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ДАЛИ ГРЦИЈА Е ГРЧКА?

НАЈНОВО ОСТВАРУВАЊЕ НА ДИМИТРИС ЛИТОКСОУ

КУЛТУРА
КУЛТУРА

Нивниот јазик беше осуден на прогон и стана шепот, песните 
не се слушаа надвор од затворените прозорци. Грчкиот учител, 
имајќи чувство за неговото национално мисионерство, со шла-
каница и со линијар се трудеше да ги научи на грчката ка та ре-
вуса. Локалните моќници самоволно им ги погрчија пре зи ми-
њата. Предавникот ги поткажуваше, полицаецот ги теро ризи-
раше, судијата ги казнуваше. И кога сите овие не успеаја да им 
го искоренат мајчиниот јазик, и да им ја променат свеста, вој-
ската со оружје презеде да наметне ред упатувајќи ги прес тап-
ниците на принуден егзил", пишува Литоксоу во своето најново 
остварување "Измешана нација или за Грците и разнебитените 
другојазичници". 

Заслепена од идејата за 
постоење на единс тве-
на нација по јазик, кул-

тура и род, Грција со векови 
запаѓа во лавиринтот на лага 
и лицемерие. Никој како Гр-
ција толку силно не верува во 
националниот мит. Тоа што 
се заснова на факти и вис ти-

ни, умешно е фингирано и из-
витоперено во сеопшта на-
ционална лага. Сепак, пра ша-
њето кое треба да се постави 
е колку всушност Грција е грч -

ка? Со векови наназад, ис то-
ричари, фолклористи, архео-
лози и лингвисти го тврделе 
сосема спротивното. Неприс-
трасно, под лупата на вис ти-
ната, се пишувало за народи 
и за јазици кои не влегувале 
во грчката национална идео-
логија. Со векови наназад Гр-
ција макотрпно се бо реше со 
македонското, турското и со 
албанското прашање. Во ис-
торијата на човештвото не е 

забележана таква кон центра-
ција на сила и омраза, да се 
уништи сè што е "туѓо", да се 
обезвредни и да се погази 
човечкото, за сметка на лаж-

ната идеологија. За вакви и 
за слични проблематики сме-
ло проговорува и Димитрис 
Литоксоу во неговото нај но-
во остварување "Измешана 

нација или за Грците и раз-
небитените другојазичници". 

Повикувајќи се на веро-
дос  тојни факти и имиња, Ли-
токсоу истакнува неколку зна -

чајни датуми и периоди од 
најновото формирање на грч -
ката историја. 1821 година ја 
посочува како најкрвава го-
дина за турското малцинство, 
кое живеело на просторите 
на Егејска Македонија т.е. де-
нешна Северна Грција. Алек-
сандрос Ипсиландис и многу 
членови на тајната ре волу-
ционерна организација "Фи-
ли ки Етерија", ќе ги извршат 
најгрозоморните колежи кои 
некогаш се паметеле. Архи-
вите имаа зачувано доку мен-
ти од многу патеписци, линг-

Амвросјос Франѕис, сведок на геноцидот извршен 
врз турското население во Наварино, на 7 август 1821 
година, истакнал:

"Таков трагичен колеж и убиство не е виден во ис-
торијата. Тие што беа усмртени од куршум веднаш 
умираа, но оние што остануваа ранети, жени и мажи, 
трчаа полумртви во морето, и додека пливаа, пов тор-
но им следуваше смртоносно стрелање. Другите, гле-
дајќи како безмилосно се убива, плашејќи се од смрт-
та, особено жените со бебињата во прегратки, се фр-
лаа голи (затоа што ги соблекуваа голи) во морето. 
Грците стрелаа на нив и во морето, така што морската 
вода стана црвена од излеаната крв на овие несреќни 
луѓе. Многу Грци, пак, им ги земаа од рацете бе би-
њата, тригодишните и петгодишните деца, некои од 
нив ги фрлаа врз карпите и така ги убиваа, а другите 
ги фрлаа живи во морето и пукаа во нив, додека се да-
веа во морето". 
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висти, историчари кои биле 
сведоци на грчкиот фана ти-
зам и истребување. Авторот 
потенцира дека станува збор 
за прв геноцид од поново вре-
ме, во име на "нацио налната 
кауза" на балканските прос-
тори. 

Но, и во тоа време пос тое-
ле интелектуалци кои смело 
застанувале пред грчките не-
вистини, и фактографски и 
научно изнесувале поинакви 
тврдења и ставови. Герман-
скиот професор Јакоб Филип 
Фалмераер се смета за еден 
од најрешителните против-
ни  ци на грчкиот нацио нали-
зам. Фалмераер е првиот ев-
ропски интелектуалец кој на 
безусловен начин го поддр-
жувал прекинот меѓу древ-
ните и современите Грци. По-
зицијата на Фалмераер, неза-
висно од неговите тези, об-
јективно беше директен удар 
на идејата за историското про-
должение на античките и сов-
ремените Грци, идеја која ќе 
го создаде цврстото јадро, 
душата на грчкиот нацио на-
лен мит. Како надоврзување 
на тезите на Фалмераер е и 
контроверзниот "Летопис од 
Монемвасија", кој беше про-
најден од грчкиот професор 
Спиридон Ламброс. Одгово-
рот кој овој документ го да-
вал урнал сè што дотогаш под-
држувала грчката национална 
историска школа. Сепак, Лам-
брос ризикувал и го објавил 
ракописот, заедно со уште 
два други преписи на лето-
писот, едниот од кралската 
библиотека на Торино, а дру-
гиот од библиотеката, од ма-
настирот "Кутлумусиу" на Све-
та Гора. 

Литоксоу врши комплетно 
претставување и споредба 
на сите три текста. Летописот 
е своевиден одговор на грч-
ките демантирања за непос-
тоење на други народи на 
"нејзино тло". 

Една од најупорните бит-
ки на Грција е националната 
операција за погрчување на 
топонимите. Македонските, 
турските и албанските топо-
ними, засекогаш се избри ша-
ни од мапата на вистината. 
Процесот на погрчување тра-
ел долго, но на крај Грците 
успешно го отстраниле и тој 
веродостоен доказ, кој ка жу-

вал сосема друга приказна. 
Македонското прашање е 

анализирано преку тајниот 
меморандум од 1948 година, 
наменет за преименување на 
македонскиот јазик. Ста нува 
збор за таен историски доку-
мент од Филипос Драгумис, 
упатен до Генералштабот на 
војската со датум 12 ноември 
1948 година. Меморандумот 
се наоѓа во личната архива 
на Ф. Драгумис во Генадие-
вата библиотека, во регистар 
104.6, со број на документот 
160 и наслов: "За погра нич-
ното бугарофонско населе-
ние". Преку овој меморандум 
Драгумис интензивно се оби-
дувал да й помогне на грч-
ката пропаганда да ги деман-
тира тогашните три термини, 
кои официјално биле упот ре-
бувани во пописите на Гр ци-

ја, за да го карактеризира по 
наследство јазикот на Маке-
донците: македонски 1920 го-
дина, македонсловенски 1928 г. 
и словенски 1940 година. 

Централна основа на на-
ционалната идеологија е иде-
јата за постоење на една бес-
мртна реалност на нацијата. 
За националната идеја на ци-
јата не е само современо би-
тисување и организирана за-
едница на јазикот, културата, 
цивилизацијата и економ ски-
от живот, туку и државна обе-
динетост или присоедину ва-
ње во конкретна државна фор-
ма. За национализмот на ци-
јата патува низ времето. Пос-
тои едно "историско прос -
транство" во кое се реали-
зира патувањето и  чии гра-
ници се сметаат за еластични 
и флексибилни. Нацијата се 

смета како жив организам. 
Трагите на нациите се губат 
во минатото и по претпо чи-
тување (освен ако тоа не е 
можно) во длабоката древ-
ност. Независно од начинот 
на продукцијата и распре дел-
бата на богатството, формите 
на владеење и алтернација 
со културите, битието на на-
циите и неговата душа оста-
нуваат непроменливи. На цио -
налната свест е чисто идео-
лошко прашање. Денешните 
државни граници на Бал кан-
скиот Полуостров се произ-
вод на две балкански и две 
светски војни. Желбите на 
месното население не се зе-
доа предвид. Ниту еден ре-
ферендум не се исполни што 
се однесуваше до барањата 
на двојазичните. Сите по сил-
ни држави земаа некои об-
ласти од победените соседи, 
што дебнеа за реванш. Веќе 
со децении малцинствата го 
образуваат јаболкото на раз-
дорот меѓу национализмите. 
Односот на балканските др-
жави кон малцинствата се-
каде беше ист: дејствување 
еднакво на воена окупација 
сè до целосно присое дину-
вање или принудно исе лу ва-
ње. На заштитата на малцин-
ските права се гледаше како 
на национално предавство.

"Комунистичката партија на Грција секогаш во тој 
период со изразот славомакедонци ги иденти фи ку ва-
ше Македонците, очигледно респектирајќи ги поста-
рите одлуки на Комунистичката интернационала за 
македонското прашање од 25.12.1934 година кога е 
одлучено 'неприфаќањето за постоење на маке дон-
ска нација од трите империјалистички држави кои ја 
разделија Македонија', таква е и нивната одлука до-
несена на Шестиот конгрес каде што се заклучи 'стра-
вичниот притисок врз правата на националните мал-
цинства кои живеат во Грција, а на прво место на Ма-
кедонците'".


