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Пишува: Жаклина МИТЕВСКА

СРПСКО-ГРЧКА ИГРА СРПСКО-ГРЧКА ИГРА 
ЗА "ШИЗМА" ЗА ЗА "ШИЗМА" ЗА 

НАШАТА ЦРКВА И ИМЕНАШАТА ЦРКВА И ИМЕ

Наспроти секојдневната грчка про-
паганда според која во Егејскиот 
дел на Република Македонија не-

ма Македонци, нашинците кои живеат 
во соседна Грција продолжуваат со 
свои те активности во насока на тоа да 
докажат дека се Македонци, а уште по-
веќе дека вистинското име на нашата 
др жава е уставното име, а не ФИРОМ.

"Разговорот со 
американските сенатори 
беше многу позитивен. Тие 
ни рекоа: 'Ви благодариме 
зашто прв пат ја слушаме и 
другата страна. Се прашаа 
што правеле досега", ги 
пренесува впечатоците од 
средбата со сенаторите и со 
конгресмените во САД, отец 
Никодим Царкњаз.

Неодамна, претставници на Маке дон-
ците од Егејскиот и од Пиринскиот дел 
на Македонија, се сретнале со сенатори 
и со конгресмени од САД, на кои им ја 
кажале вистината за Македонија и за 
Македонците. Тие, како што вели отец 
Никодим Царкњаз, член на деле гаци ја-
та, биле изненадени од презентирањето 
на фактите од македонска страна. 

"Разговорот беше многу позитивен. 
Тие ни рекоа: 'Ви благодариме зашто 
прв пат ја слушаме и другата страна. Се 
прашаа што правеле досега? Како прет-
ставници на Македонците од Егејскиот 
дел на Македонија ние имаме многу по-
датоци од архивите на грчкото Минис-
терство за надворешни работи, кои да-
тираат уште од минатиот век. Иако нас 
Македонците нè викаа или Бугари, или 
'славомакедонци', всушност тоа се из-

мис лени работи пред и по Граѓанската 
војна. За тоа потврда е Пописот во 1920 
година, во кој бил заведен македонскиот 
јазик, но и 'Абецедарот', кој грчката др-
жава го отпечатила во 1925 година. Тоа 
кажува дека имаше Македонци. Денес 
грчките власти велат дека таму нема 
Македонци, нема таков народ, односно 
таму живееле само Грци. Поведен од 
искуството кое го имам стекнато во те-
кот на сите овие години, а и поради при-
тисоците кои секојдневно ги добива Гр-
ција од меѓународните институции, ве-
рувам дека таа ќе ги признае Маке дон-
ците, зашто срамно е еден народ да го 
прекрстуваш и да не го нарекуваш со 
неговото уставно име. Ова е срам и за 
оној кој тоа го прави, а на тој начин ги 
прекршува европската демократија и 
култура", вели Царкњаз. 

ПРЕГОВОРИ
Отецот посочува и дека во Грција се 

забележува извесно подобрување во 
односот на грчките власти кон та мош-
ните Македонци. Веќе не се соочува со 
притисоци како порано, кога бил зат во-
ран поради богослужење на маке дон-
ски јазик во црквата "Св. Злата Ме г лен-
ска", Соботско.

"Црквата работи веќе 6 години. Се-
која недела има богослужба на маке-
донски јазик. Верувам дека до крајот на 
годината ќе бидат обезбедени средства 
за покривната конструкција. Му благо-
дарам на нашиот народ кој живее на-
двор од матичната држава, во дија спо-
рата, особено во Канада, бидејќи сите 

"НИЕ НЕМАМЕ ПРОБЛЕМ, НИЕ СИ ИМАМЕ СИНОД, СВЕШТЕНИЦИ, "НИЕ НЕМАМЕ ПРОБЛЕМ, НИЕ СИ ИМАМЕ СИНОД, СВЕШТЕНИЦИ, 
МАНАСТИРИ, ПРЕД СÈ ИМАМЕ МАКЕДОНСКИ НАРОД, МАНАСТИРИ, ПРЕД СÈ ИМАМЕ МАКЕДОНСКИ НАРОД, 
САМОСТОЈНА ДРЖАВА, ПА ИМАМЕ И ПРАВО НА САМОСТОЈНА САМОСТОЈНА ДРЖАВА, ПА ИМАМЕ И ПРАВО НА САМОСТОЈНА 
ЦРКВА", ОТЕЦ НИКОДИМ ЦАРКЊАЗЦРКВА", ОТЕЦ НИКОДИМ ЦАРКЊАЗ

МАКЕДОНЦИТЕ НА БАЛКАНОТМАКЕДОНЦИТЕ НА БАЛКАНОТ

ДЕЛЕГАЦИЈА ОД ЕТНИЧКА МАКЕДО      НИЈА ГИ ЗАПОЗНА АМЕРИКАНСКИТЕ СЕНАТОРИ ДЕЛЕГАЦИЈА ОД ЕТНИЧКА МАКЕДО  
СО МАКЕДОНСКАТА ВИСТИНАСО МАКЕДОНСКАТА ВИСТИНА
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финансиски средства доаѓаат од фон дацијата 'Св. Злата 
Мегленска', со се диште во Канада", потенцира отец 
Царкњаз.

На некој начин оваа црква ги обединува тамошните Ма-
кедонци, а тој истакнува дека за неговата активност има 
поддршка и од поглаварот на Македонската православна 
црква Г.Г. Стефан кој, како што вели Царкњаз, му ветил 
дека наскоро ќе ја посети црквата "Св. Злата Мегленска".

"Нам ни треба поддршка од македонските политичари, 
но неопходна ни е уште посилна поддршка од МПЦ. На 
средбата со Г.Г. Стефан потенцирав дека нема потреба да 
стравува од тоа дали со неговата евентуална посета ќе ни 
наштети. Му посочив дека со тој чекор би ни дал поголема 
сила и поддршка за она што го правиме, едноставно МПЦ 
би ни била заштита", објаснува Царкњаз.

Кога сме кај МПЦ и нејзините преговори со СПЦ, Цар к-
њаз коментира дека не е оптимист во однос на исходот од 
случувањата меѓу двете цркви.

"Не знам што точно мислат Србите, но тоа е грчко, а не 
српско мислење. Сè ова е грчка политика. Не сум оптимист 
и според мене такви разговори не треба да се водат, 
зашто однапред се знае што им е идејата на српските вла-
дици, кои имав можност да ги следам на грчките те ле ви-
зии. Од оние кои ја негираат нашата Црква не можеме да 
очекуваме дека ќе го признаат автокефалниот статус на 
МПЦ. Освен тоа, тие не ја претставуваат верата во вис тин-
ска смисла, тие се српски фанатици под грчко влијание. 
Се разговара ако се има проблем. Ние немаме проблем, 
ние имаме Синод, свештеници, манастири, пред сè, имаме 
македонски народ, самостојна држава, па имаме и право 
на самостојна црква. Сè она што го прават Србите повеќе 
е играчка на Грчката црква заради името. Верувам дека 
чекањето и нашето трпение ќе дадат резултат". 

Кога станува збор, пак, за можното условување на меѓу-
црковната средба да присуствува и Зоран Вранишковски, 

"Македонската православна црква треба да го 
следи примерот на Грчката, односно на Бугарската 
православна црква, кои триесеттина години, од-
носно седумдесеттина години, беа под шизма. 
МПЦ треба само да чека. Таа не треба да прифаќа 
никаков разговор ако тие не сакаат да ни ја при-
знаат црковната самостојност. Срамно е во XXI век 
проблемите да се решаваат со стари идеи, стари 
мисли. Република Македонија е самостојна др жа-
ва и таа има право да има самостојна Црква, каква 
што е МПЦ", објаснува отец Царкњаз. 

 ОД ПОСЕТАТА НА МАКЕДОНСКАТА  ОД ПОСЕТАТА НА МАКЕДОНСКАТА 
ДЕЛЕГАЦИЈА НА ДЕЛЕГАЦИЈА НА ДВИЖЕЊЕТОДВИЖЕЊЕТО ЗА ЧОВЕКОВИ  ЗА ЧОВЕКОВИ 
ПРАВА ВО КАНАДАПРАВА ВО КАНАДА

ДЕЛЕГАЦИЈА ОД ЕТНИЧКА МАКЕДО      НИЈА ГИ ЗАПОЗНА АМЕРИКАНСКИТЕ СЕНАТОРИ  НИЈА ГИ ЗАПОЗНА АМЕРИКАНСКИТЕ СЕНАТОРИ 
СО МАКЕДОНСКАТА ВИСТИНА Царкњаз коментира: "Тој доби томос од Српската право славна 

црква, но може да си го чува во чантата, бидејќи го нема она 
најважното - верниците".

ОДНОСИ
Делегацијата на Македонци од етничка Македонија, во рам-

ките на посетата на САД и на Канада, присуствувала и на бан-
кетот кој го организирал Движењето за човекови права во Ка-
нада, по повод 20-годишнината од постоењето, од каде отец 
Царкњаз носи позитивни впечатоци. На банкетот присуствувале 
и Павле Воскопулос, Стојко Стојков од Пиринскиот дел на Ма-
кедонија и Кимет Фетаху од Република Албанија.

"Прв пат во Канада се сретнавме Македонци од сите делови 
на Македонија. Тоа беше многу позитивно за тамошниот наш 
народ, да нè види сите седнати на една маса. Можеби постојат 
разлики во мислењата за она што ние го правиме, но всушност 
сите се бориме за едно - нашите права". 

За тоа дали постојат несогласувања со Павле Воскопулос 
околу начинот на кој го застапуваат и се борат за македонското 
прашање, отец Царкњаз посочува: "Воскопулос вели дека Р Ма-
кедонија не треба да се меша во однос на македонското пра-
шање во Грција, но јас велам дека таа треба да ни помогне. Де-
нес не е против европските закони ние да бараме и автономија, 
но тоа да го бараме на мирен начин, а не со терор и пушки".

Тој се потсетува и на една посета пред две-три години на 
Стејт департментот...

"Тогаш ме прашаа: 'Што прави Вашата матична земја за Вас'?
Одбегнував да го дадам вистинскиот одговор и потенцирав 

дека Р Македонија е релативно млада држава со свои проблеми. 
Но, има една вистина, а тоа е дека Македонија треба отворено 
да ги бара нашите права, што им го потенцирам и на ма ке дон-
ските амбасадори. Сепак, верувам дека меѓународниот при ти-
сок врз Грците ќе вроди со плод, тие ќе ни ги дадат нашите пра-
ва", заклучува отец Царкњаз.


