васељенски сабори, том I, 415; The Cambridge History of Christianity, vol. 2, 17; 

Братож, „Ранохристијанската црква во Македонија“, 47; Панов, „Борбата на Римската црква“, 

69. 
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и Акакиј, Јован Талаија бил сменет232. За нов александриски патријарх бил 

поставен Петар Монг, кој од 477 година се наоѓал во прогонство. Новиот 

александриски патријарх го потпишал Хенотиконот, а тоа го сторил и старо-

новиот антиохиски патријарх Петар Гнафевс во 485 година. 

Издавањето на Хенотиконот и враќањето на Петар Монг на 

александриската патријаршиска катедра предизвикало остри реакции во Рим. 

Папата Феликс III (483–492) испратил тричлено пратеништво во 

Константинопол со писма до императорот Зенон233 и патријархот Акакиј234 во 

кои се осудувало издавањето на Хенотиконот. Во исто време се изразувало 

негодување од прифаќањето на Петар Монг за александриски патријарх. 

Сепак, и покрај овој притисок, константинополската патријаршија останала 

на своите ставови. Тоа било повод папата, во јули 484 година, да свика 

помесен црковен собор во Рим на кој било осудено донесувањето на 

Хенотиконот, а Акакиј и Петар Монг биле екскомуницирани од Црквата235.  

На ова веднаш реагирал Акакиј, кој го избришал името на папата 

Феликс III од диптихот. На тој начин започнала т.н. Акакиева шизма; од 

едната страна биле Константинополската и Александриската патријаршија, а, 

                                                 
232 Georges Florovsky, The Byzantine Fathers of the sixth to eighth century (Vaduz: 

Büchervertriebsanstalt, 1987), 60–61. 
233 Epistola II, Felicis Papae III Ad Zenonem Imperatorem (PL 58), col. 0899A – col. 0904C. 
234 Epistola I, Felicis Papae III Ad Acacium Constantinopolitanum (PL 58), col. 0893D – col. 

0898D. 
235 „Acacius, qui secundo a nobis admonitus statutorum salubrium non destitit esse contemptor, 

meque in meis credidit carcerizandum, hunc Deus, coelitus prolata sententia, de sacerdotio fecit 

extorrem. Ergo si quis episcopus, clericus, monachus, laicus, post hanc denuntiationem eidem 

communicaverit, anathema sit, sancto Spiritu exsequente“. (Edictum Sententiae Felicis Papae 

Propter Acacii Episcopi CP. Damnationem, col 0934B (PL 58). Сп. Collectio Veronensis, Acta 

conciliorum oecumenicorum, Tom I: Concilium Universale Ephesenum, ed. E.Schwartz, (Munchen: 

1925/1926); в. The Cambridge History of Christianity, vol. 2, 17. 
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пак, на другата застанала Римската црква

јурисдикција236. 

 

Во новонастанатите услови на

добиле на важност во борбата за превласт

Константинопол. Уште на почетокот од

предводени од тесалоникискиот митрополит

лојални на Рим, ја смениле политиката

Константинопол. Со тоа, всушност, 

викаријат. Неговите епархии 

Константинополската патријаршија. 

воспоставил црковната власт во префектурата

Македонија како нејзин составен дел. 

Причините за оваа промена се должат

што ги имал тесалоникискиот епископ

во решавањето на црковните прашања

викаријатот во Тесалоника и римскиот

Акакиј, кој му ветил на Андреј одредени

неговата јурисдикција237. 

 

                                                 
236 Во 489 година на одржаниот синод 

антиохискиот патријарх Петар Гнафевс. 
237 Панов, „Борбата на Римската црква“, 69; Историја
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Римската црква заедно со епископиите под нејзина 

 

услови на раскол епископиите во Македонија 

за превласт меѓу папата и патријархот во 

четокот од шизмата епископите од Македонија, 

митрополит Андреј, кои дотогаш му биле 

политиката и застанале на страната на 

 престанал да постои Тесалоникискиот 

епархии влегле под јурисдикција на 

патријаршија. На тој начин Константинопол ја 

во префектурата Илирик, и, се разбира, во 

дел.  

промена се должат на сè поголемите несогласувања 

епископ со папата во врска со јурисдикцијата 

прашања во Илирик. Овој антагонизам меѓу 

римскиот папа вешто го искористил патријархот 

одредени привилегии доколку ја прифати 

синод на Римската црква бил екскомунициран и 

Историја на македонскиот народ, том I, 228. 
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Акакиската шизма продолжила

496). За време на неговиот понтификат

обнови викаријатот во Тесалоника и

позиции во Македонија и Илирик238

вродиле со плод. Папата единствено

епископи на своја страна, додека пак

доследни на политиката блиска до константинопо

сведочат четирите писма од кореспо

дарданските епископи и писмото до лихнидскиот

Според хронолошкиот редослед

Гелазиј со дарданските епископи прво

година. Во него се бара епископите од

на политиката на константинополскиот

Римската црква239. 

Како одговор на ова, дарданск

папата во кое соопштуваат дека остануваат

се осудува учењето на Евтих, Петар

папата да испрати претставник со чијашто

                                                 
238 Папата Гелазиј во преписката со Константинополскиот

патријаршиското достоинство на Константинополската

византискиот цар да се меша во верските прашања

управуваат со светот: свештената власт на

работи, свештениците го носат поголемиот

одговор не само за себе туку и за кралевите.“
239 Gelasius Papa, Epistola III, Ad Episcopos Dardaniae

15. Во писмото се спомнува coepiscopum nostrum

останува непознато. 
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продолжила и во времето на папата Гелазиј (492–

понтификат, Римската црква направила обид да го 

и на тој начин да ги врати изгубените 
238. Меѓутоа овие напори само делумно 

единствено успеал да ги придобие дарданските 

додека пак, епископите од Македонија останале 

до константинополскиот патријарх. За ова 

кореспонденцијата на папата Гелазиј со 

до лихнидскиот епископ Лаврентиј. 

редослед, од кореспонденцијата на папата 

прво е писмото што се датира во 493 

епископите од оваа провинција да се спротивстават 

константинополскиот патријарх и да останат лојални на 

дарданските епископи испратиле писмо до 

остануваат верни на Римската црква. Во него 

Петар Монг и Акакиј и воедно се бара од 

чијашто помош би се регулирале црковните 

Константинополскиот патријарх одбил да го признае 

Константинополската црква. Тој го оспорил и правото на 

верските прашања. Негови се зборовите: „Две работи 

власт на понтифексот и царската сила. Од тие две 

поголемиот терет бидејќи на Страшниот суд ќе дадат 

кралевите.“ 

Epistola III, Ad Episcopos Dardaniae (PL 59), col. 0023B; сп. Mansi VIII, 14–

nostrum Ursicinum чие епископско седиште сè уште 
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односи во Дарданија во согласност со папската политика240. Писмото во Рим 

го однел дарданскиот свештеник Трифо, потпишано од шестмина дардански 

епископи меѓу кои како прв стои потписот на Јован, епископот од Скупи 

(Joannes episcopus sacrosanctae Ecclesiae Scopinae metropolitanae civitatis241). 

Во овој контекст е тезата на Рајко Братож242, кој смета дека 

горенаведеното писмо на дарданските епископи упатува на одржување на 

синодско заседание. Тој изразува мислење дека синодот се одржал во Скупи 

под претседателство на скупскиот митрополит. Меѓутоа, во изворите од 

наведениот период отсуствуваат податоци за одржување на синод на 

епископите од Дарданија и оттука ова прашање останува отворено. Она што 

со сигурност се знае е дека епископите од Дарданија во 90-тите години на V 

век останале лојални на политиката на римскиот папа. 

Верноста на Црквата во Дарданија кон Рим се потврдува и во две 

други писма што папата Гелазиј I ги испратил до дарданските епископи. 

Конкретно, во писмото адресирано до „episcopos Dardaniae et Illyrici“ 

датирано на 3 август 494 година, папата Гелазиј I искажува задоволство од 

фактот што дарданските епископи останале доследни на неговата 

политика243. Воедно им забранува какво било црковно-литургиско општење 

со епископите од Илирик и Македонија што ја признавале јурисдикцијата на 

Константинополската патријаршија. 

                                                 
240 Rescriptum Episcoporum Dardaniae Ad Gelasium Papam (PL 59), col. 0021D – col. 0022D; сп. 

Mansi VIII, 13. 
241 Rescriptum Episcoporum Dardaniae Ad Gelasium Papam (PL 59), col. 0022D. Освен 

скупскиот митрополит Јован,  во писмото на дарданските епископи до папата  Гелазиј се 

споменуваат: Боносиј, Самуил, Верианиј, Фаусиниј и Урсиниј, чиишто епископски седишта 

не се наведени и оттука сè уште остануваат непознати. 
242 Братож, „Ранохристијанската црква во Македонија“, 47. 
243 Epistola XI, Ad Episcopos Dardaniae et Illyrici (PL 59), col. 0057D – col. 0060A; сп. Mansi 

VIII, 46–48. 
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Според мислењето на Рајко Братож244, папата од дарданските 

епископи добил одговор што прилично многу го вознемирил. Оваа 

претпоставка ја темели на папското писмо датирано на 1 февруари 496 година 

испратено повторно до дарданските епископи што сведочи дека во Источен 

Илирик и Македонија дополнително се зголемило влијанието на 

Константинопол. Во тој контекст папата ги предупредува дарданските 

епископи да внимаваат да не потпаднат под влијанието на Константинопол245. 

Освен во Дарданија, Римската црква се обидела да го врати влијанието 

и на целата територија на Источен Илирик што пред акакиската шизма 

влегувала под јурисдикција на Тесалоникискиот викаријат. За ова сведочи 

недатираното писмо на папата Гелазиј I испратено до лихнидскиот епископ 

Лаврентиј246. Во него папата го известува Лаврентиј за активностите во 

правец на враќање на јурисдикцијата над Тесалоникиската црква. Но и покрај 

континуираните обиди на Римската црква да ја врати јурисдикцијата во 

Македонија, изворите недвосмислено потврдуваат дека тие останале 

безуспешни. 

Во годините што следеле, во времето на понтификатот на папата 

Анастасиј II (496–498), изворите ништо не соопштуваат за црковните односи 

во Источен Илирик и Македонија. Тоа е периодот кога дошло до промена на 

политичките и на црковните односи меѓу Константинопол и Рим во контекст 

на интензивирање на напорите за надминување на акакиската шизма. Ова се 

должи на дипломатската активност меѓу византискиот император Анастасиј I 

(491–518) и остроготскиот крал Теодорих (454–526), кој во 493 година успеал 

да воспостави власт на територијата на целиот Апенински Полуостров. 
                                                 
244 Братож, „Ранохристијанската црква во Македонија“, 50. 
245 Epistola XIII, Ad Episcopos Dardaniae (PL 59), col. 0061B – col. 0077B; сп. Mansi VIII, 49–

64. 
246 Epistola XI, Ad Laurentium De Lignido Episcopum (PL 59), col. 0019C – col. 0021C; сп. Mansi 

VIII, 10–12. 
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Следниот чекор на Теодорих било

легитимноста на неговата власт. Во

посетата на Константинопол на двaјцат

заедно со патрикијот Фест247 во 497 

византискиот император да го признае

император на Западот. Тие во исто време

до константинополскиот патријарх Македониј

да го избрише името на Акакиј од диптихот

шизмата248. Ваквото барање било одбиено

обидот за надминување на акакиската шизма

 

Следните податоци за црковните

од времето на последните години од

514), а најмногу од времето на папата

кога епископиите во Македонија 

Константинопол. За ова сведочи писмото

октомври 512 година упатено до епископите

народот, ,,per Illyricum Dardaniam et

дека Црквата во тие области е 

црковно-литургиско општење со Константинополската

во писмото бара од нив да ги прекинат

повторно да се вратат под јурисдикција

 

                                                 
247 Патрикијот Фест ја извршувал функцијата
248 Anastasius Papa, Epistola I (PL 60). 
249 Mansi VIII, 245–246; сп. Братож, „Ранохристијанската
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ило барањето Византија да ја признае 

власт Во тој контекст треба да се разгледува 

двaјцата епископи од Римската црква што 

во 497 година го врачиле барањето до 

признае легитимитетот на Теодорих како 

исто време однеле писмо од папата Анастасиј II 

патријарх Македониј II (495–511) во кое се барало 

од диптихот како услов за надминување на 

било одбиено од страна на патријархот со што 

акакиската шизма завршил неуспешно. 

 

црковните прилики во Македонија се датираат 

години од понтификатот на папата Симах (498–

папата Хормизд (514–523). Тоа е периодот 

Македонија биле под целосна јурисдикција на 

сведочи писмото на папата Симах датирано на 8 

до епископите, свештенството, монасите и 

et utramque Daciam“249. Во него се вели 

области е еретичка, алудирајќи на нејзиното 

Константинополската патријаршија. Папата 

ги прекинат врските со Константинопол и 

јурисдикција на Римската црква. 

функцијата princeps senatus. 

Ранохристијанската црква во Македонија“, 52. 
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Борбата за црковна превласт

интензивирала во втората деценија од

црква постепено успеала да го врати

презела дипломатска иницијатива 

императорот да изврши притисок врз

да бидат прифатени условите на Римската

акакиската шизма. 

Како што соопштува Теофан Исповедник

во 515 година вкупно 40 епископи од

решиле да ги прекинат односите со

Доротеј, кој бил во црковно единство со

испратиле писмо до римскиот папа 

прифаќаат неговата јурисдикција. 

 
„Кога, поради стравот од императорот

единство со константинополскиот епископ

и Грција се собраа заедно и писмено посведочија

нивниот митрополит; и испратија писмо

бидат во единство со Рим“. 

Theophanis, Chronographia, A.M. 6008, 139, col. 378 (PG 108)

 

Од сведоштвото на Теофан Исповедник

овие 40 епископи одржале синод на

одделување од Тесалоникиската митрополија

повторно ставање под јурисдикција на
                                                 
250 Братож, „Ранохристијанската црква во Македонија

црква“, 69. 
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превласт во Македонија и Илирик се 

од VI век. Тоа е период кога Римската 

врати влијанието во Илирик. Истовремено 

иницијатива на византискиот двор со намера 

притисок врз Константинополската патријаршија за 

на Римската црква за надминување на 

Теофан Исповедник во неговата Хронографија, 

епископи од Илирик и Хелада се собрале заедно и 

односите со нивниот тесалоникиски митрополит 

единство со константинополскиот патријарх. Тие 

папа Хормизд во кое го известиле дека ја 

императорот, епископот на Тесалоника остана во 

епископ Тимотеј, четириесет епископи од Илирик 

писмено посведочија дека се одвојуваат од него – 

писмо во Рим во кое писмено известија дека ќе 

Theophanis, Chronographia, A.M. 6008, 139, col. 378 (PG 108) 

Теофан Исповедник може да се претпостави дека 

синод на кој заеднички ја донеле одлуката за 

митрополија. Тоа практично значело нивно 

јурисдикција на Римската црква250. 

во Македонија“, 56; Панов, „Борбата на Римската 
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За новонастанатите црковни прилики во Илирик сведочи и преписката 

помеѓу папата Хормизд и митрополитот Авит (о. 470–523) од градот Виен во 

Галија. Во писмото датирано во 516 година Авит му соопштува на папата 

дека знае за сменетиот став на Црквите во провинциите Дакија, Илирик и 

Скитија251, а, пак, папата во одговорот од 15 февруари 517 година вели дека, 

„Dardania et Illyricus vicina Pannoniae“ се на страната на Рим252. 

Според сведоштвото од сочуваната папска кореспонденција, папата 

Хормизд уште во првите години од својот понтификат започнал со 

притисоците насочени кон Константинополската патријаршија со цел да 

бидат прифатени неговите услови за надминување на акакиската шизма. Од 

овој период датира обемна кореспонденција на папата со византиските 

императори Анастасиј I и Јустин, потоа со тесалоникискиот епископ Доротеј, 

константинополските патријарси Тимотеј I (511–518) и Јован II (518–520), 

како и со многумина други епископи од Византија. Од досега сочуваните 

писма, девет од нив се преписка меѓу Хормизд и императорот Анастасиј I253, 

седум меѓу Хормизд и императорот Јустин254, пет писма се од 

                                                 
251 Epistola Aviti Episcopi Viennensis Ad Hormisdam Papam (PL 63), col. 0394. 
252 Epistola X, Ad Avitum Viennensem Episcopum (PL 63), col. 039D – col. 0397A. 
253 Epistola Anastasii Ad Hormisdam Pontificem (PL 63), col. 0369D – col. 0370B; Epistola II, Ad 

Anastasium Imperatorem (PL 63), col. 0370C – col. 0371B; Epistola Anastasii Augusti Ad 

Hormisdam Pontificem (PL 63), col. 0374A; Epistola IV, Ad Anastasium Imperatorem Augustum 

(PL 63), col. 0374B; Epistola V, Ad Anastasium Imperatorem Augustum (PL 63), col. 0379B – col. 

0381A; Epistola Anastasii Imperatoris Ad Hormisdam Per Legatos sedis apostolocae missa (PL 

63), col. 0381B – col. 0383A; Epistola Anastasii Imperatoris Ad Hormisdam Papam (PL 63), col. 

0383B – col. 0383C; Epistola VI, Ad Anastasium Augustum (PL 63), col. 0384A – col. 0385A; 

Epistola Anastasii Ad Hormisdam (PL 63), col. 0409C – col. 0410A. 
254 Epistola Justini Imperatoris Ad Hormisdam (PL 63), col. 0426D – col. 0427A; Epistola XXVII, 

Ad Justinum (PL 63), col. 0427B – col. 0427C; Epistola Justini Ad Hormisdam (PL 63), col. 0427D 

– col. 0428B; Epistola XXVIII, Ad Justinum Augustum Responsoria (PL 63), col. 0428C – col. 

0429A; Epistola XXXII, Ad Justinum Augustum (PL 63), col. 0435B – col. 0437A; Epistola Justini 
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кореспонденцијата со тесалоникискиот митрополит Доротеј255, едно со 

константинополскиот патријарх Тимотеј I256 и шест писма со неговиот 

наследник патријархот Јован II257.  

За нашиот предмет на проучување од посебна важност е 

кореспонденцијата меѓу папата Хормизд и тесалоникискиот митрополит 

Доротеј. Во неа се содржани вкупно пет писма. Нивната содржина сведочи за 

континуираните безуспешни притисоци што ги вршел папата врз 

тесалоникискиот митрополит со цел да го придобие на своја страна258.  

Ваквата силна црковно-дипломатска активност на Римската црква во 

Илирик предизвикала реакции од страна на константинополскиот патријарх 

Тимотеј и императорот Анастасиј I. Тие со низа мерки се обиделе да го 

елиминираат или барем да го ограничат папското влијание во тој дел од 

Империјата. Како што соопштува комесот Марцелин во неговата хроника, 

императорот Анастасиј I во 516 година во Константинопол повикал пет 

епископи приврзаници на политиката на папата: Лаврентиј од Лихнидос (Нов 

                                                                                                                                        
Ad Hormisdam (PL 63), col. 0448D – col. 0449B; Epistola XLIV, Ad Justinum Augustum (PL 63), 

col. 0454B – col. 0455B. 
255 Epistola Dorothei Thessalonicensis Episcopi Ad Hormisdam Pontificem (PL 63), col. 0371C – 

col. 0372D; Epistola III, Ad Dorotheum Thessaloninsem Episcopum (PL 63), col. 0373A – col. 

0373C; Epistola XXII, Ad Dorotheum Episcopum Thessalonicensem (PL 63), col. 0408D – col. 

0409B; Relatio Dorothei Episcopi Thessalonicensis (PL 63), col. 0499D – col. 0500B; Epistola 

LXXIII, Ad Dorotheum Thessalonicensem Episcopum (PL 63), col. 0500C – col. 0500D. 
256 Epistola XII, Ad Timotheum Constantinopolitanum Episcopum (PL 63), col. 0399C – col. 0400A. 
257 Ad Joanis Episcopi Constantinopolitani (PL 63), col. 0429B – col. 0429D; Epistola XXIX, Ad 

Joannem Constantinopolitanum Episcopum Responsoria (PL 63), col. 0430A – col. 0430D; 

Epistola XXXIV, Ad Joannem Constantinopolitanum Episcopum (PL 63), col. 0438B – col. 0439B; 

Exemplum Libelli Joannis Episcopi Constantinopolitani (PL 63), col. 0444A – col. 0445B; Joannis 

Ad Hormisdam (PL 63), col. 0449D – col. 0450C; Epistola XLV, Ad Joannem Episcopum 

Constantinopolitanum (PL 63), col. 0455C – col. 0456D. 
258 сп. Панов, „Борбата на Римската црква“, 69. 
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Епир), Алкиз од Никопол (Стар Епир), Домниј од Сердика, Гајаниј од Наисус 

и Евангелиј од Павталија – последните тројца од провинцијата Средоземна 

Дакија. Ова, всушност, значело некој вид на егзил за споменатите пет 

епископи поради нивната непослушност кон Константинопол. Воедно тоа 

било силна порака до другите илирски епископи што се приклониле кон 

политиката на Римската црква259. Токму во овој контекст треба да се 

напомене дека егзилот на епископот Лаврентиј во Константинопол траел 

седум години, пред повторно да му бидe дозволено да се врати во Лихнидос 

каде што и починал на повеќе од 80-годишна возраст260. 

 

„Атанасиј нареди некои католички (во единство со римскиот папа, м.з.) 

архијереи од Илирија веднаш да бидат донесени кај него, особено Лаврентиј од 

Лихнидос, Домниј од Сердика, Алкиз од Никопол, Гајаниј од Наисус и Евангелиј од 

Павталија. Епископите Алкиз и Гајаниј умреле во Бизант и биле погребани во еден 

гроб. Домниј и Евангелиј биле вратени назад во нивните катедри поради стравот од 

илирските војници – католици, а единствено Лаврентиј бил задржан, кој, иако бил во 

егзил, сепак честопати расправал за католичката (вистинската, единствената, 

вселенската, м.з.) вера со императорот во палатата во присуство на дворјаните. 

После сè тој тогаш покажал поголема виталност со телото отколку кога дошол во 

Константинопол; за седумте години немоќ, Лаврентиј бил исцелуван од неговата 

вера и по милоста Христова, во црквата Козма и Дамјан; и како награда (од Бога, 

м.з.) добил цврстина во нозете и сигурност во чекорот. Најпосле се вратил во својата 

земја каде што починал на (возраст, м.з.) над осумдесет“. 

Marcellinus, Chronica, IX, 3 (ed.Brian Croke, Sydney 1995), 38 

 

                                                 
259 Епископите Алкиз и Гајаниј умреле во првите години од егзилот во Константиноп, а, пак, 

Домниј и Евангелиј по извесно време биле вратени назад во нивните епископски седишта 

поради стравот од избувнување на немири поради нивното заточеништво 

260 Marcellinus, Chronica, IX, 3, ed.Brian Croke (Sydney: 1995), 38–39. 



Драган ЗАЈКОВСКИ 
Христијанството во Македонија од 313 до 700 година (2. дополенето изд.) 

148 

 

 

До промена во црковните односи меѓу Рим и Константинопол дошло 

во времето на императорот Јустин (518–527) кога биле создадени поволни 

политичко-црковни услови за надминување на акакиската шизма. 

Императорот уште во првите две години од стапувањето на престолот 

извршил силен притисок врз константинополскиот патријарх Јован II (518–

520) да ги прифати условите на папата за помирување меѓу двете Цркви. Со 

таа цел во 518 година епископите под јурисдикција на константинополскиот 

патријарх одржале помесен црковен собор во Константинопол на кој изразиле 

подготвеност за надминување на акакиската шизма261. Папата на ова 

одговорил со испраќање на делегација во Константинопол со цел да го однесе 

неговото писмо (libellus) со Протоколот за обединување, кој ги содржел 

условите за надминување на расколот: признавање на одредбите од сите 

четири вселенски собори, анатемизирање на Акакиј и неговите приврзаници, 

како и бришење на нивните имиња од диптихот на Константинополската 

патријаршија. На 28 март 519 година константинополскиот патријарх го 

потпишал Протоколот за обединување со што формално-правно била 

надмината акакиската шизма262. 

 

 

 

                                                 
261 Joannis Episcopi Constantinopolitani (PL 63), col. 0429B – col. 0429D; сп. Карташов, 

Васељенски сабори, том I, 416. 
262 Exemplum Libelli Joannis Episcopi Constantinopolitani, col. 0444A – col. 0445B (PL 63); сп. 

Theophanis, Chronographia, A.M. 6011 (PG 108), col. 382 – col. 386; Братож, 

„Ранохристијанската црква во Македонија“, 59; Панов, „Борбата на Римската црква“, 70; 

Карташов, Васељенски сабори, том I, 416; Историја на македонскиот народ, том I, 228; The 

Cambridge History of Christianity, vol. 2, 18. 
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Во практиката и покрај формалното

шизма, воспоставувањето на единство

изворниот материјал263, најголем отпор

(libellus) имало од страна на епископите

тесалоникискиот митрополит Доротеј

врски со папата, во практиката водел

на враќање од Константинопол за Рим

делегација која побарала од Доротеј

константинополскиот патријарх и да го

На ваквото барање Доротеј одговорил

свика синод на својата диецеза на која

единство со Римската црква264. 

Настаните што следеле го покажале

безрезервната поддршка на граѓаните

подготвен за помирување со Рим. Истата

пратеник на папата, кој побарал од 

потпис на Протоколот за обединување

револт сред свештенството и верниците

Протоколот да биде потпишан. Тие

протолкувале како закана за нивната

                                                 
263 Le Liber Pontificalis I, 52, ed. L. Ducheshe 

Thessalonicensis (PL 63), col. 0499D – 

Thessalonicensem Episcopum (PL 63), col. 0500C 
264 Epistola LXXIII, Ad Dorotheum Thessalonicensem Episcopum 

„Ранохристијанската црква во Македонија“

Карташов, Васељенски сабори, том I, 416. 
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формалното надминување на акакиската 

единство одело мошне бавно. Како што сведочи 

отпор во прифаќањето на папското писмо 

епископите во Македонија предводени од 

Доротеј. Тој иако официјално воспоставил 

водел двојна политика. Пролетта 519 година 

за Рим, во Тесалоника престојувала папската 

Доротеј да го следи примерот на 

и да го потпише Протоколот за обединување. 

одговорил дека ќе го потпише веднаш штом ќе 

на која ќе се формализира воспоставување 

го покажале спротивното. Доротеј имајќи ја 

граѓаните на Тесалоника, воопшто не бил 

Рим. Истата 519 година во градот допатувал 

побарал од тесалоникискиот митрополит да стави 

обединување. Тоа било причина за дополнителен 

ерниците што под никакви услови не сакале 

Тие присуството на папскиот пратеник го 

нивната црковна слобода и затоа побарале да 

ed. L. Ducheshe (Paris: 1955), 258; Relatio Dorothei Episcopi 

 col. 0500B; Epistola LXXIII, Ad Dorotheum 

(PL 63), col. 0500C – col. 0500D. 

Epistola LXXIII, Ad Dorotheum Thessalonicensem Episcopum (PL 63), col. 0500C; сп. Братож, 

“, 59; Панов, „Борбата на Римската црква“, 70; 
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биде извршена измена во текстот на Протоколот за обединување. По 

одбивањето на папскиот пратеник да се изврши интервенција во текстот, 

Доротеј притиснат од свештенството и верниците, одбил да го потпише 

документот. Притоа, поради бесот на граѓаните, ситуацијата излегла од 

контрола: насобраниот народ во Тесалоника извршил напад на куќата во која 

престојувала делегацијата од Рим при што животот го загубил нејзиниот 

сопственик, додека пак, папскиот пратеник успеал да остане неповреден265.  

На овој неочекуван развој на настаните во Тесалоника веднаш 

реагирал папата, кој го повикал Доротеј во Рим266. Меѓутоа, наместо да сноси 

последици за настаните што се случиле, митрополитот Доротеј и презвитерот 

Аристид, кој важел за негов близок соработник, биле повикани во 

Константинопол каде што ја добиле поддршката од императорот и 

патријархот267. Оттука може да се заклучи дека иако формално ја вратил 

јурисдикцијата над Црквата во Тесалоника, односно епископиите во 

Македонија, во практиката папата бил принуден да ја толерира 

проконстантинополската политика на Доротеј; подоцна и на неговиот 

наследник Аристид. 

За разлика од Тесалоника, во Лихнидос победила проримската струја. 

Изворите сведочат за срдечниот пречек што го имала папската делегација, 

која во почетокот на 519 година по Виа Егнација (Via Egnatia) пристигнала во 

Лихнидос на патувањето кон Константинопол. За време на посетата на 

римската делегација, лихнидскиот епископ Теодорит безусловно го потпишал 

Протоколот за обединување 268.  

                                                 
265 Epistola LXXIII, Ad Dorotheum Thessalonicensem Episcopum (PL 63), col. 0500C. 
266 Epistola LXXIII, Ad Dorotheum Thessalonicensem Episcopum (PL 63), col. 0500C. 
267 Братож, „Ранохристијанската црква во Македонија“, 59; Панов, „Борбата на Римската 

црква“, 70. 
268 Relatio Dorothei Episcopi Thessalonicensis (PL 63), col. 0499D – col. 0500B. 
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Во контекст на ова е писмото на лихнидскиот епископ датирано во мај 

519 година упатено до папата Хормизд. Во него Теодорит не само што ја 

изразува лојалноста кон Римската црква туку и не го крие воодушевувањето 

од надминувањето на расколот 269. Токму ова е сведоштво за блиските 

црковни врски меѓу Лихнидос и Рим во почетокот на V век. 

                                                 
269 Exemplum Epistolae Theodoriti Episcopi Lignidensis Ad Hormisdam Papam (PL 63), col. 0452B 

– col. 0452D. 



 

 

 

 

 

Императорот Маркијан 



 

Првата половина на VI век е време на промени, меѓу кои и во сферата 

на црковните односи во префектурата Илирик и во провинциите Македонија 

Прима и Македонија Секунда како дел од неа. Поконкретно кажано, со 

Новелата XI (14.4.535), издадена од императорот Јустинијан I, е основана 

архиепископијата Јустинијана Прима: нова и самостојна црковна 

организација. Нејзиното основање, статус и диецеза во голема мера 

предизвикале редефинирање на црковните состојби во Илирик. Од овој 

период се сочувани повеќе писма од кореспонденцијата на римските папи со 

поглаварите на архиепископијата Јустинијана Прима. Тие се сведоштво за 

црковните односи на релација Рим – Константинопол – Тесалоника – 

Јустинијана Прима. Врз основа на папската кореспонденција ги 

реконструираме приликите внатре во Архиепископијата. И секако, тука е 

неизбежно прашањето за убикација на градот Јустинијана Прима: Скопје или 

Лебане (Таор или Царичин Град). 
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Архиепископијата Јустинијана Прима 

 

На преминот од V во VI век на внатрешно-политички план Византија 

влегла во период на стабилизација. Тоа особено дошло до израз во времето на 

Јустинијан I (527–565) кога благодарение на низата реформи Византија 

влегла во нова фаза од својот развој; тоа е период на процут на византиската 

држава во секој поглед. Воден од идејата за реставрирање на старата Римска 

Империја, императорот Јустинијан I презел низа воени походи со цел да ги 

прошири границите на државата. Веќе во 533 година византискиот 

војсководец Велизариј успеал да го ликвидира Вандалското кралство 

освојувајќи ја Северна Африка. Две години по успехот во Северна Африка, 

Велизариј, по наредба на Јустинијан, започнал нова воена кампања на 

Апенинскиот Полуостров. Во оваа дведецениска војна со Источноготското 

кралство, која траела од 535 до 555 година, Византија успеала да ја интегрира 

територијата на Апенинскиот Полуостров. На тој начин ги проширила 

границите во Северна Африка и Апенинскиот Полуостров, за момент 

достигнувајќи ја славата и моќта на некогашната Римска Империја. 

Овие големи воени кампањи во Северна Африка и Апенинскиот 

Полуостров негативно се одразиле на одбраната на дунавската граница 

ослабувајќи ја византиската воена надмоќ на Балканот. Особено голема 

опасност по безбедноста на балканските владенија на Византија 

претставувале Аварите и Словените, кои, најверојатно, во последните години 

од втората деценија на VI век почнале со ограбувачки напади на византиска 

територија270. 

                                                 
270 Procopius, De Bello Gothico, III 40, 476 (17–22) (Corpus Scriptorum Historiae Byzantinae: 

Bonnae MDCCCXXXVIII); Procopius, Historia Arcana, 18, 20; Marcellinus, Chronica, X, 1; в. 

Острогорски, Историја на Византија, 96; Бошкоски, „Скупската епископија – митрополија“, 
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Токму поради опасноста од овие напади, а со цел да ја зацврсти 

безбедноста во Илирик, Јустинијан I започнал со импозантна градежна 

активност која се состоела од обновување и зацврстување на старите и 

изградба на нови воени утврдувања во балканските провинции. Според 

мислењето на Милан Бошкоски271, оваа градежна активност започнала околу 

530 година и траела сè до 554 година. За време на оваа активност биле 

изградени или обновени 460 помали или поголеми утврдувања. Како што 

соопштува Прокопиј Кесариски, од нив 46 биле на територијата на 

провинцијата Македонија272, додека во Дарданија наведува 8 нови тврдини и 

61 обновена273. Најголемиот дел од нив биле изградени на стратешки важни 

места заради обезбедување на патните и природните патишта во Илирик274. 

Од сите нив посебно внимание при изградбата им било посветено на 

Јустинијана Прима, Бедеријана, Јустинијана Секунда, Јустинопол, Сердика, 

Наисус, Германија, Пауталија, Кратискара, Куимедава и Ремесијана275. 

 

                                                                                                                                        
22; Милан Бошкоски, Скопје и скопската област од VI до крајот на XIV век (Скопје: 

Македонска реч 2009), 42; Бранко Панов, „Средновековна Македонија“, том трети, Скопје 

1985, 374. 
271 Бошкоски, Скопје и скопската област, 44. 
272 Спомнувањето на провинцијата Македонија во делото на Прокопиј има географско 

значење. 
273 Procopius, De Aedificiis, IV, 2, 4 (Corpus Scriptorum Historiae Byzantinae: Bonnae 

MDCCCXXXVIII).  
274 Бошкоски, Скопје и скопската област, 44; Љубомир Максимовић, „Северни Илирик у VI 

веку“, Зборник радова Византолошког института, бр. 19 (Београд: 1980), 38–39. 
275 Procopius, De Aedificiis, IV, 2, 4. 
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Паралелно со обезбедувањето

надворешната безбедност, Јустинијан

уредувањето на црковните односи во

црковните работи, честопати решавајќи

објавувал верски едикти, пишувал трактати

сл. Токму затоа во науката преовладува

мешањето на државата во црковните

Георги Острогорски со право забележува

 

„Христијанската црква нашла во

ревносен бранител туку и свој господар

 

Во контекст на кажаното треба

XI датирана од 14 април 535 година

архиепископот на Јустинијана Прим

Iustinianae), која се однесувала на

Јустинијана Прима и нејзините привилегии

Јустинијана Прима ѝ доделил највисока

ја нејзината диецеза: провинциите Средоземна

                                                 
276 Анета Шукарова, Јустинијана Прима 

скопската област, 45; Бошкоски, „Скупската

Meyendorf, “Justinian: The Empire and The Church

University Press, Cambridge, Massachusetts: 1968
277 Острогорски, Историја на Византија, 103.

Драган ЗАЈКОВСКИ 
од 313 до 700 година (2. дополенето изд.) 

156 

 

обезбедувањето на внатрешната стабилност и 

ијан посебно внимание посветил на 

односи во Империјата. Тој активно се вмешал во 

решавајќи за теолошки и литургиски прашања, 

пишувал трактати со црковно-теолошка содржина и 

преовладува мислењето дека во негово време 

црковните односи го достигнала својот врв276. 

забележува: 

во личноста на Јустинијан не само 

свој господар“277. 

треба да се разбере издавањето на Новелата 

година насловена како За привилегиите на 

Прима (De privilegis archiepiscopi Primae 

а на основањето на архиепископијата 

привилегии. Со Новелата императорот на 

највисока црковна власт прецизно одредувајќи 

провинциите Средоземна Дакија, Крајбрежна Дакија, 

 (Скопје: ИНИ 1994), 55; Бошкоски, Скопје и 

Скупската епископија – митрополија“, 22; John 

The Empire and The Church”, Dumbarton Oaks Papers, vol. 22 (Harvard 

1968), 43–60. 

, 103. 
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Мизија, Дарданија, Праевалитана, Втора Македонија (Секунда), како и делот 

од Втора Панонија со Бакенската област278. 

 

„Императорот (Јустинијан I, м.з.) до Кателијан, блажениот архиепископ на 

Прва Јустинијана, 

Сакајќи на многу разни начини да ја возвеличиме нашата татковина во 

којашто Бог ни даде прво да дојдеме, и овој свет кого самиот го основа, сакаме таа и 

во однос на црковната власт да се зголеми до највисок степен така што сегашниот 

свет претставник на нашата татковина Јустинијана Прима да не биде само 

митрополит туку и архиепископ во полза на сегашниве прилики и под негова власт 

да бидат и определените провинции, како самата Средоземна Дакија така и 

Крајбрежна Дакија, па Мизија и Дарданија, и провинцијата Превалитана, Втора 

Македонија и дел од Втора Панонија, којашто се наоѓа во Бакенската област“. 

Novella XI, 4–8; според преводот кај Анета Шукарова, Јустинијана Прима, 11–12 

 

Како што се заклучува од Новелата XI, Јустинијана Прима добила ранг 

на самостојна и независна црковна организација. Нејзината самостојност 

најдобро е посведочена со одредбата со која Јустинијан го овластил 

архиепископот на Јустинијана Прима самостојно да ги организира црковните 

институции во својата диецеза. Воедно, прецизно биле пропишани правата на 

архиепископот и неговиот однос кон епископите под негова јурисдикција: 

право слободно да ги ракоположува епископите и свештениците, како и 

наполно самостојно да решава за црковните спорови во рамки на 

Архиепископијата279. 

 

                                                 
278 Novella XI, 4–5, recogn. Rudolfus Schoel (Corpus Iuris Civilis: Berolini MCMXII); в. 

Шукарова, Јустинијана Прима, 12; Бошкоски, Скопје и скопската област, 46; Бошкоски, 

„Скупската епископија – митрополија“, 23. 
279 Novella XI, 21–29; в. Шукарова, Јустинијана Прима, 120. 
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„И затоа твоето блаженство и сите свети претстојници, архиепископи на 

споменатата Јустинијана Прима, да имаат предност, и полна слобода да ги држат 

епископите под своја власт, да ги ракоположуваат и во сите гореспоменати 

провинции да ја користат најголемата почит, да имаат најголемо достоинство, 

највисока свештенослужителска положба, највисок чин. Тие да бидат поставени од 

твојот престол и да те имаат само тебе за архиепископ, кога на солунскиот епископ 

ќе му се одземе секакво право на општење со нив. Но, ти сам и сите претстојници на 

Јустинијана Прима да им бидете судии и пресудители, да решавате и да ставате крај 

на секој спор што ќе се создаде помеѓу нив, да ги ракоположите и тие да не одат кај 

никој друг, но сите спомнати провинции да го знаат својот архиепископ и да ја 

чувствуваат неговата власт. И тој или лично или преку наредбите или преку 

испраќање на клериците да има полна власт и полн хиерархиски надзор и право на 

назначување. 

...Но ние сакаме да биде ракоположен од твојата светост и епископот на 

Акве, којшто е во провинцијата Крајбрежна Дакија за да не биде оставен во иднина 

под власт на меридискиот епископ.  

...И ние го испративме сегашниот закон до твојот свет престол за да ја знае 

твоето блаженство диспозицијата на нашето величество, па црквата на нашата 

татковина да има за вечни времиња такви права за слава на семоќниот бог и за вечен 

спомен од нашето величество. Имено, кога ќе се случи управителот на твојот 

престол да го напушти овој свет, ние одредивме да се постави своевремено 

архиепископ од неговиот свештен собор на митрополити и на секој начин како што 

доликува да се издигне архиепископ, со сите почести во црквата и во тој случај 

наполно да се исклучи секое општење со солунскиот епископ.  

Значи, твоето блаженство на секој начин да не одлага да го доведе до извршување 

она што величеството го воспостави. 

Novella XI, 21–39;  

според преводоткај Анета Шукарова, Јустинијана Прима, 15. 
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За првиот архиепископ на Јустинијана

оскудни изворни податоци. Тој само два

пат во Новелата XI280 и вториот пат во

каде што пишува дека византискиот

архиепископија да биде автокефална

имала епископот Кателијан281. Во овој

досега познатите извори не е наведено

Кателијан. Според мислењето на Ѓ. 

под јурисдикција на Рим. Во истиот контекст

кој смета дека папата бил принуден да

императорот и оттука негов претставник

на хиротонија. 

Во науката сè уште останува отворено

останал на архиепископската столица

одговор се обидел да даде М. Бошкоски

 

„Кателијан останал на должноста

помирувањето на Јустинијан I и папата

                                                 
280 Novella XI, 1–2. 
281 Ioannis Scylitzae, Synopsis Historarum, 43, 8

содржината на текстот очигледно е дека Скилица

со Јустинијана Прима признавајќи го правото
282 Gasper, Skopsko prizrenska biskupija, 35. 
283 Бошкоски, „Скупската епископија – митрополија
284 Бошкоски, „Скупската епископија – митрополија
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на Јустинијана Прима, Кателијан, има многу 

само два пати е спомнат во изворите: првиот 

пат во Кратката историја на Јован Скилица 

византискиот цар Василиј II утврдил Охридската 

токефална како во времето на Јустинијан кога го 

Во овој контекст треба да се напомене дека во 

наведено кој ја извршил хиротонијата на 

 Гаспер282, тоа бил некој од епископите 

истиот контекст се надоврзува М. Бошкоски283, 

принуден да го прифати Кателијан како избор на 

претставник најверојатно присуствувал на чинот 

останува отворено и прашањето до кога Кателијан 

столица. На ова прашање досега единствено 

Бошкоски: 

должноста до околу 545 година во време на 

и папата Вигилиј (537–555)“ 284. 

, 43, 8–11, rec. J. Thurn, Berlin 1973, 365. Од 

дека Скилица, Охридската архиепископија ја изедначил 

правото на нејзина наследничка. 

митрополија“, 24. 

митрополија“, 24. 
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Како аргумент за оваа претпоставка

549 година на соборот на епископите

спомнува Бененат како архиепископ на

 

Чинот на создавање на 

претставува не само духовен, туку можеби

Оттука, кога станува збор за Јустинијана

правата добиени со Новелата XI

општествено-политичкиот живот на територијата

Тоа во практиката значело дека 

политички и црковни компетенции над

негова јурисдикција285. 

Речиси целата територија под

Јустинијана Прима влегувала во рамките

седиште бил Сирмиум, насилно уништен

                                                 
285 Митко Б. Панов, „Јустинијана Прима 

политиката на Јустинијан I и Теодосиј II“, Гласник

12. Митко Б. Панов претпоставува дека политиката

доделување нови цивилни и воени овластувања

на Јустинијана Прима, освен црковни имал

(Митко Б. Панов, Јустинијана Прима – Тесалоника
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претпоставка се наведува фактот дека веќе во 

епископите од Илирик, наместо Кателијан се 

архиепископ на Јустинијана Прима. 

 

на архиепископијата Јустинијана Прима 

туку можеби повеќе политичко-црковен чин. 

Јустинијана Прима, треба да се има предвид дека 

XI истовремено значеле и власт над 

живот на територијата под нејзина јурисдикција. 

дека новиот град добил неприкосновени 

компетенции над провинциите што се наоѓале под 

 

 

територија под јурисдикција на архиепископијата 

рамките на диецезата Дакија, чие поранешно 

уништен од варварските напади во втората 

Прима – Тесалоника – Сирмиум: паралели помеѓу 

Гласник на ИНИ,  год. 51, бр. 1 (Скопје: 2007), 11–

политиката на Јустинијан на Балканот се состоела од 

астувања на епископите. Тој смета дека архиепископот 

имал и компетенции во цивилната и воената сфера 

Тесалоника – Сирмиум, 11–12). 
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половина на V век286. Во времето на Јустинијан

да воспостави власт на оваа територија

Сирмиум седиште на диецезата станал

Прима. Ова пред сè било условено

стратегиски). Јустинијана Прима била

релативно безбедно од надворешната

немирните граници за да може ефикасно

проблеми од безбедносен карактер. 

Шукарова287, која смета дека императорот

локацијата за Јустинијана Прима посебно

нејзината безбедност и 2) нејзината

невралгични области од Византија. Исто

кој пишува дека концентрирањето на

во Јустинијана Прима е направено по

двата брега на реката Дунав, а со цел

на тој простор. 

 

Погледнато во еден поширок контекст

борба меѓу Рим и Константинопол

Јустинијановата црковно-правна реформа

самостојна архиепископија Јустинијана

                                                 
286 Сирмиум до уништувањето од варварите бил

седиштето на префектурата било пренесено во

Тесалоника – Сирмиум, 9). 
287 Шукарова, Јустинијана Прима, 122. 
288 Бошкоски, „Скупската епископија – митрополија
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времето на Јустинијан, Византија успеала повторно 

територија со таа разлика што сега наместо 

станал новоформираниот град Јустинијана 

условено од практични причини (воено-

Прима била изградена на место што било 

надворешната опасност, а воедно доволно блиску до 

може ефикасно да се справува со тековните 

карактер. Во овој контекст е мислењето на А. 

императорот Јустинијан во изборот на 

Прима посебно внимавал на две работи: 1) 

нејзината ефикасност во раководењето со овие 

Исто мислење изразува и М. Бошкоски288, 

концентрирањето на административната и црковната власт 

направено по зајакнување на византиската власт на 

со цел да се воспостави поефикасна контрола 

 

поширок контекст на континуирано ривалство и 

Константинопол за црковна доминација во Илирик, 

правна реформа и формирањето на новата 

Јустинијана Прима не само што го елиминирала 

варварите бил седиште на префектурата Илирик. Во 392 г. 

пренесено во Солун (Митко Б. Панов, Јустинијана Прима – 

 

митрополија“, 24. 
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влијанието на римскиот папа, туку истовремено

Илирик од претензиите на константинополскиот

императорот воспоставил рамнотежа

константинополскиот патријарх. Самостојниот

требало да послужи како еден вид баланс

страна, и Константинополската патријаршија

 

Формирањето на архиепископијата

вознемиреност и несогласување кај папата

фактот што јурисдикцијата на Тесалоникискиот

услови се преполовила. Тоа практично

Архиепископијата неговата диецеза се

во Тесалоника289, а другата во рамките

На тој начин била намалена територијата

Оттука воопшто не изненедуваат острите

536), кој веднаш испратил свои легати

изразат неговото незадоволство пред

решение не било најдено ниту по пристигнувањето

Константинопол каде лично пред 

византиската црковна политика во Илирик

 

                                                 
289 Под јурисдикција на Солунскиот викаријат

Крит, Елада, Тесалија, Стар Епир и Нов Епир

митрополија“, 25). 
290 Le Liber Pontificalis II, 54–55. Папата Агапит

претстојот во Константинопол. 
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туку истовремено го заштитилa тој дел од 

константинополскиот патријарх. На тој начин 

рамнотежа во односите меѓу римскиот папа и 

Самостојниот статус на Архиепископијата 

вид баланс меѓу Римската црква, од една 

патријаршија, од друга страна. 

 

рхиепископијата Јустинијана Прима предизвикало 

кај папата. Ова незадоволство произлегло од 

Тесалоникискиот викаријат во новонастанатите 

практично значело дека со формирањето на 

се поделила на два дела: едната со центар 

рамките на новата самостојна Архиепископија. 

територијата под јурисдикција на викаријатот. 

ваат острите реакции на папата Агапит (535–

свои легати во Константинопол со цел да го 

пред императорот. Заедничко прифатливо 

по пристигнувањето на папата Агапит во 

пред императорот изразил противење на 

во Илирик290. 

викаријат останале провинциите Македонија Прима, 

Нов Епир (в. Бошкоски, „Скупската епископија – 

Папата Агапит умрел на 22 мај 536 година за време на 
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До промена во црковната политика

папата Вигилиј (537–555) кога по само

архиепископијата Јустинијана Прима

Римската црква. За овие новонастанати

Новела CXXXI датирана на 18 март

канонскиот статус на архиепископијата

Архиепископијата го изгубила статусот

папата Вигилиј ја воспоставил својата

Причините за оваа промена во

повторно се од политичка природа. 

територијално да се прошири освојувајќи

делови од Шпанија. Затоа, со цел

територијални проширувања, Јустинијан

поддршката од римскиот папа. Од друга

поддршка со себе неизбежно повлекувало

страна на Константинопол во корист

Јустинијан ја издал Новелата CXXXI

состојби во Илирик во корист на римскиот

Сепак, и покрај губењето 

Јустинијана Прима задржала голем

Новелата CXXXI прецизно се 

архиепископот на Јустинијана Прима

Јустинијана Прима самостојно го

                                                 
291 Novella CXXXI, 21–26. 
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политика на Јустинијан дошло во времето на 

по само една деценија од основањето на 

Прима таа била ставена под јурисдикција на 

новонастанати состојби сведочи Јустинијановата 

март 545 година. Со неа бил редефиниран 

рхиепископијата Јустинијана Прима291. Со оваа новела 

статусот на самостојна и независна црква; 

својата јурисдикција над целиот Илирик. 

промена во црковната политика на Јустинијан 

природа. Тоа е период кога Византија успеала 

освојувајќи го Апенинскиот Полуостров и 

о цел да им даде легитиметет на овие 

Јустинијан настојувал да ја обезбеди 

Од друга страна, пак, барањето на папската 

повлекувало извесни компромиси и отстапки од 

корист на Римската црква. Токму со таа цел 

CXXXI со која се редефинирале црковните 

римскиот папа. 

губењето на самостојноста, архиепископијата 

голем степен на широка автономија. Со 

се наведуваат автономните права на 

јана Прима: синодот на архиепископијата 

самостојно го бирал и го ракоположил својот 
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архиепископ, кој ја признавал јурисдикцијата на римскиот папа и бил негов 

намесник292.  

 

„Самиот тој (архиепископот на Јустинијана Прима, м.з.) да биде 

ракоположен од сопствениот синод и во потчинетите провинции да биде намесник 

на апостолскиот римски престол, според определувањето на светиот папа Вигилиј“.  

Novella CXXXI, 21–26; според македонскиот превод кај Анета Шукарова, 

Јустинијана Прима, 17. 

 

Во Новелата CXXXI, освен прашањето за црковно-канонскиот статус 

на архиепископијата Јустинијана Прима се редефинираат и територијалните 

граници на нејзината јурисдикција. Во основа овие граници се идентични со 

оние споменати во Новелата XI со таа разлика што сега не се спомнува 

провинцијата Македонија Секунда293. 

 

„Во тој случај преблажениот архиепископ на нашата татковина Јустинијана 

Прима да ги има секогаш под своја јурисдикција епископите на провинциите 

Средоземна Дакија, Крајбрежна Дакија, Превалитана и Дарданија, на Горна Мизија 

и на Панонија“. 

Novella CXXXI, 16–21; според македонскиот превод кај Анета Шукарова, 

Јустинијана Прима, 17. 

 

Во контекст на црковно-канонскиот статус на Јустинијана Прима 

дефиниран со Новелата CXXXI треба да се потенцира дека тесалоникискиот 

викар, како постар по институционално потекло, имал предност пред 

                                                 
292 сп. Шукарова, Јустинијана Прима, 121; Анета Шукарова, „Јустинијана Прима како 

црковен, политичко-административен и воено-стратешки центар“, Гласник на ИНИ, год. 

XXXIV, бр. 1–2 (Скопје: 1990), 72; Бошкоски, „Скупската епископија – митрополија“, 24. 
293 Novella CXXXI, 21–26. 
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архиепископот на Јустинијана Прима

писма од кореспонденцијата на папата

однесуваат на архиепископијата Јустинијана

писма на прво место стои името на тесалоникискиот

следува името на Јован – архиепископ

 

Во 40-тите и почетокот на 50

повторно доаѓа до заострување на црковно

догматските расправи поврзани со монофизитизмот

улога имал лично императорот Јустинијан

тензиите и да изнајде компромисни

црковното единство. Во тој контекст

датиран кон крајот на 543 или во почетокот

поглавја295. Со тоа навидум биле задоволени

цркви во провинциите во Сирија и

издавањето на овој акт наишол на отпор

одредбите од Халкедонскиот собор

монофизитизмот. 

Во 546 година папата Вигилиј

следната година го издал списот 

поглавја. Тоа предизвикало дополнителни

                                                 
294 Epistola V, Ad Plurimos metropolitas et episcopos

Eusebium Thessalonicensem (PL 77), col. 1004A.
295 Под терминот „осуда на Трите поглавја“ 

од Мопсуестија, одредени дела на Теодорит од
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Прима. За ова сведочат двете од вкупно девет 

папата Григориј Велики (590–604) што се 

рхиепископијата Јустинијана Прима. Во споменатите две 

тесалоникискиот викар Евсевиј, а по него 

архиепископ на Јустинијана Прима294. 

 

на 50-тите години на VI век во Византија 

на црковно-политичките борби условени од 

со монофизитизмот. Во нив одлучувачка 

Јустинијан I, кој се обидувал да ги смири 

компромисни решенија што би го обезбедиле 

контекст треба да се разбере неговиот едикт 

почетокот на 544 година со осуда на Трите 

задоволени барањата на промонофизитските 

Сирија и Египет. Меѓутоа, од друга страна, 

на отпор од другите Цркви што ги прифаќале 

Халкедонскиот собор и биле решително против 

Вигилиј пристигнал во Константинопол. Веќе 

списот „Judicatum“ со што ги осудил Трите 

дополнителни бранувања во Црквата, особено кај 

Epistola V, Ad Plurimos metropolitas et episcopos (PL 77), col. 0909C; Epistola LXVIII, Ad 

A. 

 се подразбира осудата на пишувањата на Теодор 

Теодорит од Кир и писмото на Ива Едески до Мариј. 
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западните епископи, но и оние од Илирик и Хелада што воопшто не гледале 

благонаклонето на осудата на Трите поглавја. 

Изворите сведочат дека во овие црковно-теолошки расправи се 

вклучила и архиепископијата Јустинијана Прима на чело со нејзиниот (втор 

по ред) архиепископ Бененат (549–553)296. Во тој контекст може да се разбере 

одржувањето на синодот на илирските епископи во 549 година на кој биле 

разгледувани тогашните актуелни црковно-догматски прашања. Заклучоците 

од него биле формулирани во писмото што илирските епископи го испратиле 

до императорот Јустинијан I со што го известиле дека зазеле став во заштита 

на Трите поглавја. Воедно, синодот го осудил архиепископот Бененат за 

нивно непочитување297. Тоа значи дека Бененат, наспроти притисоците на дел 

од илирските епископи, а претпоставуваме и од папата, застанал зад 

политиката на Јустинијан. Сведоштвото за овие настани го соопштува Виктор 

Тунунски во својата Хроника. 

 

„Илирскиот синод му пишал (писмо, м.з.) на императорот Јустинијан во 

заштита на Трите поглавја и го осудил Бененат, епископот на градот Јустинијана 

Прима, како клеветник на истите Три поглавја“. 

Victoris Tonnennensis Episcopi, Chronica, Anno 549, col. 958 (PL 68) 

 

И покрај сите притисоци и непослушност на одделни епископи, 

авторитетот на Бененат сè уште останал силен. Тоа најдобро се заклучува од 

актите на Петтиот вселенски собор одржан 553 година во Константинопол од 

                                                 
296 Според мислењето на Милан Бошкоски, архиепископот Бененат на чело на Јустинијана 

Прима дошол по 545 година или најдоцна во 547 година по затоплувањето на односите меѓу 

папата Вигилиј и императорот Јустинијан I (Бошкоски, „Скупската епископија – 

митрополија“, 25).  
297 ИБИЛИБИ I, 370; сп. Шукарова, Јустинијана Прима, 122; Ibidem, „Јустинијана Прима 

како црковен ... “, 73; Бошкоски, „Скупската епископија – митрополија“, 25. 
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кои се дознава дека епископите од Запара

што биле под јурисдикција на Бененат

образложение дека не е присутен

неприсуство можеби упатува на промената

 

Трет архиепископ на Јустинијана

изворите, е Јован (591–602). Тој архиепископувал

Јустинијан I кога постепено почнало

Прима. Од изворите што се сочувани

проучување, важни се девет писма од

Велики. Врз нивна основа ги согледуваме

архиепископијата Јустинијана Прима

император и папата во врска со црковната

тоа, оваа кореспонденција содржи

архиепископот на Јустинијана Прима

содржи податоци за теолошките и црковно

Архиепископијата. Воедно, таа е од

фактот дека во неа среќаваме податоци

на Илирик. 

 Според датирањето, прво 

кореспонденцијата на папата Григориј

тоа е испратено до Јовин – управник

                                                 
298 Mansi IX, 192; Папазоглу, Македонски градови

Ibidem, „Јустинијана Прима како црковен

митрополија“, 25. 
299 ИБИЛИБИ I, 375. 
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од Запара, Наисус и Јустинијана Секунда, 

Бененат, одбиле да учествуваат на Соборот со 

присутен нивниот архиепископ298. Неговото 

промената во ставот кон Трите поглавја.  

 

Јустинијана Прима, чие име се спомнува во 

архиепископувал во периодот по смртта на 

почнало да згаснува значењето на Јустинијана 

сочувани, а се однесуваат на нашиот предмет на 

писма од кореспонденцијата на папата Грегориј 

согледуваме односите меѓу Римската црква и 

Прима, како и односите меѓу византискиот 

црковната администрација во Илирик. Освен 

содржи сведоштва за релациите меѓу 

рима и илирските епископи и, исто така, 

и црковно-канонски расправи во рамките на 

од посебно значење ако се има предвид 

податоци за нападите на панонските Словени 

прво од споменатите девет писма од 

Григориј Велики е датирано од мај 591 година; 

управник на префектурата Илирик299. Во него 

градови, 447; Шукарова, Јустинијана Прима, 122; 

црковен“, 73; Бошкоски, „Скупската епископија – 
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папата, согласно со императорските наредби, апелира до епископите во 

Илирик да им овозможат прибежиште и материјална помош на сите оние 

епископи што поради словенските напади биле принудени да ги напуштат 

своите епископски седишта. 

 Со идентична содржина е и второто писмо на папата Григориј Велики 

испратено до Јовин, управникот на префектурата Илирик; писмото е датирано 

во март 592 година. Во него папата ја нагласува опасноста од словенските 

навлегувања и во тој контекст на илирскиот префект му искажува зборови на 

утеха и храброст давајќи му го својот благослов во напорите да истрае пред 

словенската опасност300. 

 Од истата 592 година е датирано и писмото на папата до 

архиепископот на Јустинијана Прима, Јован301. Од неговата содржина се 

дознава за спорот меѓу архиепископот Јован и епископот на Теба, Адријан, 

како и реакциите на папата во врска со него. Имено, архиепископот Јован се 

вмешал во кавгата меѓу епископите од Лариса и Теба, застанувајќи на 

страната на ларискиот епископ. Тој дури и му го одзел епископскиот чин на 

епископот на Теба на што остро реагирал папата, кој ја поништил оваа одлука 

прекорувајќи го архиепископот Јован за неговата брзоплетост302. 

 Од друга страна, пак, две години подоцна, со писмото што папата 

Григориј Велики го испратил до сердичкиот епископ Феликс, датирано во 

октомври 594 година, тој целосно застанал во одбрана на Јован – 

архиепископот на Јустинијана Прима. Од содржината на писмото може да се 

извлече заклучок дека папата бил запознат со црковните прилики во 

                                                 
300 ИБИЛИБИ I, 375–376. 
301 Epistola VI, Ad Joannem Episcopum (PL 77), col. 0607B - col. 0609A. 
302 Од содржината на писмото се дознава дека архиепископот Јован бил казнет со 30-дневна 

екскомуникација за време на која требало да побара прошка. Во спротивно, како што се 

наведува во писмото, казната би била уште построга (Epistola VI, Ad Joannem Episcopum [PL 

77], col. 0607B - col. 0609A). 
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Јустинијана Прима, вклучително и со непослушноста на епископот на 

Сердика кон неговиот претпоставен, архиепископот Јован. На крајот од 

писмото следи советот од папата до сердичкиот епископ да се придржува до 

каноните и целосно да се потчини на црковната власт на архиепископот 

Јован. 

 

„Григориј до Феликс, епископот на Сердика, 

...И така до нас дојде веста дека, наспроти обичајот, твоето братство не 

благоволува да се потчинува на епископот на Прва Јустинијана, на нашиот брат 

Јован, и дека не си сакал да го потпишеш, како што е вообичаено, ниту неговиот 

декрет ниту извештајот што го испратил до нас. Ако тоа е така, тогаш жалиме што 

јавно покажуваш знаци на возгордеаност. Зборовите на Божјата поука јасно говорат 

колку овие нешта се за осуда, особено за духовно лице. Затоа те советуваме да ја 

смириш суетноста на твојата душа и да не престанеш со покажување на смирение и 

да се потчинуваш на својот ракоположник, споменатиот наш брат и соепископ за да 

се радува и Бог на вашата братска согласност и другите од тебе да земат пример за 

добрина“. 

Gregorii I Papae, Epistolae V, 8 во ИБИЛИБИ I, 376. 

 

 Од 599 година се датираат две нови писма на папата Григориј Велики 

во кои се спомнува архиепископот на Јустинијана Прима. Првото од нив е 

испратено до епископите на Илирик, вклучувајќи го и архиепископот на 

Јустинијана Прима, во кое папата му ја оспорува титулата вселенски на 

константинополскиот патријарх и во тој контекст им забранува на епископите 

од Илирик да ја користат во комуникација со Константинопол303. Второто 

писмо, пак, е адресирано до архиепископот Јован во кое папата го објаснува 

                                                 
303 Epistola V, Ad Plurimos Metropolitas Et Episcopos (PL 77), col. 0910A – col. 0910B. 
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својот став во врска со законот што го забранува присуството на воените лица 

во манастирите и црквите304. 

 Архиепископот Јован се спомнува и во две други писма на папата 

Григориј Велики што се однесуваат на канонската непослушност на 

епископот Павле од Доклеја. Во првото писмо папата го советува 

архиепископот Јован како да се однесува со доклејскиот епископ Павле, кој ја 

откажал послушноста кон Јустинијана Прима и Рим305. Второто писмо, пак, 

било испратено до епископот Константин од Скодра во кое папата се навраќа 

на проблемот со епископот Павле од Доклеја спомнувајќи го и епископот на 

Јустинијана Прима како папски викар306.  

 Последното спомнување на Јустинијана Прима се наоѓа во писмото 

што папата Грегориј Велики му го испратил на ѓаконот Анатолиј датирано во 

601 година307. Писмото се однесува на обидот на императорот Маврикиј да го 

смени Јован од должноста поглавар на архиепископијата Јустинијана Прима. 

Изговор за тоа биле здравствените проблеми на архиепископот. Папата, 

дознавајќи за ова преку споменатото писмо, се спротивставил на намерата на 

императорот. Притоа се повикал на црковните канони. Сепак, она што 

можеби е поважно е фактот дека во писмото се содржани стравувањата од 

уништувањето на Јустинијана Прима и замирањето на епископската власт во 

тој дел од Балканот. Како причина за тоа се наведува опасноста од 

непријателските (словенски) навлегувања.  

 

 

 

                                                 
304 Epistola XXIII, Ad Joannem Episcopum (PL 77), col. 0558C – col. 0560A. 
305 Epistola XXXI, Ad Joannem Primae Justinianae Episcopum (PL 77), col. 1241A – col . 1242B. 
306 Epistola XXXI, Ad Constantinum Scodritanum Episcopum (PL 77), col. 1240C – col . 1240D. 
307 ИБИЛИБИ I, 378. 
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„Григориј до ѓаконот Анатолиј во Константинопол, 

Твојата љубов ми напиша дека најблагочестивиот наш господар 

(императорот Маврикиј, м.з.) наредил да биде заменет мојот многупочитуван брат 

Јован, епископ на Прва Јустинијана, поради главоболката од којашто страда, за да 

не, случајно, истиот тој град, откога ќе замре епископската власт, а бидејќи ќе нема 

епископ, да пропадне од непријателите. Впрочем, никаде во каноните не се 

предвидува при болест епископот да биде наследуван; и ако го снајде телесно 

страдание сосема неправедно е, тој болен, да биде лишен од својот чин. Поради таа 

причина, од неговото отстранување да не падне грев на мојата душа, ние на никаков 

начин не можеме тоа да го извршиме. Единствено можам да ве посоветувам, на тој 

којшто управува и е болен да му се најде помошник што ќе може целосно да ги 

преземе неговите должности и без да биде отстранет (епископот, м.з.) да го заменува 

во управувањето на Црквата и во грижата за заштитата на градот; така ниту 

семоќниот Бог ќе биде нажален ниту пак градот ќе биде занемарен. И после сè, ако 

преподобниот Јован поради страдањето посака да биде ослободен од епископскиот 

чин, треба да му се уважи молбата, но откако ќе биде писмено испратена. На 

никаков начин, поинаку, не сме во можност да постапиме од страв од семоќниот 

Бог“. 

Gregorii I Papae, Epistolae XI, 29 во ИБИЛИБИ I, 376. 

 

Настаните што следеле покажале дека стравувањата на папата биле 

сосема оправдани. Имено, со продирањето на Словените во Македонија 

пропаѓаат градските центри и епископски седишта. Меѓу нив е, секако, 

Јустинијана Прима како урбана населба – важно политичко и црковно 

седиште. 
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Прашањето за убикација на Јустинијана Прима 

 

 Едно од прашањата што уште чека одговор е убикација на градот 

Јустинијана Прима. За разлика од историската наука, која недвосмислено го 

забележува неговото постоењето и прецизно го одредува местото на 

Архиепископијата во црковно-политичките прилики во Империјата во VI век, 

археолошката наука сè уште не може прецизно да го убицира градот на 

теренот. Ова се должи на недостатокот на материјални и епиграфски извори 

што со сигурност би ја потврдиле неговата точна локација. 

При одредување на можните места за убикација на Јустинијана Прима 

од големо значење се двете Јустинијанови новели, Новелата XI и Новелата 

CXXXI, како и делото на Прокопиј Кесариски насловено За градбите во кое е 

забележано основањето на градот со негов подетален опис. Во овој контекст 

треба да се напомене дека во трите извори одредувањето на топосот 

Јустинијана Прима е непрецизен. Ова можеби се должи на фактот што 

местоположбата на градот им била добро позната на современиците и оттука 

немале потреба од нејзин подетален опис. 

Досега најавтентичен приказ на градот Јустинијана Прима има во 

делото За градбите на Прокопиј Кесариски. Иако на прв поглед се чини дека 

врз основа на текстот може релативно лесно да се лоцира местоположбата на 

градот, сепак, во практиката поинаку стојат работите. Ова се должи на фактот 

што Прокопиј употребил топонимија што се однесува на еден поширок 

географски простор308. 

 

                                                 
308 Procopius, De aedificiis, IV, 1, 16–17; сп. Шукарова, Јустинијана Прима, 94; Виктор 

Лилчиќ, „Проблемот на Јустинијана Прима“, Македонско наследство, год. 6, бр. 17 (Скопје: 

2001), 4. 
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„Некаде во подрачјето на европските Дарданци, што живеат зад границите на 

Епидамнијците, во непосредна близина на кастелот наречен Бедеријана, беше село 

по име Таврисион. Тука е роден царот Јустинијан, основачот на светското царство. 

Опколувајќи го набрзина ова село со ѕид во форма на четириаголник и подигајќи на 

секој агол по една кула, создаде четирикулен кастел па така и го нарече 

(тетрапиргион). Таму (крај, покрај, отспротива) изгради убав град и го нарече 

Јустинијана Прима, на латински тоа значи прва – оддолжувајќи се на тој начин на 

својата родителка“. 

Procopius, De aedificiis IV, 1, 16–17; 

според преводот кај Виктор Лилчиќ, Проблемот на Јустинијана Прима, 7. 

 

Според напишаното, Јустинијана Прима треба да се бара на еден 

поширок простор каде што биле населени европските Дарданци309, крај 

епидамношките граници310. Во продолжение се спомнуваат Бедеријана и 

Таврисион, кои, всушност, се најпрецизните топоними што помагаат при 

убицирањето на Јустинијана Прима. Тврдината Бедеријана била попатна 

станица забележана во Табула Појтингеријана. Се наоѓала на оддалеченост од 

XXI римска милја од Скупи311. Непосредно крај второто спомнато место, 

Таврисион, Јустинијан изградил тврдина со четири кули наречена 

тетрапиргион312. 

 Во текстот Прокопиј ја опишува Јустинијана Прима како град во кој 

имало изградено водоводен канал, цркви, гостилници, бањи, пазаришта и 

                                                 
309 Дарданците ги населувале областите на север до денешните Нови Пазар и Куршумлија, а 

на југ до денешен Велес и античка Билазора. 
310 Топонимот Епидамношки граници најверојатно се однесува на западната граница на 

провинцијата Нов Епир. 
311 Tab. Peut. VII, 5 – VIII, 1; в. Микулчиќ, Старо Скопје, 104; Шукарова, Јустинијана Прима, 

94–95; Barrington Atlas of the Greek and Roman World, edited by Richard J. A. Talbert (Princeton 

University Press: 2000), 317. 
312 Procopius, De aedificiis, IV, 1, 9–10. 
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други величествени објекти
313. Ова е сосема разбирливо со оглед на фактот 

што станува збор за метропола и седиште на архиепископија. 

 

„Откога соѕида таму (во Јустинијана Прима, м.з.) и водовод, постигна градот 

непрекинато да изобилствува со непресушна вода. И многу други значајни и на 

помен достојни (градби) изгради основачот на градот. Не е лесно да се набројат сите 

божји храмови (мисли базилики), невозможно е да се опишат сите управни згради, 

големината на тремовите, убавината на плоштадите, чешмите, улиците, базите, 

продавниците. Тоа беше просто напросто град голем и со многу жители и во секој 

друг поглед напреден и достоен да биде метропола на целата област“. 

Procopius, De aedificiis IV, 1, 16–17. 
според преводот кај Виктор Лилчиќ, Проблемот на Јустинијана Прима, 7. 

 

Правејќи анализа на описот на градот, А. Шукарова314 забележува дека 

Прокопиј не спомнал постоење на ѕидини. Повикувајќи се на овој факт 

претпоставува дека Јустинијана Прима била сместена на релативно безбедно 

место заштитена од ѕидините на околните утврдувања Бедеријана и 

Таврисион. 

Кон убикацијата на Јустинијана Прима може да послужат двете 

споменати Јустинијанови новели, Новелата XI и Новелата CXXXI, каде што 

се потврдува дека градот бил во непосредна близина на родниот крај на 

императорот Јустинијан при што особено треба да се потенцира делот каде се 

вели:  

 

                                                 
313 Procopius, De aedificiis, IV, 1, 11–18. Од сите овие објекти може да се претпостави дека по 

својата монументалност и убавина највпечатливи биле христијанските базилики. 
314 Шукарова, Јустинијана Прима, 96. 
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„така што сегашниот свет претставник

Прима да не биде само митрополит

сегашниве прилики“315. 

 

Тоа практично значи дека 

прераснала во архиепископија. Притоа

постоела во Дарданија, а од која Јустинијана

традициите била Скупската митрополија

рушењето на Скупи од земјотресот во

 

Почнувајќи од XI век Охридската

се поистоветува со Јустинијана Прима

придонело за поистоветување на Лихнидос

Прима. Меѓутоа, овие тврдења не се поткрепени

дотолку повеќе ако се знае дека

провинцијата Нов Епир, воопшто не

Архиепископија. 

 

Досега во науката постојат неколку

Јустинијана Прима од кои, според сериозноста

внимание: според првата теорија се претпоставува

местото каде треба да се бара Јустинијана

                                                 
315 Novella XI, 6–8. 
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претставник на нашата татковина Јустинијана 

митрополит туку и архиепископ во полза на 

дека Јустинијана Прима од митрополија 

Притоа, единствена митрополија што 

која Јустинијана Прима можела да ги наследи 

митрополија која престанала да постои со 

во 518 година. 

 

Охридската архиепископија почнала правно да 

Прима како нејзина наследничка. Токму ова 

на Лихнидос, односно Охрид со Јустинијана 

не се поткрепени со веродостојни аргументи 

дека Лихнидос, кој бил во рамките на 

воопшто не влегувал во диецезата на новата 

 

постојат неколку теории за точната убикација на 

според сериозноста, само две заслужуваат научно 

претпоставува дека Скопската Котлина е 

Јустинијана Прима, а, пак, според втората, 
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градот се наоѓа на локалитетот Царичин Град во непосредна близина на 

селото Лебане, Република Србија. 

Теоријата според која Јустинијана Прима треба да се бара на 

просторот на Скопската Котлина за прв пат е поставена во XIX век од страна 

на австрискиот научник и патеписец Хан, рускиот историчар Јастребов и 

познатиот англиски археолог Еванс. Тие врз основа на пронајдениот 

археолошки материјал во близина на скопското село Таор претпоставиле дека 

таму се наоѓал Таврисион316.  

Во непосредна близина на селото Таор се наоѓа селото Бадер каде 

споменатите научници претпоставуваат дека се наоѓала Бедеријана. Токму 

етимолошкото совпаѓање на топонимите Бедеријана и Таврисион со имињата 

на селата Бадер и Таор и археолошките локалитети во нивна близина биле 

основа за претпоставката дека Јустинијана Прима треба да се бара на тој 

простор, но и пошироко во Скопската Котлина317. 

Од македонските археолози посебен осврт кон убикацијата на 

Јустинијана Прима презентира И. Микулчиќ во своите трудови посветени на 

                                                 
316 Публикуваните трудови на Хан, Јастребов и Еванс не ми беа достапни и оттука ги 

користам посредно преку цитираните делови кај Бошкоски, Скопје и скопската област, 49. 
317 Подетално за археолошките ископувања во Таор и Бадер види кај Томо Томоски, „Таорско 

градиште“, Жива Антика, бр. 17 (Скопје: 1967), 233–239; Ibidem, Македонија низ вековите: 

градови, тврдини, комуникации (Скопје: Матица македонска, 1999); Киро Ристов, „Градиште 

– Таор: прелиминарен извештај од истражувањата во 2000–2004 година“, МACEDONIAE acta 

archaelogica, бр. 17 (Скопје: 1999/2001), 215–230; Ibidem, „Археолошки истражувања на 

населбата Градиште, село Таор“, Македонско наследство, год. 10, бр. 29 (Скопје: 2006), 69–

82; Иван Микулчиќ, Антички градови во Македонија (Скопје: МАНУ, 1999); Микулчиќ, 

Старо Скопје; Ibid., „Уште еднаш за Таурисион и Бедеријана“, Годишен зборник на 

Филозофскиот факултет – Скопје, бр. 3 (29) (Скопје: 1977), 93–106. 
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оваа проблематика318. Тој смета дека градот Јустинијана Прима треба да се 

бара на просторот на Скопското Кале и Поткале, вклучувајќи го просторот на 

Старата скопска чаршија. Од археолошките извори врз кои ја темели тезата, 

акцентот го става на монументалниот одбранбен ѕид со кули (т.н. Киклопски 

ѕид) висок 10–12 метри и долг 180 метри кој се наоѓа на челната северна и 

североисточна страна на Скопското Кале. Според неговото мислење овој ѕид 

датира од времето на Јустинијан I и треба да се поврзе со монументалноста на 

Јустинијана Прима. Како аргумент повеќе во датирањето на Киклопскиот ѕид 

ја нагласува споредбата со повеќе од 100 вакви обѕидија идентификувани во 

крајбрежниот појас на Северна Африка, како и со низа градови и тврдини во 

Сирија, Палестина и Мала Азија датирани во времето на Јустинијан. Сите тие 

биле градени во еден поцврст и репрезентативен слој, однадвор обложени со 

големи камени блокови. На Балаканот ваков тип на ѕидини има само во 

поголемите градови од тоа време: Тесалоника, Дирахиј, Сердика и некои 

помали места на Црното Море319. 

Со последните ископувања на Скопското Кале е потврдено присуство 

на станбени слоеви од VI век, што, според мислењето на Микулчиќ, е 

аргумент повеќе во убикацијата на Јустинијана Прима во близина на тој 

простор. Од другите археолошки извори тој се повикува на градската порта 

идентификувана на североисточниот ѕид на Калето што е датирана од 

времето на Јустинијан, како и откриените темели од црква со крстообразна 

основа, што според него се датираат од VI век320. 

Освен споменатите наоди, Микулчиќ како дополнителни докази во 

убикацијата на Јустинијана Прима на просторот на Скопското Кале и Поткале 
                                                 
318 Микулчиќ, Старо Скопје; Ibidem, Антички градови во Македонија; Иван Микулчиќ, 

„Јустинијана Прима и Скопје“, Зборник на трудови од научниот симпозиум „Македонија 

помеѓу Византискиот комонвелт и Европската Унија“, (Скопје: 2007), 9–20. 
319 Микулчиќ, „Јустинијана Прима и Скопје“, 12. 
320 Микулчиќ, „Јустинијана Прима и Скопје“, 13. 
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го наведува постоењето на скопскиот

како и постоењето на неколку тврдини

Кули (Крувче), Давина Кула, Бадер

податоците од досегашните ископувања

посведочени траги од 14 рановизантиски

Јустинијановиот период. 

 

Втората теорија, која сè повеќе

идентификацијата на Јустинијана Прима

оваа теорија се повикуваат на големиот

8 ранохристијански базилики – 5 во градот

аргумент во поткрепа на нивната теза претставува

врежан на јонскиот капител од трибелонот

Долниот Град322. Станува збор за т.н

археолози ја датираат во годините 

остатоци од столбови е најден врежан

Меѓутоа, како што забележува А

претставување се јавува во константинополските

Теодора, во периодот меѓу 548 и 565 

                                                 
321 В. Кондић и В. Поповић, Царичин град – утврђено

(Београд: САНУ, 1977); Радомир Поповић, 

Словена (Србија, Повардарје, Црна Гора) (Београд

Classical City in the Sixth Century survival and transformation

Age of Justinian, ed. Michael Maas (Cambridge:
322 Кондић и Поповић, Царичин град, 57–58. 
323 Шукарова, Јустинијана Прима, 116. 
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скопскиот Аквадукт на 1,8 км северно од Калето, 

тврдини во близината на Скопје: Маркови 

Бадер и Таор. На ова се надоврзуваат и 

ископувања во скопската област според кои се 

рановизантиски населби датирани од 

 

повеќе се наметнува во науката, е 

Прима со Царичин Град321. Застапниците на 

големиот број базилики на локалитетот; вкупно 

во градот и 3 надвор од него. Дополнителен 

теза претставува монограмот на Јустинијан I 

трибелонот на базиликата со трансепт во 

за т.н. extra muros базилика, што српските 

годините на основањето на градот на чиишто 

врежан симбол што наликува на розета. 

забележува А. Шукарова323, ваквиот начин на 

константинополските цркви дури по смртта на 

 565 година. Ако се има предвид сличноста 

 утврђено насеље у византиском Илирику, књ. 33 

Поповић, Рано хришћанство на Балкану пре досељења 

(Београд: 1995), 70–74; Kenneth G. Holum, “The 

Classical City in the Sixth Century survival and transformation” во The Cambridge companion of 

: 2006), 87–112. 
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на мозаиците на големата катедрална базилика со оние во базиликата на чии 

столбови се наоѓаат споменатите симболи, може да се претпостави дека двете 

базилики биле речиси истовремено изградени. Оттука, според А. Шукарова, 

големата катедрална базилика треба да се датира приближно во периодот 

548–565 година што ја прави сомнителна идентификацијата на Царичин Град 

со Јустинијана Прима, која е основана во 535 година, најмалку 13 години 

пред првоизградената катедрална базилика на локалитетот324. 

Сомнеж во врска со убикацијата на Јустинијана Прима на Царичин 

Град изразува и И. Микулчиќ325, кој го потенцира несовпаѓањето на 

археолошките остатоци на Царичин Град со Прокопиевиот опис на 

Јустинијана Прима. Во овој контекст тој го потенцира непостоењето на 

чешми, фонтани, плоштади и други јавни објекти на локалитетот. Имено, во 

Царичин Град досега се констатирани само две улици, една јавна бања и 

темели од десетина градби со профан карактер326. Освен тоа, Царичин Град 

опфаќа простор од помалку од седум хектари и е помал во споредба со 

другите поважни градски центри во Империјата.  

Приврзаниците на теоријата за убикација на Јустинијана Прима на 

Царичин Град овие факти ги објаснуваат со претпоставката дека Прокопиј ја 

преувеличал големината и убавината на градот давајќи погрешни податоци и 

слика за неговата монументалност. Сепак, ако се има предвид дека сите други 

податоци во книгата За градбите се сосема точни, тогаш мала е веројатноста 

дека има толкаво преувеличување во описот на Јустинијана Прима. Освен 

тоа, во близината на Царичин Град досега не се најдени ниту археолошки 

остатоци ниту пак топоними, или ојконими што би упатиле на тврдините 

Бедеријана и Таврисион. 

                                                 
324 Шукарова, Јустинијана Прима, 116. 
325 Иван Микулчиќ, Јустинијана Прима и Скопје, 14. 
326 Кондић и Поповић, Царичин град, 59. 
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Во прилог на тезата за одредување на местоположбата на Јустинијана 

Прима во Скопската Котлина, а против тезата за убикација во Царичин Град 

се изјаснил и Милан Бошкоски, кој врз основа на Новелата XI и описот на 

Прокопиј нуди факти групирани во неколку точки: 

 

� Митрополитското достоинство укажува дека градот ги продолжил 

традициите на митрополијата со седиште во Скупи; 

� Прокопиевото лоцирање на Јустинијана Прима близу до тврдината наречена 

Бедеријана и Таврисион се места кои во својата именска основа се зачувани 

во денешните скопски села Таор и Бадер во чија близина постојат 

утврдувања карактеристични за VI век; 

� Во описот на градот воопшто не се спомнати никакви ѕидини што би требало 

да го штитат, па се стекнува впечатокот дека тврдините Таор и Бадер ја 

имале одбранбената улога на Јустинијана Прима; 

� Стратегиското значење на Скопската Котлина во одбраната на дунавската 

граница327. 

 

 

 

                                                 
327 Бошкоски, Скопје и скопската област, 52–53. 



 
Периодот VI–VII век, погледнат низ призмата на историјата на 

христијанската Црква, е исполнет со постхалкедонски расправи за 

православноста на учењето на Теодор од Мопсуестија, Теодорит од Кир и 

Ива Едески – теолози од V век. Тоа е причина за нови црковни поделби. 

Обидот за нивно надминување е направен со свикување на Петтиот вселенски 

собор (553). На него требало да им биде ставен крај на овие расправи. Целта 

била да се отвори патот за воспоставување на црковно единство. Се разбира, 

во контекст на овие теолошки несогласувања, големо влијание врз поделбите 

во Црквата имале и политичко-црковните конфликти меѓу Константинопол и 

Рим. Неизбежно овие настани нашле одраз во црковните прилики во 

Македонија.  
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Учеството на епископи од Македонија  

на Петтиот вселенски собор 
 

Првата половина на VI век или поточно времето на императорот 

Јустинијан I претставува нова етапа во историјата на Византија; подеднакво и 

во историјата на Црквата. Тој ја замислувал Византија како држава, 

наследничка на поранешната Римска Империја, монолитна и единствена во 

христијанската вера. Токму затоа уште во првите години од стапувањето на 

престолот започнал со обидите за изнаоѓање на компромис со приврзаниците 

на монофизитизмот. Целта била промонофизитските групи да ги прифатат 

решенијата на Четврттиот вселенски собор (451) и да се вратат во канонското 

заедништво со правоверната Црква328. Тој сметал дека со својот 

императорски авторитет може да наметне решение што би довело до 

помирување на монофизитите и правоверната Црква. 

Прашањето за монофизитизмот дополнително добило на актуелност 

по земјотресот во Константинопол во ноември 533 година. Дел од граѓаните 

на престолнината природната катастрофа ја протолкувале како божја порака 

да се вратат кон монофизитското учење.  

Две години подоцна, во 535 година, умрел константинополскиот 

патријарх Епифаниј, а на негово место бил избран Антим (535–536), 

приврзаник на монофизитизмот. Оваа смена на патријаршиската столица 

предизвикала реакции од страна на папата Агапит (535–536). Тој не се 

согласил со изборот на новиот патријарх и побарал да се преиспита изборот 

на Антим. Од друга страна, пак, Јустинијан чувствувал потреба од папска 

поддршка за неговата експанзионистичка политика на Апенинскиот 

                                                 
328 Иако осуден на Четвртиот вселенски собор во Халкедон, монофизитизмот продолжил да 

егзистира во Палестина, Египет и Сирија. 
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Полуостров. Затоа решил да попушти пред притисокот и издејствувал смена 

на Антим од патријаршискиот трон. На негово место за нов патријарх бил 

поставен Мина (536–552), приврзаник на Халкедонскиот симбол на верата. 

Во меѓувреме, за време на престојот во Константинопол, умрел папата 

Агапит. Според мислењето на А. В. Карташов329 тоа било искористено од 

страна на Теодора, која во изборот на новиот папа протежирала кандидат што 

би водел поумерена политика кон монофизитите. Во 537 година за нов папа 

бил избран Вигилиј (537–555) за време на чиј понтификат повторно се 

актуализирале расправите околу монофизитизмот и несторијанството; 

расправи за православноста на делата на Теодор од Мопсуестија, Теодорит од 

Кир и Ива од Едеса. 

Во овие теолошки полемики одлучувачка улога имал лично 

императорот Јустинијан I. Тој се обидел да ги смири тензиите и да изнајде 

компромисни решенија. Кон крајот на 543 или во почетокот на 544 година 

издал едикт со осуда на Трите поглавја. Со едиктот се осудувале како 

еретички пишувањата на Теодор од Мопсуестија, одредени дела на Теодорит 

од Кир330 и писмото на Ива Едески до Мариј. Со тоа навидум биле 

задоволени барањата на промонофизитските Цркви во провинциите во Сирија 

и Египет.  

Од друга страна, издавањето на овој акт наишол на отпор кај другите 

Цркви што ги прифаќале одредбите од Четвртиот вселенски собор и биле 

решителни против осудата на делата на споменатите теолози од V век331. Прв 

кој одбил да го потпише овој документ бил константинополскиот патријарх 

                                                 
329 Антон Владимировиќ Карташов, Васељенски сабори, том II, (Београд: ФИДЕБ, 1995), 12. 
330 Станува збор за две дела на Теодорит Кирски: првото против св. Кирил Александриски и 

второто насочено против некои одлуки донесени на Третиот вселенски собор. 
331 Делата на Теодор Мопсуестиски, Теодорит Кирски и Ива Едески не биле осудени на ниту 

еден дотогашен црковен собор. Токму тоа било користено како аргумент од страна на 

противниците на осудата на Трите поглавја. 
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Мина (536–552). Тој подоцна го ставил потписот, но под услов во скоро 

време тоа да го направи и римскиот папа. Веднаш потоа, со одредени резерви, 

осудата на Трите поглавја била потпишана од александрискиот, антиохискиот 

и од ерусалимскиот патријарх. Зад нив следеле потписите на повеќето други 

епископи од Истокот332. 

Наспроти нив, епископите од Западот бескомпромисно застанале 

против овој едикт на Јустинијан. Соочен со притисокот од епископатот, 

папата Вигилиј одолжувал со изјаснувањето. Тој во 546 година пристигнал во 

Константинопол каде што се изјаснил против осудата на Трите поглавја. За 

оваа одлука писмено ги известил императорот Јустинијан333 и патријархот 

Мина334. На ова патријархот одговорил со бришење на името на Вигилиј од 

диптихот, а Јустинијан започнал со отворени притисоци кон папата. Оттука, 

соочен со низата притисоци, папата бил приморан да попушти, а патријархот 

повторно го вратил неговото име во диптихот. 

И покрај согласноста на папата, седумдесетина епископи од Западот 

одбиле да го потпишат актот на осуда на Трите поглавја335. Со цел да ги 

убеди да ја прифатат осудата на Трите поглавја, папата во 547 година со нив 

одржал Judicium336 од кој произлегол документот познат како Judicatum337. 

Станува збор за документ во кој се објаснува постапката на папата во врска 

со осудата на Трите поглавја и воедно се барало од западните епископи да 

застанат зад неа. 

 

                                                 
332 Коев и Бакалов, Вьведение в християнството, 122. 
333 Epistola (olim IV), Vigilii Papae Ad Justinianum (PL 69), col. 0021D – col.0025B. 
334 Epistola (olim V), Vigilii Papae Ad Mennam (PL 69), col. 0025C – col. 0026D. 
335 Карташов, Васељенски сабори, том II, 17. 
336 Судско соборско заседание. 
337 Карташов, Васељенски сабори, том II, 18. 
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Иако формално сите поголеми

документот за осуда на Трите поглавја

Вселенската црква продолжиле. Ова

западните епископи под никакви 

Јустинијановото компромисно решение

свикување на вселенски собор, петти

прашања и би се донела конечна одлука

поглавја што би важела за целата Вселенска

Уште при подготовките за Соборот

патријарси да биде застапен со подеднаков

одговарало на папата, кој се почувствувал

споредба со другите четворица патријарси

силно влијание на Јустинијан338. Знаејќи

меѓувреме повлекувајќи се од ставот

решил да не присуствува на соборот.339

Погледнато во еден поширок контекст

во прашање вселенскиот карактер на

дека речиси сите епископи под негова

претпоставен. Токму затоа на Соборот

архиепископот на Јустинијана Прима

                                                 
338 Evagrius, Ecclesiastical History, IV, 38; сп. 

IV, 38. 
339 Во 552 г. за време на подготовките на Петтиот

на негово место бил избран Евтихиј (552–565) 

на Трите поглавја. 
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поголеми правоверни Цркви го потпишале 

оглавја, сепак на теренот поделбите во 

Ова се должело на фактот што дел од 

никакви услови не сакале да го прифатат 

решение. Оттука се јавила потреба од 

петти по ред, на кој би се разгледувале овие 

конечна одлука по прашањето за осудата на Трите 

селенска црква. 

за Соборот било решено секој од петте 

подеднаков број делегати. Ова воопшто не му 

почувствувал во индиферентна положба во 

патријарси за кои било јасно дека се под 

Знаејќи дека ќе биде надгласан, а во 

ставот за осудата на Трите поглавја, папата 
339  

поширок контекст, ваквиот став на папата го довел 

карактер на соборот, особено ако се има предвид 

негова јурисдикција застанале зад својот 

Соборот, меѓу другите, одбиле да учествуваат и 

Јустинијана Прима, Бененат и поглаварот на 

. The Ecclesiastical History of Evagrius Scholasticus, 

Петтиот вселенски собор умрел патријархот Мина, а 

565) близок до Јустинијановата политика на осуда 
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Тесалоникискиот викаријат, Хелиј. Тие

епископите Фока од Стоби, односно Бенигниј

 

Петтиот вселенски се одржал

претседателство на константинополскиот

неговото одржување била големата сала

Софија со патријаршиските палати во

присуствувале 150 делегати, а во текот

нивниот број се зголемил на 164 епи

зеле четири епископи од Македонија

функција на застапник на отсутниот

Фока од Стоби во функција на застапник

Прима343, како и Александар од Амфипол

од нив, Фока и Бенигниј, се спомнуваат

мај 553 година отишла во папската резиденција

папата Вигилиј да присуствува на Соборот

                                                 
340 Mansi IX, 173–192; сп. Бошкоски, „Скупската

Алексова, „Старохристијанските црковни центри

археологија во Македонија – Прилози од научен
341 Mansi IX, 173; в. Карташов, Васељенски 

християнството, 123; Братож, „Ранохристијанската

Рано хришћанство на Балкану, 89; Јовић, Рано

342 Mansi IX, 173. 
343 Mansi IX, 192. 
344 Mansi IX, 175; в.Бошкоски, „Скупската

„Старохристијанските ...“, 18. 
345 Mansi IX, 214. 
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. Тие како свои претставници ги испратиле 

односно Бенигниј од Хераклеја Линкестис340. 

 

одржал од 5 мај до 2 јуни 553 година под 

константинополскиот патријарх Евтихиј341. Местото на 

големата сала што ја поврзувала црквата Света 

палати во Константинопол. На првата седница 

во текот на речиси едномесечната работа 

епископи. Меѓу нив на почетокот учество 

Македонија: Бенигниј од Хераклеја Линкестис во 

отсутниот тесалоникиски митрополит342, потоа 

застапник на архиепископот на Јустинијана 

Амфипол и Сабинијаниј од Запара344. Двајца 

спомнуваат и како дел од делегацијата која на 7 

папската резиденција во Халкедон да побара од 

оборот345. 

Скупската епископија – митрополија“, 19; Блага 

црковни центри во Македонија“, Старохристијанската 

научен собир (Скопје: 2003), 17. 

 сабори, том II, 25; Коев и Бакалов, Вьведение в 

Ранохристијанската црква во Македонија“, 68; Поповић, 

Рано хришћанство, 65. 

Скупската епископија – митрополија“, 19; Алексова, 
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Во контекст на учеството на епископи од Македонија на Петтиот 

вселенски собор важно е да се напомене податокот дека потписот на Бенигниј 

од Хераклеја во функција на застапник на тесалоникискиот митрополит стои 

на седмото место на списокот на присутните учесници на Соборот346. Тоа 

сосема недвосмислено сведочи за влијанието на Тесалоника како седиште на 

папскиот викаријат во времето на Јустинијан. 

Името на тесалоникискиот митрополит Хелиј се наоѓа потпишано и на 

еден друг документ што е посредно поврзан со одржувањето на Петтиот 

вселенски собор издаден од страна на папата Вигилиј. Имено, иако папата 

Вигилиј одбил да присуствува на Соборот, изјавувајќи дека дополнително ќе 

се изјасни по одлуките што ќе бидат донесени, сепак на 14 мај 553 година го 

издал документот познат како Constitutum de tribus capituli.347. Меѓу 

потписниците на овој документ се среќава името на тесалоникискиот 

митрополит Хелиј348. Сметаме дека ова е аргумент што упатува дека Хелиј 

бил присутен во Константинопол, но дека солидаризирајќи се со папата не 

присуствувал на вселенскиот собор овластувајќи го Бенигниј да го застапува. 

Во овој контекст може да се разбере и податокот што е содржан во актите на 

Петтиот вселенски собор од кои се дознава дека епископите од Запара, 

Наисус и Јустинијана Секунда, што биле под јурисдикција на Јустинијана 

Прима, и покрај присуството на првото заседание, одбиле да учествуваат во 

понатамошната работа на Соборот со образложение дека не е присутен 

                                                 
346 Mansi IX, 173. 
347 Constitutum Vigilii Papae De Tribus Capitulis (PL 69), col. 0067C – col. 0114B; сп. Mansi IX, 

173. Во Constitutum de tribus capitulis папата се обидел да даде свое толкување на Трите 

поглавја, воедно промовирајќи ја формулата за вероисповед позната како Theophaniorum Dei. 
348 Constitutum Vigilii Papae De Tribus Capitulis (PL 69), col. 0067C – col. 0114B; сп. Mansi IX, 

173. 
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нивниот архиепископ349. Причините за неприсуството на Бененат можеби 

треба да се бараат во сменетиот негов став во однос на Трите поглавја. 

Имено, постои сведоштво дека архиепископот на Јустинијана Прима во 549 

година не ги признавал (ги клеветел) Трите поглавја350. Претпоставуваме дека 

во периодот што следел до 553 година се повлекол од ставот приклонувајќи 

се кон политиката на папата. 

Сепак, и покрај отпорот на папата и епископите од Западот, Петтиот 

вселенски собор ја завршил работата со донесување на одлука за осуда на 

Трите поглавја351. Ова целосно било во прилог на Јустинијановата црковна 

политика и затоа тој веднаш ги потпишал одлуките од Соборот. Тој побарал 

од папата и од сите други западни епископи да го сторат истото. Папата во 

почетокот одбил да ги потпише соборските акти и затоа 

константинополскиот патријарх го избришал неговото име од диптихот. 

Сепак, по интензивниот шестмесечен дипломатски притисок, папата решил 

да ги прифати одредбите од Петтиот вселенски собор осудувајќи ги Трите 

поглавја352. 

Одлуките што биле донесени на Петтиот вселенски собор 

предизвикале отпор и во Илирик, вклучително и во Македонија. Според 

                                                 
349 Mansi IX, 191; в. Папазоглу, Македонски градови, 447; Шукарова, Јустинијана Прима, 

122; Ibidem, „Јустинијана Прима како црковен“, 73; Бошкоски, „Скупската епископија – 

митрополија“, 25. 
350 Victoris Tonnennensis Episcopi, Chronica (PL 68) col. 958 (Anno 549); сп. ИБИЛИБИ I, 370. 
351 Mansi IX, 371–389. 
352 Epistola Decretalis Vigilii Papae Pro Confirmatione Quintae Synodi Oecumenicae (PL 69), col. 

0121 – col. 0127; сп. Mansi IX, 219–432. На патот од Kонстантинопол за Рим во 555 година во 

Сиракуза умрел папата Вигилиј (Theophanis, Chronographia, A. M. 6045, 194). Неговиот 

наследник Пелагиј I (555–560) веднаш по хиротонијата изјавил дека ги прифаќа сите одлуки 

од Петтиот вселенски собор. 
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мислењето на Рајко Братож353, веќе во

Илирик кон одлуките на Петтиот 

согласно со политиката на Рим го признале

од 553 година прифаќајќи ја осудата на

 

Историски извор од примарно

градовите во V и VI век е Синекдемот

на градови по провинции што се датира

За нашиот предмет на проучување е

македонски провинции: 32 града во

Македонија Секунда, како и градовите

провинцијата Нов Епир, и Скупи од провинцијата

има предвид законот што е донесен

императорот Зенон (425–491) каде изр

има свој епископ, значи дека сите градов

Македонии, станале седишта на епископии

 

,,Император Зенон. ...  

Наредуваме секој град кој или е востановен

порано не бил град туку е прогласен за таков

свој одделен епископ којшто ќе се грижи за

Codex Iustianus I, 3, 35.

 

                                                 
353 Братож, „Ранохристијанската црква во Македонија
354 Le Synecdèmos d'Hiéroclès. 
355 Папазоглу, Македонски градови, 307. 
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веќе во 559 година отпорот на епископите од 

еттиот вселенски собор бил надминат. Тие 

го признале вселенскиот карактер на соборот 

ата на Трите поглавја. 

 

примарно значење каде што се наведени 

Синекдемот на Хиерокле354. Станува збор за попис 

датира во времето на Јустинијан I (527–565). 

е важен списокот на градовите во двете 

града во Македонија Прима и 8 града во 

градовите Лихнид, кој влегувал во рамките на 

Скупи од провинцијата Дарданија. Притоа ако се 

донесен околу 480 година во времето на 

изречно се вели дека секој град треба да 

сите градови, вклучувајќи ги и оние во двете 

епископии355. 

или е востановен во претходните години или пак 

за таков со императорска милост, секако да има 

грижи за црковните работи во градот“. 

Codex Iustianus I, 3, 35. 

во Македонија“, 70. 
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Залезот на ранохристијанската

 

 Во средината на VI век или

Јустинијан I е забележан голем процут

сите сегменти од општествено-политичкото

време тоа е периодот на последниот забележителен

во Македонија во доцноантичкиот период

со прилично големиот број изградени

како и врз бројните ранохристијански

период. 

До промена на состојбата дошло

започнало постепено влошување на

Империјата, во голема мера условен

преминот од VI кон VII век над 

вклучувајќи ја и провинцијата Македонија

словенските навлегувања. Тоа неизбежно

на населбите во Македонија што се одразило

црковната организација. 

 

Главната опасност за ранохристијанската

претставувале нападите на Словените

крајот на VI и првата половина на VII

извори, а како последица на словенските

црковниот живот на територијата што

Прима речиси целосно згаснал. 
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ранохристијанската Црква во Македонија 

или поточно за време на владеењето на 

процут на Црквата во Македонија, но и во 

политичкото живеење во Империјата. Во исто 

последниот забележителен развој на градежништвото 

доцноантичкиот период. Оваа констатација се поткрепува 

изградени тврдини и обновени градски бедеми, 

ранохристијански базилики датирани во посочениот 

состојбата дошло по смртта на Јустинијан I кога 

влошување на внатрешно-политичките прилики во 

условени од надворешната опасност. Имено, на 

над балканските владенија на Византија, 

Македонија, се надвиснала опасноста од 

неизбежно довело до промена во структурата 

се одразило врз црковниот живот и воопшто 

 

ранохристијанската Црква во Македонија 

Словените што особено добиле на интензитет кон 

VII век. Гледано низ призмата на пишаните 

словенските навлегувања, во посочениот период 

што била под јурисдикција на Јустинијана 

згаснал. Пошироко погледнато, единствено 
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Тесалоника продолжила да егзистира како административно-политички и 

црковен центар благодарение на фактот што градот не бил освоен од 

Словените. Сите други епископски седишта во Македонија воопшто не се 

спомнуваат во изворите. Од оваа констатација исклучок се епископите од 

Стоби, Јован и Маргарит, како и едескиот, амфиполскиот и филипискиот 

епископ. Tие се спомнуваат во контекст на нивното учество на два големи 

црковни собори: Шесттиот вселенски собор и помесениот Трулски црковен 

собор. 

Одржувањето на Шестиот вселенски собор е поврзано со 

монотелитизмот. Имено, во VII век христолошкиот спор во врска со 

монофизитското учење добил нова форма наречена монотелитизам. 

Суштината на новото учење се состоела во тврдењето дека Исус Христос има 

само една волја и соодветно на тоа едно дејство т.е. енергија. Според 

монотелитизмот станува збор за Божјата волја притоа негирајќи ја човечката 

волја и енергија во природата на Исус Христос. Ова било сосема спротивно 

на учењето на правоверната Црква и Халкедонскиот симбол на верата, кој, 

иако конкретно не ги дефинира овие поими, сепак посредно упатува дека 

Исус Христос има две волји – Божја и човечка што се неразделни една од 

друга356.  

Со цел да се воспостави единство во верата, императорот Константин 

IV (668–685) го свикал Шестиот вселенски собор што се одржал во 

Константинопол од 7 ноември 680 до 16 септември 681 година. Соборот 

одржал вкупно 18 заседанија во присуство на најмногу 153 учесници357. Mеѓу 

нив од особена важност за нашиот предмет на проучување е учеството на 

                                                 
356 сп. Epistola III, Sergii Constantinopolitani Episcopi Ad Honorium Papam (PL 80), col. 470. 
357 Бројот на учесниците се разликувал од заседение до заседание. На последното заседание 

биле донесени актите на Соборот зад кои се потпишале 153 епископи-учесници (Mansi XI, 

639–677). 
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двајца епископи од Македонија: Јован, епископот на Тесалоника и Јован, 

епископот на Стоби (Joanne episcopo Thessalonicensi и Joanne episcopo 

Stoborum)358. 

Она што предизвикува особено внимание во врска со учеството на 

двајцата македонски епископи на Шестиот вселенски собор е фактот што не 

присуствувале на отворањето на Соборот. Имено, митрополитот Јован од 

Тесалоника во актите, како присутен на Соборот се спомнува од 10-тото до 

18-тото заседание359, а пак, Јован од Стоби присуствувал на само две: 16-тото 

и последното, 18-тото заседание360. Овие факти упатуваат на две 

претпоставки. Првата е дека епископите од Тесалоника и од Стоби биле 

присутни во Константинопол од почетокот на Соборот но од непознати 

причини, не земале учество на нив. Втората е дека задоцниле. Нас ни се чини 

поверојатна втората претпоставка особено ако се има предвид целокупната 

политичко-безбедносна ситуација во Македонија и воопшто во Византија кон 

крајот на 70-тите и почетокот на 80-тите години од VII век. Тоа е период кога 

речиси целата територија на Македонија и пошироко на Балканот е 

преплавена од Аварите и Словените. Притоа целото нивно внимание било 

насочено кон освојувањето на градот Тесалоника, кој во наведениот период 

бил под континуирана словенска опасност. Токму аварското и словенското 

присуство ги правело копнените патишта од Тесалоника до Константинопол 

мошне небезбедни за патување.  

Воедно, кон крајот на 70-тите години на VII век поради опасноста од 

Арабјаните и морските патишта биле подеднакво опасни за патување. Иако 

                                                 
358 Mansi XI, 390; 614.  
359 Mansi XI, 390; 458; 519; 552; 583; 603; 611; 622; 626. Десеттото заседание на Шестиот 

вселенски соборот се одржало на 18 март 681 година и оттука тесалоникискиот митрополит 

доцнел цели 5 месеци од започнувањето на работата на Соборот. 
360 Mansi XI, 614; 627. Шеснаесеттото заседание на Соборот се одржало на 9 август 681 

година и оттука епископот на Стоби задоцнил цели 10 месеци. 
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во 678 година по неуспешниот обид на Арабјаните да го освојат 

Константинопол Византија склучила мир со нив361, сепак може да се 

претпостави дека морските патишта сè уште не биле целосно безбедни. 

Оттука сметаме дека токму слабата безбедност на сувоземните и морските 

патишта на релацијата Тесалоника – Константинопол е главната причина за 

доцнењето на епископите од Тесалоника и од Стоби на Шестиот вселенски 

собор. 

Шестиот вселенски собор завршил со победа на противниците на 

монотелитизмот, кој бил осуден како еретичко учење. За ова сведочат 

завршните акти усвоени на Соборот со кои бил дополнет симболот на верата: 

 

„Исто така проповедаме, врз основа на учењето на Светите Отци, дека во 

Него се две природни енергии, или две волји и две неодвоени, неменливи, 

неразделни и неслиени природни дејства. Неговата човечка волја не 

противречи и не е спротивна, туку следи, или подобро кажано, се 

потчинува на Неговата божествена и семоќна волја“362.  

 

Овие акти биле потпишани од сите учесници на Шестиот вселенски 

собор. Меѓу нив ги исчитуваме гореспоменатите епископи на Тесалоника и 

Стоби: двајцата со исто име Јован. (Joannes misericordia Dei episcopus 

Thessalonicensis civitatis, & apostolicae fedis Romae vicarius & legatus deiniens 

subscripti363 и Joannes misercordia Dei episcopus Stoborum civitatis definiens 

subscripti)364.  

Тесалоникискиот митрополит Јован се споменува и меѓу 

потписниците на писмото што од Соборот било испратено до папата Агатон 

                                                 
361 сп. Theophanis, Chronographia, A.M. 6171. 
362 Карташов, Васељенски сабори, том II, 168; сп. Mansi XI, 679. 
363 Mansi XI, 639; 670. 
364 Mansi XI, 646; 674. 
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(678–681) во кое биле изнесени заклучоците

податокот дека потписот на митрополитот

што повторно доволно јасно сведочи за

Тесалоникиската црква. 

 

Десеттина години подоцна изворите

епископи од Македонија на Трулскиот

Филипи, Андреј од Амфипол, Исидор

Сметаме дека тројца од нив – едескиот

биле само титуларни епископи367. Имено

од Аварите и Словените и престанале

дека овие епископи, впрочем, како 

Словените, се засолниле во побезбедните

титуларноста. Епископите од Македонија

Словените се засолниле во градот

тврдина368. 

Во науката постојат и спротивни

прифаќаме во врска со егзистирањето

90-тите години на VII век. Станува збор

                                                 
365 „...Joannes misercordia Dei episc. Thessalonicensis civitatis, pro me et synodo quae sub est 

simililer subsignavi“ (Epistola IV, Patres Synodi Sextae Ad Agathonem Papem
366 Mansi XI, 994. 
367 сп. G.Ostrogorski, “Byzantine Cities in the Early M

13 (Cambridge: 1959), 57–58; Ирена Стефоска

до почетокот на X век (Скопје: Три Д, 2002), 100
368 сп. Братож, „Ранохристијанската црква во Македонија
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заклучоците365. Во овој контекст е важен 

митрополитот Јован се наоѓа на петтото место, 

сведочи за неговиот углед и воопшто угледот на 

 

подоцна изворите сведочат за учество на четири 

Трулскиот помесен црковен собор: Андреј од 

Исидор од Едеса и Маргарит од Стоби366. 

едескиот, амфиполскиот и стобскиот епископ – 

Имено, нивните епископии биле разурнати 

престанале да постојат. Може да се претпостави 

како и сите други што биле загрозени од 

побезбедните градови задржувајќи ја 

Македонија, во најголем дел, пред налетот на 

градот Тесалоника кој останал неосвоена 

спротивни мислења од ставот што ние го 

егзистирањето на Стобската епископија во 80-тите и 

Станува збор за претпоставката што ја изнесуваат 

Joannes misercordia Dei episc. Thessalonicensis civitatis, pro me et synodo quae sub est 

Patres Synodi Sextae Ad Agathonem Papem [PL 87], col. 1253). 

Byzantine Cities in the Early Middle Ages”, Dumbarton Oaks Papers, no. 

Стефоска, Словените на почвата на Македонија – од VII 

, 2002), 100–101.  

црква во Македонија“, 78–80.  



Драган ЗАЈКОВСКИ 
Христијанството во Македонија од 313 до 700 година (2. дополенето изд.) 

195 

 

 

И. Микулчиќ369 и В. Поповиќ370 дека Стобската епископија во доцниот VII 

век била обновена од страна на Сермесијаните. Тие повикувајќи се на делото 

Чудата на свети Димитриј Солунски
371, каде се вели дека Сермесијаните се 

населиле во Керамиското Поле, споменатиот топоним го убицираат во 

околината на Прилеп изнесувајќи мислење дека епископијата во Стоби била 

обновена под влијание на овие новодојдени христијани. На оваа 

претпоставена убикација се спротивставуваат Т. Томовски372, К. Аџиевски373 

и И. Стефоска374, кои топонинот Керамиско Поле го убицираат во близината 

на Тесалоника. Тие како аргумент го користат сведоштвото во Чудата на св. 

Димитриј Солунски каде се вели дека Сермесијаните отишле по храна кај 

Драгувитите од кои дознале за близината на градот Тесалоника. 

                                                 
369 Микулчиќ, Антички градови, 338. 
370 Статијата на V. Popović, “Aus Origenes De La Slavisation Des Balkans: La Constitution Des 

Premieres Sklavinies Macedoniennes Vers La Fin Du VI Siecle”, Academie Des Inscritpions – 

Belles – Lettres, Comptes Rendus Des Seances De L’Annee 1980 (Paris: 1980) не ми беше 

достапна за користење и оттука ја користам посредно од кај Стефоска, Словените. 
371 сп. Lemerle, Miracles I, 5 (290) 229. 
372 Томо Томоски, „Белешки за неколку малку познати места во средновековна Македонија“, 

Историја, бр. 2, год. XVII (Скопје: 1981), 75–80. 
373 Коста Аџиевски, Пелагонија во средниот век (Скопје: ИНИ, 1994), 25–29. 
374 Стефоска, Словените, 101. 





 

ДОДАТОК 

 

Археолошки сведоштва: Краток
(Стоби, Хераклеја Линкестис, Баргала
 

Историјата на ранохристијанската

на денешна Република Македонија

материјални извори. Тука се вбројуваат

ранохристијански цркви, односно базилики

други најразличен вид археолошки

провиниенција. Од особено значење

христијанизација во одделни региони во

базилики и нивната концентрација на теренот

за евидентирани околу 300 сакрални

базилики, датирани во IV–VI век376. 

остатоци од раскошно внатрешно уредување

фрескоживопис на ѕидовите и богата а

Историчарите на уметност потврдуваат

уметност на почвата на Македонија

                                                 
375 Основен тип на ранохристијанска црква на

составена од полукружна апсида, најчесто три

на базиликата се среќава атриум, катихумениум

(Микулчиќ, Антички градови, 339; в. Виктор

Македонска цивилизација, 2003), 55.  
376 Археолошка карта II. 

Краток преглед 
Линкестис, Баргала, Лихнидос) 

ската Црква (V–VII век) на територијата 

Македонија е документирана со значителен број 

вбројуваат археолошките остатоци од 

односно базилики375, потоа епиграфските натписи и 

археолошки артефакти од христијанска 

значење при согледувањето на степенот на 

региони во Р Македонија се ранохристијанските 

концентрација на теренот. Во овој контекст е и податокот 

сакрални ранохристијански објекти, најчесто 

 Повеќето од нив се карактеризираат со 

внатрешно уредување, ѕидни и подни мозаици, со 

богата архитектонска пластика. 

 

 

уметност потврдуваат дека во ранохристијанската 

Македонија се чувствуваат силни влијанија од 

црква на територијата на Македонија е базиликата што е 

најчесто три кораби и нартекс. Неретко како составен дел 

катихумениум и крстилница, односно баптистериум 

Виктор Лилчиќ, Ранохристијанска црква (Скопје: 
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Истокот. Бројните наоди на мермерна пластика во ранохристијанските 

базилики откриени на македонска територија имаат директни аналогии со 

уметничкиот стил што е карактеристичен за константинополските цркви. 

Токму ова Иван Микулчиќ377 го користи како аргумент за претпоставката 

дека ѕидари и уметници од Константинопол учествувале во изградбата и 

украсувањето на епископските базилики во Скупи, Стоби, Хераклеја и 

Лихнидос. Подоцна овие поголеми македонски градови станале центар за 

пренесување на ранохристијанската уметност и архитектура во помалите 

градови и населени места во регионот, најмногу благодарение на локалните 

градители. 

Во овој контекст особено внимание треба да се посвети на подните 

мозаици од базиликите посведочени на почвата на Македонија. Тука, освен 

од Константинопол, се препознаваат влијанија од повеќе духовни и 

уметнички центри од Блискиот Исток и Северна Африка378. За тоа најдобро 

сведочи орнаментиката чии аналогии се наоѓаат во ранохристијанските 

мозаици на Истокот и Северна Азија. Како илустрација ќе го споменеме 

симболот на свастиката посведочен на мозаикот во крстилницата во Големата 

ранохристијанската базилика на Плаошник379. Станува збор за симбол чии 

корени се на Истокот со значење на вечен живот. Токму затоа, не случајно е 

посведочен во крстилницата каде се изведувала светата тајна на кршение, 

која, според христијанската догма, ги чистела верниците од гревовите 

воведувајќи ги на патот за вечниот живот во рајот. 

 

                                                 
377 Микулчиќ, Антички градови, 307. 
378 Гордана Цветковић-Томашевић, Рановизантиски подни мозаици: Дарданија, Македонија, 

Нови Епир (Београд: 1978), 45. 
379 Паско Кузман, Охрид светско наследство. Едиција Македонско културно наследство 

(Скопје: Управа за заштита на културното наследство, 2009), 67. 
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Од особена важност при реконструкција

епископат во Македонија се епиграфските

при истражувањата поврзани за тогашната

поради фактот што честопати сведочат

хиерархиски чинови. Д. Фејсел380 правејќи

ранохристијанските натписи најдени

околу дванаесетина ѓакони и околу

епиграфските споменици. Само врз основа

претпостави дека Црквата во Македонија

црковна хиерархија, од највисоки до

сосема јасно сведочи за степенот на нејзиниот

Најчесто епиграфските натписи

надгробни споменици. Ктиторските натписи

посвета и со потпишано име на дарителот

од базиликите, а неретко и на камените

неколку натписи во форма на монограм

Најчесто ранохристијанските базилики

помал број случаи во закрепостени села

                                                 
380 Denis Feissel, Recueil des inscriptions chrétiennes de Macédoine du IIIe au VIe siècle

Suppl. VIII, École française d’Athènes, 1983, 230
381 Feissel, Recueil des inscriptions chrétiennes de Macédoine
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при реконструкција на ранохристијанскиот 

епиграфските споменици. Тие се важен елемент 

тогашната црковна организација, пред сè 

честопати сведочат за свештенички функции и 

правејќи детален попис и каталогизација на 

најдени во Македонија изнесува податок за 

околу дваесет презвитери посведочени на 

врз основа на овие податоци може да се 

Македонија во V–VII век имала развиена 

највисоки до најниски свештенички чинови. Ова 

на нејзиниот развој.  

натписи се ктиторски, а еден помал дел се 

Ктиторските натписи се од два типа: со анонимна 

дарителот. Најчесто се испишани на мозиците 

камените капители и плочи. Познати се и 

монограм381. 

 

 

ранохристијанските базилики биле градени во градовите, а во 

села и кастели. Оттука базиликите, заедно 

Recueil des inscriptions chrétiennes de Macédoine du IIIe au VIe siècle, BCH, 

230–235. 

Recueil des inscriptions chrétiennes de Macédoine, 94–215. 
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со епиграфските споменици, се едни од основните индикатори во убикацијата 

на црковните центри и епископии посведочени во литерарните извори.  

 Ранохристијанската археологија на почвата на Македонија, 

споредбено со другите локалитети, најдалеку во своите истражувања 

стигнала во Стоби. Воедно најстарата досега откриена ранохристијанска 

базилика на територијата на Македонија се наоѓа токму во Стоби, датирана 

во првата половина на IV век. Подоцна, во V век, на нејзината основа е 

изградена епископската базилика, во литературата позната и како Базилика на 

епископот Филип382. Притоа Старата базилика во Стоби во науката сè уште 

предизвикува полемика околу нејзината градба и првобитна намена. Имено, 

според претпоставката на И. Микулчиќ383, ѕидовите на Старата базилика во 

Стоби биле „слаби и ѕидани од плитар и кал“. На ова се спротивставува Б. 

Алексова384, која изнесува мислење дека при изградбата на Старата базилика 

биле користени градежни материјали од некој пагански храм што бил урнат 

од христијаните. Таа овој пагански храм го убицира јужно од базиликата 

претпоставувајќи дека еден дел од него во времето на Константин Велики бил 

пренаменет во крстилница, а другиот дел бил урнат. Ние, пак, имајќи ја 

предвид тогашната пракса на местото на урнатите пагански светилишта да се 

градат христијански храмови, сметаме дека е голема веројатноста таков да е 

                                                 
382 Микулчиќ, Антички градови, 310; E. Kitzinger, “A Survey of the Early Christian Town of 

Stobi”, Dumbarton Oaks Papers, no. 3 (Cambridge: 1946), 83–161; Mano – Zissi, “Stratigraphic 

problems”, 185–32; Блага Алексова, „Старата епископска базилика во Стоби“ во 

Археолошките откритија на почвата на Македонија, кн. 19 (Скопје: МАНУ, 2008), 669–698; 

Иванка Николајевић-Стојковић, Рановизантиска декоративна пластика у Македонији, 

Србији и Црној Гори (Београд: 1957), 55; Ирена Т. Петровска, „Два ранохристијански 

дедикаторски натписа од Стоби“, Македонско наследство, бр. 34–35 (Скопје: 2009), 151–156; 

Стефоска, Словените, 32. 
383 Микулчиќ, Антички градови, 310. 
384 Алексова, „Старата епископска базилика во Стоби“, 679. 
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случајот и со Старата базилика во Стоби. Сепак, во недостаток на 

материјални извори, останува идните археолошки ископувања да ја потврдат, 

или да ја демантираат нашата претпоставка.  

Она што врз основа на пронајдениот археолошки материјал со 

сигурност се знае е дека таванот на наведената базилика бил живописан со 

кругови во комбинација со флорални орнаменти385. Освен тоа, при 

археолошките ископувања посведочен е нејзиниот мозаичен под што содржи 

натпис на старогрчки јазик на кој се спомнува името на Евстатиј – 

најверојатно епископ во Стоби. Од натписот се дознава дека Евстатиј ја 

обновил црквата, што укажува на тоа дека таа била оштетена и реновирана. 

Притоа ако прифатиме дека Старата епископска базилика во Стоби е 

изградена во првата половина на IV век, непосредно пред 325 година386, 

тогаш претпоставуваме дека можеби оштетувањето настанало во годините на 

Јулијан Апостат (361–363) кога христијанството, за кратко време, повторно 

било забрането како религија. 

Во V век врз Старата базилика била подигната, поголемата по 

димензии, Епископска базилика. Нејзината изградба во науката сè уште 

предизвикува полемика. Имено, Б. Алексова387 смета дека Старата базилика 

не била урната, ниту пак запалена, туку дека градежните активности во V век 

едностано го поклопиле овој објект на чии темели бил дограден новиот 

сакрален објект. Притоа како ктитор на оваа нова базилика се спомнува 

епископот Филип. Ова се дознава од натписот што стоел над влезот во наосот 

                                                 
385 Wiseman, “Gods, War and Plague”, 143. 
386 Два аргументи одат во прилог на претпоставката дека Старата базилика во Стоби треба да 

се датира пред 325 година. Првиот е пронајдениот нумизматички материјал од времето на 

Константин Велики, а пак вториот аргумент е најраното спомнување на Стобската 

епископија во 325 година во контекст на учеството на нејзиниот епископ Будиј на Првиот 

вселенски собор во Никеја. 
387 Алексова, „Старата епископска базилика во Стоби“, 675. 
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на базиликата388. Оттука оваа базилика во литературата се среќава со името 

на ктиторот Филип.  

Со археолошките ископувања внатре во базиликата е посведочено 

постоење на мала засводена гробница со вертикален влез. Тука, веројатно, се 

наоѓал гроб на некој црковен великодостојник или, пак, се чувале моштите на 

некој локален, сè уште анонимен маченик од Стоби. Околу базиликата се 

доградени повеќе помошни простории: до јужниот ѕид била изградена 

крстилница со мозаичен под389, а на западната страна атриум врамен со 

колонади. 

Што се однесува до датирањето на Епископската базилика, таа најрано 

е датирана од страна на Д. Фејсел390, кој смета дека ктиторот Филип е 

претходник на епископот Никола спомнат како учесник на Четвртиот 

вселенски собор одржан 451 година во Халкедон. Приближно исто датирање 

предлага и Иванка Николаевиќ-Стојковиќ391, која врз основа на 

декоративните елементи смета дека базиликата била изградена во почетокот 

или првата половина на V век. Таа во аргументација на датирањето прави 

аналогија со слични примери на декоративна камена пластика најдена во 

константинополските базилики од наведениот период.  

Наспроти датирањето што го предложиле Д. Фејсел и И. 

Николаевиќ-Стојковиќ се изјасниле Ф. Папазоглу и Р. Поповиќ. Имено, Ф. 

Папазоглу392 смета дека епископот Филип околу 500 година ја изградил 

                                                 
388 Feissel, Recueil des inscriptions chrétiennes de Macédoine, 230–231, стр. 274. 
389 На мозаикот има претстави на барски птици, срни како пијат вода, пауни и флорални 

елементи. Станува збор за библиската претстава за вечниот живот во рајот. 
390 Feissel, Recueil des inscriptions chrétiennes de Macédoine, 230–231. 
391 Иванка Николајевић-Стојковић, Рановизантиска декоративна пластика у Македонији, 29. 
392 Папазоглу, Македонски градови, 134.  
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базиликата, а, пак, Р. Поповиќ393 ја датира од крајот на V и почетокот на VI 

век. 

Карактеристично за Епископската базилика во Стоби се откриените 

две нивоа на мозаици што се наоѓаат на нејзиниот јужен кораб394. Постариот 

од нив е датиран од средината на V век, а пак другиот од крајот на V или 

почетокот на VI век. За нашиот предмет на проучување е важен постариот 

мозаик што содржи два натписи на старогрчки јазик: едниот е информација за 

донацијата на Перистерија395, а вториот е дидакација на ѓаконисата поставен 

по завет на матроната396. Вториот натпис е од особена големо значење за 

реконструкција на црковната хиерархија во Црквата во Стоби дотолку повеќе 

ако се има предвид дека многу мал број епиграфски извори од подрачјето на 

Илирик сведочат за постоењето на институцијата ѓакониса.  

Во контекст на реконструкцијата на црковната хиерархија во Стоби ќе 

го наведеме и епиграфскиот натпис на надгробната плоча на архиѓаконот 

Теофил397. Натписот се датира во VI век и сведочи за постоењето на 

функцијата архиѓакон во Црквата во Стоби. Ова е особено важно ако се има 

предвид дека архиѓаконот е прв во рангот на ѓаконите што упатува на фактот 

                                                 
393 Поповић, Рано хришћанство на Балкану, 120–121. 
394 Репрезентативноста на подните мозаици го навеле И. Микулчиќ да претпостави дека во 

нивната изработка учествувале мајстори од Константинопол (Микулчиќ, Антички градови, 

311). Наспроти него Блага Алексова претпоставува дека во изработката на мозаиците во 

Стоби учествувале мајстори од Солун (Алексова, „Старата епископска базилика во Стоби“, 

684). 
395 Алексова, „Старата епископска базилика во Стоби“, 680; Петровска, „Два 

ранохристијански дедикаторски натписа од Стоби“, 154; Feissel, Recueil des inscriptions 

chrétiennes de Macédoine, 231, br. 275. 
396 Алексова, „Старата епископска базилика во Стоби“, 680; Петровска, „Два 

ранохристијански дедикаторски натписа од Стоби“, 154; Feissel, Recueil des inscriptions 

chrétiennes de Macédoine, 232, br. 276. 
397 Feissel, Recueil des inscriptions chrétiennes de Macédoine, 233, No. 281.  



Драган ЗАЈКОВСКИ 
Христијанството во Македонија од 313 до 700 година (2. дополенето изд.) 

204 

 

 

дека Црквата во Стоби имала повеќе ѓакони. Освен тоа, тогашната црковна 

пракса сведочи дека единствено поголемите епископии имале архиѓакони. 

Освен Старата базилика, односно Епископската базилика на епископот 

Филип, на локалитетот во Стоби се најдени уште три ранохристијански 

базилики со сакрален карактер: Централната базилика (синагога), Северната 

базилика и т.н. Коцкарница. Освен нив, археолозите на локалитетот 

идентификувале Епископска резиденција и Цивилна базилика, како и четири 

други ранохристијански базилики во непосредна околина на Стоби меѓу кои 

и Гробишната базилика (extra muros). Во поширокиот регион на Стоби се 

најдени уште вкупно 20 ранохристијански базилики398. 

Централната базилика во Стоби има трикорабна диспозиција. 

Карактеристично за неа е нејзината изградба врз темелите на постара 

хебрејска синагога. Оттука таа се датира кон крајот на IV или почетокот на V 

век кога се претпоставува дека христијаните ја урнале синагогата и на нејзино 

место подигнале христијански храм399.  

Северно од античкиот театар во Стоби е пронајдена уште една од 

низата ранохристијански трикорабни базилики со нартекс и ексонартекс 

датирана во V–VI век. Централниот кораб, нартексот и апсидалниот простор 

во првата фаза од нивната изградба имаат мозаичен под со геометриски 

                                                 
398 Микулчиќ, Антички градови, 318. 
399 Wiseman, “Gods, War and Plague”, 33; Поповић, Рано хришћанство на Балкану, 122. Во 

науката сè уште постои полемика во врска со точното датирање на синагогата во Стоби. 

Според Ѓ. Мано-Зиси, нејзината прва фаза на изградба треба да се датира кон крајот на III в. 

пр.н.е., а пак според В. Поехлман таа се датира од крајот на III и почетокот на II в. пр.н.е. 

Сепак, Поехлман смета дека синагогата била реновирана и проширена во 163 г. пр.н.е., кога и 

го датира натписот на Полихармос, сопсвеникот на куќата каде се наоѓала синагогата (W. 

Poehlman, “The Polycharmos Inscription and Synagogue I at Stobi” во Studies in the Antiquities of 

Stobi, t. III, ed. Blaga Aleksova, James Wiseman (T. Veles: Makedonska revija, 1981), 235–248; 

Mano-Zissi, “Stratigraphic problems”, 185–232). 
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мотиви, а пак подоцнежниот под е од големи тули со фонтана во средината на 

централниот кораб. Во литературата оваа базилика е позната под името 

коцкарница поради коцките за играње на среќа што се најдени при 

археолошките ископувања на објектот. 

Од крајот на V и почетокот на VI век се датира Северната базилика во 

Стоби. Црквата е ранохристијанска трикорабна базилика, чии странични 

кораби се надоградени на централниот. Објектот има простран атриум, 

ексонартекс, нартекс, како и крстилница од северната страна. Се 

претпоставува дека кон крајот на IV и почетокот на V век имала сакрален 

карактер, но потоа била претворена во профана градба.  

Северно од Епископската базилика во Стоби е пронајден уште еден 

објект од христијанска провиниенција. Станува збор за објект познат како 

Епископска  резиденција чија изградба се датира во IV век. Првата намена на 

објектот била христијански ораториум, а во V век бил претворен во 

епископска резиденција.  

 Во непосредна близина на Стоби е најдена Гробишната базиликата. Се 

работи за extra muros базилика – трикорабна со двојна апсида со нартекс и 

крипта јужно од нартексот во функција на мартириум. 

 Прашањето за згаснување на Стобската епископија е тесно поврзано 

со егзистирањето на градот како урбана средина. Имено, последните монети 

што се пронајдени во Стоби потекнуваат од 584/585 година400. Оттука 

произлегува претпоставката дека Стоби настарадал неколку години по 585 

година кога, впрочем, настрадале Баргала, Хераклеја Линкестис и тврдините 

во Прилепско. 

  

                                                 
400 Микулчиќ, Антички градови, 338; Mano-Zissi, “Stratigraphic problems”, 230. 
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Врз основа на долгогодишните

Линкестис, археолозите откриле многубројни

да се претпостави дека и во овој дел 

да се шири уште во првите векови

пронајдениот археолошки материјал

доцната антика, односно во периодот

сведочат дека веднаш по признавањето

религија во Империјата, христијаните

изградба на мошне впечатливи црковни

или Епископска и Гробишна базилика

мера се сочувани и остатоци од архитектонска

мозаични подови и остатоци од ѕидна

Хелаклеја Линкестис археолозите пронашле

ранохристијанска провиниенција. Дел

                                                 
401 Археолошка карта II, 20–24; Елица Манева

Културно наследство XVI (1989) (Скопје: 1993

Линкестис“ во Археолошките откритија на почвата

2009), 835–850; Гордана Цветковић-Томашевић

ранохрошћанској Хераклеји“ во Археолошките

(Скопје: МАНУ, 2009), 823–834; Фанула Папазоглу

год. IV, том 2 (Скопје: 1954), 308–345; Аница

сведоштва за ранохристијанска Хераклеја“, Зборник

157–163; Поповић, Рано хришћанство на Балкану

330; Алексова, „Старохристијанските ...“, 54.

Драган ЗАЈКОВСКИ 
од 313 до 700 година (2. дополенето изд.) 

206 

 

долгогодишните ископувања на локалитетот Хераклеја 

многубројни археолошки наоди од кои може 

 од Македонија христијанството почнало 

векови од новата ера. Најголемиот дел од 

материјал припаѓа на културните комплекси на 

периодот IV–VI век401. Археoлошките наоди 

признавањето на христијанството за рамноправна 

христијаните во Хераклеја Линкестис започнале со 

црковни објекти: три базилики (Мала, Голема 

базилика) и една епископска палата. Во извесна 

од архитектонска и декоративна пластика, 

ѕидна декорација. Освен ова, на локалитетот 

пронашле и многубројни предмети од 

Дел од овие предмети украсени со 

Елица Манева, „Хераклеја во раното христијанство“, 

1993), 17; Ibidem, „Базиликата Де од Хераклеја 

на почвата на Македонија, кн. 19 (Скопје: МАНУ, 

Томашевић, „Епископски двор и манстир у 

Археолошките откритија на почвата на Македонија, кн. 19 

Папазоглу, „Хераклеја и Пелагонија“, Жива Антика, 

345; Аница Ѓорѓиевска, „Книжевни и епиграфски 

Зборник радова Ниш и Византија VI (Ниш: 2008), 

 Балкану, 109–119; Микулчиќ, Антички градови, 

 ...“, 54. 
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христијанска декорација имале култна намена, но голем дел биле и предмети 

за секојдневна употреба како накит, светилки, керамика и сл.402. 

 Од досега археолошки посведочените ранохристијански базилики за 

најстара се смета Малата базилика позната и како Базилика А чии најрани 

фази на градба се датираат во IV век. Таа се состои од три простории што се 

надоврзуваат сукцесивно и се градени во различен временски интервал. 

Наосот на Малата базилика има две колонади поделен на три кораби, а пак, 

нејзиниот олтарен простор е декориран со поден мозаик.  Западно од наосот 

се наоѓаат уште две простории. Едната просторија е крстилница, а другата 

катихумениум. Катехумениумот, исто,како и олтарот, е обложен со мозаичен 

под. Што се однесува, пак, до крстилницата, таа се датира во првата половина 

на V век. Во овој контекст треба да се напомене мислењето на И. 

Николаевиќ403, која потенцира дека карактеристика на ранохристијанските 

крстилници е нивното градење во епископските центри. Според неа, речиси 

без исклучок, постоењето на крстилница во рамките на базиликата упатува на 

епископско седиште. 

 На локалитетот Хераклеја Линкестис со својата монументалност се 

издвојува Големата или Епископска базилика датирана во V–VI век404. Таа се 

                                                 
402 Во оваа група предмети особено место зазема шлемот со спојки што е единствен по 

својата христијанска симболика. Станува збор за војнички шлем произведен меѓу 497 и 523 

година. И покрај лошата зачуваност, со голема доза на сигурност може да се реконструира 

неговата декорација која е од ранохристијанска провиниенција (Елица Манева, 

„Нумизматички предлошки во декорацијата на шлемот со спојки од Хераклеја, монетите и 

монетоковниците во Македонија“ во Зборник на трудови од симпозиумот по повод 

наставната и научната дејност на Ксенте Богоев [Скопје: 2001], 85–91; Ibidem, „Шлем со 

спојки од Хераклеја“ во Археолошките откритија на почвата на Македонија, кн. 19 [Скопје: 

МАНУ, 2009], 861–886). 
403 Иванка Николајевић, „Ранохришћанске крстионице у Југославији“, Зборник радова 

Византолошког инситута, бр. 9 (Београд: 1966), 225. 
404 Оваа базилика во литературата се среќава и како Базилика Це.  
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состои од отворен трем со колонади, потоа нартекс, трикорабен наос, два 

анекси северно од нартексот и три јужни анекси405. Подовите во сите нејзини 

простории се обложени со мозаици изработени со геометриски, флорални и 

зооморфни мотиви. Врз основа на стилот на изработка, мозаиците се датираат 

кон крајот на V или во почетокот на VI век406. Од епиграфскиот натпис најден 

во средниот кораб се дознава дека ктитор на објектот бил доместикот 

Виника407. 

 Во контекст на епиграфските споменици, на локалитетот Хераклеја 

Линкестис се пронајдени поголем број ранохристијански натписи. Од нив 

прво ќе ги издвоиме двата натписи на кои е посведочено името на епископот 

Јован; првиот е натпис на фонтаната, односно градската чешма на кој пишува 

дека „во 35 година од владеењето на најпобожниот господар наш Флавиј 

Јустинијан и во времето на себлажениот епископ направена е фонтана на 

градот во месец септември, десетти ден, десетти индиктион“408; вториот 

натпис е всушност монограм врежан во еден капител што според Иванка 

Николаевиќ-Стојковиќ409 го содржи името на претходно споменатиот 

епископот Јован. 

 Од ранохристијанска провиниенција се и извесен број надгробни 

натписи. Меѓу нив ќе ги издвоиме епитафите на еден презвитер чие име 

                                                 
405 Манева, „Хераклеја во раното христијанство“, 19. 
406 Николајевић, „Ранохришћанске крстионице“, 299. 

407 В. Калпаковска и А. Ѓорѓиевска, Животот во Хераклеја Линкестис преку епиграфските 

споменици (Битола: 2003), 67; Ѓорѓиевска, „Книжевни и епиграфски сведоштва“, 160. 

Интересно за овој натпис е фактот што тој е напишан на латински јазик за разлика од 

најголемиот број други натписи во Македонија што се на старогрчки јазик.  
408 Калпаковска и Ѓорѓиевска, Животот во Хераклеја Линкестис, 160; Томе Јанакиевски, 

“Herakleja Lyncestis – Фонтана” во Старохристијанска археологија на Македонија: прилози 

од научен собир, ур. Блага Алексова и др. (Скопје: МАНУ, 2003), 195. 
409 Николајевић-Стојковић, Рановизантиска декоративна пластика у Македонији, 41. 
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Аница Ѓорѓиевска и Весна Калпаковска410 го исчитуваат како Епифаниј или 

Теофан, потоа надгробниот натпис на чтецот Василиј датиран во V–VI век411, 

епитафот на дукинаријот Бененат, како и епитафот на војникот по име 

Спуркиј, кој Фанула Папазоглу412 го датира кон крајот на IV век.  

 Во прилог на претпоставката дека христијанството било поодамна 

раширено на просторот на Пелагонија може да се земе и податокот дека 

градот Хераклеја Линкестис како важен духовен центар во тој регион, во 

годините непосредно по 313 г. станал важно и угледно епископско седиште. 

За ова сведочи фактот што епископите од Хераклеја, чија јурисдикција се 

протегала на целиот регион на Пелагонија, учествуваат на поважните 

црковни собори. 

 За ширењето на христијанството во Пелагонија сведочат и остатоците 

од вкупно 11 ранохристијански споменици, во најголем дел откриени во 

нејзиниот јужен дел во близина на селата Цапари и Суводол, како и во 

месноста Рамненска Тумба. Најголемиот дел од нив се датирани во периодот 

IV–VI век413. Во близината, пак, на селото Доленци, каде Иван Микулчиќ414 

го убицира градот Никеја, се откриени вкупно 10 базилики од кои една на 

локалитетот, две во негова непосредна близина и седум во пошироката 

околина. 

                                                 
410 В. Калпаковска и А. Ѓорѓиевска, „Два необјавени натписи од Хераклеја Линкестис“, 

Прилози XLI, (Битола: ДНУ, 2001), 127. 
411 Feissel, Recueil des inscriptions chrétiennes de Macédoine, 225, br. 269. 
412 Фанула Папазоглу, „Ранохришчански натпис из Хераклеје“, Зборник ФФ у Београду, бр. 

11, (Београд: 1970), 95. 
413 Виктор Лилчиќ, „Нови христијански наоди околу Прилеп“, Годишен зборник на 

Филозофскиот факултет во Скопје, 11/37 (Скопје: 1984), 87; Микулчиќ, Антички градови, 

178. 
414 Микулчиќ, Антички градови, 330. 
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 Археолошките извори упатуваат на постоење на голема христијанска 

заедница и на подрачјето на Прилеп и Прилепско. Во околината на Прилеп 

археолозите пронашле остатоци од значителен број ранохристијански 

споменици: базилики и остатоци од архитектонска и декоративна пластика415. 

Во овој контекст, Виктор Лилчиќ416 своето внимание го задржува на повеќе 

камени архитектонски елементи од ранохристијанската базилика во дворот на 

манастирот Св. Илија во близина на селото Браилово, што ги датира во IV–V 

век. 

 Во близина, пак, на селото Небрегово се наоѓа археолошкиот 

локалитет Манастириште каде исто така се пронајдени остатоци од 

ранохристијанска базилика. Правејќи детална анализа на археолошкиот 

материјал ископан на локалитетот, Виктор Лилчиќ417 смета дека станува збор 

за култно место чии корени ги датира во раноримскиот период. Тој на 

локалитетот лоцира мала некропола со античко светилиште врз која во IV век 

била изградена христијанска базилика. Во овој контекст треба да се спомене 

и археолошкиот материјал посведочен во близина на манастирот Св. 

Богородица во Трескавец. Археолозите претпоставуваат дека на тоа место 

постоел антички храм посветен на Аполон и Артемида врз чиишто остатоци 

во IV–V век била изградена ранохристијанска базилика418. 

 

                                                 
415 Виктор Лилчиќ, „Нови христијански наоди околу Прилеп“, 90; Археолошка карта II, 280–

319. 
416 Лилчиќ, „Нови христијански наоди околу Прилеп“, 90. сп. Виктор Лилчиќ, Македонскиот 

камен за боговите, христијаните и за живот по животот: античка камена архитектонска 

пластика во Република Македонија, том II (Скопје: Македонско наследство, 2001). 
417 Лилчиќ, „Нови христијански наоди околу Прилеп“, 98. 
418 Иван Микулчиќ, „Античко светилиште и тврдини на Клепа“, Годишен зборник на 

Филозофскиот факултет во Скопје, 10/36 (Скопје: 1983), 197–198. 
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 Литерарните и археолошките извори

на IV век мошне силна и угледна епископија

градот Скупи која со текот на времето

Тоа е периодот кога во градот 

интензивирало градењето на црковни

сведочат за две ранохристијански базилик

повеќе од четириесет базилики во неговата
 

 Според угледот што го уживал

треба да се спомене градот Лихнид – 

Епир. Од археолошките извори за 

седумте досега откриени ранохристијански

VI век. Од нив, според монументалност

Поликонхалната и Големата базилика

ранохристијански базилики на поширокиот
 

 Од досега пронајдените ранохристијански

репрезентативноста предничи Поликонхалкана

Нејзината архитектонска структура сведочи

двоен четворолист, раскошно декорирана

столбови декорирани со камена пластика

градењето на оваа базилика се одвивала

                                                 
419 Археолошка карта II, 362–388; Микулчиќ

скопската област, 93. 
420 Археолошка карта II, 238–279; Владо Маленко

Охридско“, Лихнид бр. 7 (Охрид: 1989), 3–22. 
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археолошките извори сведочат дека во првата половина 

угледна епископија – митрополија егзистирала во 

времето прераснала во ранг на митрополија. 

градот и неговата поширока околина се 

црковни објекти. Археолошките податоци 

ранохристијански базилики во градот Скупи и остатоци од 

во неговата поширока околина419. 

уживал меѓу останатата христијанска екумена 

 епископски центар во провинцијата Нов 

за Лихнидската епископија ги вбројуваме 

ранохристијански базилики датирани во период IV–

монументалноста, предничат двете на Плаошник – 

базилика – како и уште 16 други 

поширокиот простор на градот Лихнид420. 

ранохристијански базилки во Лихнид, според 

Поликонхалканата базилика на Плаошник. 

сведочи дека станува збор за базилика со 

декорирана со мозаични подови и мермерни 

пластика. Утврдено е дека крајната фаза во 

одвивала во втората половина на V век. 

Микулчиќ, Старо Скопје, 55; Бошкоски, Скопје и 

Владо Маленко, „Ранохристијански објекти во Охрид и 

22.  
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 Со археолошките ископувања започнати во 2001 година на 

локалитетот Плаошник, под темелите на Климентовата црква Св. 

Пантелејмон биле откриени остатоците од Големата трикорабна 

ранохристијанска базилика. На југоисточната страна од оваа базилика 

археолозите посведочиле постоење на комплекс за крштевање со предворје – 

квадратна крстилница со кружна писцине. Се претпоставува дека овој 

ранохристијански храм датира од крајот на V или  од почетокот на VI век. 

Таа, без сомнение, претставува една од најголемите ранохристијански 

базилики што досега се откриени во Лихнидос и околината421. 

Со најновите истражувања од 2007 и 2008 година на локалитетот 

Плаошник се откриени остатоци од нова, досега непозната, т.н. источна 

ранохристијанска базилика. При истражувањата во новооткриената базилика 

археолозите откриле фрагменти од стакло, фрагменти од фрески, потоа 

фрагменти од ѕидно сликарство, како и фрагмент од мозаичен под422.  Врз 

основа на откриените мозаици и стратиграфската поставеност на градбата, 

познавачите на оваа проблематика, Источната базилика ја датираат во 

периодот до средината на IV век.423 Според мислењето на М.Тутковски424, 

објектот имал функција на катедрален храм од времето на лихнидскиот 

епископ Зосим кој учествувал на Сердичкиот собор од 343 година. Тој 

изнесува мислење и дека Источната базилика од Плаошник е веројатно 

најстарата црква досега откриена во рамките на античкиот Лихнидос. 

Надвор од градот Лихнид, на локалитетот Св. Еразмо, археолозите 

пронашле трикорабна базилика што според своите димензии и култност 

заслужува посебно внимание. Имено, базиликата се состои од: простран 

                                                 
421 Тони Филиповски, Охрид во раниот среден век од V до XI век, докторска дисертација во 

ракопис (Скопје: 2010), 55. 
422 Мишко Тутковски, Ранохристијанските мозаици од Охрид (Скопје: Каламус 2014), 140 - 
141. 
423 Тутковски, Ранохристијанските мозаици од Охрид, 145. 
424 Тутковски, Ранохристијанските мозаици од Охрид, 145. 
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атриум со двориште и кружен базен

должината на двориштетото од северната

јужната страна, повеќе простории од северозападната

На јужната страна од базиликата е откриена

поврзана со храмот425. 

 

 Друга поголема епископија на

Баргала убициран кај денешното 

епископија најрано е посведочена врз

соборските акти од Четвртиот вселенски

каде се спомнува учеството на баргалскиот

наведен во рамките на провинцијата Македонија

Хиерокле. Што се однесува, пак, до 

христијанството во Баргала, треба да

базилика датирана во втората половина

трикорабна базилика со полукружна апсида

епиграфскиот натпис напишан на еден

претпоставува дека нејзин ктитор

истражувањето на комплексот на

                                                 
425 Вера Битракова-Грозданова, Споменици во
426 Блага Алексова, Епископијата на Брегалница

извршено врз основа на спомен-плочата напишана

на Градската порта во 371/2 година. 
427 Алексова, Епископијата на Брегалница, 54

A Preliminary Report” во Археолошките откри

(Скопје: МАНУ, 2009), 725. 
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базен во средината; трем со колонада по 

северната страна и источната половина од 

простории од северозападната страна; нартекс и наос. 

откриена крстилница која со ходник била 

 

епископија на почвата на Македонија била во градот 

денешното село Горен Козјак426. Баргалската 

посведочена врз основа на литерарните извори: 1) 

селенски собор во 451 година во Халкедон, 

баргалскиот епископ Дарданиј, и 2) градот е 

провинцијата Македонија Секунда во Синекдемот на 

до археолошките извори што сведочат за 

треба да се спомене откриената Епископска 

половина на V век427. Станува збор за 

полукружна апсида, со нартекст и ексонартекс. Од 

на еден од капителите на базиликата се 

ктитор бил епископот Хермија. При 

на базиликата археолозите откриле и 

 во Охридско (Охрид: 1975), 19. 

Брегалница (Прилеп: 1989), 43. Убицирањето е 

напишана на латински јазик во чест на подигањето 

, 54–55; Blaga Aleksova and Cyril Mango, “Bargala: 

 откритија на почвата на Македонија, кн. 19 
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многубројна архитектонска декоративна

орнаментите преовладува виновата лоза

гулаб, овни, орли и други животни. 

 На локалитетот Големо градиште

Коњух, Кратовско, е откриен репрезентативен

ротонда што се датира во VI век. Иако

потврдено со епиграфски материјал

станува збор за градот Транупара, кој

Дарданија. Од друга страна, пак, Каролин

дека е неможно точно да се утврди границата

Средоземна Дакија, не ја исклучува можноста

на Коњух да влегувал во рамките на Средоземна

 Според репрезентативноста на

дека градот бил епископско седиште

митрополија. Притоа, од археолошкиот

на базиликата, особено внимание предизвикува

гласи Domatris. Се претпоставува 

латинските зборови domus (храм) и martyr

                                                 
428 Микулчиќ, Антички градови, 320. 
429 Carolyn S. Snively, “Golemo Gradiste at Konjuh, Republic of Macedonia: Prologomena to the 

study of a late antique fortification” во Археолошките

кн. 19 (Скопје: МАНУ, 2009), 794. 
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декоративна пластика од мермер и песочник. Од 

виновата лоза, а најдени се и претстави на лавови, 

 

 

 

 

градиште во близина на денешното село 

репрезентативен ранохристијански храм – 

Иако античкото име на градот сè уште не е 

материјал, сепак Иван Микулчиќ428 смета дека 

кој се наоѓал во рамките на провинцијата 

Каролин Снивли429, користејќи го фактот 

утврди границата меѓу провинциите Дарданија и 

исклучува можноста градот лоциран во близината 

на Средоземна Дакија. 

репрезентативноста на откриената базилика се претпоставува 

седиште под јурисдикција на Скупската 

археолошкиот материјал најден при ископувањето 

внимание предизвикува епиграфскиот натпис кој 

претпоставува дека станува збор за кратенка од 

и martyr (маченик). Повикувајќи се на оваа 

Golemo Gradiste at Konjuh, Republic of Macedonia: Prologomena to the 

Археолошките откритија на почвата на Македонија, 
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претпоставка Радомир Поповиќ430 смета

локален, досега непознат христијански

сведоштво дека христијанството на 

времето на прогоните од страна на римската

 

 Од посебна важност при реконструкција

прилики и развојот на ранохристијанската

теракотните икони најдени на локалитетот

целосно зачувани теракотни икони и поголем

исти или слични на нив примероци. На

старозаветни сцени, илустрирани псалми

претстави со ликови на христијански

напомене дека најголемиот дел од овие

латински јазик. Исчитувајќи ги натписите

станува збор за делови од литургиски

црква кои, пак, се тесно поврзани

направен од св. Јероним Стридонски

виничките теракоти содржат натписи

                                                 
430 Поповић, Рано хришћанство на Балкану, 68.
431 в. Елизабета Димитрова, Керамичките релјефи

195; Elizabeta Dimitrova, “The Terracotta Relief Plaques From Vinica

откритија на почвата на Македонија, кн

Балабанов, „Теракотни икони од Виница“ во

јазик, литература и култура, Охрид, 3–20 август
432 Димитрова, Керамичките релјефи, 212–213.
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смета дека храмот бил посветен на некој 

ијански маченик. Ова, пак, можеби е 

христијанството на тој простор било раширено уште во 

на римската власт. 

 

при реконструкција на црковно-догматските 

ранохристијанската уметност во Македонија се 

локалитетот Виничко Кале. Станува збор за 49 

икони и поголем број фрагментарни остатоци од 

примероци. На виничките теракоти се претставени 

илустрирани псалми, христолошки претстави, како и 

христијански светители431. Притоа треба да се 

од овие икони содржат натписи напишани на 

исите Елизабета Димитрова432 смета дека 

литургиски текстови од богослужбата во Римската 

поврзани со латинскиот превод на Библијата 

Стридонски (331–420) во 405 година. Фактот што 

натписи на латински јазик, а особено 

, 68. 

 релјефи од Виничкото Кале (Скопје: Ѓурѓа 1993), 

Relief Plaques From Vinica” во Археолошките 

кн. 19 (Скопје: МАНУ, 2009), 890–900; Коста 

во Предавања на XXXI Семинар за македонски 

август 1998 (Скопје: 1999), 55. 

213. 
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претпоставката дека станува збор за литургиски текстови на Римската црква, 

доволно јасно сведочи за нејзината јурисдикција во Македонија. 

 Во контекст на стилската анализа на виничките теракоти, И. 

Микулчиќ433 најблиската аналогија на овие икони ја наоѓа во Северна Африка 

– Картагина и коптски Египет. Наспроти него Е. Димитрова434 го изнесува 

тврдењето дека дел од темите на виничките теракоти припаѓа на 

„дијапазонот на римската иконографија, илустрирана во 

ранохристијанскиот период во фунерарните простории – катакомбите, 

мавзолеите, гробниците и на камените саркофази“. Таа смета дека 

виничките теракоти биле аплицирани како ѕидна декорација на некој објект, 

кој се наоѓал на Виничко Кале и најверојатно имал фунерален карактер, 

односно бил ѕидана гробница. 

 Што се однесува, пак, до прашањето за нивното датирање, тие најрано 

се датираат од страна на К. Балабанов435 и Х. Мелоски436 во периодот од 

крајот на IV и средината на VI век, а најдоцна од страна на С. Пајиќ437 во 

доцниот VI век. Сепак, се чини дека најголемо внимание при датирањето на 

виничките теракоти посветила Елизабета Димитрова, која врз основа на 

детална анализа на политичките и црковните прилики на просторот на 

Македонија, потоа врз основа на анализата на иконографските и стилските 

                                                 
433 Микулчиќ, Антички градови, 308. 
434 Димитрова, Керамичките релјефи, 219. 
435 К. Балабанов, „Теракотни икони“, 58. 
436 Христо Мелоски, „Керамичките икони од Виничкото Кале“, Жива Антика, бр. 9 (Скопје: 

1991), 185. 
437 Делото na S. Pajić, Izložba Ikone iz Makedonije u Zagrebu (Prikaz), Saopštenja 12, Beograd 

1987 не ми беше достапно за користење и затоа го цитирам посредно од кај Елизабета 

Димитрова, “The Terracotta Relief Plaques From Vinica”, 887. 
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особености на претставите, како и палеографските особености на натписите 

смета дека тие датираат од крајот на V и првите децении на VI век438.  

Освен теракотните икони, на локалитетот Виничко Кале се најдени и 

остатоци од три ранохристијански базилики и една профана градба за која се 

претпоставува дека била резиденција на висок црковен великодостојник. 

Овие објекти се датираат во V–VI век439. 

  

                                                 
438 Елизабета Димитрова, „Керамичките релјефи“, 209. 
439 Археолошка карта II, 87–88; Микулчиќ, Антички градови, 349. 
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Писмата на александрискиот патријарх Кирил до 

македонските епископи Флавијан и Руф како сведоштво за 

црковните прилики во Македонија во првата половина на V 

век* 
 

Петтиот век, од аспект на црковните догми, е период на расправи за 

природата на Исус Христос: односот на божественото и човечкото. Токму 

овие расправи оставиле сериозни последици врз Вселенската црква и 

нејзиното единство. Иако навидум надминати на Првиот вселенски собор 

одржан во Никеја во 325 година и Вториот вселенски собор одржан во 

Константинопол во 381 година, христолошките спорови добиле 

дополнителна актуелност во првата половина на V век. Во следните три века 

тие ќе бидат една од основните причини за поделби во Црквата.  

Актуализацијата на христолошките дебати се поврзува со изборот на 

Несториј (386–451) за нов константинополски патријарх во 428 година. Тој 

како воспитаник на Антиохиската богословска школа и близок до теолошките 

погледи на Диодор Тарсиски и Теодор Мопсуестиски го актуализирал 

прашањето за природата на Исус Христос. Несториј го формулирал учењето 

според кое во личноста на Исус Христос постојат две различни и независни 

природи меѓу себе: едната Божја, а другата човечка. По неговото име ова 

учење е наречено несторијанство. Поаѓајќи од оваа догматика, тој сметал 

дека терминот Богородица треба да се замени со Христородица 

(Χριστοτόκος)440. 

                                                 
*статијата е објавена во Гласник на ИНИ, год. 53, бр.1-2 (Скопје: 2009), 99 – 105.  
440 Nestorius, The Bazaar of Heracleides, translated from the Syriac and edited with an Introduction 

by G. R. DRIVER and Leonard HODGSON, Oxford 1925; Aubrey R. VINE, The Nestorian 

Churches, London 1937, 23; ОСТРОГОРСКИ, Историја на Византија, 79; Архиепископ 



Драган ЗАЈКОВСКИ 
Христијанството во Македонија од 313 до 700 година (2. дополенето изд.) 

219 

 

 

Наспроти Несториј и неговото учење истапил александрискиот 

патријарх Кирил (o. 376–444) еден од најревносните приврзаници на 

Никејскиот симбол на верата и противник на несторијанството. Тој енергично 

се спротивставил на секакво менување на догмите на Црквата, 

бескомпромисно застанувајќи зад учењето за неделивата природа на 

Богочовекот Исус Христос. Во годините што следеле ова несогласување 

прераснало во отворена борба меѓу приврзаниците на Несториј и оние 

лојални на правоверната Црква. 

Христолошкиот спор во врска со несторијанското учење дополнително 

добил на тежина откако во него се вмешал римскиот папа Калeстин I (422–

432). Toj летото 430 година свикал помесен црковен собор во Рим на кој биле 

прифатени аргументите на александрискиот патријарх Кирил и било осудено 

учењето на Несториј441. На тој начин, папата, без лично да го сослуша, го 

осудил учењето на константинополскиот патријарх Несториј. Ова, меѓу 

другото, претставувало силна политичка порака од Рим до Константинопол 

околу тоа кој го има приматот во решавањето на догматските прашања во 

Вселенската црква. 

На страната на Кирил Александриски, покрај римскиот папа, застанале 

и речиси сите малоазиски Цркви, вклучувајќи ја и прилично влијателната 

Ефеска епископија и египетското монаштво442. Сите тие биле незадоволни од 

црковната политика на Константинопол и посебно од обидот на Несториј да 

ја искористи својата позиција на патријарх во наметнување на неговото, ново, 

догматско учење. 

                                                                                                                                        
Иларион (АЛФЕЕВ), Тајната на верата, Вовед во православното догматско богословие, 

Скопје 2009, 104. 
441 Epistola XIII. Coelistini Papae I ad Nestorium. (PL 50); Антон ВЛАДИМИРОВИЧ 

КАРТАШОВ, Васељенски сабори, том I, Београд 1995, 289. 
442 Timothy E. GREGORY, Popular opinion and violence in the religious controversies of the 5th 

century A.D., Ohio State University Press, Columbus, Ohio, 1986, 102. 
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Оттука произлегува дека, иако навидум догматски, спорот околу 

учењето на Несториј ги минал границите на догматиката и добил силни 

политички конотации, претставувајќи сериозна опасност да доведе до нови 

поделби во Црквата. Станало јасно дека спорот единствено може да се реши 

на еден општ црковен собор со учество на епископи од целата Вселенска 

црква.  

Со цел да им стави крај на догматските несогласувања, императорот 

Теодосиј II во 431 година го свикал Третиот вселенски собор што се одржал 

во Ефес443. На него присуствувале 197 епископи: меѓу нив тројца епископи од 

Македонија, од кои познато е единствено името на Флавијан од Филипи, кој 

настапил како претставник на отсутниот епископ од Солун, Руф444. Од 

сочуваните записници од Соборот се дознава дека Флавијан бескомпромисно 

застанал во одбрана на Никејскиот симбол на верата445. Тој на неколку пати 

се јавувал за збор изнесувајќи го ставот дека учењето на Несториј е 

                                                 
443 Sacrorum Conciliorum Nova Amplissima Collectio, Sanctum Ephesinum Concilium Tertium, 

567. (ed. Joannes Dominicus Mansi IV, Florentiae 1760); The Seven Ecumenical Councils, 297 

(Nicene and Post – Nicene Fathers, Second Series, Vol. 14, ed. Philip SCHAFF and Henry WACE, 

Hendrickson Publishers, 1994); Socrates Scholasticus, Historia Ecclesiastica, VII, 34. 
444 „...Flaviano Philippensium qui Rufi quoque reverendisimi Thessalonicemsium episcopi locum 

geberat...“ (Sacrorum Conciliorum Nova Amplissima Collectio, 1123–1124. [ed. Joannes 

DOMINICUS MANSI, tomus IV, Florentiae 1760]). 
445 Sacrorum Conciliorum Nova Amplissima Collectio, tomus IV, 1123; The Seven Ecumenical 

Councils, 334; Rajko BRATOŽ, Zgodnjekrščanska cerkev v Makedoniji in njen odnos do Rima, 

Zgodovinski časopis 44, Ljubjana 1990, 10; Митко Б. ПАНОВ, Борбата на Римската црква за 

црковно господство во Македонија на преминот од антиката во средниот век (IV–VI), 

Историја, бр. 1–4 (1995/1996), Скопје 1996, 67; Историја на македонскиот народ..., 227; 

Timothy E. GREGORY, Op.cit., 17; J. N. D. KELLY, Early Christian Doctrines, London 1977, 

327; Stephen M. ULRICH, The Lynching of Nestorius, A Feature Article, Institute for Holy Land 

Studies, on line edition  (http://www.metamind.net/nestor.html) 
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погрешно, а воедно давајќи ја својата безрезервна поддршка на ставовите што 

ги застапувале Кирил Александриски и папските легати. 

Решенијата што биле донесни на Третиот вселенски собор целосно 

биле во полза на политиката на римскиот папа и александрискиот патријарх: 

Несториј бил екскомунициран од Црквата; му бил одземен епископскиот и 

свештеничкиот чин446.  

Но тоа не значело и надминување на спорот. Имено, ваквата одлука 

била веднаш оспорена од страна на приврзаниците на несторијанството. 

Сепак, по интензивниот дипломатски притисок од страна на императорот 

Теодосиј II, во 433 година, епископите што останале лојални на 

несторијанството ги прифатиле одлуките од Третиот вселенски собор. Овој 

чин во историографијата е познат како Антиохиска унија447. Тоа практично 

значело победа на никејската догма за неделивоста на личноста на Исус 

Христос: „кој е едносуштен на Отецот по Божественоста, Тој истиот е 

едносуштен со нас по човечкото, бидејќи се случило соединување на двете 

природи. Оттука исповедаме Еден Христос, Еден Син, Еден Господ“448. 

                                                 
446 cf. The Seven Ecumenical Councils, 332; Christianity In Late Antiquity, selected sources, ed. and 

transl. Bart D. EHRMAN and Andrew S. JACOBS, New York 2004, 260–261; Тотьо КОЕВ, 

Георги БАКАЛОВ, Вьведение в християнството, София 1992, 106; Антон 

ВЛАДИМИРОВИЧ КАРТАШОВ, Op. cit., 298; Timothy E. GREGORY, Op.cit., 104. 
447 Socrates SCHOLASTICUS, Historia Ecclesiastica, VII, 34; Sacrorum Conciliorum Nova 

Amplissima Collectio, tomus IV, 572; Антон ВЛАДИМИРОВИЧ КАРТАШОВ, Op. cit., 300; J. 

N. D. KELLY, Op. cit., 250. Тотьо КОЕВ, Георги БАКАЛОВ, Op. cit., 108; Aubrey R. VINE, 

Op. cit., 33. 

448 ,,Ο̒μοοὐσιον τῷ Πατρί τὸν Αὐτὸν κατὰ τἡν θεότητα, καί όμοοὐσιον ἡμῖν κατὰ τἡν ὰ

νϑρωπὸτητα δὐο γάρ ϕὐσεων ἔνωσις γέγονε. Διό ἔνα Χριστὸν, ἔνα Υίόν, ἔνα Κὐριον ό

μολογοῦμεν“ (Cyrillus Alexandrinus, Epistola XXXIX, col. 0174 [PG 77]); cf. Антон 

ВЛАДИМИРОВИЧ КАРТАШОВ, Op. cit., 309; Тотьо КОЕВ, Георги БАКАЛОВ, Op. cit., 108. 
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Христолошкиот спор, неизбежно, свој одраз нашол и во црковните 

прилики во Солунскиот викаријат под чија јурисдикција бил целиот Источен 

Илирик. Имено, уште во 412 година, со цел да го зацврсти своето влијание во 

Македонија и воопшто во Источен Илирик, римскиот папа Инокентиј I (401–

417) го прогласил Солунскиот викаријат прецизно определувајќи ја неговата 

јурисдикцијата што ги опфаќала Црквите, т.е. епископиите во провинциите 

Македонија, Ахаја, Тесалија, Стар и Нов Епир, Крит, Крајбрежна и 

Внатрешна Дакија, Мизија, Дарданија и Праевалитана449. Сите тие, иако во 

административен поглед влегувале во рамките на Византија, во црковен 

поглед, наместо под Константинопол, биле под јурисдикција на римскиот 

папа450. Со формирањето на Солунскиот викаријат, според очекувањата на 

Рим, значително зајакнало папското влијание во Источен Илирик за сметка на 

Константинополскиот патријарх. Сепак, Константинополската црква не се 

помирила со ваквата состојба и континуирано барала начин да ја истисне 

јурисдикцијата на Рим над црквите во Илирик. 

За црковните прилики во Солунскиот викаријат за време на 

христолошките спорови во V век сведочат писмата на римските папи упатени 

до епископите во Mакедонија (во најголем број до солунските епископи), 

како и т.н. Acta consiliorum т.е. акти и записници од вселенските и помесните 

собори на кои активнo учество зеле извесен број епископи од Македонија451. 

                                                 
449 Inocentius, ep. Lectissimo et glorisissimo Moysi Rufo, col. 0619A – col. 0619B [PL 20]. 
450 Rajko BRATOŽ, Op.cit., 10; Митко Б. ПАНОВ, Борбата на Римската црква за црковно 

господство во Македонија..., 66; Митко Б. ПАНОВ, Јустинијана Прима – Тесалоника – 

Сирмиум: паралели помеѓу политиката на Јустинијан I и Теодосиј II, ГИНИ год. 51, бр. 1, 

Скопје 2007, 8; Историја на македонскиот народ, том I, Скопје 2000, 226; The Cambridge 

History Of Christianity, Volume 2, Constantine to c. 600, ed. Augustine CASIDAY and Frederick 

W.NORRIS, Cambridge 2008, 10–11. 
451 Sacrorum Conciliorum Nova Amplissima Collectio (ed. Joannes Dominicus MANSI, tomus IV, 

Florentiae 1760); cf. Patrologia Latina, tomus 20 и 50 (ed. MIGNE, Paris 1857].  
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Во оваа група историски извори се вбројуваат и трите писма на 

александрискиот патријарх Кирил: едно упатено до филипискиот епископ 

Флавијан и две до солунскиот епископ Руф452. Содржината на овие три писма 

претставува сведоштво за црковните прилики во Македонија во првата 

половина на V век, период исполнет со теолошко-догматски, но во исто 

време и црковно-политички конфликти меѓу Западот и Истокот. Токму овие 

три писма на Кирил Александриски се предмет на нашиот интерес. 

Имено, христолошкиот спор поврзан со несторијанската ерес, но 

воедно и црковно-политичките прилики во V век не можат да се разберат без 

да се земе предвид интензивната кореспонденција на александрискиот 

патријарх Кирил со голем број влијателни епископи од Вселенската црква. Од 

вкупно, досега познати, 110 писма што ја сочинуваат кореспонденцијата на 

Кирил Александриски, предмет на нашиот интерес се едно писмо упатено до 

македонскиот епископ Флавијан од Филипи и две до солунскиот епископ 

Руф. Тие се вбројуваат во групата писма што се датираат во периодот меѓу 

Третиот вселенски собор одржан во Ефес во 431 година и постигнувањето на 

Антиохиската унија во 433 година, а се однесуваат на прашањата поврзани со 

поделбите и конфликтот во Црквата по Ефескиот собор од 431 година и 

обидот за нивно надминување453. 

                                                 
452 Cyrillus Alexandrinus, Epistola XXXII, col. 0155; Epistola XLII, col. 0222; Epistola XLIII, col. 

0222 - 0223 (PG 77); E. SCHWARTZ, Codex vaticanus gr. 1431: Eine antichalkedonische 

Sammlung aus der Zeit Kaiser Zenos in Abhandlungen der Bayerischen Akademie der 

Wissenschaften philosophisch-philologische und historische Klasse, №. 6 (Munich, 1927), 19–20; 

St. Cyril of Alexandria, Letters 1–50, transl. Jonh I. McENERNEY, Washington 1987. 
453 За прв пат 88 од писмата на Кирил Александриски се публикувани во Patrologiae cursus 

completus, series Graecae, ed. J. P. MIGNE, tomus LXXVI, col. 385–390; col. 1065–1077 и tomus 

LXXVII, col. 9–390, Paris 1859 и 1863. Од понов датум е Acta Conciliorum Oecumeniorum, ed. 

E. SCHWARTZ, Berlin und Leipzig 1924. Во редакција на истиот автор е критичкото издание 

на Codex Vaticanus gr. 1431 издаден во Минхен во 1927 година (E. SCHWARTZ, Codex 
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Според хронолошкиот редослед, прво следи писмото упатено до 

седуммина епископи и еден презвитер, меѓу кои е епископот на Филипи – 

Флавијан. Тоа е сочувано во верзија на латински јазик, прв пат публикувано 

од страна на Миње во 1859 година454, додека Шварц е првиот што направил 

соодветна методолошки издржана критичка анализа на текстот455. Кај Жерар 

ова писмо е нумерирано под бројот 5332456. Освен до Флавијан од Филипи, 

писмото било адресирано и до ерусалимскиот патријарх Јувенал, понатаму, 

до епископите под јурисдикција на Римската црква, Аркадиј и Пројект, до 

Фирм – епископот на Кајсарија, до Теодорет – епископот на Кир, до 

мелитенскиот епископ Акакиј и до римскиот презвитер Филип (Dominis 

desiderabilibus et Dei cultoribus et comministris Juvenali, Flaviano, Arcadio, 

Projecto, Firmo, Theodoreto, Acacio, et Philippo presbytero, Cyrillus in Domino 

salutem)457.  

Карактеристично за овој вид текстови е што писмото започнува со 

цитат од Стариот Завет, или поточно, со извадок од старозаветната прва 

книга на пророкот Езра458. Во овој прв дел од писмото патријархот Кирил, 

алудирајќи на победата над несторијанството, се повикува на Божјата 

промисла и вели дека Божјата вистина ,,им ги затвори устите на оние што 

зборуваа невистини и заврши темнината од забранетото богохулење“ 

                                                                                                                                        
vaticanus gr. 1431: Eine antichalkedonische Sammlung aus der Zeit Kaiser Zenos in Abhandlungen 

der Bayerischen Akademie der Wissenschaften philosophisch-philologische und historische Klasse, 

№. 6 [Munich, 1927], 19–20). Кореспонденцијата на Кирил Александриски е содржана и во 

третиот том од Clavis Patrum Graecorum издадена во 1974 година (Clavis Patrum Graecorum, 

ed. M.GEERARD, t. III, Brepots – Turnhout 1974). 
454 Ibidem. 
455 Acta Conciliorum Oecumeniorum, 1.1.7, p. 137 (ed. E. SCHWARTZ, Berlin and Leipzig 1924). 
456 Clavis Patrum Graecorum, т. III, 55 (ed. M. GEERARD, Brepots – Turnhout 1974). 
457 Cyrillus Alexandrinus, Epistola XXXII, col. 0155 (PG 77). 
458 1 Езра 4, 38. 
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(...ecce ennim, false quidem loquentium ora obstruxit, et illicitarum blasphemiarum 

caligo cessavit…)459. 

Она што е посебно важно е делот од писмото каде се вели дека 

седумтемина епископи до кои е упатено писмото, меѓу кои Флавијан од 

Филипи, лично учествувале при изборот на новиот константинополски 

патријарх Максимијан (431–434), кој дошол на местото на сменетиот 

Несториј. Во тој контекст Кирил им изразува благодарност што помогнале да 

се „осветли убавината на вистинското учење“ застанувајќи зад изборот на 

новиот константинополски патријарх. Во писмото се вели дека „според 

изборот на Бога, но и преку одлука на Вашата светост, беше поставен за 

епископ најпреданиот и богобојазен Максимијан“. (...resplendiut autem 

veritatis dogmatum pulchritudo, ordinato episcopo secumdum decretum Dei atque 

concilium per sanctitatem vestram reverendissimo et Dei cultore Maximiano...)460. 

Содржината на писмото не може да се разгледува одвоено од 

црковно-политичките прилики актуелни во првата половина на V век. Имено, 

по Третиот вселенски собор во 431 година и расчинувањето на Несториј 

започнале подготовките за избор на нов константинополски патријарх. Од 

позиција на победници, Кирил Александриски и папата Калестин I (422–432) 

го искористиле целото свое влијание со цел на константинополскиот 

патријаршиски престол да донесат лојална личност што ќе ги застапува 

интересите на правоверната Црква. По четиримесечни размислувања и 

интензивна кореспонденција меѓу Кирил Александриски и папата Калестин 

било решено за нов константинополски патријарх да се избере монахот 

Максимијан461. Хиротонијата била извршена на 25 октомври 431 година, 

                                                 
459 Cyrillus Alexandrinus, Epistola XXXII, col. 0155 [PG 77]). 
460 Ibidem. 
461 Sacrorum Conciliorum Nova Amplissima Collectio, tomus IV, 257–351 (ed. Joannes Dominicus 

MANSI, Florentiae 1760).  
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податок кој упатува на заклучокот дека писмото на Кирил Александриски до 

солунскиот епископ Руф треба да се датира во ноември –декември 431 година 

непосредно по изборот на новиот константинополски патријарх. 

Ако се има предвид дека Флавијан учествувал на Третиот вселенски 

собор како претставник на солунскиот епископ Руф, тогаш со голема 

сигурност може да се претпостави дека во оваа функција присуствувал и при 

изборот на новиот константинополски патријарх. Фактот што на 

хиротонијата имало претставник од Солунскиот викаријат упатува на 

заклучокот дека по Третиот вселенски собор, а пред сè како резултат на 

решителниот став на македонските епископи во осудата на несторијанството, 

нивното значење во рамките на Вселенската црква дополнително се 

зголемило. 

Во овој контекст можат да се разберат и двете писма на 

александрискиот патријарх Кирил упатени до солунскиот епископ Руф. 

Писмата се сочувани на старогрчки и латински јазик, прв пат публикувани во 

седумдесет и седмиот том на Patrologiae cursus completus, series Graecae во 

редакција на Миње издадени во 1859 година462. Критичка анализа кон 

старогрчкиот текст на писмата содржани во Codex Vaticanus gr. 1431 

направил Едвард Шварц во 1927 година463; кај Жерар овие писма се 

нумерирани како 5342 и 5343464. Имајќи ја предвид содржината и настаните 

спомнати во писмата, тие се датираат во 433 година. 

Во првото писмо Кирил Александриски го известува солунскиот 

епископ Руф за обидите за постигнување на единство во верата меѓу 

епископите лојални на правоверната Црква, од една страна, и епископите кои 

првично не ги признале одлуките на Третиот вселенски собор, од друга 

                                                 
462 Cyrillus Alexandrinus, Epistola XLII, col. 0222; Epistola XLIII, col. 0222 – 0223 (PG 77). 
463 E. SCHWARTZ, Codex vaticanus gr. 1431, 19–20. 
464 Clavis Patrum Graecorum, т. III, 60–62 (ed. M. GEERARD, Brepots – Turnhout 1974). 
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страна. Од писмото се дознава дека како посредник во помирувањето се јавил 

мелитенскиот епископ Акакиј, кој известил дека „епископите од Истокот 

беа напишале барање за унија и јасно ја изнесоа својата вера и отворено 

кажаа дека Богородица е мајката Божја и дека Синот Божји, нашиот 

Господ Исус Христос е еден и од вечноста едносуштен со Отецот, и на 

крајот е роден како човек од жена и дека е една личност, а не две“. 

(Scripserunt itaque Orientales communionem petentes, et lidem suam perspicuam 

exponentes, dicentesque aperte et deiparam esse sanctam Virginem, et unum 

Filium Dei Dominum nostrum Jesum Christum, qui et ante omne aevumde Patre 

ineffabiliter fuerit genitus, et postremis temporibus idem homo ex muliere 

exstiterit; unamque esse personam ejus, non duas)465. 

Во второто писмо испратено до Руф, александрискиот патријарх 

повторно се навраќа на настаните по Третиот вселенски собор известувајќи за 

Антиохиската унија и постигнато единство во Црквата. Воедно му благодари 

на солунскиот епископ што за цело време стоел зад ставовите на 

правоверната Црква и Никејскиот симбол на верата. 

Ако се има предвид дека Александриската црква во V век важела за 

една од највлијателните, тогаш фактот што патријархот Кирил 

Александриски почувствувал потреба да го информира солунскиот епископ 

Руф за настаните поврзани со постигнувањето на единство во Црквата мошне 

јасно упатува на угледот што го уживале солунските епископи и воопшто 

Солунскиот викаријат во V век. За епископите Флавијан и Руф знаеме со 

сигурност, а за другите македонски епископи претпоставуваме со голема 

веројатност дека уште од почетокот бескомпромисно застанале зад ставовите 

на Римската и Александриската црква – победници во спорот со Несториј – 

што влијаело во јакнењето на угледот на епископиите во Македонија меѓу 

останатата христијанска екумена. 

                                                 
465 Cyrillus Alexandrinus, Epistola XLII, col. 0222. (PG 77). 
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ТОЛКОВНИК  

НА ОДБРАНИ  

ЛИЧНОСТИ И ПОИМИ

 

Александар, епископ 

Александриски од 

313 до 326 година. 

Според црковната 

традиција, тој е првиот црковен 

великодостојник што му се 

спротивставил на Ариј и неговото 

учење. Со цел осуда на аријанското 

учење иницирал одржување на 

помесен црковен собор во 

Александрија на кој присуствувале 

100 епископи. На соборот, Ариј и 

неговото учење биле осудени како 

еретички.  

 Александар, како епископ 

на Александрија учествувал на 

Првиот вселенски собор во Никеја 

(325). Според сведоштвото на 

Епифаниј (о. 310–403), тој е автор 

на 70 писма испратени до повеќе 

епископи. Според црковната 

традиција ја изградил црквата 

посветена на Св. Теон 
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ПОИМИ 

Александриски. Станува збор за 

црковен храм со најголеми диензии 

дотогаш. Освен тоа традицијата 

сведочи дека Александар 

(еп.Александриски) секогаш 

стоејќи го читал евангелието, а за 

време на постите јадел дури откако 

ќе зајдело сонцето. Според описот 

на Руфин, Александар 

(еп.Александриски) секогаш бил со 

љубезно и ведро расположение; 

“нежен и тивок”, но во исто време 

способен да дејствува со жестина и 

упорност. 

 

 Александар, епископ во 

градот Хиераполис (Хиераполис 

Еупхратенсис) во денешна Сирија. 

Учествувал на Третиот вселенски 

собор (431) и решително застанал 

во одбрана на Несториј и неговото 

учење. Неколку години по 

Соборот, поради тоа што не ја 
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прифатил Антиохиската унија 

(433) бил испратен во прогонство 

од страна на императорот Теодосиј 

II.  Денес се зачувани 23 негови 

писма напишани на латински јазик. 

 

 Апостолски канони – 

збирка од 85 канони настанати во 

текот на првите четири века од 

историјата на Црквата. Со нив се 

уредува црковниот живот и 

организација на Црквата. 

 

 Аријанство – христолошко 

учење за чиј основоположник се 

смета александрискиот презвитер 

Ариј (256 - 336) кој од 318/319 г. 

почнал да проповеда дуалистичко 

толкување на основните догми на 

христијанската вера. Тој учел дека 

Отецот и Синот се различни по 

природа меѓусебе, отфрлајќи го 

постоењето на Светото Тројство. 

На Првиот вселенски собор (325) 

аријанството е осудено за ерес. 

 

 Архиепископ – епископски 

чин (титула) на поглаварите на 

помесните цркви во ранг на 

архиепископии. Под негова 

јурисдикција се сите епископи од 

диецезата на конкретната 

архиепископија. Оваа функција за 

прв пат е востановена во 4 век. 

 

Атанасиј Велики 

(296/298–373) 

учесник на 

Првиот  вселенски 

собор (325) и еден 

од ревносните следбеници на 

Никејскиот симбол на верата. На 

31-годишна или 33-годишна 

возраст бил избран за архиепископ 

на Александриската црква (8 јуни 

328 г.). Пет пати (во 335, 339, 356, 

362 и 365) бил протеруван од 

архиепископската столица од 

страна на приврзаниците на 

аријанството. За време на 

прогонствата засолниште нашол 

меѓу египетските монаси, а 

претстојувал и во Рим под заштита 

на папата.  

 Атанасиј Велики е автор на 

голем број дела од теолошка 
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природа. Важи за еден од 

најценетите теолози на 

христијанската црква. Неговото 

најпознато дело Против 

Аријанците (Contra Arrianos) 

претставува автентичен извор за 

историјата на Црквата во првата 

половина на 4 век. Станува збор за 

текст со кој Атанасиј Велики се 

брани од обвинувањата на 

приврзаниците на аријанството.  

 Починал во 373 г. во 

Александарија на 76-годишна 

возраст. Црквата го чествува 

неговиот спомен на 2 мај и на 18 

јануари (заедно со св. Кирил 

Александриски). 

 

Ахолиј (380 - 383) – 

тесалоникиски епископ. 

 

 Виен (град) - седиште на 

истоимената провинција и диецеза 

Viennensis во префектурата Галија 

(диецезата Виен се среќава и како 

Диецеза на седумте провинции – 

Dioecesis Septem Provinciarum). 

Воедно, градот Виен бил седиште 

на угледна митрополија. 

 

 Викар – црковна должност 

која означува намесник. Ја 

извршува лице со чин епископ или 

митрополит. 

 

 Виктор Тунунски (†о. 570) 

– епископ во градот Тунун во 

Северна Африка. Напишал хроника 

во која ги набројува настаните од 

создавањето на светот до 566 

година. 

 

Гностицизам – религиозно 

движење во рамките на 

христијанството во првите четири 

векови. Уште во почетокот било 

прогласено за еретичко од страна 

на правоверната Црква. Според 

новозаветната традиција, прв 

гностички учител бил Симон Маг 

кого апостолите Петар и Јован го 

сметале како пример за сите 

еретици (Дела 8, 9–24). Меѓу 

другото гностиците проповедале 

дека апостолите и нивните ученици 
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погрешно го сфатиле значењето на 

воскресението. Тие учеле дека 

секој човек може да го сретне и да 

го доживее присуството на Исус 

преку своето сопствено внатрешно 

духовно доживување. 

 

Григориј 

Велики 

(590–604) – 

римски папа; 

еден од 

најпознатите 

во 6 век. 

Потекнувал од сенаторско 

семејство. По замонашувањето 

извршувал важни функции во 

Црквата и како личен пратеник на 

папата бил испратен во 

Константинопол. Во 590 г. бил 

избран за папа и веднаш започнал 

со спроведување на реформи што 

го зацврстиле  угледот и 

влијанието на Римската црква. 

 

 Диецеза – црковна 

административна област. Со исто 

значење е терминот епархија. 

 

 Диодор Тарсиски († о. 392)  – 

мошне почитуван христијански 

теолог и епископ на Црквата во 

Тарс; учесник на Вториот 

вселенски собор одржан во 

Константинопол во 381 година и 

еден од позначајните претставници 

на т.н. Антиохиска богословска 

школа. Подоцна, неговите 

теолошки ставови биле жестоко 

критикувани од Кирил 

Александриски кој ги сметал за 

блиски до несторијанските. 

 

Диоскор, 

патријарх 

Александриски 

од 444 до 451 

година. Бил 

роден во 

Александрија 

каде извршувал свештеничка 

фунција во времето на епископот  

Кирил Александриски. По смртта 

на Кирил Александриски бил 

избран за негов наследник на 

александриската епископска 
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катедра. Бил близок соработник на 

архимандитот Евтих и подржувач 

на неговото учење за единствената 

божја природа во Исус Христос. 

Претседавал со Лажниот собор во 

Ефес (449) на кој монофизитизмот 

бил прифатен за вистинска догма. 

Две години подоцна, на Четвртиот 

вселенски собор во Халкедон (451) 

биле отфрлени одлуките донесени 

на Лажниот собор и осудено 

монофизитското учење. Диосор 

бил расчинет и испратен во егзил 

во градот Гангра во провинцијата 

Пафлагонија каде и умрел во 454 

или 457 година. 

 

 Диптих – листа на имиња 

на живите или починатите 

патријарси и папи што ги читал 

ѓаконот за време на литургијата, 

односно евхаристијата. Почетоците 

на оваа практика се датираат во 5 

век. Со текот на времето диптихот 

станал еден од медиумите преку 

кој Константинополската црква го 

соопштувала ставот и политиката 

кон другите Цркви, вклучително и 

со папата. Првото бришење на 

имиња од диптихот е забележано 

во 451 година кога биле избришани 

имињата на учесниците на 

Лажниот собор во Ефес 449 

година. 

 

         Ѓакон-Свештенослужителски 

чин, трет, најнизок, почетен степен 

на црковната хиерархија. Ѓаконот 

во богослужбите им помага на 

презвитерите и епископите. 

 

Ебаонистите, еклесаитите 

и назаретите – еретички групи за 

кои заедничко било учењето дека 

Исус Христос и Светиот Дух се 

предодредени од Таткото-Бог кој 

постоел отсекогаш, а само се 

манифестирал преку Синот и 

Светиот Дух како преоден облик. 

 

Евангелието според 

Филип – гностички текст од 3 век. 

Станува збор за збирка од изреки 

што гностиците му ги препишувале 

на Исус Христос. 
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 Евсевиј Дорилејски – 

епископ во градот Дорилеја во 

Анатолија (Мала Азија).  

Бил ревносен приврзаник на 

Никејскиот симбол на верата. 

Решително истапил против двете 

еретички учења: првото на 

Несториј (несторијанството) и 

второто на Евтих 

(монофизитизмот). Последен пат 

во изворите се споменува како 

учесник на Четвртиот вселенски 

собор во Халкедон 451 година. 

 

 

Евсевиј 

Кесариски 

(о.260 – 

339/340) – 

писател и 

основополо

жник на 

црковната 

историографија. Роден е во градот 

Кесарија во Палестина каде по 313 

г. или најкасно до 315 г. бил 

ракоположен за епископ. Негови 

најпознати дела се Црковна 

историја и Животот на 

Константин. 

 

 Екскомуникација – 

изопштување, исклучување од 

Црквата; одземање на правото на 

примање и давање на Светите 

тајни. Како најстрога казна била 

изрекувана на поединци од страна 

на црковната власт. Почнувајќи од 

12 век екскомуникацијата како 

казна била заменета од анатемата 

(проклетство). Анатемата како 

казна им била изрекувана како на 

поединци, така и на цели заедници 

обвинети за ерес.  

 

Епископ – највисок од 

трите духовни чина во 

христијанската црква. Според 

црковното учење, епископите се 

сметаат за наследници на 

апостолите со сите нивни 

компетенции. На чело на секоја 

црковна општина (епископија) 

стоел епископ на кому му биле 

потчинети сите презвитери и 

ѓакони од конкретната општина. 
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Епископот раководел со целиот 

религиозно-црковен живот во 

неговата општина. 

 

Epistularum Romanorum 

pontificum ad vicarios per 

Illyricum aliosque Collectio 

Thessalonicensis episcopos – дело 

кое содржи избор од  24 писма 

напишани во периодот меѓу 366 и 

468 г. Нивни автори се папите 

Дамас I, Сирициј, Анастасиј I, 

Инокентиј I, Зосим, Бонифациј I, 

Калестин I, Сикст III и Хилариј. 

Освен тоа, колекцијата содржи и 

писма од кореспонденцијата меѓу 

западниот и источниот император 

– Хонориј и Теодосиј II, како и две 

писма испратени до папата Лав I – 

едното од императорот Маркијан, а 

второто од константинополскиот 

патријарх Анатолиј. Автор на оваа 

колекција насловена и како 

Collectio Thessalonicensis е 

митрополитот Стефан од Лариса и 

е датирана во 531 година. 

 

 Ерес – отстапување од 

вистинската догма на Црквата и во 

спротивност со каноните донесени 

на вселенските собори. 

 

 Зосим – византиски 

историчар од втората половина на 

5 век кој живеел во времето на 

императорот Теодосиј II. Го 

напишал делото Historia Nova во 

шест книги каде што дава 

историски преглед на настаните до 

410 година. Неговото пишување е 

тенденциозно непријателски 

насочено кон христијанството. 

Меѓу другото, пропаѓањето на Рим 

го толкува како казна за 

отфрлањето на паганската 

религија. 

 

 Јован I Талаија (381–382) 

–  поглавар на Александриската 

патријаршија. Бил во лоши односи 

со императорот и патријархот во 

Константинопол. По изборот на 

Петар Монг за александриски 

патријарх избегал во Рим. 

Поддржан од папата за цело време 
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го оспорувал легитимитетот на 

Петар Монг и го критикувал 

Хенотиконот на Зенон. Подоцна, 

откако станало јасно дека не може 

да се врати во Александрија, од 

страна на папата бил хиротонисан 

за епископ на градот Нола во Јужна 

Италија. 

 

 Канон - утврдено правило, 

закон донесен од највисоката 

црковна власт во христијанската 

религија. Најчесто каноните се 

донесувани на вселенските и 

помесни црковни собори. 

 

Кирил 

Александриски 

(о. 376–444)  – 

теолог и епископ 

на 

Александриската 

црква; еден од 

најревносните 

приврзаници на Никејскиот симбол 

на верата и противник на 

несторијанството. Автор е на 

повеќе дела и проповеди од 

областа на догматиката, а неговиот 

потпис стои и на извесен број на 

писма најчесто со содржина 

насочена против несторијанството. 

Неговата личност и дело честопати 

предизвикуваат контроверзии во 

научната јавност.  

 

 

 Клавдијан (о. 370–404) – 

поет кој пишувал на латински 

јазик. Неговите дела содржат 

богато историско сведоштво за 

времето кога живеел. 

 

Codex Theodosianus – 

збирка на закони почнувајќи од 

времето на Константин Велики. 

Законикот бил издаден во периодот 

меѓу 429 и 438 година. 

 

 Колутијанци – припадници 

на христијанска еретичка група во 

4 век. Името го добиле според 

нивниот водач Колутиј, презвитер 

од Александрија. Според нивното 

учење, Бог не го создал злото на 

земјата. На Александрискиот 
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помесен црковен собор (324) 

нивното учење било прогласено за 

еретичко. 

 

Лете – град на 12 км 

североисточно од Солун кај 

денешното село Ајвати. 

 

Македонија / провинција 

и диецеза – по поразот од 

римската војска во битката кај 

Пидна во 168 г. ст.е., Македонија ја 

загубила независноста. Дваесет 

години подоцна, во 148 г. ст.е., по 

задушувањето на востанието на 

Андриск или Лажниот Филип, 

Македонците ја загубиле и 

внатрешната самостојност, а 

Македонија била претворена во 

римска провинција.  

Во 4 век била формирана 

диецезата Македонија како дел од 

префектурата Илирик. Нејзиното 

формирање најрано се датира во 

325 година, а најдоцна во 364 

година. Бројот на провинциите во 

составот на диецезата Македонија 

бил променлив. Па така, во 

историјата на нејзиното постоење 

влегувале различни провинции. 

Меѓу нив и провинциите: 

Македонија Прима, Македонија 

Салутарис и Македонија Секунда. 

  Провинцијата Македонија 

Салутарис ја опфаќала 

северозападна Македонија. Постои 

полемика во врска со 

хронолошките рамки на нејиното 

егзистирање. Според мислењето на 

Наде Проева, провинцијата 

Македонија Салутарис била 

формирана меѓу средината на 60-

тите и крајот на 90-тите години на 

4 век; Милан Бошкоски дава 

приближно исто датирање, кон 

крајот на 4 век; Зорица Костиќ 

формирањето го датира во 395–396 

год. поврзувајќи го со потребата на 

Империјата за засилување на 

одбраната од варварите. Според 

мислењето на Рајко Братож, 

постоењето на Македонија 

Салутарис треба да се датира во 

периодот на преминот од 4 кон 5 

век. Наде Проева смета дека 

Македонија Салутарис  последен 
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пат се споменува во 412 год., при 

што нејзиното постоење го датира 

најдоцна до 427 година. Наспроти 

нив, Зорица Костиќ, повикувајќи се 

на писмото на папата Инокентие I 

до тесалоникискиот епископ 

Анисиј, смета дека провинцијата 

Македонија Салутарис егзистирала 

најдоцна до 402 година. По 

укинувањето на Македонија 

Салутарис, нејзината територија 

била поделена меѓу соседните 

провинции Нов Епир и 

Превалитана, а можеби дел од неа 

влегол и во составот на 

привинцијата Македонија Прима. 

Провинцијата Македонија 

Секунда (Македонија Втора) била 

формирана најдоцна до 449 год. (на 

Лажниот собор во Ефес во 449 год. 

се спомнува постоење на 

провинција Македонија Прима што 

упатува на постоењето на 

Македонија Секунда) и како таква 

постоела сè до 535–545 година. Таа 

се протегала главно на 

територијата на некогашните 

антички области Пајонија и 

Пелагонија, потоа областа 

Девриоп, што значи во Средно 

Повардарје, средниот и долниот 

тек на р. Брегалница и средниот и 

северниот дел на висорамнината 

Пелагонија, заедно со Демир 

Хисар. Во науката се уште е 

дискутабилно дали провинцијата 

се протегала во регионот на Кичево 

и во Полошкиот регион. Главен 

град на провинцијата Македонија 

Секунда бил Стоби. Од посебна  

важност за проследување на 

судбината на Македонија Секунда 

е содржината на нумизматичките 

наоди од Баргала публикувани од 

страна на Блага Алексова (Блага 

Алексова, Трезорот со византиски 

монети од Баргала, Монетите и 

монетоковниците во Македонија, 

Зборник на трудови, Скопје 2001, 

85–93).  

Провинцијата Македонија 

Прима (Македонија Прва) била со 

седиште во Тесалоника. Нејзината 

територија ги опфаќала подрачјата 

на долниот тек на Халијакмон, 

долниот тек на Аксиј и Долни 
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Стримон, како и пелагониската 

висорамнина. Во рамките на 

провинцијата влегувале градовите 

Филипи, Пела, Дион, Едеса, Бероја, 

Хераклеја Линкестис и др. 

На чело на провинцијата 

Македонија Прима стоел конзул 

кој бил провинциски управник со 

највисок ранг, а на чело на 

Македонија Салутарис стоел 

праест  кој бил провинциски 

управник по ранг понизок од 

конзулот. 

 

 Македонијанство - 

теолошко учење не многу 

поразлично од аријанското, со таа 

разлика што аријанците главниот 

акцент го ставале на односот меѓу 

Отецот и Синот, негирајќи ја 

нивната еднаквост и еднородност, 

за разлика од македонијанството 

кое главното внимание го 

посветувало на суштината и 

потеклото на Светиот Дух. Иако 

Македониј се смета за зачетник и 

предводник на македонијанското 

учење, сепак никомидискиот 

епископ Маратониј бил тој што по 

смртта на Македониј го 

формулирал новото теолошко 

учење што освен македонијанство 

во литературата се среќава и како 

маратониевство. На Вториот 

вселенски собор одржан во 

Константинопол во 381 г. 

Македонијанството било осудено 

за еретичко учење. 

 

    Мареотида (Мареја) (Мареотис, 

Мареиа) – град во Египет на 

бреговите на истоименото езеро, 

јужно од Александрија. Денешен 

Биркет - ел Мариут. 

 

 Марцелин – византиски 

хроничар што пишувал на 

латински јазик. Според потеклото 

бил од Илирија, а целиот живот го 

поминал на дворот во 

Константинопол. Единственото 

негово сочувано дело е насловено 

Анали и во него се опфатени 

случувањата од 379 до 534 година. 
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       Медиланскиот (Миланскиот) 

собор се одржал во 355 г. со 

учество на 30–40 епископи од 

Истокот и Западот. На него под 

присила била донесена одлука да 

се осуди Атанасиј Велики. 

 

 Мелетијанци – припадници 

на христијанска еретичка група, 

следбеници на епископот Мелетиј. 

Биле обвинувани за 

идолопоклонство и принесување на 

жртви. 

 

 Митрополит – црковна 

титула воведена на Приот 

вселенски собор (325) која ја имале 

епископите во главните градови на 

римските провинции.  

 

 Монофизитизам – 

теолошко учење според кое во 

Христос, по отелотворувањето е 

присутна само една божествена, а 

не и човечка природа. На Лажниот 

собор во Ефес (449) 

монофизитизмот бил прогласен за 

вистинска вера, а две години потоа, 

на Четвртиот вселенски собор во 

Халкедон (451) бил прогласен за 

ерес.  

 

 Монах – припадник на 

монаштвото. Монахот треба да 

води девствен живот, да има 

достоинствен изглед, одмерен глас 

и пристоен говор, храната и 

пиењето треба да ги зема тивко и 

воздржано. 

 

 Монаштво – начин на 

живот сосема посветен на Бога: 

евангелски живот, постојана 

молитва, целосно послушание кон 

духовниот отец, повлекување од 

световниот живот и сл. Се јавува 

во два облика: анахоретско и 

киновитско. Анахоретското 

монаштво, наречено уште и 

пустиножителство, се 

карактеризира со целосно 

повлекување и оддалечувањена 

неговите припадници од светот. 

Киновитското или 

општежителното монаштво се 

одликува со живеење во 
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организирана монашка заедница – 

братство или сестринство.  

 

 Несторијанство – 

теолошко учење за чиј предводник 

се смета константинополскиот 

патријарх Несториј. Според него 

во личноста на Исус Христос 

постојат две различни и независни 

меѓу себе природи: едната Божја, а 

другата човечка. На Третиот 

вселенски собор одржан во Ефес во 

431 година, правоверната Црква го 

осудила несторијанството за 

еретичко учење. 

 

Новиот Завет – дел од 

Библијата. Се состои од 27 книги 

од кои четири се евангелија, една 

книга е насловена како Делата на 

светите апостоли, напишана од 

светиот апостол Лука, 21 послание 

од кои едно на апостолот Јаков, две 

посланија на апостолот Петар, три 

на апостолот Јован Богослов, едно 

на апостолот Јуда и 14 посланија 

на апостолот Павле. На крајот од 

Новиот Завет е текстот насловен 

како Откровение на апостолот 

Јован Богослов. 

 

Notitiae episcopatuum 

ecclesiae Constantinopolitae  - во 

современата византологија целиот 

корпус на административни 

списоци со имињата на 

епископските седишта во 

Византија се означува со терминот 

Notitiae episcopatuum ecclesiae 

Constantinopolitae. Секој пооделен 

список од овој корпус се нарекува 

нотиција (нотитиа). 

 

Notitia Dignitatum (Список 

на службените рангови) – 

претставува еден од најважните 

извори за административната и 

воената организација на Римската 

Империја во доцната антика. Не 

може со сигурност да се утврди 

точниот датум на неговото 

настанување иако се претпоставува 

дека сочуваната верзија на изворот 

е од првата половина на 5 век. 

Наде Проева, без да навлегува во 

детали, Списокот на службените 



Драган ЗАЈКОВСКИ 
Христијанството во Македонија од 313 до 700 година (2. дополенето изд.) 

242 

 

 

рангови го датира во четвртата 

четвртина на 4 век, Велизар Велков 

и Блага Алексова сметаат дека бил 

составен во периодот меѓу 390 и 

437 г., а Зорица Костиќ смета дека 

настанал непосредно по смртта на 

Теодосиј I во 395–396 година. 

 

 Парохија – основна 

територијална единица во Црквата.  

 

 Патријарх – црковна 

титула која ја имаат поглаварите на 

црквите во ранг на патријаршии. 

Во христијанската екумена во 5 и 6 

век постоеле пет патријарси: 

римски, антиохиски, 

александриски, ерусалимски и 

подоцна константинополски. Сите 

тие своето потекло, а со тоа и 

угледот меѓу останатиот 

христијански свет, го поврзувале за 

работата и дејноста на некој од 

повидните апостоли и најблиски 

Христови соработници. Па така, 

римскиот папа се повикувал на 

традицијата дека апостолот Петар 

ја формирал христијанската 

општина во Рим, антиохискиот 

патријарх на традицијата дека 

Игнатиј Богоносец бил првиот 

епископ во Антиохија, 

ерусалимскиот на традицијата дека 

Јаков бил прв раководител со 

христијанската заедница во 

Ерусалим, александрискиот на 

традицијата за апостолот Марко, а, 

пак, константинополскиот на 

традицијата за апостолот Андреј 

како основач на христијанската 

црква во античкиот Бизант на кое 

место подоцна Константин го 

изградил Константинопол. 

 

 Пелион – планина во 

Тесалија. 

 

 Петар Гнафевс (ок. 469–

471; 475–476; 478–479 и 485–489) – 

поглавар на Антиохиската 

патријаршија и противник на 

одлуките донесени на Четвртиот 

вселенски собор. На негова 

иницијатива во литургијата е 

воведено читањето на Никејскиот 

симбол на верата. Поради 
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поддршката на монофизитизмот на 

трипати бил менуван од 

епископската катедра и повторно 

враќан назад. 

 

 Петар Монг ([477]482–490) 

– поглавар на Александриската 

патријаршија, познат по улогата во 

теолошките расправи во одбрана 

на монофизитизмот и поддршката 

на Хенотиконот на императорот 

Зенон. Во 477 г. бил избран за 

александриски патријарх. По 

наредба на императорот, Зенон 

истата година бил сменет од 

патријаршискиот престол. На 

негово место бил поставен Тимотеј 

III Салофакиол (460 – 475 и 477 – 

481). По смртта на Тимотеј III 

Салофакиол во 481 г. за нов 

александриски  патријарх бил 

хиротонисан Јован  I Талаија. Една 

година подоцна, во 482 г., 

патријархот Јован I бил сменет, а 

на негово место бил поставен 

Петар Монг. Ова наишло на 

неодобрување од римскиот папа, 

кој не го признал неговото 

патријаршиско достоинство. За 

време на акакиската шизма останал 

доследен на политиката на 

Константинопол. 

 

Петнаесет тивериополски 

маченици - епископите Теодор и 

Тимотеј, монасите – проповедници 

Комасиј или Етимасиј, Евсевиј, 

Еротеј, Данаил и Харитон, како и 

свештениците – презвитери Петар, 

Јован, Сергеј, Теодор и Никифор. 

Како последни од оваа група се 

наведени имињата на ѓаконите 

Василиј и Тома, како и на монахот 

Сократ. Подоцна на местото на 

нивните гробови била подигната 

црква во нивна чест. 

 

 Презвитер – 

свештенослушителски чин, втор по 

ред во црковната хиерархија. 

Презвитерот може да ги врши сите 

богослужби, освен хиротонијата и 

осветувањето на мирото, и е 

ракоположен од епископот. Во 

својата современа употреба, овој 

термин е синоним на свештеник. 
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Префектурата Галија се 

протегала во Галија, римскиот дел 

на Британија, Иберискиот 

Полуостров и западниот дел на 

Мавританија. 

 

Префектурата Исток се 

состоела од Египетската, 

Источната, Понтската, Азиската и 

Трачката диецеза. Таа опфаќала 

еден огромен географски простор 

од Египет и Киренаика (денешна 

Либија) во Африка, потоа 

територијата на предна Азија, како 

и Тракија на Балканот. 

 

Префектурата Илирија 

(Илирик) се состоела од Дачката и 

Македонската диецеза и се 

простирала во средината на 

Балканскиот Полуостров, од 

Грција на југ до Дунав на север. 

 

Префектурата Италија, 

покрај Италија, опфаќала и 

најголем дел од Латинска 

(Северна) Африка, а на европска 

почва во нејзин состав влегувале 

Далмација, Панонија, Норик и 

Реција. 

 

Прокопиј од Кесарија (о. 

500–о. 565) – еден од најпознатите 

византиски писатели. Потекнува од 

градот Кесарија во Палестина и 

бил современик на императорот 

Јустинијан I. Бил личен секретар на 

византискиот војсководец Велизар. 

Автор е на делата: За градбите, За 

војните и Тајната историја. 

 

 Пустиножител – припадник 

на т.н. еремитско или анахоретско 

монаштво манифестирано со 

осаменички, аскетски и 

испоснички живот.  

 

 Серапеум  – храм во 

Александрија каде што се 

закопувале светите бикови Апис. 

Во 1850 г. францускиот археолог 

Мариет ги открил остатоците од 

храмот што бил разурнат во 391 

година. 
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 Сермесијани – ромејско 

христијанско население од 

различно етничко потекло кое во 6 

век било заробено од Аварите и 

однесено во Панонија. Оттаму со 

помош на Кутригурите избегале 

враќајќи се во Византија. 

 

Симеон 

Столпник (о. 

389–459) – 

христијански 

монах и аскет 

кој 37 години 

живеел на 

столб. Поради 

својот богоугоден живот исполнет 

со монашки подвиг и аскеза бил 

почитуван не само од мирјаните 

туку и од црковниот клер и 

особено од императорот Теодосиј 

II  и неговата жена Евдокија. Денес 

подеднакво е почитуван како 

светец од Православната, 

Римокатоличката и Коптската 

црква. 

 

 Собор – црковните собори 

се формални институции на кои се 

носат одлуки од црковно – 

канонски карактер. На нив 

учествуваат епископи и други 

претставници на Црквата 

(свештеници, ѓакони, монаси). 

Неретко на нив присуствуваат и 

световни лица како претставници 

на политичката власт. Соборите 

можат да бидат помесни и 

вселенски. Помесните собори се 

делат на патријаршиски, 

митрополитски и епископски.  

 За историјата на Црквата 

најзначајни се  вселенските 

собори. Еден собор за да се нарече 

вселенски мора да исполнува 

одредени услови. Еден од тие 

услови е неговите одлуки да се 

однесуваат на важни сегменти од 

теолошките догми, црковно-

хиерархиската организација и сл. 

Освен тоа, неговите одлуки мора 

да бидат прифатени од сите 

епископии и да важат за целата 

Црква. Оттука, вселенскиот 

карактер на соборите произлегува 
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од фактот дека зад нивните одлуки 

стои целата Вселенска црква 

поради што тие стануваат 

општозадолжителни.  

 Учесниците на црковните 

собори повикувајќи се на 

евангелската традиција верувале 

дека лично Исус Христос 

присуствува на заседанијата и 

влијае врз донесувањето на 

одлуките. Ваквото верување било и 

јавно манифестирано на тој начин 

што во средината на салата каде 

што се одржувале заседанијата се 

наоѓал престол на кој било ставено 

отворено евангелие. На тој начин 

симболично се изразувало божјото 

присуство. 
 

 Сократ Схоластик  (о. 

380–439) – византиски правник и 

црковен историчар. Неговото дело 

Црковна историја напишано во 

седум книги содржи важни 

податоци за црковната историја од 

312 до 439 година. 
 

 Стилихон – римски 

војсководец од вандалско потекло 

и регент на малолетниот 

западноримски император Хонориј 

во чие име управувал со Западната 

Римска Империја. 
 

 Теодор Мопсуестиски (о. 

350–428) –  христијански теолог и 

епископ на Црквата во 

Мопсуестија (Киликија); учесник 

на Вториот вселенски собор во 

Константинопол во 381 година и 

автор на повеќе теолошки 

текстови. 

 

Теодорит 

Кирски (о. 393–

о. 457) – епископ 

во градот Кир. 

Со одлука на 

Лажниот собор 

(449) бил 

расчинет од епископскиот чин и 

испратен во заточеништво во 

манасторот во Апанеја. 

Епископското достоинство му било 

вратено на соборот во Халкедон 

(451). Автор е на делото Црковна 

историја. 
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 Теофан Исповедник (о. 

752–818) – византиски теолог и 

хроничар со јеромонашки чин и 

игуменско достоинство. Како 

противник на иконоборството бил 

затворен и испратен во прогонство. 

По смртта Црквата го прогласила 

за исповедник (светец –исповедник 

на верата).  Го напишал делото 

Хронографија во кое ги опфатил 

настаните од 284 до 813 година. 

Неговата хроника е особено важен 

извор за случувањата во периодот 

од 769 до 813 година. 

 

 Трулскиот собор – се 

одржал во Константинопол во 

периодот од 1 септември 691 до 31 

август 692 година. Името трулски 

го добил по местото на одржување 

– дворецот со куполи (trullos – 

купола), кој се наоѓал во царскиот 

двор. На Соборот биле донесени 

вкупно 102 канона што 

претставувале дополнување на 

догматските одредби на 5. и 6. 

Вселенски собор. Оттука овој 

собор во литературата се среќава и 

како Quinisextum (Петто – шестти). 

Поради фактот што римскиот папа 

Сергиј I (687–701) одбил да 

признае дел од одредбите донесени 

на соборот, тој  не се смета за 

вселенски туку само како помесен. 

Подоцна папите Јован VII (705–

707), Константин I (708–715), 

Григориј II (715–731) и Адријан I 

(772–795) или премолчано или 

јавно го прифатиле Трулскиот 

собор, со извесна резерва наспроти 

неколку канони што ја критикуваат 

римската пракса. 

 

 Филосторгиј (368–о. 439) – 

црковен историчар, автор на 

делото Црковна историја во 12 

книги. 

 

Хераклејон – град јужно од 

Дион, на пиериското крајбрежје, во 

непосредна близина на денешна 

Платамона. 

 

Христологијата – област во 

христијанската теологија и 

догматика која се занимава со 
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проучување на Втората Ипостас на 

Света Троица; христологијата е 

догматско учење за двете природи 

во едната Ипостас на Господ Исус 

Христос, кое е формулирано на 

Првиот (325), Четвртиот (451) и 

Шестиот (680/681) вселенски 

собор. Терминот христологија по 

прв пат бил употребен од 

лутеранскиот теолог Фридрих 

Балдуин во неговото дело од 1611 

година. 
 

Хиерокле – византиски 

автор кој живеел во првата 

половина на 6 век. Најверојатно 

пред 535 г. го составил Синекдемот 

– геогрaфски список на 64 

провинции и 923 градови во 

Византија. 
 

Црковна хиерархија – 

според црковната традиција 

апостолите биле тие што ја 

формирале црковната хиерархија и 

на тој начин ја поделиле Црквата 

на свештенство (црковен клер) и 

мирјани. Свештенството се 

состоело од три степени: ѓакони, 

презвитери и епископи. Првиот 

степен на црковната хиерархија го 

сочинувале ѓаконите, кои за прв 

пат се споменуваат во Делата на 

светите апостоли (Делата 6, 1–5), 

каде се вели дека во ерусалимската 

општина имало седум ѓакони на 

чело со Стефан. На вториот степен 

од црковната хиерархија се наоѓале 

презвитерите, кои за прв пат се 

споменуваат во контекст на Првиот 

апостолски собор (Делата 15, 6). 

Највисок степен на црковната 

хиерархија било епископството.



 

Епископија Име на 
епископот 

Во кој контекст се спомнуваат во изворите 

 

 

 

 

Тесалоника 

(Солун) 

 

 

Александар 

 
Првиот вселенски собор во Никеја во 325 г.; 
осветување на црквата во Ерусалим во 335 г. 

Аециј Соборот во Сердика во 343 г. 

Еремиј Во едно од делата на Атанасиј Велики од 356 г. 

 

Ахолиј 

Вториот вселенски собор во Константинопол во 
381 г.; 

во двете писма од папата Дамас I; 
Соборот во Рим во 382 г. 

Бероја (Бер) Гераникус Соборот во Сердика во 343 г. 

Пела Антигон Соборот во Сердика 343 г. 

 

 

Стоби 

Будиус Првиот вселенски собор во Никеја во 325 г. 

Евстатиј Епиграфски натпис, IV век 

Филип Епиграфски натпис во епископската базилика, 
IV–V век 

Хераклеја 

Линкестис 

Евгариус Соборот во Сердика во 343г. 

Лихнидос Сосимус Соборот во Сердика во 343 г. 
 

Баргала 

 

Хермиа 

Епиграфски натпис на влезот од епископската 
базилика, IV век 

Диоклецијанопол Басус Соборот во Сердика во 343 г. 

Филипи Порфириус Соборот во Сердика во 343 г. 

Дион Паладиус Соборот во Сердика во 343 г. 

Партикопол Јонас Соборот во Сердика во 343 г. 

 

 

Скупи 

 

Дакос 

Првиот вселенски собор во Никеја во 325 г. 
 

 

Парегориус 

Соборот во Сердика во 343 г. 

 

Табела: Епископи од Македонија во IV век



 

 Место на 
одржување 

Година на 
одржување 

Повод за свикување 

Првиот 
вселенски собор 

 

Никеја 

 

325 

 

Аријанското учење 

Вториот 
вселенски собор 

 

Константи-

нопол 

 

381 

 

Македонијанското 

учење 

Третиот 
вселенски собор 

 

Ефес 

 

431 

 

Несторијанското учење 

 
Лажниот собор 

 

Ефес 

 

449 

Монофизитството е 
прогласено за 
вистинска вера 

 
Четвртиот 

вселенски собор 

 

 

Халкедон 

 

 

451 

Отфрлени се одлуките 
од т.н. Лажен ефески 
собор од 449 г., а 

монофизитското учење 
е прогласено за 

еретичко 

 
Петтиот 

вселенски собор 

 

Константино-
пол 

 

553 

Осуден е обидот за 
реставрација на 

несторијанството и 
монофизитството 

Шестиот 
вселенски собор 

 

Константи-
нопол 

 

680–681 

 

Монотелитизмот 

Седмиот 
вселенски собор 

 

Никеја 

 

787 

 

Иконоборството 

 

Табела 

Вселенските собори 
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 Епископија Епископ 

Првиот вселенски собор 

(325 година) 

Стоби Будиј 
Тесалоника (Солун) Александар 

Скупи Дакиј 
Вториот вселенски собор 

(381 година) 
Тесалоника (Солун) Ахолиј 

Третиот вселенски собор 

(431 година) 
Филипи Флавијан 

 

Лажниот собор 

(449 година) 

Филипи Созон 
Добер Евсевиј 
Сер Максимијан 

Касандреја Хермоген 

Бероја (Бер) Лука 

Хераклеја Линкестис Квинтилиј 

Лихнид Антониј 

 

Четвртиот вселенски собор 

(451 година) 

Хераклеја Линкестис Квинтилиј 
Стоби Никола 
Баргала Дарданиј 
Филипи Созон 

Бероја (Бер) Себастијан 

Добер Евсевиј 

Сер Максимијан 

Партикопол Јован 
Тасос Хонорат 

 

Петтиот вселенски собор 

(553 година) 

Хераклеја Линкестис Бенигниј 

Стоби Фока 

Амфипол Александар 

Запара Сабинијаниј 

Шестиот вселенски собор 

(680–681 година) 

Тесалоника (Солун) Јован 

Стоби Јован 

Трулскиот помесен собор 

(Петто–Шести) 

691–692 година 

Филипи Андреј 

Амфипол Андреј 
Едеса Исидор 

Стоби 
Маргарет 
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Седмиот вселенски собор 

(787 година) 

Тесалоника (Солун) Теофил 

Скупи? Стратегиј 

Тивериопол? Михаил 
Хераклеја Линкестис? Грегориј 

Константинополскиот  
помесен собор 

(869–870 година) 

Тесалоника (Солун) Теодор 

Фотиевиот  

помесен собор 

(879–880 година) 

Тесалоника (Солун) Теодор 
Охрид Гаврил 

Драгувитија Петар 
Стримон Павле 
Скупи? Јован 

Тивериопол? Теоктист 
 

Табела 

Епископите од Македонија  

учесници на вселенските и помесните собори 
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Карта 

Митрополиски и епископски седишта на Балканот (V век)∗ 
__________________________ 

*картата е превземена во оргигинал од The Acts of the Council of Chalcedon, Volume Three, 

translated with introduction and notes by Richard Price and Michael Gaddis (Liverpool: Liverpool University 

Press, 2005), 230. 
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