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Пишува: 
Кокан СТОЈЧЕВ

РЕЛИГИЈА
РЕЛИГИЈА

"СЕКИРАЦИИ" НА РЕЛАЦИЈА МПЦ И ВАТИКАН

К ам-бекот на Римо ка то-
личката црква во Ма-
кедонија претставува 
сериозен предизвик 

не само за политичкиот и за 
државниот врв во земјава, 
туку и за Македонската пра-
вославна црква, која под при-
тисок на Светата Столица мо-
раше да потклекне. Имено, 
"бубамарата" донесе лоши 
вести и гости за Црквата, но 
тие нема така негативно да 
се одразеа врз меѓу човеч-
ките односи во струмичкото 
село Секирник, доколку ин-
формациите не беа под др-
жани од одделни политички 
фактори во државава. Затоа 
овој случај добива други ка-
рактеристики. Но, содржи-
ната на писмото од Ватикан е 
јасна и прецизна, новата "крс-
тоносна војна" за освојување 
на Истокот и на ортодоксниот 
свет на православието поч на.  

Секирник не е изолиран 
пример за мешање во вна-
трешните односи на една зем-
ја, туку птичји грип за МПЦ, 
бидејќи унијатскиот вирус не 
претставува ад-хок случај. 
Тој соодветствува на атаците 
од крајот на XIX и на по че то-
кот на XX век, кога граб ну ва-
њето на Мис Стон беше поим 
за наводната помош на рево-
луционерните сили за осло-
бодување на Македонија од 
Отоманската империја. Но, 
доколку се погледне зад ку-
лисите, тогаш и во двата при-

"Случајот 'Секирник' е посебна приказна. 
Мислам дека се направени 'несмотрени' 
греш ки во чекори. Таму, пред повеќе де це-
нии имало црква, во која црквувале право-
славни христијани, кои биле во унија со по-
главарот на Римската црква. Веројатно дош-
ло до иселување на староседелците од Стру-
мица, Скопје и од други места. Но, при тоа за-
мрела традицијата која до пред ова постоела. 
Затоа, пак, има и многу православни  маке-
донски села, во кои не само што замрел цр-
ковниот живот, туку речиси целосно се исе-
лиле луѓето, па останала црквата како нем 
сведок за животот кој тука течел. Се разбира, 
тоа е тажно. Значи, имаме цркви, а немаме 
ни ту луѓе, ниту живи села", оценува про то ѓа-
конот Славе Пројковски.

мера, во преден план доаѓаат 
намерите за класично осво-
јување нови територии, кои 
се одвиваат под закрилата 
на религијата и на като лич-
ката Црква, која не успеа во 
намерите да ги зближи двата 
различни религиски света, 
византискиот и римскиот.  

ДРУГА ПРИКАЗНА

Одговорот на ова пра ша-
ње не е така едноставен, би-
дејќи станува збор за сло же-
на и комплексна работа. Име-
но, македонското прашање, 
односно состојбата со Ох рид-
ската архиепископија (МПЦ) 

весникот "Службен лист на 
МПЦ", да ни ја објасни спе ци-
фичноста на прашањето за 
СЕКИРНИК - ВАТИКАН И МПЦ?

Според Пројковски, Ма ке-
донската православна црква 
традиционално има исклу-
чително добри односи со 
Скопската бискупија, и не по-
малку со Ватикан. Не постои 
никаква обременетост во ко-
муникациите или во сора бот-
ката, освен што врз таквата 
соработка секогаш во некои 
православни цркви се кон-
струирала и се пласирала 
пропаганда за дисква лифи-
кација на МПЦ. Имено, кога 
друга православна црква гра-
дела блиски односи со Ва-
тикан, за сите православни 
цркви тоа било в ред, но кога 
тоа го правела МПЦ, не било 
така. Во таков случај, обично 
Белград и Атина се јавувале 
во улога на некакви заш тит-
ници на православието, иако 
тие секогаш се грижеле само 
за своите национални, и во 
тие рамки за црковните ин-
тереси.

"Случајот 'Секирник' е по-
себна приказна. Мислам де-
ка се направени 'несмотрени' 
грешки во чекори. Таму, пред 
повеќе децении имало црк-
ва, во која црквувале право-
славни христијани, кои биле 
во унија со поглаварот на 
Рим ската црква. Веројатно 
дош ло до иселување на ста-
роседелците од Струмица, 
Скопје и од други места. Но, 
при тоа замрела традицијата 
која до пред ова постоела. 
Затоа, пак, има и многу право-
славни македонски села, во 
кои не само што замрел цр-
ковниот живот, туку речиси 
сосема се иселиле луѓето, па 
останала црквата како нем 
сведок за животот кој тука те-
чел. Се разбира, тоа е тажно. 
Значи, имаме цркви, а нема-
ме ниту луѓе, ниту живи села. 
Во ова време мислам никој 
не сака да гради неми памет-
ници... Затоа, тажни се сли-
ките од испустените села, 
пус телија и мртвило кои ги 
со здаде погрешната по ли ти-
ка, врз која Црквата и не мо-
жеше да има позитивно вли-
јание за запазување на нив-
ното опстојување. Кон тоа 
треба да се насочи внима-
нието, а не дали ќе се гради 
или не црква во Секирник, па 
макар и за едно семеј ство...", 

долго време била камен на 
сопнување, бидејќи секој са-
кал да го присвои или да го 
освои она што на природен 
на чин не му припаѓало и 
всуш ност не е негово. Затоа, 
црковната и македонската 
ис торија е испреплетена со 
црни премрежија, кои по сто-
јано нè потсетуваат на мина-
тото, но и на сегашноста, која 
се подучува врз база на ста-
рите примери.

"Унијатството, општо, е све  -
доштво за еден дамнешен не-
успешен обид за вос пос та-
вување единство на Ед на та, 
Света, Соборна и Апо стол ска 
Црква. 

Во македонскиот случај тоа, 
исто така, е сведоштво за 
еден обид, преку заштитата 
од Римската црква, односно 
од Ватикан, Македонија да се 

ослободи од традицио нал-
ното ропство (во она време 
отоманското од фанариот-
ското), и конечно, да може да 
живее во свој живот на сите 
полиња на свое делување, 
осо бено на државен и на цр-
ковен план. Ете, и овој обид 
историјата го бележи како 
неуспешен. А зошто, тоа веќе 
е друга приказна. Би спомнал 
дека во тие дамнешни вре-
миња постоел обид сло бо да-
та да се избори со помош на 
англиканската Црква, за што 
од македонска страна по-
стоело расположение. Но, во 
овој случај, од англиканска 
страна не пристигнал ниту 
одговор на македонските 
понуди...", се обидува прото-
ѓаконот Славе Пројковски, 
се кретар на АУП Совет, гла-
вен и одговорен уредник на 

ВАТИКАН СЕ ШИРИ НА ИСТОКВАТИКАН СЕ ШИРИ НА ИСТОК
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ИНВАЗИЈА ВРЗ 
МАКЕДОНСКИОТ ДНК - КОД 

(ЦРКВАТА)оценува протоѓаконот Прој-
ковски.

Тој дури го лоцира про бле-
мот, кој вештачки е создаден, 
бидејќи на сценариото ра бо-
теле играчи од Кабинетот на 
премиерот и од Скопската 
бискупија.

"Мислам дека од страна 
на месното население не е 
поставуван проблемот што 
ќе се гради, туку за што ќе се 
гради, а оттаму - да не се гра-
ди! Со оглед на економските 
состојби во нашава земја, на 
сиромаштијата на обичниот 
човек, ете се јавило стра ву-
вање дека со материјалното 
придобивање на луѓето, со 
помош и финансии ќе се об-
новува унијатското живеење 
во селото, иако никој никаде 
не може присилно да биде 
поведен и воведен. Значи, и 
стравувањето е нереално 
при здрава памет и вера. Сè 
зависи од самите луѓе. Со ра-
дикалните мерки ништо не 
се постигнува, ниту се гради 
црква, ниту се придобиваат 
ниту се губат верниците. Во 
секој случај важна е верата, а 
не дневната политика", ука-
жува Пројковски, еден од 
сведоците на сите настани и 
перипетии од поновата цр-
ковна историја на возоб но ву-
вање и битисување на МПЦ.

"Меѓутоа, во овие недо-
раз бирања, покрај нео пит-
нос та на некои новинари, 
свој придонес има и случајот 
Зоран/Јован Вранишковски, 
кој иако расчинет од МПЦ, 
беше примен во редовите на 
СПЦ, но откако се подведе 
под нејзина јурисдикција. А, 
тоа за Македонците и за ма-
ке донските православни 
верници е доживеано како 
црковно-национално пре-
дав ство. Стравувањето кај 
луѓето е страв од создавање 
нова форма на разградување 
на МПЦ  и традицијата на ма-
кедонското православие. Би 
рекол дека за луѓето и тој ст-
рав е природен, бидејќи се 
гореле на разни огнови... 
Ште та е што се исконструира 

обид, повеќе би рекол не на-
мерно, а можеби и не, некој 
да ги доведува во прашање 
веќе спомнатите традицио-
нални односи меѓу МПЦ и 
Ватикан, бидејќи во случајов, 
сметам не беа намерно и 
своеволно инволвирани ни-
ту МПЦ ниту, пак, Ватикан, а 
ете, без потреба беше инвол-
виран дури и државниот врв 
во РМ. Да не е жалосно, би 
било смешно... 

А, за тоа колку имало или 
немало потреба од обно ву-
вање на старата црква, се ка-
ко ќе покаже времето, од нос-
но луѓето кои таму живеат. 
Во секој случај сметам дека 
МПЦ и Ватикан се и секогаш 
ќе бидат над подметнатите 
лостови во нивното разби-
рање, иако понекогаш некој 
пред некого, сакајќи да се 
докаже како ревнител, се за-
плеткува во брзоплетост...", 
посочува Пројковски. 

Според отецот, комуника-
цијата со починатиот бискуп 
Хербут била исклучителна и  
таа во него оставила трајни 
драги спомени.

"Имено, откако паметам, а 
овде сум од времето на об-
новителот на МПЦ, Блажено 
Упокоениот Архиепископ До-
ситеј, недоразбирање со за-
кана за нарушување на ма-
котрпно градените односи 
на двете цркви, односно Ар-
хиепископијата и Бискупи-
јата, до овој случај со Секир-
ник, не е забележан. А, ете, 
по 104 години, со Ри мока то-
личката црква во Македонија 
повторно раководи Ма ке до-
нец (!?!)", коментира Пројков-
ски. 

"КРСТОНОСЦИ ВО 
СТРУМИЧКО"

Секирник не ги затвори 
границите за Стариот Рим, 
туку го пронајде калаузот за 
отворање на Источната пор-

та, која за Ватикан долго вре-
ме беше неосвоена тврдина. 
Историски гледано, таа кон-
тинуирано се обидувала да 
ги прошири своите граници 
на влијание, но таквите по-
ходи не секогаш завршувале 
со успех. И првата и втората 
Крстоносна војна завршиле 
со неуспех, а здивот бил одр-
жуван со помош на повре-
мени инвазии организирани 
од западните царства или 
кралеви. Но, и покрај сè ди-
лемата останала да вирее на 
македонска почва. Денес тоа 
на многу покултурен или 
посуптилен начин се прави: 
оглавникот може да се стави 
само со помош на економска 
или на политичка уцена. Во 
селото Секирник се постави 
камен-темелник за изградба 
на католичката црква "Свети 
Никола Чудотворец", а со тоа 
МПЦ конечно си обезбеди 
повратен билет за Ватикан и 
за Македонија. Инаку, првиот 
неуспешен обид за изградба 
на католичката црква бил пр-
ед седум години. Населе ние-
то од Секирник долго време 
било против овој потег, би-
дејќи во селото нема като-
лици и затоа потребата да се 
гради католичка црква била 
ништовна. Но, по неколкуте 
средби меѓу жителите и пр-
етставниците на МПЦ и на ри-
мокатоличката Црква, конеч-
но се јавија тројца "крсто нос-
ци", граѓани од католичка ве-
роисповед, со што наводно 
се исполнија елементарните 
услови за изградба на црк-
вата. Ова не е единствен при-
мер. Неодамна и Руската црк-
ва ја коментираше инвазијата 
на унијатите. Имено, Мос ков-
ската патријаршија никогаш 
не го ратификувала т.н. Бала-
мандски договор со като ли-
ците.

"Документот подготвен во 
Баламанд не добил одоб ре-
ние ниту потврда од по гла-

варството на Московската 
пат ријаршија", изјави во Мос-
ква поглаварот на Сино дал-
ната богословска комисија 
на Московската патријарши-
ја, Митрополитот Мински и 
Белоруски г. Филарет.

Во последно време во пуб-
ликациите, посветени на про-
цесот на дијалог меѓу Мос-
ковската патријаршија и Рус-
ката задгранична црква, не-
кои претставници на РЗПЦ 
многу пати укажуваа на до ку-
мент, кој е разработен пр ед 
13 години во Баламанд (Ли-
бан), како знак на губење на 
чистотата на верата во Рус-
ката црква. Меѓутоа, според 
зборовите на авторитетниот 
Архијереј на Руската право-
славна црква, договорот од 
Баламанд е само работен до-
кумент составен од мешо-
вита православно-католичка 
комисија за богословски ди-
јалог.

Поради тоа, за тврдењата 
околу "Баламандска унија со 
католиците", кои понекогаш 
се слушаат во кругот на РЗПЦ, 
Митрополитот изјавил дека 
"се засновани врз недораз-
бирање", исто како и по греш-
ните толкувања од послед-
ната деценија на XX век за 
наводно подготвување на 
"унија со монофизитите".

"Текстот беше само пара-
фиран како работна верзија 
од лице без ополномош те-
ност за прифаќање на од го-
ворни решенија од таа об-
ласт", изјави владиката Фи-
ларет.

Патријархот Московски и 
на цела Русија, Алексиј Вто-
ри, неодамна истакна дека 
во Руската црква на Бала ман-
д скиот договор "никогаш не 
му се придавало догматско 
значење". Поглаварот изрази 
жалење затоа што овој до-
кумент, иако неодобрен од 
Синодот на РПЦ, сепак беше 
искористен од страна на ка-
толиците за продолжување 
на нивната експанзија кон 
Исток и за ширење на уни јат-
ството.


