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ГРЦИТЕ ПРЕДЛАГАЛЕ Н  

Интересно е 
да спомне ме 
дека и Руска-

та империја, во ок-
томври 1929 година, 
на соста нокот на ко-
митетот на царот Ни-
колај Први, донела 

одлука според која било истак-
нато дека во интерес на Русија 
е зачу вувањето на Отоманската 
империја. (Зарем ова не е исто 
како своевремените из јави на 
амбасадо рите на САД, СССР и 
на другите др жави за зачуву-
вање на Ју гославија?) Но, на 
оваа сед ница на руското рако-
водство била разгле дана и 
мож носта за евентуално рас-
паѓање на турската империја, 
при што бил разгледан пред-
логот доставен од тогашниот 
грч ки национален деец Јоанис 
Каподист рија. Овој предлог 
(во кој Македонија била за мис-
лена како самос тојна др жава), 
на состанокот го из нел рускиот 
министер за над  ворешни рабо-
ти Даш ков. 

Во предлогот на Гркот Капо-
дистрија било предви дено соз-
давање на пет бал кански држа-
ви доколку се случи пропаѓање 
на турс ката империја. Овие др-
жави биле дадени со своите 
ими  ња и граници. Тоа биле:

1. Дакија (која требало да ги 
опфати кнежествата на Мол да-
вија и на Влахија т.е. приближ-
но териториите на денешна Ро-
манија и Мол давија);

Првиот претседател на грчката држава Јоанис 
Каподистрија барал создавање на независна 
македонска држава!

Руската империја била најзаслужна за создава-
њето на современата грчка држава!

2. Србија (која требало да ја 
опфати територијата на то гаш-
ната српска држава, со присо-
единување кон неа на дел од 
денешните територии на Буга-
рија и на Босна);

3. Македонија (која тре бало 
да ја опфати терито ри јата на 
цела тогашна Ру ме лија, заедно 
со околните ос трови т.е. тери-
торијата на цела етничка Маке-
до нија и делови од денешна 
Бугарија, Тракија и Тесалија);

4. Епир (кој требало да ги 
опфати териториите на гор на 
и долна Албанија);

5. Грција (наречена како 
"Област на Елините", која тре-
бало да ја опфати терито ријата 
од реката Пена во Тесалија, сè 
до градот Арта, заедно со цели-

от архипелаг). (Подетаљно за 
ова кај акаде мик Блаже Ристов-
ски: "Исто рија на македонската 
наци ја", МАНУ, Скопје, 1999 
год., стр. 10).

Од овој грчки предлог јасно 
се гледа дека тогаш ните на-
ционално свесни Гр ци, како 
нај северна грчка област ја сме-
тале Тесалија. Освен тоа, Епир 
воопшто не бил сметан за грч-
ка област, додека Бугарија ни-
кој ниту ја спомнувал. 

Овој предлог има уште пого-
лема тежина ако каже ме дека 
Јоанис Каподистрија не бил 
некој "обичен" грчки национа-
лен деец, туку тој бил првиот 
прет седател на самостојната 
грч ка држава! Пред тоа, Капо-
дис трија бил руски гроф и 
своевремено државен секре-
тар за над ворешни работи на 
Русија. Подоцна, тој станал 
прет седател на ново осно ва-
ното грчко Народ но собрание 
и на крај бил избран за прв 
претседател на самостојната 
грчка држава.

            РУСКИ ПРЕДЛОГ ЗА
            МАКЕДОНСКА ДРЖАВА

На истиот овој состанок на 
руското раководство бил под-
несен уште еден пред лог, овој 
пат од рускиот гроф Булгари, 
кој предложил на Балканот да 
се создадат следниве држави: 

1. Грција (со архипелагот, 
Самос и Крит);

2. Македонија (заедно со 
северниот дел од Албанија и 
дел од Тракија, сè до река та 
Марица);

3. Србија (заедно со Бос на, 
за која држава побарал да би-
де протекторат на Го лемите 
сили); и

4. Териториите на Мол да-
вија, Влахија и на Бугарија (ка-
ко една држава), која тре бало 
да биде протекторат на Русија.

Академик Ристовски (од 
чија спомната книга ги пре зе-
довме овие податоци), оп-
равдано за клучува дека во тоа 
време во Европа, па и на 
Балканот, нема ло јасна 
претстава за етничките гра-



53  МАКЕДОНСКО СОНЦЕ 531 / 3.9.2004

ЕЗАВИСНА МАКЕДОНИЈА
ници на Балканот, а во овие 
комбинации Бугарија била спо-
мната само како дел од Србија, 
Романија или Русија. 

А сега да се вратиме на 
историјатот на создавањето на 
современата грчка др жа ва и 
нејзиниот развиток и те рито-
ријално проши рува ње. 

Во  периодот меѓу 1453 и 
1460 година, територијата на 
денешна Грција била ос воена 

од страна на султанот Мухамед 
Втори и таа била припоена кон 
Отоманската империја. Во сле-
дните два века Отоманците во-
јувале против Венецијанците и 
другите држави, кои имале 
преос танати колонии на грч ки-
от брег. Во 1669 година Осман-
лиите го освоиле ос тровот 
Крит, но таа година Ве неција ус-
пеала да го за владее Пелопо-
нез. Во 1718 година Османли-

ите повтор но го освоиле Пело-
понез, по што грчката терито-
рија целосно останала под ос-
ман лиска власт сè до XIX век. 
Иако дел од Грците страдале 
под отоманскиот режим, сепак 
е факт дека многумина од нив 
имале разни при ви легии во 
оваа држава. Ова, пред сè, се 
однесува на Грч ката црква, чи-
ишто вели ко достојници (на 
чело со пат ријархот) имале го-

леми при вилегии и влија ние во 
по литиката на Отоманската им-
перија. Всушност, ова нај бол но 
го почувствувале ток му Ма ке-
донците, кога под влија ние на 
грчкиот патри јарх, сул танот на-
редил уки нување на Охрид с ка-
та архи епископија. Многу ми на 
Гр ци зазеле важни пози ции во 
отоманската адми нис тра ци ја, 
како службеници или по ли тич-
ки советници (за ова подетаљно 
во светски поз-на тата ЦД 
енциклопедија Mikrosoft Enkar-
ta, 1988, нас лов: Greece). 

Првите посериозни зна ци 
на грчкиот национализам се 
појавиле во средината на XVIII 
век и тие биле ини ци рани ди-
ректно од Русија. Ка ко право-
славна држава, Русија ги пот-
тикнувала и ги охрабрувала 
пр а вославните Грци да се бун-
туваат против отоманската 
власт. Но, овие први обиди за 
будење на грчката свест ос та-
нале без некој поголем ус пех. 
Во 1770 година, рускиот гроф 
Орлов дошол со воени бро до-
ви на Пелопонез, со на мера да 
предизвика востание на Гр-
ците, но без успех. Изве сен 
пот  тик во бу дењето на ет нич-
ката свест на Грците и во жел-
бата за свое ослободување да-
ла и Француската револу ци ја. 
То гаш, повторно под влија ние 
на Русите, рускиот кнез од 
грчко потекло Александар Ис-
пилан ти, во 1814 година соз-
дал тајна организација под 
името "Фили ки Хете рија" (При-
јателска асо ција ција) и во 
1821 година кре нал востание, 
кое брзо било задушено. На-
редни те три годи ни Грците 
повторно дејству вале воору-
жено, но во својата борба би-
ле речи си сосема са ми, иако 
при мале одредена матери-
јална помош од неколку ев-
ропски држави, кои веќе поч-
нале да ги модулираат сво ите 
ин те реси на Балканот, заради 
евентуалното создава ње на 
грчката држава. 

КАРТА СО ГРАНИЦИТЕ НА ПРВАТА ГРЧКА ДРЖАВА Т.Е. 
ВИСТИНСКАТА ТЕРИТОРИЈА НА ЕТНИЧКА ГРЦИЈА 


