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M еа инервју

ТОДОР ПЕТРОВ, ПРЕТСЕДАТЕЛ НА 
СВЕТСКИ МАКЕДОНСКИ КОНГРЕС

Разговорот го водеше:  
Жаклина МИТЕВСКА

ГИ ЗАЦВРСТУВАМЕГИ ЗАЦВРСТУВАМЕ  
МАКЕДОНСКИТЕ ПОЗ   ИЦИИМАКЕДОНСКИТЕ ПОЗ  
ВО РУСКАТА ФЕДЕРА   ЦИЈАВО РУСКАТА ФЕДЕРА  

Господине Петров, која е целта на Вашата посета на Рус-
ката федерација, односно каква задача и цел има СМК 
во однос на оваа активност?

ПЕТРОВ: Во политиката нема вечни пријатели и неприја-
тели, има само вечни интереси. Несомнено за Македонците 
САД се стратешки пријатели од интерес, како и ние за нив. Но, 
за нас, Русите се браќа по крв. Затоа, продлабочувањето на 
македонско-руските односи не е против стратешкото парт-
нерство на Македонија со САД, туку напротив, ги зацврстува 
македонските позиции во меѓународната заедница. Поаѓајќи 
од мултиполарноста на светот, СМК е заинтересиран не само 
за евроатлантските, туку и за евроазиските интеграции на РМ. 
Во таа смисла, СМК ги интензивира македонско-руските од но-
си. СМК, како неформален Светски парламент на Маке донците 
од сите делови на Македонија во цел свет, во рам ки те на ос-
тварувањето на своите цели и задачи, заштита и афир мација 
на македонскиот етнички, јазичен, културен, верски, исто рис-
ки и државен идентитет, континуитет, наследство и простор, и 
културно, духовно и економско обединување на Македонците 
во цел свет, има долгорочна стратегија за соработка со меѓу-
народни организации, кои ги обединуваат матичните народи 
со своите дијаспори во светот. На 17. Генерално собрание на 
11.8.2007 г. СМК донесе одлука за склучување договори за со-
работка со Светскиот украински конгрес, Светскиот еврејски 
конгрес и Светскиот руски конгрес, кој Русите го именуваат ка-
ко "Меѓународен сојуз на руските сонародници" (МСРС). Со 
цел да се иницира цврста и трајна невладина соработка, а во 
функција на продлабочување на владината, на заемните брат-
ски односи меѓу македонскиот и рускиот народ, македонската 
и руската држава и МПЦ и РПЦ, на 31.5.2007 г. јас и прет седа-
телот на Руската заедница во Македонија, проф. Андреј То ка-
рев, потпишавме Договор за меѓусебна соработка. За реали за-
ција на овој договор се конституира деветчлен паритетен Ко-
митет за македонско-руските односи, чиј претседател е проф. 

д-р Чедомир Цветановски, а заменик-претседател проф. д-р Та-
мара Теофилова Бојаџиева. На 17. Генерално собрание СМК 
донесе: Резолуција за склучување Договор за соработка меѓу 
СМК и МСРС, со предлог на Договор; Одлука за отворање Кан-
целарија за врски на СМК во Москва; Одлука за формирање 
Македонска заедница во Руската федерација; Одлука за фор-
мирање Македонска православна црковна општина "Св. Кли-
мент и Наум Охридски" во Москва; Одлука за именување на 
г. Александар Маленко за претседател на Канцеларијата за врс  ки 
на СМК во Москва. Во Договорот за соработка како основни 
задачи во македонско-руските цивилни односи се утврдени: 
унапредување на македонско-руската соработка; формирање 
Македонска заедница во Русија; отворање Руски културно-
информативен центар во Скопје и Македонски културно-ин-
формативен центар во Москва; конституирање Македонско-
руска конференција;  изградба на црква, манастир и погла вар-
ска резиденција на РПЦ во Охрид; изградба на црква, манастир 
и поглаварска резиденција на МПЦ во Москва. Од 23.7.2007 г. 
СМК отвори своја Канцеларија за врски во дипломатскиот 
кварт во Москва, а свеченото отворање ќе биде на 16.10.2007 г. 
при што осветувањето ќе го изврши Неговото Високопрео-
свештенство г. Пимен, митрополит европски. Делегацијата на 
СМК од 17 до 21.10.2007 г. ќе присуствува на Светскиот фес ти-
вал на руската дијаспора, кој е под покровителство на рускиот 
претседател. На 22 октомври во Москва јас, како претседател 
на СМК, и претседателот на МСРС, гроф Петар Петрович Ше-
реметев, ќе потпишеме Договор за соработка. На 23 октомври 
делегацијата на СМК и македонската стопанска делегација ќе 
имаат средба со ИК на МСРС и со руската стопанска делегација, 
која ќе ја предводи почесниот претседател на МСРС, актуел-
ниот градоначалник и премиер на Москва г. Јуриј Лужков. Јас 
и г. Лужков ќе потпишеме посебен Договор за признавање на 
Македонската етничка заедница во Руската федерација. На 24 
октомври нашите делегации ќе бидат примени во Кремљ, а на 
25.10.2007 г. СМК за ИК на МСРС и за московската Влада ор-
ганизира прием со свечена македонска вечера во Москва.

Ќе остварите ли контакти со Македонците во Русија и 
кои се Вашите планови за развој на македонската кул-
тура и традиции на тие простори?

ПЕТРОВ: Македонците во Русија имаат долга традиција, 
Македонија е корен на руското описменување и покрстување. 
Сметаме дека само во Москва има околу 3.000 Македонци. 
Фор миравме датотека на Македонците во Руската федерација 



ГИ ЗАЦВРСТУВАМЕ 
МАКЕДОНСКИТЕ ПОЗ   ИЦИИИЦИИ  
ВО РУСКАТА ФЕДЕРА   ЦИЈАЦИЈА

Делегација на Светски македонски кон-Делегација на Светски македонски кон-
грес (СМК), предводена од нејзиниот прет-грес (СМК), предводена од нејзиниот прет-
седател Тодор Петров, наскоро ќе оствари седател Тодор Петров, наскоро ќе оствари 
посета на Русија и соработка со Ме ѓу-посета на Русија и соработка со Ме ѓу-
народниот сојуз на руските сонародници. народниот сојуз на руските сонародници. 
Во интервјуто тој открива како дошло до Во интервјуто тој открива како дошло до 
таа соработка, кои се целите на нивната таа соработка, кои се целите на нивната 
посета... Зборува и за други актуелни теми посета... Зборува и за други актуелни теми 
поврзани со опстојувањето на Македонија поврзани со опстојувањето на Македонија 
и на Македонците.и на Македонците.
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ТОДОР ПЕТРОВ

и очекуваме да ги пронајдеме и Македонците од Егејскиот дел 
на Македонија ширум поранешниот Советски сојуз. На крајот 
на октомври СМК ќе организира основачко собрание за фор-
мирање Македонска етничка заедница во Руската федерација 
и основачко собрание за формирање  Македонска право слав-
на црковна општина "Св.Климент и Наум Охридски" во Москва. 
Планираме посебна програма за промоција на македонската 
култура во Руската федерација и во Азербејџан, Белорусија, 
Грузија, Ерменија, Естонија, Латвија, Казахстан, Киргистан, Лит-
ванија, Молдавија, Узбекистан и Украина, за кои, исто така, е 
надлежна Канцеларијата за врски на СМК во Москва. Во овие 
држави ќе формираме македонски заедници и македонски 
православни црковни општини, кои ќе развијат широки про-
грами за промоција на македонската култура, традиции и оби-
чаи и унапредување на меѓусебните односи.

Кои се Вашите активности во поглед на афирмацијата 
на македонскиот јазик?

га и каде да му ги врачиме признанието и одликувањето, но 
укажавме дека преферираме тоа да биде во Македонија, во 
древниот Охрид, во катедралната црква "Св.Софија", каде што 
Охридскиот патријарх ја покрстил и ја крунисал руската кне-
гиња Олга во 955 г. Од тогаш почнува покрстувањето и опис-
менувањето на Русите, а на истото место Охридскиот патри-
јарх го покрстил и нејзиниот внук, рускиот кнез Владимир во 
987 г., кој за да ги зацврсти врските со Македонското царство 
на цар Самуил се оженил по четврти пат со неговата внука 
Марија, Македонка од Охрид, брак од кој се децата Борис и 
Глеб, првите руски светомаченици, како кај нас Македонците, 
Св. Климент и Наум. СМК е подготвен да организира пречек на 
рускиот претседател во Охрид и на таа програма сериозно ра-
боти. Се надеваме дека конгресната делегација во Москва ќе 
оствари средба со рускиот претседател Владимир Путин.

Каков е Вашиот став за односите меѓу Македонската и 
Руската црква?

ПЕТРОВ: Руската е црква-ќерка на Македонската црква и 
ние очекуваме, на општо расположение, независно од дог мат-
скиот расизам на Српската и на Грчката црква, Македонската и 
Руската црква набрзо да влезат во канонско сослужение со 
одржување света божествена литургија. СМК интензивно ќе 
лобира и силно верува дека тоа ќе се случи. 

Доколку остварите средба со рускиот поглавар, во која 
насока би се одвивале разговорите?

ПЕТРОВ: За време на престојот во Москва СМК очекува 
сред ба и со Рускиот патријарх Н.С. Г.Г. Алексеј Втори. Му но-
симе искрени и топли поздрави од Македонците од сите де-
лови на Македонија во цел свет и многу свети подароци. Се 
надеваме дека разговорите ќе поминат во добро распо ложе-
ние, меѓусебно разбирање и братска љубов. СМК и МСРС ќе ги 
преземат сите активности за изградба на руска црква, ма нас-
тир и поглаварска резиденција во Охрид и на македонска црк-
ва, манастир и поглаварска резиденција во Москва. На Рус ки-
от патријарх СМК ќе му предаде покана да ја посети Маке до-
нија, МПЦ и древниот Охрид, Вториот Ерусалим.

ПЕТРОВ: На 17. Генерално собрание СМК донесе посебна 
Ре золуција за македонскиот јазик, со која се поддржува пред-
логот за прогласување на 2008 за година на македонскиот ја-
зик и неговото кирилско писмо. СМК ја поттикнува Владата на 
РМ да подготви посебна програма по тој повод и од неа бара 
со закон да ја уреди употребата на македонскиот јазик и не-
говото кирилско писмо и да ја заштити правилната употреба 
на македонскиот јазик и неговото кирилско писмо во инсти-
туциите на системот, медиумите и јавната комуникација. Ќе ра-
ботиме на поддршката и помошта на македонскиот лекторат 
во Москва и за работата на катедрите по македонски јазик на 
руските универзитети. Истовремено ќе побараме радиочас на 
македонски јазик на руското државно радио и ќе организираме 
дополнителна настава на македонски јазик и на неговото ки-
рилско писмо за Македонците во Русија.

Дали планирате средба со рускиот претседател? 

ПЕТРОВ: На 16. (12.8.2006) и на 17.(11.8.2007) Генерално со-
брание на СМК одржани во Скопје се донесени одлуки за до-
делување на највисокото семакедонско признание-почесната 
титула "Македонски сенатор" и на највисокото семакедонско 
одликување-орденот "Големо сонце на Македонската импе ри-
ја со ѓердан" на Н.Е. Владимир Путин, претседател на Руската 
федерација. Побаравме Н.Е. Владимир Путин да нè извести ко-

Вашиот став за односот на Романската црква кон МПЦ и 
присуството на расолникот Вранишковски на интро-
низацијата на романскиот поглавар?

ПЕТРОВ: СМК верува во традиционално добрите маке дон-
ско-романски црковни односи. Патрон на Романската црква е 
Свети Никодим Тисмански, Македонец од село Никодим, При-
лепско. Вранишковски за СМК и за сите Македонци во цел 
свет останува одродник и расколник, предводник на ѓаволска 
секта. За нас тој е велепредавник, атински врховист, детро ни-
зиран од МПЦ. Вранишковски е минато трајно свршено време 
за Македонците од сите делови на Македонија во цел свет. 
Неговото парадерство, платено од странски служби за одро-
дување на македонскиот народ, е осудено на рудиментација и 
елиминација. На интронизацијата на новиот поглавар на Ро-
манската црква најверојатно бил присутен со српскиот пат-
ријарх, врз кој сè уште не се симнати шизмите од охридските 
патријарси, така што им проличува расколничкото братство, 
едниот расколник да носи друг расколник со себе. Маке дон-

Името на државата Македонија еднаш и засекогаш е 
потврдено и затворено на референдумот од 8.9.1991 г. кога 
македонскиот народ и граѓаните на Македонија се изјаснија 
за "самостојна и суверена држава Македонија" без додавки 
и придавки!
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ската црква ќе ги продолжи традиционално добрите односи 
со Романската црква и СМК ќе ги помага тие процеси.

Дали СМК нуди економска соработка со Русија и ин вес-
тиции на руски бизнисмени во Македонија?

ПЕТРОВ: Посветуваме внимание на продлабочувањето на 
македонско-руските односи во сите сфери, но особено на еко-
номските односи и на зголемувањето на руските инвес ти ции 
и бројот на туристите во Македонија. Врз основа на сора бот-
ката меѓу СМК и МСРС, добивме ексклузивно право да акре ди-
тираме учество на македонска стопанска делегација на "Еко-
номскиот форум Сочи 2014" во градот Сочи, од 5 до 12.10.2007 
г., во организација на Олимпискиот комитет и Министерството 
за економија и туризам на Руската федерација и стопански и 
невладини организации. На "Економскиот форум Сочи 2014", 
кој претставува преттендерска промоција за претстојната 
изградба на инфраструктурата за Олимпијадата во Сочи во 
2014 г. ќе присуствуваат околу 200 државно-стопански деле-
гации од цел свет, па и македонска стопанска делегација. На 
овој Форум, преку МСРС, СМК обезбеди посебен "Македонски 
ден" со право заинтересирани фирми од Македонија пред 

културно-историско наследство. Македонците од сите делови 
на Македонија во цел свет бараат Атина, Брисел и Стразбур да 
се извинат за геноцидот врз македонскиот народ и на Ма ке-
донија да й платат воени репарации! И иако по меѓународно 
право, државата Македонија е единствен носител на името 
Македонија, и покрај сè, Македонците декларираат дека име-
то, културата и историјата на Македонија не се ексклузивно 
право, туку дел од културно-историскиот идентитет на сите 
бал кански демоси како современи политички нации, не за вис-
но од разликите во читањето на историјата од аспект на со-
времената геополитика, независно дури и од разликите меѓу 
современите литературни јазици како производ на совре ме-
ните политички нации. Македонците подаваат рака на поми-
рување и договор за траен мир и добрососедство со Грците, 
што ќе ја замени Времената македонско-грчка согласност од 
13.9.1995 г. и трајно ќе го стабилизира Балканот по темата Ма-
кедонија. Од македонскиот претседател и од Владата СМК 
бара веднаш и безусловно да ги прекинат разговорите за име-
то на земјата и со писмена нота да го воспостават името на др-
жавата Македонија во ОН и во сите меѓународни организации, 
со можност за употреба на уставната референца "Република" 
без латинична транскрипција на македонски јазик, туку на 
англиски јазик "The Republic of Macedonia" со меѓународниот 
код МК, односно МКД!

Кои се активностите на СМК за културно и духовно обе-
динување на Македонците во светот?

ПЕТРОВ: СМК со Сојузот на Македонците со исламска ре-
лигија интензивно работи на формирањето и регистрацијата 
на Македонска заедница на Косово и формирање Македонска 
заедница во Турција и во Италија. Водиме активности за: поми-
рување и обединување во една и единствена Македонска за-
едница во Швајцарија; помирување и обединување во една и 
единствена Македонска православна епархија за Австралија; 
за возобновување на СМК во Австралија, САД, Канада, Јужна 
Америка, Африка, Азија и Европа. Ќе ги зајакнеме постојаните 
мисии на СМК при ООН во Њујорк, при ООН во Женева, при 
ОБСЕ во Виена, при Советот на Европа во Стразбур, при НАТО 

СМК ќе работи на поддршката и на помошта на маке-
донскиот лекторат во Москва и работата на катедрите по 
македонски јазик на руските универзитети.

руските фирми и власти да извршат промоција на своите про-
изводи и услуги за рускиот пазар. СМК ќе лобира за отворање 
на руските пазари за македонското стопанство и за зголе мува-
ње на руските инвестиции во Македонија, особено во ту риз-
мот. Во таа смисла го поздравуваме постигнатиот договор за 
компензација на рускиот надворешен долг кон Македонија, 
со проекти за нејзина гасификација.

Канцеларијата за врски на СМК во Москва е подготвена да 
помага во регистрацијата на претставништва на македонски 
фирми во Руската федерација, со адреса во нашето седиште, 
да посредува во контактите со московската и со руската Влада 
и да ги обезбедува речиси сите стопански и други информации 
во Руската федерација. 

Каков е ставот на СМК за името на нашата држава Ма-
кедонија?

ПЕТРОВ: Не постои заемно прифатлива формула за името 
на државата Македонија со Атина и тоа политичките елити во 
Атина, Скопје, Брисел и Стразбур мора да го сфатат! Името на 
државата Македонија еднаш и засекогаш е потврдено и 
затворено на референдумот од 8.9.1991 г. кога македонскиот 
народ и граѓаните на Македонија се изјаснија за "самостојна и 
суверена држава Македонија" без додавки и придавки! Од-
луката на референдумот е задолжителна за сите без исклучок, 
и секој разговор за тоа претставува флагрантно кршење на 
Уставот, законите и на меѓународното право! Именувањето на 
државата Македонија со времената референца "Поранешна 
Југословенска Република" или како и да е поинаку, претставува 
геноцид врз македонскиот народ, кој е еден од основачите на 
ОН и учесник во антифашистичката коалиција во Втората свет-
ска војна со меѓународно потврдено право на самоопре де лу-
вање и државност. На Македонците не им е потребно членство 
во Европската унија и во НАТО, во кои грчкиот наци-фашизам 
и расизам кон Македонците се вредност за солидарност и 
инструмент за легализација на окупација и геноцид! Праша ње-
то не е: кој повеќе и како ќе го спомне, кој ќе декларира по-
веќе артефакти, негово е името Македонија! Одговорот е: Ати-
на прв пат во својата историја окупира 51 процент од тери то-
ријата на Македонија по Втората балканска војна, со Буку реш-
киот договор од 10.8.1913 г. и оттогаш до денес во континуитет 
врши геноцид врз македонскиот народ, врз Македонците во 
Грција и во цел свет преку: етнички чистења, егзодуси, раз ме-
на на територии и население, уништување на материјалната 
култура, промена на имињата на луѓето, градовите, селата, 
планините и реките, брутално присвојување на македонското 

во Брисел, при Арапската лига во Каиро, пред Европската уни-
ја. Ќе отвориме канцеларии за врски на СМК во речиси сите 
земји каде има македонски заедници. Ќе ги засилиме пози ци-
јата и влијанието на СМК во меѓународните организации за 
решавање на македонското прашање, а особено за доне су ва-
ње посебна резолуција за геноцидот врз македонскиот народ 
извршен од Грција, Бугарија и Србија во Втората балканска 
војна по поделбата на Македонија со Букурешкиот договор од 
10.8.1913 г. во Парламентарното собрание на Советот на Ев-
ропа, Парламентот на ЕУ, ОБСЕ и парламентите на земјите-
членки на ЕУ, парламентите на САД, Русија и Кина со барања за 
извинување и репарации и конечно затворање на прашањето 
за името на Македонија во ООН и сите меѓународни орга ни-
зации.

Каков е ставот на СМК за измените на Изборниот за ко-
ник и за тројцата пратеници од дијаспората? 

ПЕТРОВ: СМК го поддржува владиниот предлог за гаран-
тирани пратенички мандати за малцинските етнички заедници 
и за иселениците од Македонија, но притоа бара бројот на 
пратеничките мандати за иселениците од Македонија да се 
зголеми од 3 на 10 пратеници, а вкупниот број пратеници да 
изнесува 140. Истовремено, СМК од Владата бара со закон 
гарантирани советнички мандати за малцинските етнички 
заедници во општините и во Градот Скопје.

Руската е црква-ќерка на Македонската црква и ние оче-
куваме, на општо расположение, независно од догматскиот 
расизам на Српската и на Грчката црква, Македонската и 
Руската црква набрзо да влезат во канонско сослужение со 
одржување света божествена литургија.


