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Пишува: Кокан СТОЈЧЕВ

МАКЕДОНИЈА
МАКЕДОНИЈА

НЕУСПЕШЕН АТЕ    

Односите меѓу Маке-
донската православна 
црква и Српската црк-

ва, како и меѓу Србија и Ма-
кедонија, се на најниските 
гранки од настанувањето на 
спорот меѓу двете цркви. Во 
последниов период се за си-
ли темпото на притисокот за 
ослободување на Јован Вра-
нишковски, кој поради ши ре-
ње на верска нетрпеливост и 

Сè се напаѓа, се држат под пресија и притисок гра-
ѓаните, Македонската православна црква, 
Вла дата и претседателот. Меѓутоа, со инвол-
вирањето на меѓународниот фактор се оцр-
нува положбата на државата и на нејзините 
институции, судот, полицијата и, се разбира, 
Црквата. 

Овој неуспешен напад врз МПЦ нè предупредува 
дека не смее да се потклекне пред налетот 
на српскиот бомбардер, бидејќи без разлика 
на раштиманоста во прашање се државата и 
опстојувањето на македонскиот народ и ма-
кедонската нација воопшто. 

наа на српската про паганда 
и на нивните пар тнери во 
рулет-играта.

Македонската право слав-
на црква достоинствено оп-
стојува на ставот дека во ов-
ој момент нема услови за пре-
говори, што секако доаѓа ка-
ко резултат на лошото ис кус-
тво, кое вели дека ра бо тите 
се на мртва точка, би деј ќи 
српскиот национал-шо ви ни-

Фронтално се држат во пре-
сија граѓаните, Владата, прет   -
седателот, а со инволви ра-
њето на меѓународниот фак-
тор се оцрнува полож бата на 
државата и на неј зи ните ин-
ституции, судот, по лицијата 
и, се разбира, Црк вата. 

Овој неуспешен атентат 
врз МПЦ нè предупредува 
дека не смее да се потклекне 
пред налетот на српското тор-
надо, бидејќи без разлика на 
раштиманоста на рела цијата 
премиер - МПЦ, во пра шање 
се државата и оп стојувањето 

ви, бидејќи по последните 
примери - употребата на ре-
ференцата БЈРМ на пасошите 
на Македонците кои живеат 
во Србија, односите меѓу Бел-
град и Скопје забрзано се 
влошуваат и добиваат неса-
кани последици.

"Референцата БЈРМ е веќе 
бесмислена. Сметам дека и 
во самата СиЦГ се свесни де-
ка нешто што веќе не постои 
за нив уште помалку може да 
постои за една Република Ма-
кедонија", изјави "духовниот 
лидер", поглаварот на МПЦ 

национална омраза се на о ѓа 
во "Идризово" на одле жу ва-
ње на двегодишна затвор ска 
казна. Интензитетот на про-
вокациите од ваков тип се 
зголемија оној момент ко га 
познатиот српски бизнис мен 
Богољуб Кариќ замина во 
Москва, каде што од рус киот 
патријарх Алексеј II побара 
да ургира кај маке дон ските 
власти за осло бо дување на 
Вранишковски од затвор. От-
тогаш до денес се случија 
мно гу нешта, "фу ри ја" од дип-
ломатско-црковни писма, со 
непримерни желби прис тиг-
наа на адресите на Бучковски 
и на Црвенковски. При тоа, 
содржината на пис мата беше 
остра и сензи бил на. Во кам-
пањата се вклучија сите, ду-
ри и католиците кои под лег-

зам не ги сменил пос тапките. 
Тоа може да се за бе лежи и во 
најновава кампања која се-
риозно се шири на сите ме-
ридијани. Но, тоа не е сè, за-
грижува и дисонантниот тон 
меѓу Владата на РМ и МПЦ, од-
носно премиерот Буч ков ски 
бара компромис, а МПЦ вра-
ќање на манастирот "Св. Про-
хор Пчињски".  

ДИСОНАНТНИ ТОНОВИ

Што всушност се крие зад 
најновата кампања? Атак за 
уривање на дигнитетот и стол-
бот на македонскиот на род 
т.е. МПЦ. Во оваа офан зива 
се фрла со дрвја и ка ме ња, 
при што се користат де лов-
ните и пријателските врс ки. 
Истовремено се напаѓа сè. 

на македон скиот народ и ма   -
кедонската нација вооп што. 
Во овој мо мент се одвива ко-
ординиран напад врз двата 
фун дамен тал ни по стулата на 
Република Ма ке донија, ма-
кедонскиот на  род и МПЦ. 
Затоа е пот ребна тре звеност, 
разумност и храб рост, би-
дејќи во овие исклу чително 
сложени ус ло ви на бити су-
вање, како внат решни така и 
надворешни, се бие битката 
за опстојување на овие прос-
тори.

Никулецот - МПЦ, истак ну-
ва дека во моментов не по-
стојат услови за продол жу-
вање на преговорите со 
СПЦ. Но, ова е спротивно на 
апелот на премиерот Владо 
Бучковски, кој е за изнаоѓање 
компромис меѓу двете црк-

Г.Г. Стефан во врска со нај но-
виот политичко-црковен при-
тисок, кој се издигна на рам-
ништето на голема поли цис-
ка ујдурма.

"Меѓу српските владици 
сè уште е жив национал-шо-
винизмот", истакнува митро-
политот Наум, кој го лоцира 
проблемот во односите меѓу 
двете цркви.

"Моментно нема многу ус-
лови за преговори, затоа што 
очигледно работата е по ли-
тичка, идејата за Голема Ср-
бија е жива", изјави стру мич-
киот владика.

Во меѓувреме, во светот 
се создава општонароден ре-
лигиски фронт, кој има за да-
ча да ја оцрни Маке дон ската 
православна црква. Ре ак ци-
ите пристигнуваат од мно-

МОМЕНТ ОД ХИРОТОНИСУВАЊЕТО НА ЕПИСКОПОТ МОМЕНТ ОД ХИРОТОНИСУВАЊЕТО НА ЕПИСКОПОТ 
КЛИМЕНТ ВО БИТОЛАКЛИМЕНТ ВО БИТОЛА

ПАГАНИТЕ НИ ЈА 
РАСПНУВААТ ЦРКВАТА
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губројни претставници од 
христијанскиот свет, со цел да 
се ослободи Јован Вра ниш-
ковски, кој претставува и ус-
лов за укинување на изо ла-
цијата на МПЦ. Неговото Бла-
женство Архиепископот Ох-
ридски и Македонски Г.Г. Сте-
фан оценува дека ново на-
станатата ситуација е по сле-
дица на недоволното по зна-
вање на вистината за Ма ке-
донската црква.

"Сметам дека тоа се писма, 
упатени со содржини кои 
има ат пораки да се разреши 
црковното прашање во Ма-
кедонија, иако проблемот кој 
е третиран во тие писма не 
би требало да биде преч ка 
во разрешувањето на цр ков-
ните прашања на МПЦ", наг-
ласи поглаварот.

НАЦИОНАЛНА 
НАВРЕДА

Има ли спор меѓу пре ми-
ерот и Синодот на МПЦ? Ова 
прашање е кру ци јално, би-
дејќи без усо гла сеност на ста-
вовите не мо же ста ме но да 
се одговори на при ти со кот 
од надвор.

"Последните неколку не-
дели односите меѓу Ср бија и 
Македонија доби ваат неса-
кани димензии. Затоа апе ли-
рам за изнао ѓање ком про-
мис за оние прашања кои нè 
делат", из јави премиерот Буч-
ков ски.

Според него, МПЦ и СПЦ 
треба да се охрабрат, да сед-
нат на заедничка маса, би-
дејќи евидентно е дека овој 
проблем има не гативен од-
раз врз тради цио нално до-
брите односи меѓу Белград и 
Скопје.

Неговата констатација про  -
излезе откако српската стра-
на почна на пасошите  од Ма-
кедонците кои живеат во Ср-
бија, да ја користи ре фе рен-
цата БЈРМ. На тој на чин не 
само што ни ја негира др жа-
вата, туку и постоењето на 
македонската нација. Што се-
како претставува атак и на-
ционална навреда од нај го-
лем степен, кој оди во при-
лог на тезата на другиот не-
пријател на македонскиот 
народ.

Првата реакција на маке-
донската власт, околу упо-
требата на референцата 
БЈРМ, како место на раѓање 
во пасошите на Македонците 

во Србија, е дека тоа е ре гу-
лирано со интерни одлуки 
на српското Министерство 
за внатрешни работи. Но, 
спо ред добрите познавачи 
на приликите во Белград, 
упо требата на референцата 
не се должи на новиот срп-
ски компјутерски регистар, 
туку на уште една форма на 
притисок врз Македонија, со 
цел да се изнуди ослобо ду-
вање на Вранишковски. 

Според истите извори, зад 
оваа појава стојат високи сл уж-
беници на српската Влада, 
блиски до Коштуница и до 
Српската црква, кои сметаат 
дека проблемот со името мо-
же да се искористи во спо-
рот СПЦ-МПЦ. Употребата на 
кратенката БЈРМ наместо ус-
тавното име почнала во Лес-
ковац, каде што по косов-
ската криза се издаваат па-
соши за сите српски бегалци 
од Косово. 

Претседателот Црвен ков-
ски, како и МНР, верува дека 
се работи за индивидуален 
инцидент и дека тоа не е ге-
нерална политика, која ќе би-
де следена од институциите 
на Србија и Црна Гора, затоа 
што се косела со официјал-
ниот став на Србија за при-
знавањето на уставното име 
на Република Македонија.

ПИСМА И СОЈУЗНИЦИ

Инаку, најпрво премиерот 
Бучковски го одби барањето 
на Вселенскиот патријарх Вар   -
толомеј, за ослободување на 
Зоран Вранишковски. По ви-
кувајќи се на независноста 
на судската власт, премиерот 
Бучковски дипломатски го 
одби таквиот предлог посо-
чувајќи:

"Мојата функција не ово з-
можува да наредам итно ос-
лободување за било кој гра-

средништво, но СПЦ тоа го 
одбива.

На крајот, премиерот Буч-
ковски му пишува на Все лен-
скиот патријарх Вартоломеј: 
"Ве уверувам дека мнозин-
ството граѓани со право с-
лавна вера, се со иста мисла - 
да се реши црковното пра-
шање во нашата земја".

И додека деновиве се оче-
кува и одговорот на прет се-
дателот Црвенковски на пи-
смото од рускиот патријарх 
Алексеј II, нова осуда за ап-
сењето на Вранишковски при -
стигна од амбасадорот на Ва-
тикан во Србија.

 Като лич киот претставник 
во Бел град, над бискупот Збар -
ба ро, му ветил на срп скиот па-
тријарх Павле дека ќе се за-
ложи кај маке дон ски те влас-
ти за итно осло бо ду вање на 
Враниш ков ски. Ова било ве-
тено на нив ната ср едба, а е об-
јавено на Ин те рнет-страни ца-
та на СПЦ. 

По повод настаните, Све -
тиот архиерејски си нод на 
Македонската пра вослав на 
црква, на сед ни цата одр жа-
на на 22 август 2005 го ди на, 
по крај ре дов ните ак тив нос-
ти, му по свети соод ветно вни-
ма ние и на пи смо то на Не-
говата Се све тост, Все лен ски-
от пат ријарх Вартоло меј, упа-
те но до пр етседа телот на Вла-
дата на РМ, Вла до Буч ковски, 
пре зе ме но од са јтот на Ца ри-
град ската пат ријар шија, како 
и на пис мото упа те но до 
Српскиот патри јарх Пав ле, 
пре зе мено од сај тот на СПЦ.

Синодот на МПЦ оценува 
дека и двете писма содржат 
порака за да се изнајде фор ма 
на мирен начин да се над ми-
нуваат меѓуцрковните про-
блеми. Според најви со кото 
црковно тело на МПЦ, Все лен-
скиот патријарх не за зема ед-
на страна, туку ги по викува и 
двете цркви на дијалог, а на-
шата Црква, во писмото до пр-
е миерот, ја на рекува со епи-
тетот "најсвета", исто како и 
СПЦ.

Што се однесува до Вра-
нишковски, кој и да се обиде 
да го брани презема голем 
морален ризик, бидејќи и по-
крај тоа што е осуден за до-
сегашните дела, против него 
се води и судска постапка од 
2002 година, за финансиска 
злоупотреба во трите епар-
хии на МПЦ, во кои делуваше 
како архијереј. 

СИНОДОТ НА МПЦ ПОЧНА ДА ПРИМА МЛАДИ СИНОДОТ НА МПЦ ПОЧНА ДА ПРИМА МЛАДИ 
СИЛИ ВО СВОЕТО ДУХОВНО ТЕЛОСИЛИ ВО СВОЕТО ДУХОВНО ТЕЛО

Потоа вакви појави се за-
бележани и во Врање, Ниш, 
како и во други места каде 
што живеат припадници на 
ма  кедонското малцинство во 
Србија. 

Иако македонското Мини-
стерство за надворешни ра-
боти тврди дека ваквите ин-
циденти се малку и дека греш-
ката во пасошите секогаш се 
поправа на барање на ош те-
тените, сепак српските др жав-
јани со македонско по текло 
велат дека појавата е честа. 

Македонците, пак, велат 
дека не се противат на вакв-
иот однос на српските влас-
ти, затоа што бирократската 
процедура за бришење на 
кратенката БЈРМ во вакви 
слу чаи трае и по неколку ме-
сеци. 

ѓанин на РМ, кој е пре крши-
тел на законите. Одлуката за 
затворање на господинот 
Вра  нишковски е одлука на 
судот".

Натаму, тој го потсетува 
Вселенскиот патријарх на 
барањето за посредништво 
и поттикнување на дијалогот 
меѓу Македонската и Срп ска-
та православна црква, затоа 
што, како што пишува Буч-
ковски, не се исцрпени сите 
иницијативи за дијалог. Но, 
со последниот акт на СПЦ, 
давањето Томос на т.н. Ох рид-
ска архиепископија, се за-
грози односот на доверба со 
МПЦ.

Потребна е трета неу трал-
на страна, стои во преми еро-
вото писмо, додавајќи дека и 
досега МПЦ прифаќаше по-


