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МАНИПУЛАЦИИ СО ЕКСПЕРТИЗАТА ЗА „ЧУДОТО“

Конзерваторскиот центар од септември ќе ги прави потребните хемиски
анализи на фреските кои во април „се прочистија“

Катерина Богоева 

Во дворот на црквата „Свети Димитрија“ во Скопје, каде што пролетва пред и

по Велигден, се појави „чудо“, односно дел од фреските ја добија својата

природна боја што од страна на верниците и дел од црковните лица беше

протолкувано како „прочистување“, деновиве е мирно. Нема поголем број

посетители ниту во самата црква, ниту пак во дворот, иако искрено поради

летните одмори, очекувавме можеби повеќе и странски туристи, пред се'

поради фактот што „чудото“ при појавувањето привлекуваше редици луѓе, а се

најде и на страниците на дел од странските медиуми. Состојбата со фреските

од тогаш е непроменета, велат од Конзерваторскиот центар - Скопје, кои се'

уште не почнале да ги прават потребните научни анализи, а во изминативе

денови повторно беа во црквата за да ја увидат нивната состојба што

постојано и ја следат. Според директорката Ема Петрова, последниот увид бил

во функција на носење одлука каков материјал ќе биде потребен да се

набави за извршување на потребните анализи, кои треба да почнат да се

прават дури од септември, бидејќи во овој период не ни постојат потребните

услови за работа. Конзерваторскиот центар досега од Министерството за

култура за оваа намена добил 50.000 денари, средства што би можеле

подоцна да бидат и дополнети доколку има потреба. 

„Со хемиски анализи ќе започнеме тогаш кога ќе го набавиме потребниот

материјал, но некаде до септември или пак октомври нема да можат да се

добијат ни првичните резултати. Имаме програма за истражувачки работи, а
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НАЈНОВИ ВЕСТИ
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НАЈЧИТАНИ НАЈКОМЕНТИРАНИ

Малиот Павел се пробуди од вештачката кома

Уставниот суд се премисли и ја симна
забраната за барок на ГТЦ и МОБ

IN MEMORIAM: Почина д-р Ѓорѓи Ставриќ,
основач на дијагностичката лабораторија за
малигни болести
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ги добивме и потребните одобренија за нивно почнување од Управата за

заштита на културното наследство и Македонската православна црква“, рече

Петрова. Таа вели дека верниците не и вршат притисок што побрзо да го чујат

мислењето на науката за појавата на „чудото“, за кое, да потсетиме многумина

од граѓаните, но и дел од стручните лица и јавно изразија неверување дека

станува збор за Божјо дело. Дел од нив изразуваа и сомнеж дека зад

„прочистувањето“ стои човекова рака. Притисок, вели директорката, им прават

единствено новинарите. 

„Треба да се почека на анализите бидејќи добиените резултати би требало да

покажат дали се употребувани или не хемиски средства во фреските. Ако

имало такви средства, тоа и ќе се покаже“, рече директорката на

Конзерваторскиот центар, која не сакаше да прецизира каде точно во

Македонија ќе се вршат анализите. 

А фреските кои на се' уште необјаснет начин ја добија пролетва својата

природна боја, и деновиве ги привлекуваат посетителите на црквата. Ако

поминете во неа барем петнаесетина минути, ќе забележите како секој што

влегува директно оди до ѕидовите на кои нивната златна површина сјае во

темниот простор. Посетителите им приоѓаат што поблиску, а ако се

повеќемина, меѓусебно тивко и разговараат, и добивате чувство дека нешто

си коментираат или меѓусебно си откриваат што мислат за виденото „чудо“.

Многумина си поседуваат и подолго, како да сакаат да избегаат од

надворешната голема бучава што се создава пред самата црква каде се' уште

со градежни работи се оформува комплексот „Карпошово востание“.

„Случувањата со фрескоживописот од самиот почеток се под постојан

мониторинг и опсервација на Конзерваторскиот центар како надлежна

институција за испитување на оваа појава, и сите ние, вклучително и јас

лично, го очекуваме нивниот извештај од земените мостри за да го чуеме

мислењето и ставот на науката“, вели старешината на храмот, свештеникот

Жикица Денковски, кој исто така потврдува дека до сега ситуацијата со

фреските е непроменета, по промените што на нив интензивно се случуваа во

текот на април. 

Според него, чудните и забележителни случувања со фрескоживописот во овој

храм во центарот на Скопје, коинцидираа со годинешните велигденски

празници, што довело до тоа веста за „самопрочистувањето“ на фреските

разбирливо да предизвика особен интерес и огромна посета на верниците и

љубопитност во земјата и пошироко. 

„Склоноста да веруваме дека се случува Божјо чудо со фреските во храмот е

разбирлива како меѓу свештенството, така и меѓу верниците, но до овој час

ваквата квалификација никој одговорно и не може да ја потврди, ниту пак

демантира. Впрочем, како и во многу случаи, времето ќе покаже и ќе ги

разреши сите дилеми и прашања околу овој, условно наречен феномен“, вели

старешината. 

Посочи дека интересот и посетата на верниците и понатаму трае, но во

намален обем поради горештините и годишните одмори. 

„Оценките на одредени поединци дека „самопрочистувањето“ на фреските е

обична измама и резултат на човекова рака, категорично ги отфрлам како

несериозни, лекомислени и малициозни, како плод на неверие и

сензационализам“, вели меѓу другото свештеникот Жикица Денковски, според

кого формираната комисија на Македонската православна црква како

повикана и мериторна институција, по заокружувањето на сите релевантни

показатели, ќе донесе конечен став и ќе се произнесе околу статусот на

случувањето. 

Тој во меѓувреме апелира до верниците и посетителите да „пројават должна

почит, воздржаност и трпение кон ова прашање, а храмот со својот посебен

култ и долговечна традиција да остане и понатаму молитвен дом за сите

благонаклони верници и посетители“.

Статијата е прочитана 3400 пати. 
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ОСТАНАТИ ВЕСТИ

Полицајци паднаа во замка, му барале мито на шефот

Сервер предлага регионален мировен договор

Жежок септември за името

Македонците најрелигиозни во Европа

Канонизација во „Св. Богородица“

КОМЕНТАРИ

Itar Pejo, 31.07.2012 00:17:30
Ne im e lesno na lugeto. Ako kazat sto mislat, ce bidat izbrkani od rabota. Neka izdrzat vo cekanjeto na
hemikalii do izborite!

Кликнете за оценка:    60  |    39

Gjorgji, 31.07.2012 08:34:29
Abe ti Itar Pejo izgleda se si znaes i koj kolku se plasi I koj kolku e hrabar.Sigurno site soznanija ti se
naucno potkrepeni vo soodvetni laboratorii.Sto kje pravite samo koga taka naucno kje doziveete uste
nekolku brankovi pobedi,t.e. kje gubite so 3:0 mesto so 5:0.

Кликнете за оценка:    41  |    61

jovan, 31.07.2012 09:38:02
Vo 21vi vek nie se bavime so srednovekovni lagarii, pa sega pogolemo cudo stana kako da ja objasnime
ovaa cirkuzijada.

Кликнете за оценка:    47  |    46

jovan, vlada @, 31.07.2012 11:00:47
Itar Pejo сака изгледа да стене Феликс :D Бравос бе Itrar preitar Pejo таман сте си со другачето ем
твое идолче Феликс е....о! :D

Кликнете за оценка:    59  |    54

Mudrec, 31.07.2012 12:31:33
So navodnicite vo naslovot bogohulite. Razbiram deka komunjarskiot um se somneva vo se Bozjo, no
dodeka nemate naucna potvrda deka ova e izmama, bi bilo dobro da ste barem neutralni, a ne
skeptichni.

Кликнете за оценка:    70  |    48

zoran, 31.07.2012 12:37:14
Na toj sto ne veruva nikogas ne moze da mu se dokaze nisto, zatoa ne trebe da se brza so
expertizite.lugeto sto veruvaat ne baraat nekoj istrazuvanja pokazuvanja i dokazuvanja na naucnicite
preku obemni i skapi analizi

Кликнете за оценка:    56  |    52

mene, 31.07.2012 13:44:54
Go popapavte deka e bozje cudo i sega nema nikoj da vi objasni sto tocno e. Kako sto se manipulira so
makedonskiot narod mislam deka nigde go nema ova. Narode svesti se 21. vek e.

Кликнете за оценка:    53  |    51

eli, 31.07.2012 13:51:41
bre bre uste materijal ne mozele da nabavat da ispitaat sramota kogo lazat cekaat da pomine vreme
bidejki nemaat odgovor a najgolemo cudo ke bide ako dadat odgovor posto samo tie znaat sto e vistina
samo vo krizni vreminj i siromastija se izmisluvaat cuda mislam dela nema objasnuvanje vo prasanje e
sepak covecki faktor

Кликнете за оценка:    43  |    61

Vesna, 31.07.2012 15:15:08
Со сета должна почит кон црквата и свештените лица сакам да прашам нешто. Секоја година на
Велики Петок одам во таа црква и оваа година го направив истото. Една работа не ми беше јасна и
затоа прашувам. Како е можно самопрочистуањето на фреските да започна одоздола нагоре а не
обратно. Фреските беа чисти се до сводот кој на некој начин го дели таванскиот простор на
црквата. Буквално до каде што може да дофати човечка рака качена на скала. Горниот највисокиот
дел од црквата и фреските беше темен и едвај се распознава фреските на кој светец му припаѓаат.
Ако беше чудо зашто не беше исчистена целата внатрешност на црквата, ако беше чудо зашто
после тоа никој ама баш не го ни спомна тоа чудо. Реков со сета должна почит, верник сум, ама
некои работи се претерани. Незнам со која цел, зашто тој што сака да оди во црква со чудо или без
чудо тој ке оди, ама тој што дошол само да го види чудото тој и не е верник и подобро да не доаѓа

Кликнете за оценка:    53  |    76
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