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Macedoński problem narodowościowy
w greckiej polityce zagranicznej
w latach dwudziestych XX wieku

Z punktu widzenia greckiej polityki zagranicznej kontrowersje związane z określe-
niem statusu prawno-narodowego ludności słowiańskiej zamieszkującej ziemie
macedońskie, podzielone między Grecję, Królestwo Serbów Chorwatów i Sło-
weńców (w skrócie: Królestwo SHS) i Bułgarię, miały bezpośrednie przełożenie na
stan bezpieczeństwa międzynarodowego w całym regionie bałkańskim1. Chcąc
zapewnić integralność swego terytorium państwowego, Grecja zazwyczaj wspierała
inicjatywy polityczne, które zmierzały do umocnienia wersalskiego status quo
w Europie Południowo-Wschodniej. Z niepokojem jednak spoglądano w Atenach
na negocjacje prowadzone w latach dwudziestych XX wieku między stroną jugo-
słowiańską a bułgarską, które miały doprowadzić do rozwiązania kontrowersji ma-
cedońskich bez greckiego udziału2.

Z perspektywy Belgradu głównym celem rozmów miało być osłabienie bułgar-
skiego rewizjonizmu wobec jugosłowiańskiej części ziem macedońskich, tzw. Ma-
cedonii Wardarskiej. Z kolei Bułgaria chciała poprzez porozumienie z jugosło-
wiańskim sąsiadem przezwyciężyć międzynarodową izolację. W pierwszej połowie
lat dwudziestych niektóre środowiska polityczne w obu krajach dopuszczały nawet,
po przezwyciężeniu najpoważniejszych kontrowersji, możliwość stworzenia wspól-
nego państwa południowosłowiańskiego. Główną przeszkodą na drodze do urze-
czywistnienia tego zamysłu był spór o status narodowy ludności słowiańskiej za-
mieszkującej Macedonię Wardarską. Władze w Sofii podkreślały jej bułgarską
tożsamość, z kolei strona jugosłowiańska uznawała ją za Serbów i zdecydowanie

                                                       
1 Opisywany w niniejszym tekście termin macedoński problem narodowościowy odnosi się do

kontrowersji obecnych w stosunkach politycznych między Grecją, Królestwem SHS (od 1929 roku
Królestwem Jugosławii) a Bułgarią, dotyczących statusu narodowego ludności słowiańskiej, zamiesz-
kującej ziemie macedońskie, znajdujące się pod władzą jugosłowiańską i grecką. Zostały one,
w wyniku wojen bałkańskich (1912–1923), podzielone między Grecję (Macedonia Egejska), Serbię,
która w 1918 roku weszła do Królestwa SHS (Macedonia Wardarska), i Bułgarię (Macedonia Piryń-
ska). Omawiany spór dotyczył w szczególności dążeń władz bułgarskich do uznania na forum między-
narodowym Słowian z ziem macedońskich za bułgarską mniejszość narodową i zapewnienia jej odpo-
wiednich praw.

2 Л. Διβάνη, Ελλάδα και μειονότητες. Το σύστημα διεθνούς προστασίας της Κοινονίας τών Εθνών,
Αθήνα 1995, s. 140.  
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odrzucała żądanie wyodrębnienia tej grupy pod kątem innej niż serbska przynależ-
ności narodowej3.

W greckich raportach dyplomatycznych z pierwszej połowy dekady słusznie
stwierdzano, że strony bułgarska i jugosłowiańska uzależniały rozwiązanie tzw.
problemu macedońskiego zarówno od wzajemnych ustępstw, jak i skomplikowanej,
dynamicznie się zmieniającej sytuacji wewnętrznej w obu krajach. To znacząco
ograniczało możliwość porozumienia. Z drugiej strony jednak ambasada grecka
w Belgradzie ostrzegała, że jeśli kontrowersje udałoby się przezwyciężyć, Grecja
musiałaby się liczyć z realizacją scenariusza mogącego zagrozić jej pozycji mię-
dzynarodowej i spokojowi wewnętrznemu. Równie duży niepokój wzbudzały
wspierane przez Francję plany stworzenia zjednoczonego państwa jugosłowiańsko-
-bułgarskiego, które w greckiej opinii stałoby się regionalnym mocarstwem na Bał-
kanach.

Grecy obawiali się, że ewentualne ustępstwa strony jugosłowiańskiej w kwestii
odrębnych praw językowych bądź oświatowych dla ludności słowiańskiej z Mace-
donii Wardarskiej mogły wymusić na władzach greckich podobne działania wobec
kilkusettysięcznej rzeszy Słowian z tzw. Macedonii Egejskiej i Tracji Zachodniej4.
Tymczasem kolejne rządy greckie starały się, w latach dwudziestych XX wieku,
ograniczać liczbę Słowian na swym terytorium, popierając ich emigrację, głównie
do Bułgarii, i prowadząc hellenizację północnych obszarów państwa5,6. Władze
greckie nie chciały też poruszać drażliwej kwestii praw mniejszości słowiańskiej na
forum międzynarodowym, motywując to względami bezpieczeństwa i ochroną swej
suwerenności państwowej.

W Atenach podkreślano, że relacje narodowościowe na ziemiach macedońskich
powinny stanowić wyłączną domenę polityki wewnętrznej poszczególnych krajów.
Umieszczenie tej kwestii w relacjach międzynarodowych leżało, jak uważali greccy
dyplomaci, wyłącznie w interesie sił zainteresowanych dekonstrukcją ówczesnego
porządku międzynarodowego. W szczególności wskazywano na rewizjonistyczne
zamiary dyplomacji bułgarskiej, która przez wykorzystanie kwestii praw narodo-
wych dla Bułgarów z państw sąsiednich zmierzała, w greckiej opinii, do unieważ-
nienia ówczesnych granic w rejonach macedońskim i trackim, niezależnie od posta-
nowień traktatów pokojowych7. Niechętne stanowisko Grecji wobec prób regulo-
wania kwestii mniejszości narodowych na forum międzynarodowym wyraziło się
odrzuceniem, na początku 1925 roku, grecko-bułgarskiego protokołu w sprawie
respektowania praw mniejszości greckiej w Bułgarii i bułgarskiej w Grecji, sygno-

                                                       
3 Μ. Παξιμαδοπούλου-Σταυρινού, Η Δυτική Θράκη στην εξωτερική πολιτική της Βουλγαρίας. Το

ζήτημα της βουλγαρικής οικονομικής διέξοδου στο Αιγαίο 1919–1923, Αθήνα 1997, s. 234.
4 AYE 24/1, 1923, dok. nr 1248; 06.08.1923.
5 С. Киселиновски, Грчката колонизација во Егејска Македонија (1913–1940), Скопје 1981,

s. 94, 95.
6 W 1924 roku, po wielu sporach, władze greckie i bułgarskie zaczęły realizację postanowień trak-

tatu pokojowego w Neuilly na temat wzajemnej wymiany ludności między Grecją a Bułgarią. Strona
grecka oczekiwała, że ograniczenie, w wyniku tej akcji, liczby ludności słowiańskojęzycznej na teryto-
rium Grecji osłabi wpływy środowisk irredentystycznych, a także ingerencję ze strony sąsiednich
państw.

7 Π. Πιπινέλη, Ιστορία της εζωτερικής πολιτικής της Ελλάδος 1923–1941, Αθηναι 1948, s. 45.
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wanego w Genewie 29 września 1924 przez Nikolaosa Politisa i Borisa Kalfoffa8.
Zaprotestowała zarówno opozycja, jak i armia, które uznały, że konwencja ozna-
czała formalne uznanie wszystkich Słowian z Grecji za ludność pochodzenia buł-
garskiego oraz otwierała, i to nie tylko, Bułgarii możliwość ingerowania w we-
wnętrzne sprawy państwa greckiego. Także premier Andreas Michalakopoulos
odciął się od działań N. Politisa i zapowiedział unieważnienie kontrowersyjnej
umowy, która w jego mniemaniu godziła w suwerenność terytorialną państwa9.
3 lutego 1925 roku parlament w Atenach jednogłośnie odrzucił protokół, co poważ-
nie zaciążyło na stosunkach grecko-bułgarskich10.

W Atenach najbardziej obawiano się jednak wówczas reakcji Królestwa SHS.
Gdy w parlamencie greckim trwały jeszcze dyskusje nad protokołem, w listopadzie
1924 roku jugosłowiański minister spraw zagranicznych Momčilo Ninčić poinfor-
mował greckiego ambasadora w Belgradzie o porzuceniu rozmów w sprawie od-
nowienia grecko-serbskiego paktu sojuszniczego z 1913 roku. Powodem tej decyzji
było nieuprawnione, jego zdaniem, uznanie przez Grecję, że zamieszkująca ją lud-
ność słowiańska była narodowości bułgarskiej11. M. Ninčić podkreślał, że zawarcie
protokołu z Bułgarią, nieuzgodnione ze stroną jugosłowiańską, godziło w serbskie
interesy narodowe i burzyło podstawy współpracy grecko-jugosłowiańskiej prze-

                                                       
8 Protokół Politis – Kalffof miał uszczegółowić postanowienia traktatu w sprawie ochrony mniej-

szości, który Grecja podpisała w Sevres 19 sierpnia 1920 roku, a gdzie nie wymieniono mniejszości
bułgarskiej (traktat wszedł w życie dopiero 30 sierpnia 1924 roku). Warunki protokołu Politis – Kalffof
były negocjowane pod kuratelą Ligi Narodów. Zgodnie z umową, nad sprawami dotyczącymi ochrony
mniejszości w obu państwach mieli czuwać członkowie komisji do spraw emigracji. Zyskali oni prawo
przyjmowania petycji od przedstawicieli mniejszości i wpływania na jak najszybsze rozwiązanie po-
szczególnych problemów. Mieli służyć radą w sprawach dotyczących polityki władz względem mniej-
szości, a także podejmować, w imieniu Ligi Narodów, śledztwa w razie naruszenia poszczególnych
praw, w szczególności dotyczących edukacji i religii. Zostali zobowiązani do sporządzania półrocznych
raportów na temat respektowania praw mniejszości, kierowanych do Ligi; FO 371/10771, Greece.
Annual report 1924, s. 14; Г.В. Димитров, Малцинствено-бежанскиат въпрос в вългаро-гръцките

отношениа (1919–1939 г.), Благоевград 1982, s. 187; V. Ortakovski, Minorities in the Balkans,
Skopje 1998, s. 165, 166.

9 Z prawnego punktu widzenia protokół wszedł w życie 29 września 1924 roku, a więc natychmiast
po jego przyjęciu przez Radę Ligi i podpisaniu przez przedstawicieli dwóch państw. Nie wymagał
ratyfikacji. Władze bułgarskie przyjęły, 29 grudnia 1924 roku, uwagi przedstawicieli Ligi Narodów na
temat ochrony praw mniejszości greckiej w Bułgarii; ??? 332k/437, dok. nr 202, 20.02.1925. Z kolei
rząd grecki zablokował realizację umowy i skierował ją do parlamentu. Odrzuceniu umowy towarzy-
szyło przyjęcie przez izbę rezolucji, w której podkreślano, że protokół był niezgodny z postanowie-
niami traktatu w sprawie mniejszości, tzn. uwzględniał procedury, które godziły w prawo greckich
władz do suwerennego regulowania spraw wewnętrznych; FO 371/9670, dok. nr C18323 (04.12.1924).
A. Τούντα-Φεργάδη, Ελλήνο-βουλγαρικές μειονότητες. Πρωτοκόλλο Πολίτη-Κάλφωφ 1924–1925,
Θεσσαλονίκη 1986, s. 129.

10 ЦДА 332k/437, dok. nr 190 (05.02.1925). W Grecji podnoszono glosy, ze po przyjeciu protokołu
państwo byłoby zmuszone uznać prawa także innych mniejszości narodowych na swym obszarze,
wskutek nacisków ze strony Królestwa SHS, Rumunii a nawet Hiszpanii (mogącej się uznać, zdaniem
krytyków protokołu, za opiekuna ludności żydowskiej z Salonik), ibidem, dok. nr 2279 (24 grudnia
1924).

11 A. Τούντα-Φεργάδη, Ελλήνο-βουλγαρικές μειονότητες..., op.cit., s. 102.
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ciwko, jak to określił minister, bułgarskiemu ekstremizmowi12. Jego wypowiedź
została z niepokojem przyjęta w Grecji. Obawiano się, zwłaszcza że władze jugo-
słowiańskie mogły się zdobyć nawet na demonstrację militarną przeciwko połu-
dniowemu sąsiadowi. Jak informowała ambasada grecka w Belgradzie, niektóre
serbskie koła polityczne wzywały rząd, by jak najszybciej osiągnął, nawet za cenę
pewnych ustępstw, porozumienie z Bułgarią, tak by móc skoncentrować się na
dyscyplinowaniu Greków13. Kontrowersje w sprawie protokołu Politis – Kalffof
wpłynęły także, w 1924 i 1925 roku, na pojawienie się praktycznie nieobecnych
wcześniej w oficjalnych stosunkach grecko-serbskich i grecko-jugosłowiańskich
roszczeń o charakterze narodowościowym.

Pod koniec 1924 roku w korespondencji dyplomatycznej między Grecją
a Królestwem SHS nadzwyczaj często poruszany był problem położenia Słowian
z Macedonii Egejskiej i Epiru. Wbrew stanowisku władz greckich, dla których
ludność słowiańska z północnych części kraju nie była ani pochodzenia bułgarskie-
go, ani serbskiego, strona jugosłowiańska szacowała, że żyło tam nawet blisko 300
tysięcy Serbów. Atmosferę podgrzewała prasa jugosłowiańska. W reportażach
i felietonach piętnowano zwłaszcza przymusową hellenizację „rodaków”, którzy
w opinii gazet nie mogli rozwijać działalności kulturalnej, religijnej i oświatowej
w ojczystym języku14. Byli też terroryzowani przez administrację i wojsko, które
siłą odbierało im ziemię i domostwa, osiedlając tam uchodźców greckiego pocho-
dzenia, przybyłych z Turcji. W wielu miejscowościach, zwłaszcza w południowej
części Królestwa SHS, organizowano, pod kuratelą władz, manifestacje poparcia
dla uciskanych Serbów żyjących po drugiej strony granicy15. Władze Grecji zaprze-
czały, jakoby na jej terytorium istniała liczna, zwarta grupa ludności serbskiej,
i zapewniały, że każdy, kto chciał, mógł pielęgnować swe tradycje i język. Nie
zdołały jednak zablokować jugosłowiańskiego żądania, by Serbów z Grecji uznać
za odrębną mniejszość narodową. Sprawę tę włączono pod koniec 1924 roku do
negocjacji o jugosłowiańskiej strefie ekonomicznej w porcie w Salonikach i statusie

                                                       
12 Л. Διβάνη, Ελλάδα και μειονότητες. Το σύστημα διεθνούς προστασίας της Κοινονίας τών Εθνών,

Αθήνα 1995, s. 138; Π. Πιπινέλη, Ιστορία της εζωτερικής πολιτικής της Ελλάδος 1923–1941, Αθηναι
1948, s. 28.

13 AYE Γ/64.4, 1925, dok. nr 2267, 19.08.1925.
14 Strona jugosłowiańska domagała się, by ci Słowianie, którzy czuli się Serbami, mogli wyemi-

grować, w ramach prowadzonej przez władze akcji, do Królestwa SHS, a nie, jak stanowił traktat
pokojowy z Neuilly, jedynie do Bułgarii. Więcej o konwencji o wymianie ludności greckiej-
-bułgarskiej: Τούντα-Φεργάδη, Ελλήνο-βουλγαρικές μειονότητες..., op.cit., s. 38–39. Strona grecka
oświadczyła, że nie zamierzała utrudniać emigracji Słowian do Królestwa SHS, o ile osobiście wyrazili
na to zgodę. Nie chcąc się narażać na bułgarskie zarzuty o działania łamiące postanowienia traktatu
z Neuilly, Grecy starali się, aż do podpisania specjalnej konwencji z Królestwem SHS, kamuflować
akcję migracyjną w kierunku jugosłowiańskim. Nie wykazywano jej także w oficjalnych raportach
i statystykach greckich; AYE 6.7/1.1, 1923, dok. nr 12629, 04/17.11.1922. I.D.Michailidis, Traditional
friends and occasional claimants: Serbian claims in Macedonia between the Wars, „Balkan Studies”
1995, nr 36, s. 111.

15 FO 371/10771, Greece. Annual report 1924, s. 18. Najczęściej, jak donoszono w greckich ra-
portach dyplomatycznych, wystąpienia te były aranżowane przez jugosłowiańską administrację na
terenach przygranicznych, np. w grudniu 1925 roku około 15 tysięcy demonstrantów domagało się od
władz greckich otwarcia szkół z językiem serbskim w Bitoli.
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połączenia kolejowego między miastem a północną granicą Grecji w miejscowości
Gevgelija16.

Wydarzenie to korespondowało z nasileniem propagandy jugosłowiańskiej na
terenach zamieszkanych przez, jak określała to strona grecka, ludność słowiańsko-
języczną, a także z inicjatywami poszczególnych społeczności17. 20 sierpnia 1925
roku około trzydziestu mieszkańców wsi Perdikka w prefekturze Kozani, w północ-
no-zachodniej części Grecji, skierowało do Rady Ligi Narodów skargę na działania
greckich władz. Domagali się oni, jako Serbowie, nadania im praw należnych
mniejszości narodowej, wybudowania serbskiej szkoły i cerkwi. Skarżyli się na
represje administracyjne, a zwłaszcza na bezprawne, ich zdaniem, rekwirowanie
nieruchomości, które przekazywano uchodźcom greckiego pochodzenia. Autorzy
listu podkreślali, że greccy osadnicy korzystali z ochrony policji i przy akceptacji
władz zwlekali z oddawaniem zagarniętych działek. Z podobną petycją wystąpiło,
8 października 1925 roku, czterdziestu sześciu mieszkańców miejscowości Asve-
stopetra, również w prefekturze Kozani. Autorzy listu skarżyli się, że z powodu
braku edukacji nie potrafili nawet pisać w ojczystym języku, czyli po serbsku18.
Odpowiedź władz greckich była jednoznaczna. Podkreślano, że informacje zawarte
w obu listach były wytworem obcej propagandy, rozpowszechnianej wśród niewy-
kształconych mieszkańców przez ekstremistów zainteresowanych wzniecaniem
waśni etnicznych na terenie Grecji. Jak przekonywał grecki przedstawiciel w Lidze
Narodów Vassilis Dendramis, w listach główny nacisk położono na pogarszające
się warunki bytowe miejscowej ludności. Żądania w sprawie języka, szkoły
i serbskiej cerkwi zostały, w jego opinii, rozmyślnie umieszczone pod koniec tek-
stów. Zdaniem dyplomaty, chłopi podpisywali się pod skargami, uznając je za pro-
test przeciwko złej sytuacji materialnej, a nie za wyraz poparcia dla serbskich aspi-
racji narodowych19.

Narastające w połowie dekady nieporozumienia w sprawie rzekomej mniejszo-
ści serbskiej z Grecji przyjmowano w Atenach z dużym zaniepokojeniem. Grecka
prasa alarmowała, że ówczesna polityka jugosłowiańska przygotowywała zmianę
poglądu na bałkański system bezpieczeństwa. Spodziewano się, że punkt ciężkości
                                                       

16 Ј.М. Јовановиђ, Дипломатска историја нове Европе 1918–1938, t. II, Београд 1935, s. 466.
17 AYE Γ/64, 1925, dok. nr 1204, 11.08.1925.
18
Л. Διβάνη, Ελλάδα και μειονότητες. Το σύστημα διεθνούς..., op.cit., s. 143–145; I.D. Michailidis,

Traditional friends..., op.cit., s. 108, 109.
19 V. Dendramis podkreślał, że większość ziemi skonfiskowanej przez państwo greckie i zajętej

przez uchodźców należała wcześniej do muzułmanów, objętych akcją wymiany ludności z Turcją, a nie
do Słowian. Zdarzało się natomiast, że ludność słowiańskojęzyczna bezprawnie zajmowała parcele,
które miały przejść pod zarząd służb odpowiedzialnych za akcję kolonizacyjną. W sprawie ziem prze-
kazanych uchodźcom, a legalnie uprawianych przed ich przybyciem przez miejscowych Słowian wła-
dze greckie zapowiadały wypłacenie odpowiednich odszkodowań. V. Dendramis przyznał, że sprawa ta
nie została doprowadzona do końca, dlatego protesty części miejscowych Słowian uznał za częściowo
uzasadnione. W sprawie szkół podkreślił, że we wspomnianym regionie nigdy nie było placówek
oświatowych lub świątyń serbskich, zwłaszcza że w jego opinii większość miejscowej ludności w ogóle
nie mówiła po serbsku. Specjalna komisja, powołana przez Radę Ligi Narodów, zbadała oświadczenia
dwóch stron i 16 marca 1926 roku uznała, że mieszkańcy wsi, skąd pochodziły skargi, posługiwali się
nie językiem serbskim, ale lokalnym dialektem słowiańskim. Obie petycje oddalono. Л. Διβάνη,
Ελλάδα και μειονότητες. Το σύστημα διεθνούς..., op.cit., s. 147; I.D. Michailidis, Traditional friends...,
op.cit., s. 109.
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w stosunkach regionalnych wkrótce przesunie się na współdziałanie bułgarsko-
-jugosłowiańskie. Byłoby ono, jak uważano w Atenach, obliczone na osiągnięcie
korzyści, które wcześniej oba państwa usiłowały realizować oddzielnie w stosun-
kach z Grecją, Turcją czy Rumunią. Dla Grecji, która nie mogła wówczas liczyć na
bezpośrednie wsparcie polityczno-militarne ze strony mocarstw, oznaczałoby to
wzrost zagrożenia ze strony wszystkich sąsiadów20.

Gdy podczas konferencji w Niszu, trwającej od 2 do 27 marca 1923 roku, Kró-
lestwo SHS i Bułgaria zapowiedziały współpracę militarną celem walki z oddzia-
łami komitackimi, działającymi w bułgarskim rejonie przygranicznym, grecka prasa
uznała to za pierwszy krok w kierunku reorientacji jugosłowiańskich interesów
strategicznych, nastawionej na rozerwanie tradycyjnej współpracy rumuńsko-
serbsko-greckiej, zawiązanej jeszcze w czasie wojen bałkańskich, która miała trzy-
mać w ryzach bułgarski rewizjonizm21. Obawiano się, że aby uciszyć negatywny
wydźwięk kwestii macedońskiej we wzajemnych stosunkach, Bułgaria i Królestwo
SHS mogą solidarnie zwrócić się właśnie przeciwko Grecji. Także i zdaniem grec-
kich dyplomatów prawdopodobne było to, że za cenę zrzeczenia się roszczeń wo-
bec Macedonii Wardarskiej Bułgarzy mogli uzyskać jugosłowiańskie wsparcie dla
swych aspiracji terytorialnych w Tracji Zachodniej. Z kolei Królestwo SHS mogło-
by skorzystać z bułgarskiego wsparcia przy negocjowaniu statusu strefy ekono-
micznej w Salonikach. W Belgradzie zdawano sobie sprawę z istnienia tych obaw.
Choć wspólny front jugosłowiańsko-bułgarski pozostawał, wskutek piętrzących się
trudności międzynarodowych i wewnętrznych, bardziej wizją niż polityczną rze-
czywistością, dyplomacja Królestwa SHS chętnie sięgała po ten argument podczas
rozmów z Grecją w 1924 i 1925 roku22. Jak podkreślali w grudniu 1924 roku jugo-
słowiańscy negocjatorzy, w ówczesnych okolicznościach politycznych zarówno
Saloniki, jak i Tracja zachodnia stawały się obszarami o szczególnym znaczeniu dla
interesów strategicznych Królestwa SHS i Grecy powinni to uszanować. Poza tym
fiaskiem zakończyły się, w 1924 roku, próby nawiązania współpracy wojskowej
między obu państwami czy stworzenia grecko-jugosłowiańsko-rumuńskiego paktu
gwarancyjnego. Władze w Belgradzie odmówiły udzielenia Grecji gwarancji bez-
pieczeństwa, tłumacząc się problemami wewnętrznymi i wyjątkowo, jak to określo-
no, skomplikowaną sytuacją międzynarodową23. Jak alarmowała grecka ambasada
w Sofii, dla bułgarskich środowisk politycznych logicznym następstwem polityki
ocieplania stosunków między Bułgarią a Królestwem SHS było zaostrzenie i tak już
napiętych, w wyniku fiaska protokołu Politis – Kallfoff, relacji z Grecją. Ton publi-
kacji prasy bułgarskiej na przełomie 1924 i 1925 roku cechował się, w opinii grec-
kich dyplomatów, nieskrywaną wrogością wobec Greków, tonowano natomiast
głosy wzywające do walki z Serbami o bułgarską Macedonię24.

                                                       
20 Κ.Αλ. Καραμανλή, Ο Ελευθέριος Βενιζέλος και οι εξωτερικές μας σχέσεις 1928–1932, Αθήνα

1995, s. 234.
21 FO 371/10771, Greece. Annual report 1924, s. 15.
22 Π. Πιπινέλη, Ιστορία της εζωτερικής..., op.cit., s. 81.
23 AYE A/22/5, 1922–1923, dok. nr 14995, 24.12.1923/06.01.1924.
24 FO 371/10671 Bulgaria. Annual report 1924, s. 11.
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Wobec braku postępów w sprawie strefy ekonomicznej postulat narodowościo-
wy pojawiał się w stosunkach grecko-jugosłowiańskich także i w kolejnych latach,
stopniowo tracąc jednak na swym znaczeniu. Porażka polityki porozumienia
z Bułgarią, a także wzrost wpływów Włoch na Bałkanach, skierowanych przeciwko
interesom jugosłowiańskim, zmusiły w 1929 roku władze Królestwa SHS do wyja-
śnienia nieporozumień z Grecją za cenę kompromisu w sprawie strefy i porzucenia
żądań dotyczących mniejszości serbskiej25. Na mocy porozumienia grecko-
-jugosłowiańskiego z marca 1929 roku ustalono status jugosłowiańskiej wolnej
strefy ekonomicznej, znacząco zawężając jej zakres w stosunku do wcześniejszych
uzgodnień26.

Jak pokazały wydarzenia z drugiej połowy lat dwudziestych XX wieku, głosy
o możliwej współpracy jugosłowiańsko-bułgarskiej, wymierzonej w interesy teryto-
rialne Grecji, wielokrotnie podnoszone przez prasę, były przesadzone. Zresztą co
bardziej wnikliwi obserwatorzy wydarzeń politycznych na Bałkanach słusznie pod-
kreślali, że w omawianym okresie trudno było się spodziewać znaczącej zmiany
konfiguracji politycznych na arenie międzynarodowej. Serbowie nie akceptowali
tezy o istnieniu bułgarskiej mniejszości w Macedonii Wardarskiej a rzecznicy buł-
garskiego programu terytorialnego odrzucali porozumienie bez jugosłowiańskich
ustępstw. Z tego powodu za mało prawdopodobną uznawano kilkakrotnie zapowia-
daną przez władze bułgarskie neutralizację ruchu macedońskiego w Bułgarii wraz
ze współpracującymi z nim środowiskami politycznymi. W ówczesnych okoliczno-
ściach współdziałanie jugosłowiańsko-bułgarskie było, w opinii jednego
z brytyjskich dyplomatów, polityczną iluzją, niepopularną także i wśród społe-
czeństw bułgarskiego i jugosłowiańskiego27. Opinie te zdawało się potwierdzać
dwustronne porozumienie bułgarsko-jugosłowiańskie z Pirot, zawarte 16 marca
1929 roku28. Jak napisano w greckim raporcie dyplomatycznym z Sofii, był to zde-
cydowanie triumf dyplomacji jugosłowiańskiej, która przy francuskim wsparciu
wymusiła na Bułgarii zobowiązanie pacyfikacji ruchu macedońskiego w jego poli-
tycznym i militarnym wymiarze. Władze w Belgradzie nie ugięły się natomiast
przed żądaniami narodowymi, uznając, że wszelkie ustępstwa w tej sprawie zagra-

                                                       
25 AYE 4/3, 1928, dok. nr 1601; 07.11.1928. Kwestia praw językowych, oświatowych i religijnych

dla mniejszości serbskiej w Grecji przewijała się jednak podczas rozmów grecko-jugosłowiańskich,
prowadzonych w latach 1926–1929, dotyczących statusu strefy ekonomicznej w Salonikach. Jak pod-
kreślił w styczniu 1926 roku, podczas spotkania z greckim przedstawicielem Lukasem Rouffosem
jugosłowiański dyplomata Panta Gavrilović, kwestię przynależności narodowej ludności serbskiej,
która mimo swej odrębności nie miała w Grecji żadnych praw, należało ustalić jeszcze przed zawar-
ciem paktu o współpracy między Królestwem SHS a Grecją. W komunikacie przesłanym greckiej
ambasadzie w Belgradzie przez jugosłowiańskie MSZ podkreślono jednak, że P. Gavrilović, co prawda,
chciał zwrócić uwagę L. Roufossa na nastroje panujące wśród belgradzkich kół rządzących, ale nie
wyrażał oficjalnego stanowiska władz jugosłowiańskich. Strona jugosłowiańska nie ujęła kwestii statu-
su mniejszości serbskiej w Grecji w żadnym oficjalnym akcie dyplomatycznym, pominięto ją także
w konwencjach dotyczących portu salonickiego; ??? 332k/508, dok. nr 41, 09.01.1926.

26 Ј.М. Јовановиђ, Дипломатска историја..., op.cit., s. 476–482; Π.Π. Σιούσιουρας, Ελλάδα

Γιουγκοσλαβία ΠΓΔΜ. Στρατηγικές επιδιώξεις στο λιμένα της Θεσσαλονίκης και διεθνές δίκαιο, Αθήνα-
Θεσσαλονίκη 2003, s. 47.

27 FO 286/841, dok. nr 55, 07.03.1923; AYE 24/1, 1923, dok. nr 1279; 25.08.1923.
28 Ј.М. Jовановиђ, Дипломатска историја..., op.cit., s. 498.



JĘDRZEJ PASZKIEWICZ198

żały serbskim interesom terytorialnym29. Stanowisko władz jugosłowiańskich zade-
cydowało o odrzuceniu porozumienia w Pirot przez bułgarskie koła polityczne. To
z kolei sprzyjało powrotowi dyplomacji jugosłowiańskiej do porozumienia z Grecją30.

Co ciekawe, fiasko rozmów bułgarsko-jugosłowiańskich zwróciło także uwagę
części bułgarskich polityków na konieczność podjęcia działań w kierunku zbliżenia
się do greckiego sąsiada. W czerwcu 1929 roku na łamach jednej z sofijskich gazet
ukazał się artykuł autorstwa N.B. Dolińskiego, jak sądził grecki ambasador w Sofii,
prawdopodobnie inspirowany przez władze. Autor sugerował, że Grecja powinna
się zdobyć na pewne ustępstwa względem Bułgarii, by zapewnić sobie jej wsparcie
w bojach o modyfikację jugosłowiańskich praw ekonomicznych w porcie salonic-
kim. W tym celu należało, jak uważał N. Doliński, zapewnić Bułgarom ekonomicz-
ny dostęp do Morza Egejskiego przez jeden z greckich portów w Tracji zachodniej
i przekazać im w użytkowanie część portu w Salonikach. Pojawienie się tam buł-
garskich interesów mogłoby, zdaniem autora, osłabić naciski jugosłowiańskie na
ludność słowiańskojęzyczną z Macedonii Egejskiej, a także stworzyć grunt pod
realną współpracę polityczno-ekonomiczną między Grecją a Bułgarią31. Oczywiście
pomysł ten był, w ówczesnych okolicznościach, nierealny, głównie ze względu na
wzajemny brak zaufania i niechęć obu stron do jakichkolwiek ustępstw. Nie umknął
on jednak uwadze greckich dyplomatów, którzy wskazywali, że w ówczesnej sytu-
acji międzynarodowej Grecja, Królestwo SHS i Bułgaria były wzajemnie od siebie
uzależnione, a warunkiem realizacji ich interesów było utrzymanie równowagi
w relacjach sąsiedzkich. W Atenach zdawano sobie sprawę, że jej naruszenie mogło
doprowadzić do konfliktu i niekorzystnych zmian terytorialnych. W ówczesnej
sytuacji nie można było działać w pojedynkę.

Sofijska prasa zwracała uwagę, że ostrze grecko-jugosłowiańskiej umowy
z marca 1929 roku było wymierzone przede wszystkim w interesy bułgarskie. Na
niewiele zdały się wyjaśnienia jugosłowiańskiego ambasadora w Sofii, że Bułgaria
w każdym momencie mogła przystąpić do porozumienia, pokazując swe wsparcie
dla politycznego status quo na Bałkanach i odcinając się od roszczeń względem
sąsiadów. Dominowało przekonanie, że zarówno Grecja, jak i Królestwo SHS po-
wracały do współpracy przeciwko wspólnemu zagrożeniu ze strony bułgarskiego
rewizjonizmu wobec ziem macedońskich i trackich. Dyplomaci obu państw roz-

                                                       
29 ASD, Grecia, affari politici, 1241, 22.01.1929.
30 Królestwo SHS czuło za sobą wsparcie Francji, która podzielała opinię Serbów, że nie było

mniejszości bułgarskiej w Macedonii. Zdaniem greckiego dyplomaty, porozumienie z Bułgarią było dla
władz w Paryżu wstępem do wchłonięcia tego państwa przez monarchię jugosłowiańską i stworzenia
słowiańskiej federacji, zabezpieczającej interesy Serbów na Bałkanach. Na pogodzeniu zwaśnionych
stron zależało też Wielkiej Brytanii, która obawiając się wznowienia walk na ziemiach macedońskich,
usiłowała pośredniczyć w rozmowach, dopuszczając możliwość pewnych rewizji terytorialnych.
Z kolei Francji zależało na współpracy jugosłowiańsko-bułgarskiej głównie po to, by umocnić pozycję
Jugosławii i zagwarantować jej integralność terytorialną. Francuskie próby uczynienia z Jugosławii
mocarstwa regionalnego były nie do przyjęcia zarówno w Bułgarii, jak i Grecji, stąd w obu krajach
aktywizowała się dyplomacja włoska. Włochy podejmowały próby stworzenia antyfrancuskiego syste-
mu sojuszów w regionie, wykorzystując m.in. obawy przed nasileniem się jugosłowiańskiego imperia-
lizmu na Bałkanach. AYE A/3/5.a, 1929, dok. nr 14391; 12.12.1929. Κ.Αλ. Καραμανλή, Ο Ελευθέριος

Βενιζέλος και οι εξωτερικές μας σχέσεις 1928–1932, Αθήνα 1995, s. 102, 103.
31 AYE A/6, 1929, 23.06.1929.
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mawiali ponadto o przeciwdziałaniu, na forum Ligi Narodów, żądaniom w sprawie
uznania praw bułgarskich mniejszości narodowych32. Jak informowała prasa grec-
ka, porozumienie to było także obliczone na zrównoważenie spodziewanego zbli-
żenia politycznego między Bułgarią a Turcją, nad którym pracowały, w latach
dwudziestych XX wieku, środowiska związane z ruchem macedońskim33.

Choć w Bułgarii z pewną przesadą wieszczono wówczas możliwość odtworze-
nia politycznego sojuszu grecko-serbsko-rumuńskiego, niewątpliwe jest, że pań-
stwo bułgarskie nie mogło zmienić na swą korzyść ówczesnych konfiguracji poli-
tycznych na Bałkanach. Utrzymanie międzynarodowej izolacji Bułgarii z pew-
nością działało na korzyść greckiej pozycji w regionie. Stan wrogości, utrzymujący
się mimo prób porozumienia, w relacjach między Bułgarią a Królestwem SHS był
dla greckiej dyplomacji korzystny, bo dzięki temu Grecy zyskiwali większe pole
manewru w rozmowach z obu stronami i mogli uciec od drażliwej kwestii związa-
nej z rzekomą serbską mniejszością narodową z Macedonii Egejskiej. Ta sprawa
była, zarówno z punktu widzenia dyplomacji greckiej, jak i jugosło-wiańskiej, dale-
ko mniej istotna od problemu bułgarskiego. Od zawarcia traktatu pokojowego
w Lozannie Grecja starała się zachować bezpieczny dystans wobec sąsiadów,
a jednocześnie zmierzała do osiągnięcia dwustronnych porozumień, które miały
stanowić gwarancje jej bezpieczeństwa zewnętrznego i wewnętrznego. Zdawano
sobie sprawę, że ze względu na nierozwiązywalne kontrowersje w sprawie ziem
macedońskich i trackich Grecja, Królestwo SHS i Bułgaria były, na niwie między-
narodowej, silnie od siebie uzależnione. Skomplikowany system powiązań strate-
gicznych, ekonomicznych i terytorialnych sprawiał, że kwestie porozumienia jugo-
słowiańsko-bułgarskiego czy pojednania grecko-bułgarskiego były w Atenach,
Sofii i Belgradzie postrzegane łącznie, w kontekście ogólnobałkańskiego systemu
bezpieczeństwa, ponieważ aktywnie wpływały one na zmianę pozycji przetargowej
poszczególnych państw. W tym układzie wszystko, co dotyczyło relacji dwustron-
nych, zazwyczaj wpływało na kondycję międzynarodową tzw. państwa trzeciego.
Z drugiej strony stosowano także i taktykę „przeciągania liny”, dążąc do tworzenia
mniej lub bardziej trwałych konstrukcji politycznych mających zapewnić przewagę
nad konkurentem. Z tego powodu żądania praw dla mniejszości narodowych, zgła-
szane pod adresem Grecji, były, w optyce greckiej dyplomacji, postrzegane głównie
przez pryzmat zawiłych strategii politycznych, realizowanych przez poszczegól-
nych graczy na arenie międzynarodowej, nie tylko bałkańskiej.

                                                       
32 AYE A/1/α1, 1929, dok. nr 55, 05.04.1929; FO 371/14391, Greece. Annual report 1929, s. 29.
33 AYE A/6, 1929, 29.06.1929.
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The Macedonian Nationality Issue in the Greek Foreign
Policy in the 1920s

Summary

From the point of view of the Greek foreign policy the controversies regarding the status of na-
tional minorities living in Macedonia, which were divided during the interwar period between
Greece (Aegean Macedonia), Bulgaria (Pirin Macedonia) and the Kingdom of Serbs, Croats and
Slovenes (Vardar Macedonia), had a strong geopolitical significance for the whole Balkan region.
For the reason of its own territorial security Greece supported all mediatory activities aimed at the
enforcement of the Versailles order in the South-East Europe. On the other hand, Greek diplo-
macy was very worried about the Yugoslav-Bulgarian negotiations, aimed at the weakening or
liquidation of Bulgarian revisionism in the so-called Macedonian case and, in the broader per-
spective at the union between two states. The main obstacle in negotiations was the problem of
the separate national and language status of Slavic inhabitants from the Yugoslav part of Mace-
donia. It was a constant demand from the Bulgarian side, rejected by the Yugoslav diplomacy.

Even though Greek diplomats rightly emphasised that the project of Yugoslav-Bulgarian co-
operation was rather an illusion than a political reality, they were afraid of possible concessions of
the Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes connected with the national position of the Slavs
from Vardar Macedonia. It could force the Greek authorities to make similar concessions to the
Slavic population from the northern part of Greece. Another consequence of possibly close rela-
tions between Yugoslavia and Bulgaria could be their political-military cooperation against
Greece referring to some unsettled legal and territorial claims such as Yugoslav economic zone in
Thessaloniki, railway connection Thessaloniki-Gevgelija or Bulgarian economic access to the
Aegean Sea. Thus, the authorities in Athens treated the Macedonian nationality issue purely as an
instrument in the foreign policy of neighbouring states, which was threatening the international
position and the internal security of Greece.
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