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7. 

1. Úvod 

 

V září roku 2012 uplynulo přesně 90 let od konce řecko-turecké války, jak zní 

oficiální název pro konflikt probíhající mezi Řeckem a Tureckem na území Malé Asie 

v letech 1919 – 1922. Turci tuto válku nazývají národně osvobozeneckou, Řekové pak 

maloasijské taţení, jenţ vyvrcholilo událostí, která se do dějin novodobého Řecka zapsala 

jako maloasijská katastrofa. Byla to událost, která Řeky definitivně připravila o vidinu 

uskutečnění tzv. Velké myšlenky. Událost, během níţ bylo připraveno o ţivot asi 

50 000 Řeků a Arménů.
1
 Událost, jejímţ následkem byla výměna obyvatelstva mezi 

Řeckem a Tureckem, jenţ se dotkla zhruba milionu a půl ortodoxních křesťanů a půl 

milionu muslimů. Událost, která je z historického hlediska pro Řecko právem povaţována 

za ekonomickou, sociální i morální katastrofu. Pro nově se formující turecký stát však 

naopak za zpečetění snah Mladoturků o národní sebeuvědomění a konečné vypořádání se 

s řeckým ţivlem v Malé Asii. 

Podle realistických odhadů bylo v letech 1900 – 1923 Turky zabito 3 500 000 aţ 

4 300 000 křesťanů. Avšak ani Řekové v době balkánských válek, 1. světové války 

a vpádu svých vojsk do Malé Asie neměli s tureckým obyvatelstvem slitování. Na jaké 

úrovni tedy mohly být vztahy mezi křesťanskými Řeky a muslimskými Turky během 

těchto pro oba národy přelomových let? Po výčtu všech válečných konfliktů, poráţek 

a vítězství, vypálených a vysídlených vesnic, by se mohly nepochybně jevit jako 

bezvýhradně nepřátelské. Ale nebylo tomu tak, přestoţe negativní postoje skutečně 

převládaly. 

Za cíl předkládané práce jsem si určila vysledovat a zhodnotit, jakou roli hrál Turek 

v novořecké literatuře a jakým směrem se jeho role postupem času vyvíjela s tím, ţe 

největší pozornost je věnována období po maloasijské katastrofě. Dalším stěţejním bodem 

práce je analýza jednotlivých prototypů ve zobrazování nejen Turka, ale i Řeka a jejich 

vzájemných vztahů během jednoho z nejvyostřenějších období jejich společné historie. 

Tyto své závěry vţdy dokládám ukázkami ze tří vybraných děl.  

Těmito vybranými díly jsou: povídka Ηζηνξία ελόο αηρκαιώηνπ (1929, česky 

Zajatcův příběh, 1963) spisovatele Stratise Dukase. V předkládané práci jsou uváděny 

ukázky z řeckého 44. vydání z roku 2008 a z českého 1. vydání z roku 1963, které přeloţil 

František Štuřík. Dále se jedná o román Σν λνύκεξν 31.328 (1931, Číslo 31 328) od Iliase 

                                                 
1 HRADEČNÝ, P. a kol. Dějiny Řecka, Praha: Nakladatelství Lidových novin, 1998, s. 391. 
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Venezise, kdy jsem pracovala s 36. vydáním z roku 1997 a stěţejním dílem pro tuto práci 

je román Μαηωκέλα ρώκαηα (1962, Zakrvácená země), jehoţ autorkou je Dido Sotiriu, 

konkrétně zde byly pouţity úryvky ze 67. vydání z roku 1996. Toto dílo je zásadní proto, 

ţe se jedná o historický román, jehoţ hrdina proţil všechny nejdůleţitější momenty, které 

předcházely i těsně následovaly rok 1922. Spisovatelka se věnuje nejen vztahům mezi 

Řeky a Turky ve všech obdobích a podobách, ale mimo jiné také otevřela do té doby 

tabuizované téma, kterým bylo nepřátelské chování Řeků vůči Turkům. První dvě díla jsou 

zasazena do doby těsně po katastrofě a do své práce jsem je zařadila proto, ţe z nich Dido 

Sotiriu čerpala inspiraci při tvorbě svého románu a především z toho důvodu, ţe ani 

v tomto období, kdy Řekové byli v postavení nenáviděných nepřátel, nejsou vztahy mezi 

těmito dvěma národy v dílech popisovány tak jednoznačně nevraţivě.  

Předkládaná diplomová práce je segmentována do čtyř hlavních částí. Druhá 

kapitola je zaměřena na vliv a odraz maloasijské katastrofy v novořecké literatuře. Vývoj 

tohoto tématu je podrobněji nastíněn aţ do 60. let, kdy byl vydán román Μαηωκέλα 

ρώκαηα. Stratis Dukas, Ilias Venezis a jejich dvě díla jsou tématem třetí a čtvrté kapitoly, 

které jsou zaměřeny především na námět a přínos těchto děl novořecké literatuře. Pátá 

kapitola je věnována spisovatelce Dido Sotiriu, jejímu ţivotu, dílům a hlavně románu 

Μαηωκέλα ρώκαηα. V této kapitole jsem se pokusila nastínit i její názory na tehdejší 

politickou situaci, které jsou v díle prezentovány. V poslední části práce je rozebírán vývoj 

zobrazení Turka v novořecké literatuře a také konkrétně v díle Μαηωκέλα ρώκαηα, analýza 

těchto tří děl z hlediska shod a rozdílů mezi nimi a nakonec rozbor postav Turků, ale 

i Řeků v těchto dílech, coţ je doplňováno o praktické ukázky z textů. 

Citace z řeckých textů jsou přepisovány podle zásad monotonického systému, české 

názvy děl jsou čerpány ze Slovníku novořeckých spisovatelů,
2
 stejně tak i pravidla pro 

fonetický přepis alfabety do latinky. Maloasijská toponyma jsou uváděna vţdy v původním 

řeckém znění ve fonetickém přepisu. Vlastní jména osob v turečtině jsou v odborné části 

textu ponechána v originále, v překladech z krásné literatury jsou pak foneticky 

přepisována do češtiny. 

 

                                                 
2 BORECKÝ, B. a kol. Slovník novořeckých spisovatelů, Praha: Leda, 2006. 
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2. Literatura reagující na maloasijskou katastrofu 

 

Události maloasijské katastrofy a následné výměny obyvatel byly traumatizujícím 

záţitkem, který změnil ţivot nejen samotným uprchlíkům, ale i obyvatelům mateřského 

Řecka. Tato událost je povaţována za jeden z nejzásadnějších zlomů v novodobých 

řeckých dějinách. Nejen, ţe byl řecký stát po přílivu obrovského mnoţství imigrantů 

ekonomicky velmi zatíţen, ale ze stejného důvodu procházel i morální a společenskou 

krizí. 

Maloasijská katastrofa významně ovlivnila také literární generaci 20. let, která se 

vyvíjela v naprosto odlišeném prostředí neţ celé generace před ní, jeţ se orientovaly 

především na lidovou slovesnost a tradici a hledaly kořeny řeckého národa v jeho slavné 

minulosti.
3
 Lidé, kteří během deseti let proţili několik válek, z nichţ nejtragičtější 

důsledky měla poráţka maloasijského taţení v roce 1922, se museli kromě válečných útrap 

vyrovnat i s definitivní ztrátou všech nadějí na uskutečnění Velké myšlenky, coţ bylo 

povaţováno za ţalostnou poráţku celého řeckého národa. Díla této generace jsou proto 

plná nostalgie, pesimismu, ironie a sarkasmu. 

Mnoho předních představitelů novořecké literatury pocházelo právě 

z maloasijských břehů, z Konstantinopole nebo z ostrovů sousedících s Malou Asií, takţe 

všechny tyto události sami proţili. V poezii byla maloasijská katastrofa inspirací zejména 

pro Jorgose Seferise a to nejen pro jeho sbírku Mπζηζηόξεκα (1935, Legenda), ale odkazy 

na nucený odchod z rodné Smyrny se prolínají téměř celou jeho básnickou tvorbou. 

V próze dokonce vznikla i samostatná literární skupina, tzv. maloasijská škola, do níţ se 

řadí větší počet děl inspirovaných událostmi okolo roku 1922. Tvorba maloasijské školy je 

kromě jiného také díky inovacím v tématech a snaze o nahrazení povídky románem, 

povaţována za součást umělecké generace 30. let. Neméně důleţitou skutečností je i to, ţe 

se v literatuře tohoto období začala silně prosazovat socialistická ideologie a děj byl 

přenesen z vesnice do měst, která musela přijmout převáţnou většinu uprchlíků.
 4
  

Obecnou náladu literární generace 30. let a atmosféru děl reagujících na rok 1922, 

včetně jejich ideologického podtextu, velmi dobře vystihl Stratis Myrivilis:  

                                                 
3 TERZAKIS, A. Ζ ειιεληθή κεηαπνιεκηθή πεδνγξαθία, In: Ζ κεζνπνιεκηθή πεδνγξαθία, Athina: νθφιεο, 

1998, ζ. 316. 
4 EIDENEIER, N. Ζ είθνλα ησλ Σνχξθσλ ζηελ ειιεληθή ινγνηερλία κεηά ηε Μηθξαζηαηηθή Καηαζηξνθή, 

In: Ο ειιεληθόο θόζκνο αλάκεζα ζηελ Αλαηνιή θαη ηε Γύζε 1453-1981 (Πξαθηηθά ηνπ A’ Δπξωπαϊθνύ 

πλεδξίνπ Νενειιεληθώλ πνπδώλ Βεξνιίλν 2-4 Οθηωβξ. 1998), Αthina: Διιεληθά Γξάκκαηα, 1999, ζ. 178. 
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Za neštěstí obyčejného vojáka, který nemá žádnou chuť stát se národním hrdinou 

prostřednictvím zabíjení nevinných a nic netušících tureckých obyvatel, je zodpovědná 

především válka a imperialistická hloupost představitelů států a nejvyšších vojenských činitelů.5 

 

Prvními díly reagujícími na katastrofu, byla Iζηνξία ελόο αηρκαιώηνπ Stratise 

Dukase z roku 1929 a Tν λνύκεξν 31.328 Iliase Venezise z roku 1931, jejichţ ústředním 

tématem byly autobiografické záţitky autorů ze zajetí, do kterého upadli po vypálení 

Smyrny. Obě tato díla jsou otevřeným protestem proti válce, jejich účelem bylo poukázat 

na válečné hrůzy a projevy aţ nelidské hrubosti, které se dopouští jeden člověk na druhém. 

Díla byla napsána pár let po katastrofě a hlavním cílem autorů nebylo nalézt její příčiny ani 

viníky, protoţe minulost uţ se pro hlavní hrdiny nezmění ani tím nejprokazatelnějším 

obviněním. Spisovatelé pouze cítili potřebu alespoň částečně se osvobodit od nedávných 

traumatizujících záţitků jejich přetvořením ve slova.
6
  

Je jistě zajímavé podotknout, ţe i přes skutečnost, ţe se událost maloasijské 

katastrofy v literatuře prokazatelně projevila nejen v dílech jiţ zmíněné maloasijské školy,
7
 

ale i v dílech generací následujících, podle literárních kritiků 30. a 40. let nebyl tento 

významný historický zlom v literární tvorbě reflektován dostatečně. Jako příklad tohoto 

mínění uveďme názor Christose Solomonidise, který v roce 1940 povaţoval za poněkud 

zvláštní a těţko vysvětlitelné, ţe tragická událost, která měla tak významný vliv na řecký 

národ a přinesla mu nepředstavitelné utrpení, zůstala téměř mimo okruh zájmu 

spisovatelů.
8
 Stejně tak se vyjadřuje i Ilias Venezis o dva roky později: [...] bylo by logické 

usuzovat, že současní spisovatelé, že celá řada spisovatelů od roku 1922 a dál, našli v uprchlickém  

                                                 
5 «Ο πφιεκνο θαη ε ηκπεξηαιηζηηθή αλνεζία ησλ αξρεγψλ ησλ θξαηψλ θαη ησλ αλψηαησλ ζηξαηησηηθψλ είλαη 

νη θχξηνη ππεχζπλνη γηα ηελ δπζηπρία ηνπ απινχ ζηξαηηψηε πνπ δελ έρεη θακία δηάζεζε λα γίλεη εζληθφο 

ήξσαο ζθάδνληαο αζψνπο θαη αλππνςίαζηνπο ηνπξθηθνχο πιεζπζκνχο.» ZEI, E. Μηθξαζηαηηθή Καηαζηξνθή 

θαη Λνγνηερλία, Mikra Asia: Δγθπθινπαίδεηα Μείδνλνο Διιεληζκνχ, 27.11.2002 [online]. Dostupné z: 

http://asiaminor.ehw.gr/forms/filePage.aspx?lemmaId=5352 [cit. 15. listopadu 2012], ζ. 2. 
6 KOLITSI, F. Ζ ινγνηερλία ωο ‘ηόπνο κλήκεο’ ηεο Μηθξαζηαηηθήο Καηαζηξνθήο, [online]. Dostupné z: 

users.sch.gr/fk-thess/MNIMI_2011_3.doc [cit. 20. října 2012], ζ. 11. 
7 Za autory, kteří ve 30. letech reagovali na maloasijskou katastrofu, zmiňme ty nejznámější, jako například 

Tatianu Stavru a její díla Δθείλνη πνπ έκεηλαλ (1933, Ti, kteří zůstali) a Πξώηεο ξίδεο (1936, První kořeny). 

Stratise Myrivilise a jeho román Ζ δαζθάια κε ηα ρξπζά κάηηα (1933, Učitelka se zlatýma očima). A také 

další Venezisovo dílo, které bylo vydáno v roce 1939 s názvem Γαιήλε (Klid). 
8 LIATSOS, D. P. Ζ Μηθξαζηαηηθή θαηαζηξνθή ζηε λενειιεληθή ινγνηερλία, Αthina: Σν ειιεληθφ βηβιίν, 

1972, ζ. 12. 

http://asiaminor.ehw.gr/forms/filePage.aspx?lemmaId=5352
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dramatu a jeho důsledcích stálý zdroj námětů. Stal se však přesný opak. 9 Také Vasos Varikas 

píše v roce 1962, ţe maloasijská katastrofa byla jednou z nejdůleţitějších událostí 

v novodobé řecké historii, a přesto se její téma v literatuře objevilo jen zřídka.
10

 Tato 

skutečnost byla vysvětlována nejen tím, ţe spisovatelé potřebovali časový odstup od 

událostí, ale také nevraţivostí Řeků vůči imigrantům, kvůli které se podle literárních 

kritiků spisovatelé z mateřského Řecka této tématice vyhýbali a v neposlední řadě 

Metaxasovou diktaturou, během níţ bylo zakázáno psát díla, jenţ by mohla poškodit 

„spřátelené“ země. Řekové tehdy měli navíc dokázat, ţe jsou národem, který umí rychle 

odpouštět a zapomínat.
11

 Podle teorie Iliase Venezise se katastrofa nestala námětem mnoha 

literárních děl z toho důvodu, ţe literatura 19. a počátku 20. století se zaměřovala 

především na psychologii jedince, zkoumala jeho vnitřní pocity a pohnutky. V tomto 

případě se však jednalo o hrdinu-národ, tzn. o obrovskou masu lidí, se kterou spisovatelé 

neuměli pracovat.
12

 

Téma maloasijské katastrofy bylo aktuální i během 2. světové války a německé 

okupace, kdy spisovatelé pocházející z maloasijských břehů čerpali náměty ve šťastně 

proţitém dětství ve své původní vlasti. Téma téměř idylického ţivota před 1. světovou 

válkou bylo nejen „ideologicky nezávadné“, ale navíc dodávalo románům silný 

protiválečný podtext. Z děl, které byly vydány během 2. světové války a těsně po ní, 

uveďme například román Λεωλήο (1940, česky Slzy dospívání, 1979) spisovatele Jorgose 

Theotokase, v roce 1941 vyšla kniha Αηνιηθή γε (česky Aiolská země, 1966) Iliase 

Venezise a v neposlední řadě román Ζ Παλαγηά ε Γνξγόλα (1949, česky Královna moře, 

1967), jehoţ autorem byl Stratis Myrivilis. 

Reakce na katastrofu se objevovaly i v poválečné literární generaci 50. let, i kdyţ 

uţ ne v takovém rozsahu jako v předchozích obdobích. Po výčtu všech válečných útrap, 

které museli Řekové během posledních čtyřiceti let proţít, je zřejmé, ţe hlavním posláním 

těchto děl byla především apelace proti válečným konfliktům. Z románů, které byly v 50. 

letech vydány, jmenujme alespoň ηελ πάιε ζηα ληάηα (1953, Bojovat v mládí), jehoţ 

autorem byl bratr Stratise Dukase Alekos.
13

 Nejvýznamnějším románem reagujícím na 

                                                 
9 «[...] ζα ήηαλ ινγηθφ λα ζπκπεξάλε πσο νη ζχγρξνλνη ζπγγξαθείο, πσο ζεηξά νιφθιεξε ζπγγξαθέσλ 

απφ ην 1922 θαη πέξα, ζα βξίζθαλε κφληκε πεγή ησλ ζεκάησλ ηνπο ζην πξνζθπγηθφ δξάκα θαη ζηηο ζπλέπηέο 

ηνπο. Έγηλε σζηφζν αθξηβψο ην αληίζεην.» DIMADIS, K. A. Γηθηαηνξία – Πόιεκνο θαη πεδνγξαθία (1936-

1944), Athina: Γλψζε, 1991, ζ. 440. 
10 VARIKAS, V. Σν ρξνληθφ κηαο επνρήο. Σν Βήκα, 1.7.1962.  
11 LIATSOS, D. P. Op. cit., s. 12.  
12 DIMADIS, K. A. Op. cit., s. 440-441. 
13 LIATSOS, D. P. Op. cit., s. 46. 
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maloasijskou katastrofu tohoto desetiletí byl bezesporu Οη λεθξνί πεξηκέλνπλ (1958, Mrtví 

čekají) spisovatelky Dido Sotiriu, která si tímto dílem ihned získala místo mezi předními 

spisovateli poválečné generace. 

Dido Sotiriu je také autorkou románu Mαηωκέλα ρώκαηα, který vyšel v roce 1962. 

O rok později byla vydána další dvě významná díla s námětem katastrofy, byl to román 

ηνπ Υαηδηθξάγθνπ (Ve čtvrti Chadzifrangu), jehoţ autorem je Kosmas Politis a Λωμάλδξα 

(Loxandra) autorky Marie Jordanidu. Události okolo roku 1922 jsou pro literární díla 

tématem prakticky aţ do současnosti, jako příklad uveďme historický román ηε κύξλε 

γελλήζεθα... (Narodila jsem se ve Smyrně...), jehoţ autorkou je Μaria Tastsoglu-Kokkinu 

a který vyšel v roce 2008. 

 

2. 1. Témata prozaických děl 

Prozaická díla, jejichţ námětem je maloasijská katastrofa, můţeme rozčlenit do tří 

základních tematických bloků:  

 samotné historické události: v tomto typu děl jsou mnohdy pouze stroze 

popisovány historické skutečnosti a většinou se v nich neobjevuje citové zabarvení. 

Námětem těchto děl bývá například vyhnání Řeků z Anatolie, maloasijské taţení, 

katastrofa a zajetí.  

 ţivot v Malé Asii nebo v Konstantinopoli před těmito událostmi: období před 

vypuknutím 1. světové války je ve většině případů zidealizované, původní vlast je 

popisována jako ráj na Zemi a dětství jako aţ pohádkově klidné a šťastné.  

 emigrace a usazování uprchlíků v Řecku: téměř všechna tato díla jsou naplněna 

těţkostmi, útrapami a překáţkami, jenţ proţívají vyvlastnění maloasijští Řekové, 

kteří se snaţí vybudovat si nový domov v pro ně zcela neznámém prostředí. 

Hlavními hrdiny těchto románů jsou výhradně uprchlíci, místní Řekové tvoří vţdy 

jen anonymní skupinu lidí, která je nějakým způsobem buď přijímá nebo odmítá. 

Tato díla byla psána buď několik málo let po katastrofě, kdy měli autoři tyto události ještě 

stále v ţivé paměti. Ve většině případů bylo hlavním smyslem těchto literárních děl 

přetvořit autorovy nedávné zkušenosti a bolestné vzpomínky, osobní i kolektivní, do 

veřejného literárního díla.
14

 Nebo díla vznikala i několik desetiletí po roce 1922 a nazírala 

tak na události s dostatečným odstupem, díky čemuţ autoři k událostem většinou zaujímali 

objektivnější postoj.   

                                                 
14 KOLITSI, F. Op. cit., s. 6. 
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3. Stratis Dukas 

 

3. 1. Životopisné údaje 

Narodil se 6. května 1895 na ostrůvku Moschonisi v Edremitském zálivu v Malé 

Asii. Gymnázium navštěvoval v blízkém městě Aivali a po jeho absolvování v roce 1912 

se zapsal ke studiu práv v Athénách. O dva roky později studia přerušil a navštívil Svatou 

Horu Athos, poté se usadil na Lesbu, kde pracoval jako korektor místního deníku a spolu 

se svými přáteli se zde zabýval folkloristikou. Od roku 1916 byl dobrovolníkem ve vojsku 

Národní obrany, se kterou odešel bojovat do Makedonie a do Malé Asie, kde během války 

utrpěl zranění. Po poráţce řeckých vojsk v řecko-turecké válce odešel do Athén a poté do 

Soluně. Po překonání těţké nemoci se od roku 1927 začal věnovat také malířství. Během 

německé okupace vstoupil do Komunistické strany Řecka (KKE) a po 2. světové válce 

pracoval několik let v lékařských ambulancích Mezinárodního červeného kříţe. Zbytek 

ţivota pak strávil v Athénách, kde roku 1983 zemřel.
15

 

 

3. 2. Literární tvorba 

Aţ do roku 1929 publikoval Stratis Dukas především kratší odborné studie na téma 

lidové slovesnosti a různých lidových nářečí, zároveň psal i lyrické texty, které vydával na 

pokračování v časopise Κύθινο (Kruh). Skutečnost, ţe se oborem folkloristiky zabýval na 

vědecké úrovni, se později silně projevila i v jeho nejznámějším literárním díle, kterým 

byla realistická povídka Iζηνξία ελόο αηρκαιώηνπ, jeţ byla vydána v roce 1929. Pod vlivem 

odborných znalostí řeckých nářečí, dbal autor především na jazykovou podobu díla, kdy 

jedním z jeho hlavních cílů bylo poukázat na rozmanitost řeckého mluveného slova, díky 

níţ své dílo sám označil za „perlu řeckého jazyka“. Tato povídka vynesla Dukase mezi 

nejlepší vypravěče tehdejší literární generace.
16

 

Kromě precizní práce s lidovými dialekty, se další Dukasova díla vyznačují také 

čerpáním námětů z lidové umělecké tvorby, ze současných světových literárních děl 

i z jeho vlastních záţitků.
17

  

 

                                                 
15 Δζληθφ Κέληξν Βηβιίνπ, Γνύθαο ηξαηήο [online].  Dostupné z:  

http://www.ekebi.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=461&t=164 [cit. 25. října 2012] 
16 POLITIS, F. Ηζηνξία ελφο αηρκαιψηνπ, In: Δπηινγή θξηηηθώλ άξζξωλ, Athina: Ίθαξνο, 1985, ζ. 278. 
17 Δζληθφ Κέληξν Βηβιίνπ [online]. Op. cit. 

http://www.ekebi.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=461&t=164
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3. 3. Iστορία ενός αιτμαλώτοσ 

Toto dílo je prvním významnějším literárním počinem reagujícím na maloasijskou 

katastrofu. Za zmínku zcela jistě stojí, ţe sám autor v epilogu knihy popisuje okolnosti, za 

kterých povídka vznikla. Jednoho deštivého prosincového rána roku 1928, kdy se Dukas 

během svých cest zastavil v malé vesnici v řecké Makedonii poblíţ města Katerini a pil 

kávu v jediné místní kavárně, přišel tam i muţ, který byl oblečen trochu jinak neţ všichni 

ostatní. V tichosti a o samotě se posadil ke stolečku zastrčenému v rohu. Tím muţem byl 

Nikolaos Kozakoglu, na kterého upozornil jeden z vesničanů hlasitou poznámkou: 

«Α, λα θη απηφο πνπ ληχζεθε Σνχξθνο γηα λα γιπηψζεη!» [Hele, to je ten, co se převlékl za 

Turka, aby se zachránil!]. Dukas muţe ihned oslovil a projevil touhu jeho příběh literárně 

zpracovat. Díky této shodě náhod pak během jediného týdne vzniklo jedno 

z nejdůleţitějších děl novořecké literatury.
18

 

Stratis Dukas si celý Kozakoglův příběh vyslechl a na základě svých poznámek jej 

pak přetvořil do podoby, která odpovídá poţadavkům na uměleckou literaturu. Nejedná se 

tudíţ o věrný přepis Kozakoglova vyprávění
19

 a to ani po stránce jazykové. Jelikoţ 

Nikolaos Kozakoglu pocházel z maloasijského pobřeţí a jeho mateřským jazykem byla 

turečtina, musel Dukas jeho mluvený projev upravit do srozumitelné podoby řečtiny. 

Váţnější zásahy byly prováděny v oblasti syntaxe, protoţe turečtina narozdíl od řečtiny 

klade sloveso aţ na konec věty a také v oblasti slovní zásoby, kdy mnohé turecké výrazy 

byly nahrazeny jejich řeckými ekvivalenty.
20

  

Obsahem této povídky je autobiografická zpověď jednoho z vojáků, který byl po 

maloasijské katastrofě odveden k pracovním praporům. Po několika týdnech se jemu 

a jeho příteli podařilo ze zajetí uprchnout a čtyři měsíce se spolu ukrývali v horách. Poté se 

dohodli, ţe se kaţdý zvlášť pokusí dostat do Smyrny a odtud pak do Řecka. Nikolaos proto 

předstíral tureckého přistěhovalce z Thrákie a pár měsíců pracoval jako pastýř u hodného 

hospodáře Chadzimemetise, který si svého nového pomocníka oblíbil natolik, ţe jej chtěl 

oţenit se svou neteří. Nikolaovy obavy, aby se při oslavách ramadánu neprozradila jeho 

skutečná identita, jej přiměly k co nejrychlejšímu odjezdu z Malé Asie. Chadzimemetis mu 

pomohl se zajištěním potřebných dokladů a Nikolaos tak mohl odplout na Lesbos.  

Titul knihy zcela koresponduje s celkovým obsahem a záměrem díla vyprávět 

prostý příběh zajatce, který je výhradně zaměřen na jeho osobní boj o přeţití. Původní 

                                                 
18 AKRIVOS, K. ηξαηήο Γνχθαο, Ζ ηζηνξία ελφο νδνηπφξνπ. Σν Βήκα, 12. 9. 2010. 
19 POLITIS, F. Op. cit., s. 279. 
20 TZIOVAS, D. Ζ «Ηζηνξία» ηνπ ηξαηή Γνχθα. Σν Βήκα, 14. 8. 1999. 
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podtitul této povídky zněl: «Αθηεξψλεηαη ζηα θνηλά καξηχξηα ηνπ ειιεληθνχ 

θαη ηνπξθηθνχ ιανχ» [Věnováno společnému utrpení řeckého a tureckého lidu], 

v přepracovaném vydání z roku 1958 došlo ke změně podtitulu na: «Αθηεξψλεηαη 

ζηα θνηλά καξηχξηα ησλ ιαψλ» [Věnováno společnému utrpení národů]. Tato změna 

věnování byla velmi pravděpodobně zapříčiněna nedávnou německou okupací v Evropě 

a systematickou likvidací Ţidů, a nebo se dá také odůvodnit autorovým ovlivněním 

socialistickou ideologií.
21

  

Kromě zmínky o katastrofě ve Smyrně, která příběh uvádí, se autor nijak 

systematicky nezmiňuje o historických okolnostech, na jejichţ pozadí se vyprávění 

odehrává, coţ můţe zanechat dojem, ţe celý příběh je vytrţen z kontextu nebo ţe se jedná 

jen o jakýsi detail obecnějších dramatických událostí, které však zůstávají čtenáři 

utajeny.
22

 Pro toto Dukasovo dílo je také typická absence jakéhokoliv citového zabarvení. 

Autor neprojevuje lítost, soucit, naději ani ţádné podobné pocity. Děsivá utrpení a mučení, 

kterými si hrdina a jeho spoluzajatci procházeli, jsou podávána suše a popisně, coţ 

vyvolává pocit, ţe se v podstatě nic závaţného neděje. Jeho nezdobný a hutný styl 

vyjadřování připomíná dílo Απνκλεκνλεύκαηα (1907, Paměti) Ioannise Makrygiannise.
23

 

Sám Dukas v prvních vydáních své knihy uvádí, ţe tento příběh pojal jako 

názornou ukázku rozmanitosti řeckého jazyka. Toto zachycení mluveného slova slouţilo 

autorovi jako prostředek k opětovnému zaměření pozornosti společnosti na jednoduchost 

a přirozenost lidské existence, která byla zatlačena do pozadí tehdy upřednostňovanými 

hodnotami, jakými byly nacionalismus, militarismus a industrializace.
24

 Jazykovými 

prostředky, které Dukas pouţívá pro zvýšení dramatičnosti situace, jsou přímá řeč a krátké 

věty, naopak šetří adjektivy a úplně se vyhýbá lyrickým pasáţím.
25

 Tímto jazykovým 

stylem autor napodobuje formu Nového Zákona. Pro oblast tematickou je moţné v díle 

vysledovat i paralely s jinými literárními ţánry, u kterých se autor inspiroval. Povídkou 

prostupuje například hlavní motiv starověké řecké tragédie, kterým je morální očista 

člověka skrze jeho fyzické utrpení. Najdeme zde i vliv lidových pohádek, ve kterých dobro 

vţdy vítězí nad zlem (roli kouzelného pohádkového pomocníka zde hraje hospodář 

Chadzimemetis)
26

 a v neposlední řadě je také zřejmá stylizace hlavního hrdiny do role 

                                                 
21 Ibid. 
22 Ibid. 
23 SACHINIS, A. Ζ ζύγρξνλε πεδνγξαθία καο, Athina: Δζηία, 1983, ζ. 173. 
24 TZIOVAS, D. Op. cit. 
25 VITTI, M. Ζ γεληά ηνπ ηξηάληα, Αthina: Δξκήο, 2000, ζ. 248. 
26 KOLITSI, F. Op. cit., s. 23. 
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„chudého svatého“ z byzantských legend o mučednících, kterého z něj vytvořily kruté 

zkoušky, jenţ musel překonat.
27

  

 

3. 3. 1. Recenze 

Kritiky byla tato povídka označena za typickou ukázku mluveného slova, avšak 

předmětem samostatné odborné studie se nikdy nestala. Stratis Dukas byl po vydání tohoto 

díla povaţován za plnohodnotného spisovatele, i kdyţ jeho další tvorba, především lyrická 

a cestopisná, nebyla tak kvalitní.
28

 

  

To, co nám v naší literatuře chybělo, byla díla, která jsou v tak hojné míře psána v jiných 

zemích [...], jenž v toku času nesmazatelně zanechají otisky dějin a ne jen letopisných, ale i těch 

živoucích a plných svěží oduševnělosti [...]. 29 

 

Jedná se o malé umělecké dílo. Jednoduchost celého díla je jedinečná. Postavy se zde míhají 

a vytrácejí a jsou zlehka zachyceny jedním tahem. Z každé věty – kousek po kousku – prýští 

život, prýští pravda. Toto dílo vyzdvihuje pana Dukase mezi ty nejlepší vypravěče.30 

 

Je to opravdový skvost; jsou místa, která se člověk nebojí srovnat se Svatým Písmem 

i Homérem; je zde i excelentní věnování.31 

 

Jedná se o silné dílo, jehož největší předností je, že téma naprosto přesně odpovídá formě                        

podání. A to dokonce i v místech, kde se v hlavním hrdinovi příběhu, v zajatci, hromadí 

obrovské množství emocí, které musí být vyjádřeny [...] Těch 70 stran je jedněmi z nejlepších, 

které byly za poslední léta v řečtině napsány. 32 

                                                 
27 Ibid., s. 10. 
28 TZIOVAS, D. Op. cit. 
29 «,ηη καο έιεηςε ήηαλ ηα ινγνηερληθά έξγα πνπ ηφζν άθζνλα είδακε λα γξάθνληαη ζηηο άιιεο ρψξεο [...] 

ζ’αθίζνπλ αλεμίηεια ζην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ ηα ζεκάδηα κηαο ηζηνξίαο φρη απιά ρξνλνγξαθηθήο, αιιά 

δσληαλήο θαη γεκάηεο ςπρηθφηεηα ζπαξηαξηζηή [...]» TERZAKIS, A. Ζ Μεζνπνιεκηθή πεδνγξαθία, Σόκνο 

Α’, Athina: νθνιή, 1998, ζ. 206. 
30 «Δίλαη έλα κηθξφ αξηζηνχξγεκα. Ζ απιφηεηα ηνπ φινπ θνκκαηηνχ είλαη κνλαδηθή. Σχπνη πεξλνχλ 

θαη ράλνληαη, αξπαγκέλνη κε κηα κνλνθνλδπιηά. ηάδεη ε δσή, ζηάδεη ε αιήζεηα – ζηάιια ζηάιια – απφ θάζε 

πεξηγξαθή. Σν έξγν ηνχην αλεβάδεη ηνλ θ. Γνχθα ζηε ζεηξά ησλ θαιιηηέξσλ δηεγεκαηνγξάθσλ.» POLITIS, 

F. Κξίζε γηα ηελ «Ηζηνξία ελφο αηρκαιψηνπ», In: DUKAS, S. Ηζηνξία ελόο αηρκαιώηνπ, Athina: Κέδξνο, 

2005, ζ. 71. 
31 «Δίλαη έλα αιεζηλφ δηακάληη˙ έρεη κέξε πνχ ζαξξείο πσο είλαη Αγία Γξαθή θαη κεξνο˙ έρεη θαη κηα έμνρε 

αθηέξσζε.» KONTOGLU, F.  Κξίζε γηα ηελ «Ηζηνξία ελφο αηρκαιψηνπ», In: DUKAS, S. Op. cit., s. 71. 
32 «Δίλαη έλα δπλαηφ θνκκάηη πνπ ε κεγαιχηεξε αξεηή ηνπ είλαη φηη ην ζέκα ηζνξξνπεί ηειείσο κε ηε κνξθή. 

Αθφκα θαη ζηα ζεκεία πνχ ζην θχξην πξφζσπν ηεο ηζηνξίαο, ηνλ αηρκάισην, ζπζζσξεχνληαη φγθνη 

απφ ζπλαηζζήκαηα πνπ πξέπεη λα εθθξαζζνχλ [...] Οη 70 ζειίδεο ηνπ είλαη απφ ηηο θαιχηεξεο πνπ έρνπλ 
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Tato kniha je napsána mistrovsky a výjimečně originálně. 33 

 

V prostotě a čistotě výrazu, kterým Dukas popisuje děsnou skutečnost, tají se formální 

dokonalost a mravní hodnota díla zcela proniknutého myšlenkou míru a touhou přispět 

k vzájemnému porozumění lidu všech národností a odstranit hrůzu a strach z vražedných 

válek.34 

 

                                                                                                                                                    
γξαθηεί ηα ηειεπηαία ρξφληα ζηα ξσκέηθα.» VENEZIS, I. Κξίζε γηα ηελ «Ηζηνξία ελφο αηρκαιψηνπ», In: 

DUKAS, S. Op. cit., s. 72. 
33 «Σν βηβιίν απηφ είλαη γξακκέλν κε κηα καεζηξία θαη κηα πξσηνηππία εμαηξεηηθή» JIOFYLLIS, F. Κξίζε 

γηα ηελ «Ηζηνξία ελφο αηρκαιψηνπ», In: DUKAS, S. Op. cit., s. 72. 
34 DUKAS, S. Zajatcův příběh. Přeloţil Štuřík František. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury 

a umění, 1963, s. 68-69. 
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4. Ilias Venezis 

 

4. 1. Životopisné údaje 

Narodil se jako Ilias Mellos v roce 1904 v Aivali, jeho otcem byl Michail Mellos 

a matkou Vasiliki Jianaku Bibela, pocházel ze šesti sourozenců. Kdyţ vypukla 1. světová 

válka, jeho otec a sestra zůstali uvězněni v Malé Asii, zatímco celý zbytek rodiny se 

uchýlil na Lesbos, kde se Ilias zapsal ke studiu na gymnáziu. V roce 1919 se všichni vrátili 

zpět do Aivali s vírou, ţe tato území budou připojena k řeckému státu. Po katastrofě, sotva 

Ilias dokončil svá gymnaziální studia, byl stejně jako ostatní maloasijští křesťané odveden 

do pracovních praporů a čtrnáct měsíců pracoval v anatolském vnitrozemí. V roce 1923 byl 

propuštěn na svobodu a vrátil se za rodinou na Lesbos. Poté pracoval jako bankovní 

úředník a usadil se v Athénách. Během německé okupace byl jednotkami SS drţen několik 

dní ve vězení, zemřel v roce 1973 po dlouhé a těţké nemoci.
35

 

 

4. 2. Literární tvorba 

Ilias Venezis byl jedním z nejvýznamnějších představitelů literární generace 30. let, 

který téměř pro všechna svá díla čerpal náměty z vlastního ţivota v Malé Asii. V literatuře 

se poprvé objevil v roce 1921, kdy vydával krátké povídky v konstantinopolském časopise 

O Λόγνο (Slovo), v roce 1928 byl časopisem Νέα Δζηία oceněn za svou novelu Ο Mαλόιεο 

Λέθαο (Manolis Lekas). Později začal v časopise Kακπάλα (Zvon) v Mytilini vydávat na 

pokračování své záţitky z pracovních praporů Tν λνύκεξν 31.328, které byly kniţně 

vydány v roce 1931. O osm let později následoval román Γαιήλε (Klid), jenţ popisuje 

útrapy, se kterými se potýkali přistěhovalci z Malé Asie během usidlování v nové vlasti, 

a v roce 1941 román Αηνιηθή γε, ve kterém se objevují zidealizované vzpomínky na téměř 

pohádkové dětství proţité v maloasijských horách.
36

 Tato tři díla jsou povaţována za 

Venezisovu tzv. maloasijskou trilogii. 

 

                                                 
35 Δζληθφ Κέληξν Βηβιίνπ, Μέιινο Ζιίαο [online]. Dostupné z:  

http://www.ekebi.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=461&t=121 [cit. 28. října 2012] 
36 BORECKÝ, B. a kol. Op. cit., s. 546.  

http://www.ekebi.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=461&t=121
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 4. 3. To νούμερο 31.328 

Ilias Venezis patřil mezi třiadvacet zajatců, kteří z třítisícové skupiny přeţili 

čtrnáctiměsíční pobyt v pracovních táborech. Tyto záţitky pak zpracoval ve svém prvním 

románu To λνύκεξν 31.328, který má stejný námět jako jiné významné dílo této generace, 

Dukasova povídka Iζηνξία ελόο αηρκαιώηνπ.
37

 Jak sám autor prozradil, cítil potřebu se ze 

svých otřesných záţitků „vypsat“, k čemuţ jej podle jeho slov přivedl jiný spisovatel – 

Stratis  Myrivilis: 

 

Ήηαλ ε κέξα πνπ γχξηδα ζηε Μπηηιήλε απφ ηα θάηεξγα ηεο Αλαηνιήο [...] Σφηε κε πιεζίαζε 

έλαο άγλσζηνο άλζξσπνο, ν Μπξηβήιεο! Μνπ έζθημε ην ρέξη θαη κε ξψηεζε: 

- Ση ζθνπεχεηο λα θάλεηο ηψξα; 

- Να μεράζσ! ηνπ είπα απιά. 

- Πξέπεη λα ηα γξάςεηο φια. 

- ια; ξψηεζα κε αγσλία. 

- ια. 38 

 

[Byl to den, kdy jsem se vracel z nucených prací v Anatolii do Mytilini [...] Tehdy ke mně 

přistoupil neznámý člověk, Myrivilis! Stiskl mi ruku a zeptal se mě: 

„Co máš teď v plánu?“ 

„Zapomenout!“ řekl jsem prostě. 

„Musíš to všechno sepsat.“ 

„Všechno?“ zeptal jsem se vyděšeně. 

„Všechno.“] 

 

I Myrivilis vzpomínal na to, jak Venezise ţádali, aby popsal své záţitky z proţitého pekla 

s nadějí, ţe se literatura konečně dočká uměleckého zpracování těchto tragických událostí. 

A jejich přání bylo vyslyšeno.
39

 

V prologu k třetímu vydání z roku 1945 autor čtenářům přiznal, jak bolestný byl 

pro něj návrat k těmto událostem. Dle jeho slov se jedná o knihu «γξακκέλν κε αίκα» 

[psanou krví] a prohlašuje, ţe «ηίπνηα δελ ππάξρεη πην βαζχ θαη πην ηεξφ απφ έλα ζψκα 

πνπ βαζαλίδεηαη» [nic není opravdovější a posvátnější než týrané tělo]. Svou předmluvu 

                                                 
37 ΕΔΗ, Δ. Οp. cit.., s. 2. 
38 BASKOZOS, J. N. Ζιίαο Βελέδεο, Ζ ειεγία ηνπ πφλνπ ζην «Ννχκεξν 31.328». Σν Βήκα, 12. 9. 2010 
39 MYRIVILIS, S. Σν Νν 31.328, In: KORFIS, T. Μαηηέο ζηε ινγνηερλία ηνπ κεζνπνιέκνπ, Athina: 

Πξφζπεξνο, 1991, ζ. 72. 
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uzavřel prohlášením, ţe toto dílo «ήηαλ ε δηακαξηπξία ελφο παηδηνχ ελαληίνλ 

ηνπ πνιέκνπ» [bylo protestem dítěte proti válce].
40

 

Hlavním hrdinou románu To λνύκεξν 31.328 je sám autor, který při vyprávění 

pouţívá ich formu. Příběh začíná rozkazem, jenţ byl vydán ihned po vypálení Smyrny: 

ţeny a děti měly odplout do Řecka a všichni muţi ve věku osmnáct aţ pětačtyřicet let 

museli zůstat v Malé Asii, kde byli shromáţděni do pracovních praporů, jejichţ úkolem 

bylo znovu postavit a opravit to, co bylo během předchozích válek zničeno. Ilias byl na 

začátku románu popisován jako ustrašený mladý chlapec, který se bál i šramotu myší ve 

sklepě. Po několika dnech skrývání nakonec i on odešel k praporům a tím pro něj začala 

čtrnáctiměsíční tvrdá práce v nelidských podmínkách, v nichţ byla smrt na denním 

pořádku. V knize je popisováno otřesné chování Turků k poraţeným křesťanům, ale na 

rozdíl od Dukase Venezis několikrát naznačil i kruté skutky, jichţ se v minulosti dopustili 

i Řekové na Turcích. Ke konci vyprávění získal Ilias své evidenční číslo, coţ povaţoval za 

určitou ochranu před smrtí. Celý příběh zakončil Iliasův odjezd do Řecka. 

Kniha má charakter dokumentu, to dokládá i její titul, který odkazuje na skutečně 

ţijící osobu a její příběh. 31 328 je číslo, které Venezis nosil na ruce během svého pobytu 

v pracovních praporech. Titul je symbolický i ironický zároveň – v podstatě je to známka 

zotročení, ale v očích zajatce se jednalo o jakousi jistotu, ţe odteď uţ je v bezpečí.
41

 Kniha 

měla ze začátku podtitul «θιάβνη ζηα εξγαηηθά ηάγκαηα ηεο Αλαηνιήο» [Otroci 

v maloasijských pracovních praporech], v roce 1945 dostala podtitul «Σν Βηβιίν 

ηεο θιαβηάο» [Kniha Otroctví].
42

  

Stejně jako Stratis Dukas se ani Venezis nezabývá historickými okolnostmi. 

Ve svém vyprávění se zaměřuje pouze na svou osobu a na pár jemu blízkých spoluzajatců. 

V rámci těchto převratných historických událostí totiţ není pro autora zajatec ničím jiným 

neţ jen číslem, které je pouze součástí anonymní týrané masy lidí, pro obecnější dějiny je 

tento člověk naprosto bezvýznamnou existencí.  

Avšak na rozdíl od Dukase Venezis ve svém románu projevil i citové rozpoloţení, 

přestoţe jen velmi vzácně. Kromě strohého popisu událostí, jichţ byl hrdina svědkem, se 

projevila i autorova snaha přinutit čtenáře zamyslet se nad jejich nesmyslností. Za tímto 

účelem pouţíval ironický podtón, který je zřetelný ve srovnávání dvou synchronních 

událostí odehrávajících se na různých místech, takovým příkladem je: 

                                                 
40 KOLITSI, F. Op. cit., s. 7. 
41 Ibid., s. 9. 
42 BELLA, Z. K. – PTOLEMEU, D. Κείκελα λενειιεληθήο ινγνηερλίαο, Athina: Gutenberg, 1983, ζ. 23. 



21. 

 

Ο αμησκαηηθφο παξαγγέιλεη ζηνπο άληξεο: 

- Αλ θάκε θαλείο ηνπο λα μεθχγε απ’ηε γξακκή, κηα θαη ζηνλ ηφπν! Δκπξφο! 

Σ’άζηξα ιάκπνπλ πνιχ. Σα δέληξα δε ζαιεχνπλ˙ κήηε κηα αλαζαηκηά. Κάπνπ ηέηνηα ψξα 

ζα είλαη. Απφςε. ην δσκάηην πνιιά θψηα. Φσηηά, ιίγν ηζάη. Μεξηθνί κπηρηκίρνη 

κε γπαιηζηεξά καιιηά [...] Ζ θπξία ζα ιέε κε λσρέιεηα πσο πξνηηκά άμαθλα ηνλ Μπζζέ 

απ’ηνλ... ηνλ... λα πνχκε ηνλ Μφηζαξη, πνπ είλαη πνιχ βαξχο. Ναη, λαη.43 

 

[Důstojník poroučí svým mužům: 

„Jestli někdo vystoupí z řady, na místě ho zastřelte! Kupředu!“ 

Hvězdy jasně září. Stromy se nepohnou; ani trošku. I jinde teď bude stejný čas. Dnešní večer. 

V pokoji bude hodně světel. Oheň, trocha čaje. Několik snobů s lesklými vlasy [...] Dáma 

pojednou nedbale prohodí, že dává přednost radši Mussetovi než... než... řekněme než 

Mozartovi, který je až příliš vážný. Ano, ano.] 

 

Román je rozdělen do dvaceti kapitol, z nichţ kaţdá je uvedena úryvkem z Ţalmů 

Davidových, které jsou pouţity jako tituly, jak je sám Venezis nazývá. Prostřednictvím 

těchto starozákonních textů autor čtenáři naznačuje, co bude obsahem následující kapitoly 

a také jejich pomocí dokládá své tvrzení, ţe křesťanské náboţenství povaţuje za posvátnou 

jak lidskou bolest: «Πεξηέζρνλ κε σδίλεο ζαλάηνπ. Χδίλεο άδνπ πεξηεθχθισζάλ κε.» 

(Venezis, s. 17) [Ovinuly mě provazy smrti [...], provazy podsvětí se kolem mne stáhly 

[...]]
44

, tak i trpící duši: «Δθαθψζελ θαη εηαπεηλψζελ έσο ζθφδξα, σξπφκελ απφ 

ζηελαγκνχ ηεο θαξδίαο κνπ.» (Venezis, s. 57) [Jsem ochromen, zcela zdeptán, křičím a mé 

srdce sténá.] (Ţalm 38:9, s. 426). Pomocí úryvku z Ţalmů celou současnou situaci v Malé 

Asii odsuzuje: «Καη εθνλνθηνλήζε ε γε ελ ηνηο αίκαζη θαη εκηάλζε ελ ηνηο έξγνηο απηψλ.» 

(Venezis, s. 76) [[...] proléváním krve zhanobili zemi. Σak se poskvrnili svými činy [...]] 

(Ţalm 106:38-39, s. 487). Někdy tyto Ţalmy vyjadřují předčasnou útěchu a víru ve 

spasení: «Καη εγέλεην Κχξηνο θαηαθπγή ησ πέλεηη, βνεζφο ελ επθαηξίαηο, ελ ζιίςεη.» 

(Venezis, s. 129) [Bůh je naše útočiště, naše síla, pomoc v soužení vždy velmi osvědčená.] 

(Ţalm 46:2, s. 433). 

Venezis v závěru svého románu projevuje naději, ţe on sám i jeho spoluzajatci 

budou díky těmto proţitým strastem v budoucnosti rozumnější a rozváţnější: «Αλ θάπνηε 

                                                 
43 VENEZIS, I. Σν λνύκεξν 31.328, Athina: Δζηία, 1997, ζ. 51. Další citace v textu budou z tohoto díla. 
44 Bible, Písmo Svaté Starého a Nového Zákona. Ţalm 18:5, Ekumenická rada církví, 1984, s. 407. Další 

citace v textu budou z tohoto díla. 
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θχγνπκε απ’ηα εξγαηηθά ηάγκαηα ησλ ζθιάβσλ, ειπίδσ λα είκαζηε ηα πην θξηηηθά κπαιά 

ηνπ θφζκνπ.» (Venezis, s. 233) [Pokud se někdy z otrockých pracovních praporů 

dostaneme, doufám, že budeme těmi nejrozvážnějšími lidmi na světě.] 

Toto dílo bylo bezvýhradně věnováno tělesným mukám. Autor věnoval největší 

pozornost tomu, co jeho osobně poznamenalo nejvíc – nebyla to ani tak bestiálnost 

vítězných Turků, jako spíš absolutní ztráta lidské důstojnosti poraţených křesťanů, kteří 

tím byli vystaveni i utrpení duševnímu. Jako kaţdá ţivá bytost totiţ sváděli i zajatci svůj 

instinktivní boj o přeţití, jeţ jim však byl ztěţován právě onou potřebou zachovat si 

lidskou hrdost.
45

 Román je svědectvím o špatnostech a strastech, které světu přináší válka, 

proto je z tohoto hlediska povaţován za mírumilovné a hluboce humanistické dílo. 

Paradoxně to však byl důvod, proč byl o několik let později zakázán cenzurou reţimu 

4. srpna.
46

 

 

4. 3. 1. Recenze 

Apostolos Sachinis charakterizoval knihu To λνύκεξν 31.328 takto:  

 

Obvyklým a upřednostňovaným duševním klimatem je pro Iliase Venezise strach, děs, ponížení. 

V jeho starších knihách to byli Turci [...], kteří jeho hrdiny utlačovali. Venezisovi hrdinové 

neustále žijí ve strachu a úzkosti, ne duševním nebo myšlenkovém, ale v opravdovém boji o život 

a přežití bez možnosti se bránit [...]47 

 

Sachinis pokládá za Venezisův úmysl nechat otřesné a mučivé okolnosti hovořit samy za 

sebe, proto v románu převládá čistě realistický popis událostí bez autorovy záměrné 

dramatizace.
48

   

[...] ostatní postavy nejsou uceleně vykresleny. V době, kdy se zrovna nachází po 

hrdinově boku během jeho složitých chvil v zajetí, jsou pouze naznačeny jednoduchými, 

                                                 
45 KASTRINAKI, A. Σν 1922 θαη νη ινγνηερληθέο αλαζεσξήζεηο, In: Ο ειιεληθόο θόζκνο αλάκεζα ζηελ 

Αλαηνιή θαη ηε Γύζε 1453-1981 (Πξαθηηθά ηνπ A’ Δπξωπαϊθνύ πλεδξίνπ Νενειιεληθώλ πνπδώλ Βεξνιίλν 

2-4 Οθηωβξ. 1998), Athina: Διιεληθά Γξάκκαηα, 1999, ζ. 168. 
46 LIATSOS, D. Op. cit., s. 43. 
47 «Σν ζπλεζηζκέλν θαη πξνηηκεκέλν ςπρηθφ θιίκα ηνπ Ζιία Βελέδε είλαη ν θφβνο, ν ηξφκνο, ε ππνηαγή. 

ηα παιαηφηεξα βηβιία ηνπ ήηαλ νη Σνχξθνη [...], πνπ δπλαζηεχνπλ ηα πξφζσπά ηνπ. Απηφ ην θιίκα ηνπ 

θφβνπ θαη ηεο αγσλίαο, φρη ηεο ςπρηθήο ή δηαλνεηηθήο, αιιά ηεο πξαγκαηηθήο αγσλίαο γηα ηελ δσή θαη ηελ 

επηβίσζε, φπνπ δνπλ ζπλερψο ηα πξφζσπα ηνπ Βελέδε ρσξίο λα κπνξνχλ λα αληηδξάζνπλ [...]» SACHINIS, 

A. Πεδνγξάθνη ηνπ θαηξνύ καο, Athina: Ηλζηηηνχην ηνπ βηβιίνπ Μ. Καξδακίηζα, 1989, ζ. 268. 
48 SACHINIS, A. Ζ ζύγρξνλε πεδνγξαθία καο, Athina: Δζηία, 1983, ζ. 188. 



23. 

hrubými a obecnými rysy [...]
49

. Podrobněji se spisovatel věnoval jen několika svým 

spoluvězňům a to zejména proto, aby jejich prostřednictvím dokázal, ţe i mezi 

nespravedlností a krutostí, jeţ byly v zajateckém táboře běţné, existoval prostor pro 

laskavost a citlivost. Autor neusiloval o vytvoření postav, které by měly svůj charakter 

a svůj vlastní příběh. V kronice, jako je tato, mají podle Venezisova názoru konkrétní 

osoby jen nepatrný význam.
50

  

Petros Charis povaţuje za největší negativum celého díla to, ţe hrdina musel proţít 

tolik utrpení a tolikrát bojovat o ţivot, který si mnohdy zachránil jen čirou náhodou. Podle 

něj měl Ilias Venezis jistě mnoho záţitků, zkušeností a byl plný rozhořčení, které měl 

potřebu ve svém díle vyjádřit. Jeho záměrem bylo ukázat čtenáři, jak hrozné důsledky má 

pro člověka válka. Podle Charise se však neomluvitelně nechal ovládnout emocemi. 

Předpokládal, ţe nahuštěním surovostí a utrpení se víc přiblíţí svému cíli a proto hlavního 

hrdinu podrobil všemoţnému tělesnému i duševnímu strádání. Číslo 31 328 je všude, 

nechybí u ţádné krizové situace, u ţádného nebezpečí. Jako kdyby představoval tělo i duši 

tisíců Řeků, kteří byli po maloasijské katastrofě odvedeni do zajetí. Ilias je bez nadsázky 

ztělesněním nadlidské vytrvalosti. Ovšem s kaţdou další překonanou překáţkou vzrůstá 

i čtenářovo podezření, zda se tento příběh mohl ve skutečnosti opravdu stát, coţ Charis 

povaţuje za nejvýraznější nedostatek tohoto románu.
51

   

 

                                                 
49 «[...] ηα άιια πξφζσπα δελ νινθιεξψλνληαη˙ ζρεδηάδνληαη κφλν κε απιέο, αδξέο θαη ραξαθηεξηζηηθέο 

γξακκέο φζα πεξλνχλ πιάη ηνπ ζηηο δχζθνιεο ψξεο ηεο αηρκαισζίαο.» Ibid., s. 190. 
50 Ibid., s. 190. 
51 CHARIS, P. αξάληα ρξόληα θξηηηθήο ειιεληθνύ πεδνύ ιόγνπ (1928-1949), Athina: Διιεληθφ ινγνηερληθφ 

θαη ηζηνξηθφ αξρείν, 1981, ζ. 87. 
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5. Dido Sotiriu 

 

5. 1. Životopisné údaje 

Dido Sotiriu se narodila 18. února 1909 v maloasijském Aidini jako třetí z pěti 

sourozenců. Rodina jejího otce Evangelose Papase pocházela z Volosu a její matka 

Marianthi Papadopulu z ostrova Rhodos. «Δγψ γελλήζεθα ζην Ατληίλη ηεο Μηθξάο Αζίαο, 

θνληά ζην Μαίαληξν, φπνπ θαη ε ιάζπε ηνπ ήηαλε ρξπζάθη [...]»
52

 [Narodila jsem se 

v Aidini v Malé Asii nedaleko řeky Meandros, kde i bahno bylo zlatem [...]]. Celou Malou 

Asii Sotiriu popisovala jako ráj, v němţ mnohé dary od Boha – měla tím na mysli obchod, 

průmysl, vzdělání, infrastrukturu – drţeli ve svých rukou Řekové.
53

 

V roce 1919 se s rodinou přestěhovala do Smyrny, kde její otec vlastnil závod na 

výrobu mýdla. Na příchod řeckého vojska téhoţ roku vzpomíná takto:  

 

Μεζπζκέλνο ήηαλ ν ιαφο απφ επηπρία, νη ξαγηάδεο πίζηεπαλ ζη’αιήζεηα πσο ήξζε ην πιήξσκα 

ηνπ ρξφλνπ [...] Θπκάκαη πσο κέζα ζε ψξεο γέκηζαλ νη γεηηνληέο ηεο γθηανχξ Ηζκίξ 

γαιαλφιεπθεο κεηαμσηέο ζεκαίεο θαη ζηνπο δξφκνπο παηνχζεο πάλσ ζε θέζηα.54 

 

[Lid byl opilý štěstím, nemuslimové opravdu věřili, že přišel jejich čas [...] Pamatuji si, jak se 

během pár hodin zaplnily nemuslimské čtvrti Izmiru modrobílými hedvábnými vlajkami a na 

ulicích se šlapalo po tureckých čapkách.] 

 

Pár dní před 13. zářím 1922 pak uprchli do Řecka: «Με ηα ηξία ρξφληα θσηηά θαη ζθαγή 

καο μεξίδσζε πηα νξηζηηθά θαη καο πέηαμε ζην ιηκάλη ηνπ Πεηξαηά κε ηελ πηθξή ηακπέια 

ζην ζηήζνο ΠΡΟΦΤΓΔ.»
55

 [Tři roky ohně a vražd nás definitivně připravily o domov 

a vyhnaly nás do Pirea s hořkým nápisem UPRCHLÍCI na hrudi.] 

V Athénách dokončila gymnázium, poté ve studiu pokračovala na Francouzském 

institutu a v roce 1937 navštěvovala několik měsíců přednášky o francouzské literatuře na 

Paříţské univerzitě v Sorbonně. 

Dido Sotiriu pronesla v roce 1935 svůj projev vztahující se k hrozícímu nebezpečí 

fašismu na mezinárodním kongresu OSN v Ţenevě, kde se také seznámila s druţkou 

                                                 
52 Μαηωκέλα ρώκαηα: Ζ Γηδώ ωηεξίνπ κηιά ζηελ Διιεληθή Τπεξεζία ηνπ BBC [online]. Dostupné z:  

http://estamou.blogspot.cz/2009/03/m-bbc.html [cit. 2. listopadu 2012] 
53 Ibid. 
54 Ibid. 
55 Ibid. 
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Vladimíra Iljiče Lenina Alexandrou Kollondajovou.
56

 Aţ do roku 1947 byla členkou KKE 

a vliv levicové ideologie se v jejích románech silně projevil zejména při prezentování 

historických skutečností.  

V roce 1936 se profesně zaměřila na oblast ţurnalistiky. V novinách Nένο Κόζκνο 

(Nový svět) působila jako redaktorka, v časopise Γπλαίθα (Ţena) jako šéfredaktorka. 

Během německé okupace spoluvydávala první pokrokový časopis pro ţeny, pracovala také 

pro zakázaný tisk, v roce 1945 byla šéfredaktorkou komunistických novin Ρηδνζπάζηεο 

(Radikál) a později spolupracovala i s časopisem Kνκκνπληζηηθή Δπηζεώξεζε 

(Komunistická revue).
57

 

Dido Sotiriu byla také jedním ze zakládajících členů Výboru řecko-tureckého 

přátelství.
58

 V roce 1983 jí byla udělena Cena míru a přátelství Abdi Ipekçiho za podporu 

řecko-tureckých přátelských vztahů a mnohé další pocty. 

V roce 2001 zavedla Asociace řeckých spisovatelů Cenu Dido Sotiriu, jenţ je 

udělována řeckým i cizím autorům, kteří svým dílem pomáhají zprostředkovat komunikaci 

mezi národy a kulturami. 

Dido Sotiriu zemřela 23. září 2004 v Athénách. 

Sama o sobě prohlásila, ţe je pro svou zemi „představitelkou 20. století“. Během 

svého ţivota totiţ proţila události, které jsou v novořecké historii povaţovány za 

přelomové. Jako malé dítě zakusila ekonomický i společenský pád své rodiny, jeţ se 

musela vyrovnat s vysídlením, vraţdami a emigrací. Zaţila diktaturu, druhou světovou 

válku, občanskou válku, vojenskou juntu i krizi počátku 21. století. Své dojmy ze všech 

těchto událostí pak zasazovala i do svých románů.
59

 

 

5. 2. Literární tvorba 

Nejspíše vinou širokého pole zájmů a mnoha jiných aktivit vstoupila Dido Sotiriu 

do oblasti literatury aţ v roce 1959 románem Οη λεθξνί πεξηκέλνπλ (Mrtví čekají), který 

vydala na vlastní náklady. U kritiků vzbudilo toto dílo velmi kladný ohlas, coţ ji přimělo 

věnovat se v budoucnu uţ jen románové tvorbě.  

                                                 
56 KASSOS, V. Γηδψ σηεξίνπ, In: Ζ κεηαπνιεκηθή πεδνγξαθία (Από ηνλ πόιεκν ηνπ ’40 ωο ηελ δηθηαηνξία 

ηνπ ’67), Σόκνο Ε’, Athina: νθνιήο, 1992, ζ. 210-211. 
57 Ibid., s. 229. 
58 KURTOVIK, D. Έιιελεο κεηαπνιεκηθνί ζπγγξαθείο, Athina: Παηάθε, 1995, ζ. 226. 
59 RAFTOPULOS, D. Ζ ζπγγξαθέαο Γηδψ σηεξίνπ. Δπηζεώξεζε ηέρλεο, ηεχρνο 92, Αχγνπζηνο 1967. 



26. 

Za její nejvýznamnější díla jsou povaţována tato: Οη λεθξνί πεξηκέλνπλ, Mαηωκέλα 

ρώκαηα, Ζ εληνιή (1976, Přikázání), Kαηεδαθηδόκεζα (1982, Jsme srovnáváni se zemí). 

První dva romány jsou inspirovány maloasijskou katastrofou, další dva občanskou válkou 

a obdobím po ní. Ve spisovatelčině prvním literárním díle se jí ještě zcela nepodařilo 

vymanit se z vlivu literární generace 30. let, její styl je však daleko jistější a dostatečně 

oproštěn od bezcílného bloudění a pesimismu, typických znaků autobiografických děl té 

doby.
60

  

Romány Dido Sotiriu jsou psány v realistickém stylu a nesou znaky historické 

kroniky. Jejich charakteristickým rysem je tudíţ práce s historickými událostmi a autorčina 

snaha o jejich objektivní zpracování. Přesto se v nich ale zřetelně objevuje vliv levicové 

ideologie, pod nímţ autorka ve svých dílech historické skutečnosti přizpůsobuje 

socialistické propagandě a jejichţ prostřednictvím za viníky nastalé situace přímo označuje 

pravicové mocnosti. Tento znak její tvorby přetrvává dokonce i poté, co v roce 1947 

z KKE neočekávaně vystoupila.
 61

 

Protoţe si spisovatelka sama všechny popisované události proţila, projevuje svým 

románovým hrdinům citovou spoluúčast. Její díla byla v jistém smyslu povaţována za 

revoluční především díky snaze o projev úcty a vyjádření lidskosti při zobrazování postav 

Turků. 

 

5. 3. Mατωμένα τώματα 

Jiţ samotný titul románu Mαηωκέλα ρώκαηα prozrazuje citové zabarvení. Autorka 

jím chtěla naznačit dramatické okolnosti, které se odehrají na rodné půdě hlavního hrdiny, 

jenţ k ní má, jako téměř kaţdý člověk, silné citové vazby. 

Své dílo rozdělila do čtyř tématických celků. První část s názvem «Δηξηληθή δσή» 

[„Poklidný ţivot“] je situována do doby před maloasijskou katastrofou, kdy v Malé Asii 

vládl klid a mír. Hlavní hrdina přirovnává krásu svého rodného kraje k pravému ráji (stejně 

jako sama autorka): «Αλ ππάξρεη απηφ πνπ ιέλε παξάδεηζνο, ην ρσξηφ καο, ν Κηξθηληδέο, 

ήηαλε έλα δείγκα ηνπ.»
62

 [Pokud existuje to, čemu se říká Ráj, naše vesnice Kirkindze byla 

jeho příkladem.]. Aţ do vypuknutí 1. světové války vedle sebe Řekové a Turci harmonicky 

ţili a spolupracovali. Vzájemná náklonnost mezi těmito dvěma národnostmi byla tehdy 

přirozená a nenávist naopak nepředstavitelná a nepochopitelná: «Σε ρξεηαδφληαλε ηε θηιία 

                                                 
60 KASSOS, V. Op. cit., s. 213. 
61 KOLITSI, F. Dosud nepublikovaná studie Πνηθίιεο πηπρέο ηνπ ινγνηερληθνύ έξγνπ ηεο Γηδώο ωηεξίνπ. 
62 SOTIRIU, D. Μαηωκέλα ρώκαηα, Athina: Κέδξνο, 1996, ζ. 18. Další citace v textu budou z tohoto díla. 
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θαη ηε ζπλεξγαζία καο. Μαο είρε γελλήζεη θαη ηνπο δπφ ιανχο ε ίδηα γε. ηα βάζε ηεο 

ςπρήο καο νχηε κείο ηνπο κηζνχζακε νχηε απηνί.» (Sotiriu, s. 70) [Potřebovali naše 

přátelství a spolupráci. Oba naše národy zrodila stejná země. V hloubi duše jsme nenávist 

necítili ani my k nim ani oni k nám.].  

Druhá část nazvaná «Aκειέ Σακπνπξνχ» [„Pracovní prapory“] začíná rokem 1914, 

kdy Osmanská říše speciálně pro maloasijské křesťany vytvořila tzv. pracovní prapory, 

kam narukoval i Manolis. Tato část popisuje nelidské podmínky v pracovních táborech 

včetně naturalistického zobrazení epidemie tyfu, která tábor zasáhla. Na vesnicích uţ se 

nepřátelství mezi Turky a Řeky stalo běţným jevem a velmi ţivě jsou líčeny i brutální 

vraţdy Arménů.  

«Ήξζαλ νη Έιιελεο» [„Přišli Řekové“] je název třetího celku, který začíná koncem 

1. světové války a popisuje nečekaný vpád řeckého vojska na území Smyrny v květnu roku 

1919. Maloasijští Řekové se povaţovali za šťastnou generaci, jenţ bude konečně 

osvobozena z osmanského područí a důkazem nezlomnosti jejich přesvědčení bylo 

vítězoslavné oznámení příchodu svobody jejich mrtvým předkům na hřbitovech: 

«εθσζείηε παιεθάξηα! Ήξζε ε ιεπηεξηά!» (Sotiriu, s. 206) [Vstaňte, chlapci! Přišla 

svoboda!]. V tomto období fanatického nadšení a pod vidinou jistého vítězství byli do 

řeckého vojska odváděni i maloasijští Řekové, včetně Manolise.  

Poslední část románu nazvaná jednoduše «Kαηαζηξνθή» [„Katastrofa“] popisuje 

zhroucení fronty a bezhlavý útěk vojáků do přístavů. Maloasijští křesťané se shromáţdili 

ve Smyrně na konci srpna roku 1922. Den před jejím vypálením provedli Angličané 

evakuaci několika ţen a dětí nákladními čluny ke svým válečným lodím, coţ v lidech 

vzbuzovalo optimismus, který byl navíc podpořen přítomností dalších vojáků Dohody 

a ujištěním tureckého vojenského velitele, ţe ţádnému křesťanovi nebude ublíţeno. Náhle 

se však scéna změnila a ozvaly se výkřiky: «Φσηηά! θαγή! Σνχξθνη! Σζέηεο! Μαο 

ζθάδνπλ!» (Sotiriu, s. 312) [Oheň! Masakr! Turci! Vojáci! Vraždí nás!]. Po prohrané válce 

byl Manolis opět zajat a odveden k pracovnímu praporu, ze kterého se mu podařilo 

uprchnout a na rybářské loďce odplout za rodinou na ostrov Samos. 

Základem románu Mαηωκέλα ρώκαηα se stal zápisník skutečného Manolise 

Axiotise, hlavního hrdiny, zemědělce pocházejícího z vesnice Kirkindze nedaleko Efesu: 

«[...] ν κηθξαζηάηεο αγξφηεο πνπ έδεζε η’Ακειέ Σακπνχξηα ηνπ 14-18, πνπ θφξεζε 

αξγφηεξα ηε ζηνιή ηνπ Έιιελα θαληάξνπ, πνπ είδε ηελ θαηαζηξνθή, έδεζε 
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ηελ αηρκαισζία [...]»
63

 [[...] byl to maloasijský zemědělec, který zažil pracovní prapory 

v letech 14 – 18, který si později oblékl uniformu řeckého vojáka, viděl katastrofu, žil 

v zajetí [...]]. Poté, co si Manolis přečetl román Οη λεθξνί πεξηκέλνπλ, vyhledal jeho 

autorku a vyjádřil svou lítost nad tím, ţe ji neznal dřív, podle něj mohla totiţ své dílo 

obohatit o jeho poznámky. Svůj zápisník jí však i přesto věnoval a autorka jej pouţila jako 

hlavní osnovu pro svou druhou knihu Mαηωκέλα ρώκαηα, ze které se tak stala 

autobiografie skutečně ţijícího člověka doplněná mimo jiné o prvky dokumentárního 

charakteru i osobní spisovatelčiny vzpomínky. Za zmínku stojí, ţe sám Axiotis vydal 

v letech 1965 a 1972 knihy o svém ţivotě, ve kterých chtěl „doplnit“ nedostatky (nebo spíš 

„opravit chyby“), které se podle jeho názoru v díle Sotiriu vyskytovaly.
64

 

Kromě těchto zápisků Manolise Axiotise vyuţila Dido Sotiriu při psaní svého 

románu i další zdroje, kterými byly kromě jiţ zmíněných autorčiných vlastních záţitků, 

vzpomínky mnoha jiných uprchlíků, reálie z vojenského prostředí, aby předešla 

nepřesnostem v této oblasti, povídka Ηζηνξία ελόο αηρκαιώηνπ Stratise Dukase a román 

To λνύκεξν 31.328 Iliase Venezise, jakoţ i další díla odkazující na ţivot v Anatolii během 

těchto událostí.
65

  

Román byl vydán v době, kdy v Řecku ještě doznívaly hrůzy občanské války a ve 

světě vládla atmosféra tzv. studené války. Američané zasahovali do vnitropolitických 

záleţitostí Řecka a stoupenci levice byli ještě stále tvrdě pronásledováni. Proto byla 

hlavním cílem díla především podpora antimilitarismu a humanity. Tento protiválečný 

charakter románu je úmyslně zdůrazňován srovnáváním protikladných ţivotních podmínek 

a kvality mezilidských vztahů mezi Turky a Řeky před válkami a během nich. Jelikoţ 

Sotiriu psala své dílo pod vlivem socialistického realismu, který byl ještě podpořen jejími 

zidealizovanými vzpomínkami na dětství a ztrátou dokonalého domova-ráje, je 

pochopitelné, ţe svou největší pozornost věnovala lidové vrstvě obyvatel, jejíţ vlastnosti 

byly téměř bezchybné. Z těchto výše uvedených důvodů byla kniha během vlády vojenské 

junty po celých sedm let zakázaná. 

Podle Dimitrise Raftopulose se jedná o dílo pro novořeckou literaturu 

srovnatelného významu, jakým byla Vojna a mír pro ruskou literaturu 19. století. Výjevy 

ze ţivota v míru a posléze ze ţivota během války jsou tak ţivé a skličující, aţ čtenáře nutí 

                                                 
63 BALASKOS, K. Λνγνηερλία θαη Παηδία˙ Γλώζε θαη αλάγλωζε ινγνηερληθώλ θεηκέλωλ, Athina: 

Δπηθαηξφηεηα, 1985, ζ. 134. 
64 KOLITSI, F. Ζ ινγνηερλία ωο ‘ηόπνο κλήκεο’ ηεο Μηθξαζηαηηθήο Καηαζηξνθήο, ζ. 16. 
65 Ibid., s. 15. 
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si uvědomit, ţe spolu s konkrétním člověkem trpí celé lidstvo, ţe osud současného člověka 

je mimo jiné určován i prolitou krví a slzami celých předchozích generací.
66

 Velký přínos 

tohoto díla je spatřován ve snaze realistického a objektivního podání jak agresivity 

a nelidského jednání Turků, ale i Řeků během válečných konfliktů, tak i vyobrazení 

čestných a přátelských obyvatel Malé Asie bez ohledu na jejich národnost v období míru.
67

 

Dido Sotiriu svým druhým románem určila směr uměleckého a tematického vývoje nejen 

vlastních budoucích děl, ale i řecké poválečné literatury vůbec.
68

   

 

5. 3. 1. Prezentace historických skutečností v díle 

Nejcharakterističtějším rysem děl Dido Sotiriu je úzké propojení s historickými 

událostmi. Všechny její čtyři romány jsou s nimi tak těsně svázány, ţe by bez nich 

nedávaly smysl.
69

 Její dílo tím dostává zcela jiný rozměr neţ dílo Dukase a Venezise, kteří 

se zaměřili pouze na autobiografické proţitky a ţivoty svých hlavních hrdinů. Na rozdíl od 

nich se Sotiriu neomezila pouze na popis příběhu konkrétního člověka na pozadí 

historických skutečností, ale naopak se snaţila na ţivotní cestě jednoho člověka ukázat 

současný obecný historický vývoj. Tyto souvislosti u zmíněných autorů zcela chybí, coţ je 

dáno i tím, ţe Sotiriu napsala svůj román celých čtyřicet let po vypálení Smyrny, díky 

čemuţ měla dostatečný časový odstup k tomu, aby získala objektivní náhled na tyto 

skutečnosti a také potřebné informace o nich.  

 

Γηα λα γξάςσ ηα Μαησκέλα ρψκαηα δηάβαζα δεθάδεο ηζηνξηθά βηβιία, ειιεληθά θαη μέλα, 

αλαζθάιεςα αξρεία, εθεκεξίδεο θιπ. Με βνήζεζαλ αθφκα θαη ιεπηνκέξεηεο πνπ αλαθάιππηα 

ζε βηβιία ζπγγξαθέσλ πνπ αγάπεζαλ κε πάζνο θαη γλψξηδαλ ηε κηθξαζηαηηθή δσή [...] Μηα 

κέξα ζηνλ «Κέδξν» κνχ δηεγήζεθε ηελ ηζηνξία ηνπ Υφηδα πνπ έδηλε ζηνπο άξξσζηνπο 

λα θαηαπίλνπλ ραξηάθηα κε γξακκέλα ιφγηα απ’ην Κνξάλη, γηα λα γηαηξεχνληαη. Σελ ίδηα κέξα 

ην αλεθδνηάθη βξήθε ηε ζέζε ηνπ ζην κπζηζηφξεκά κνπ.70 

 

[Abych byla schopná napsat Matomena chomata, přečetla jsem desítky historických knih, 

řeckých i cizích, převrátila jsem vzhůru nohama archivy, noviny apod. Pomohly mi i detaily, 

které jsem objevovala v knihách spisovatelů, jenž znali a vášnivě milovali maloasijský život [...] 

Jednoho dne mi v nakladatelství Kedros vyprávěl (Manolis Axiotis) příběh o Hodžovi, jenž 

                                                 
66 RAFTOPULOS, D. Op. cit.  
67 EIDENEIER, N. Op. cit., s. 182. 
68 KASSOS, V. Op. cit., s. 213. 
69 Ibid., s. 218. 
70 BALASKOS, K. Op. cit., s. 134. 
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uzdravoval nemocné tak, že jim dával polykat papírky popsané úryvky z koránu. Hned ten den si 

tahle historka našla své místo v mém románu.] 

 

Ovšem i přes veškerou snahu o nestrannost jsou v díle velmi snadno rozpoznatelná 

místa, kdy podlehla vlivu levicové ideologie. Například se historicky správně snaţila 

poukázat na to, ţe pravou příčinou katastrofy nebyla nenávist mezi dvěma národy, ale 

faktor zvenčí, kterému se podařilo tuto nenávist vyvolat, aby poté mohl na území Malé 

Asie snadněji prosazovat své vlastní zájmy.  

 

Τπεχζπλνη δελ είλαη κνλάρα νη Σνχξθνη. Οη ζπκπαγείο ρξηζηηαληθνί πιεζπζκνί, 

πνχ θξαηνχζαλε ζηα ρέξηα ηνπο ηνλ πινχην θαη ηα θιεηδηά ηεο Αλαηνιήο, έπξεπε λα θχγνπλ 

απ’ηε κέζε, γηαηί’ηαλε εκπφδην γηα ην γεξκαληθφ επεθηαηηζκφ θη αξγφηεξα 

γηα ηνπο θεθαιαηνχρνπο πνχ ζηεθφηαλε πίζσ απ’ηελ Αληάλη. (Sotiriu, s. 160) 

 

[Odpovědní [za to] nejsou jen Turci. Veškeré křesťanské obyvatelstvo, které ve svých rukou 

drželo bohatství a klíče k Malé Asii, muselo vyklidit pole, protože představovalo překážku pro 

německou rozpínavost a později pro kapitalisty, kteří stáli za státy Dohody.] 

 

Svá obvinění vůči tomuto „cizímu faktoru“ však autorka směřovala výhradně proti 

imperialistickým zájmům západních mocností a zápornou roli Sovětského svazu nápadně 

přehlíţela.
71

 Ba právě naopak, neubránila se propagaci reţimu, který v Rusku nastolil V. I. 

Lenin.
72

  Nejzávaţnější obvinění otevřeně vznášela zejména proti Německu: 

 
Πνιχ πξηλ θεξπρηεί ν πφιεκνο, είραλ κπνπθάξεη ζ’φιε ηε ρψξα Γεξκαλνί «εηδηθνί», 

γηα λα κειεηήζνπλε ηελ θαηάζηαζε: Δκπνξεπφκελνη, ζηαξηησηηθνί, αζηπλνκηθνί, αξραηνιφγνη, 

θνηλσληνιφγνη, ςπρνιφγνη, νηθνλνκνιφγνη, γηαηξνί, ηεξνθήξπθεο, εθπαηδεπηηθνί! Φαρνχιεπαλ 

λα κάζνπλε ηα κχρηα ηεο θαξδηάο καο˙ ην παξειζφλ θαη ην παξφλ καο, ηηο ζρέζεηο καο 

κε ηνπο Σνχξθνπο, ηηο ηθαλφηεηέο καο, ηηο πεξηνπζίεο θαη ηα πφζηα καο. Κη ε ζνχκα πνχ βγάιαλ 

απφ ηηο έξεπλεο θαη ηηο ζηαηηζηηθέο δελ ηνπο άξεζε. Κάηη ζαλ παξαπαλήζηνη πέθηακε κείο 

νη Ρσκηνί θαη νη Αξκελαίνη. [...] Με κηα ιέμε νη Ρσκηνί, θαζψο θαη νη Αξκελαίνη, ήηαλ ζνβαξφ 

εκπφδην γηα ην γεξκαληθφ ληηεξέζν θη έπξεπε φπσο φπσο λα παξακεξηζηνχλε [...] Σ’άξρηζε 

ν Λίκαλ θφλ άληεξο θαη ηα μεθεθάισζαλ νη θίινη θαη πξνζηάηεο καο ηεο Αληάλη! 

(Sotiriu, s. 87) 

 

                                                 
71 KOLITSI, F. Op. cit., s. 18. 
72 SOTIRIU, D. Op. cit., s. 183. 
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[Dlouho před vypuknutím [1. světové] války se celou zemí [= Anatolií] zabývali němečtí 

„vědci“, aby prozkoumali situaci: Obchodníci, vojenští činitelé, policisté, archeologové, 

sociologové, psychologové, ekonomové, doktoři, církevní kazatelé, pedagogové! Snažili se tak 

poznat náš vnitřní svět; naši minulost a současnost, naše vztahy s Turky, naše schopnosti, 

majetek a postavení. A výsledek, který jim z jejich výzkumu a statistik vyšel, se jim nelíbil. My, 

Řekové a Arméni, jsme byli tak nějak nadbyteční [...] Jednoduše řečeno, Řekové, stejně jako 

Arméni, představovali pro německé zájmy vážnou překážku a museli být za každou cenu 

odstraněni [...] Začal to Liman von Sanders a dokončili naši přátelé a ochránci ze států 

Dohody!] 

 

Αθέληεο ηψξα ζηε Μηθξαζία δελ ήηαλ κφλν Σνχξθνο˙ ήηαλ θη ν Γεξκαλφο. Ο Γεξκαλφο ήηαλ 

ν λνχο θη ν Σνχξθνο ην ρέξη [...] ηελ νπζία ε Σνπξθηά ήηαλ ηψξα κηα γεξκαληθή απνηθία. 

(Sotiriu, s. 86 - 87) 

 

[Pánem Malé Asie teď nebyl jen Turek, byl to i Němec. Němec přemýšlel a Turek vykonával [...] 

Turecko teď bylo v podstatě německou kolonií.] 

 

Podle autorčina podání bylo maloasijské taţení po dvou letech zrazeno mocnostmi 

Dohody. V srpnu roku 1922 se totiţ v řeckých vládních novinách objevily ţádosti řeckých 

spojenců o urychlené vyklizení Malé Asie řeckým vojskem. Hlavním interpretem 

autorčiných politických názorů byl Kréťan Nikitas Drosakis, který věřil, ţe listopadové 

volby i rozštěpení vlády byly dílem cizinců:  

 

Ο Φξαληζέδνο θιείλεη ζπκθσλίεο κε ηνλ Κεκάι γηα ελελήληα ρξφληα! Ο Δγγιέδνο κάο 

παδάξεςε γηα ηα πεηξέιαηα ηεο Μνζνχιεο. Πνπ λα βξεηο πηα άθξε! Θπκάζαη ηη ζνχ’ιεγα 

γηα θείλε ηε δηάζθεςε ηνπ Λνλδίλνπ; Γερηήθαλε ηνλ Μπεθίξ, ζαλ άζσην πηφ, πνχ γπξίδεη 

ζηνπο δηθνχο ηνπ, θαη ηνπο Έιιελεο ηνχο δερηήθαλε ζαλ θησρνχο ζπγγελείο, πνχ θνηηάο 

πσο ζα ηνπο μεθνξησζείο [...] (Sotiriu, s. 251) 

 

[Francouz uzavírá smlouvy s Kemalem na devadesát let! Angličan nás prodal za mosulskou 

ropu. Kdo už se v tom má vyznat! Pamatuješ si, co jsem ti říkal o té londýnské konferenci? 

Přijali Bekira [= Sami Kunduha] jako marnotratného syna, který se vrací zpět ke svým lidem, 

a Řeky přijali jako chudé příbuzné, kterých se člověk snaží co nejrychleji zbavit [...]] 

 

[...] φια είλαη έξγν ησλ μέλσλ. Γελ ηφ’ρεηο αθνπζηά ην «δηαίξεη θαη βαζίιεπε»; Απηνί 

καο βάιαλε λα θαγσζνχκε˙ απηνί. (Sotiriu, s. 252) 
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[[...] všechno je dílem cizinců. Nikdy jsi neslyšel „rozděl a panuj“? To oni nás poštvali proti 

sobě, oni.] 

 

Καηαιαβαίλεηο, Αμηψηε, ηη θξχβνπλε φι’απηά; πκθέξνληα, πεηξέιαηα, κεηαιιεία, ζίδεξα, 

ρξψκην, ην μέλν ρέξη ζηνλ αλέγγηρην πινχην ηεο Αλαηνιήο. ηαλ ληαξαβεξίδεζαη κε κεγάινπο, 

εζχ ν κηθξφο πξέπεη λα κελ κπηζηεχεζαη ζηηγκή [...] (Sotiriu, s. 274 - 275) 

 

[Rozumíš, Axiotisi, co se za tím vším skrývá? Zájmy, ropa, doly, kovy, chrom, cizí ruka, která 

sahá po netknutém anatolském bohatství. Když kšeftuješ s mocnými, nesmíš ty, slabý, důvěřovat 

ani na chvilku [...]] 

 

Autorčin negativní postoj k řeckým spojencům – tedy k Velké Británii, Francii 

a Itálii – vrcholí při samotném masakru ve Smyrně, kdy si pokládá otázku: «Ση θάλνπλ, 

ινηπφλ, νη πξνζηάηεο καο;» (Sotiriu, s. 314) [Co tedy dělají naši ochránci?], na kterou si 

odpovídá: «ηήζαλε θηλεκαηνγξαθηθέο κεραλέο ζηα θαξάβηα ηνπο θαη ηξαβνχζαλε ηαηλίεο 

ηε ζθαγή θαη ηνλ μνινζξεκφ καο!» (Sotiriu, s. 314) [Postavili si na palubě svých lodí 

kamery a natáčeli si masakr a vyhlazování našeho lidu!]. 

 

5. 3. 2. Recenze 

Vasos Varikas se pochvalně vyjádřil o literárním umění Sotiriu, o její schopnosti 

vést nás po časové přímce přirozeným a nenásilným způsobem, který je navíc 

důvěryhodný:   

 

To, co nezaměnitelně charakterizuje prozaická díla paní Sotiriu, je hluboce lidský tón 

a objektivita. Pro autorku neexistují Řekové a Turci. Existují prostě lidé, kteří podstupují to 

samé, na události reagují stejným způsobem [...] A přece i tito lidé za určitých podmínek, těch, 

které s sebou přináší válka, ztrácí svou lidskou tvář a aniž by to sami na sobě pozorovali, mění 

se v opravdové zrůdy. 73 

 

                                                 
73 „,ηη ηδηαίηεξα ραξαθηεξίδεη ην πεδνγξάθεκα ηεο θ. σηεξίνπ είλαη ν βαζχηαηα αλζξψπηλνο ηφλνο 

θαη ε αληηθεηκεληθφηεηα ηεο έθζεζεο. Γηα ηε ζπγγξαθέα δελ ππάξρνπλ Έιιελεο θαη Σνχξθνη. Τπάξρνπλ 

άλζξσπνη, πνπ ππνθέξνπλ ην ίδην, πνπ αληηδξνχλ ζηα γεγνλφηα θαηά ηνλ ίδην ηξφπν [...] Καη φκσο 

νη άλζξσπνη απηνί, θάησ απφ νξηζκέλεο ζπλζήθεο, απηέο πνπ δεκηνπξγεί ν πφιεκνο, ράλνπλ ηνλ αλζξσπηζκφ 

ηνπο, κεηαβάιινληαη, ρσξίο λα η’αληηιεθζνχλ θαη νη ίδηνη, ζε πξαγκαηηθά θηήλε.“ VARIKAS, V. Κξηηηθή 

γηα ηα Μαησκέλα ρψκαηα, In: πγγξαθείο θαη θείκελα Α’, 1961-1965, Athina: Δξκήο, 1975, ζ. 90-92. 
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Největší chybou tohoto románu je podle Alexandrose Kotziase to, ţe se Sotiriu 

snaţila obsáhnout do ţivota jednoho člověka vše, co zaţil, jak jednal a jak ţil celý národ 

o počtu kolem milionu lidí během asi patnácti aţ dvaceti let plných důleţitých historických 

zvratů. Hrdina tak proţívá mírumilovné dětství ve své rodné vesnici, v raném mládí 

pracuje asi v patnácti obchodech ve Smyrně. Jako mladý muţ si prošel všemi válkami, 

během 1. světové války se dostal do pracovního tábora, kde se setkal se zběhy, dezertéry, 

masakry, partyzány, pronásledováním, různými nástrahami, krádeţemi, útěky a vraţdami. 

Poté se vrátil domů, zasnoubil se s Katinou a po vpádu řeckého vojska do Malé Asie pro 

něj začalo vše od začátku. Podle Kotziase se tak kaţdý musel velmi rychle uvědomit, ţe 

tolik proţitých situací z Manolise dělá spíše Tarzana.
74

         

 

Autorka chtěla říct všechno a v podstatě neřekla nic. Vše je vypravováno tak chvatně, mdle, 

stručně [...] Minimálním a cenným prostorem je zbytečně plýtváno pouze na scénách, v nichž 

jsou prvoplánově prezentovány autorčiny politické názory [...] V celé knize je odsuzována 

nepřátelská role bezpáteřní Anglie a Francie. Nikde však není ani nejmenší zmínka o rusko-

turecké smlouvě o přátelství z března roku 1921, která toho Kemalovi tolik usnadnila. To je na 

tom to nejhorší.75 

 

Kostas Balaskos příznačně označil román Mαηωκέλα ρώκαηα za „kroniku 

maloasijské katastrofy“. Její děj totiţ začíná nedlouho před rokem 1912 a končí těsně po 

samotné katastrofě v roce 1922. Sotiriu se podle něj nesnaţila poukázat na řecká práva 

nebo na Turky spáchané křivdy, ale na utrpení, kterým si prochází všechny národy během 

válek, jeţ jsou vedeny kvůli vyšším zájmům.
76

   

Sama Dido Sotiriu v rozhovoru pro časopis Kαζεκεξηλή v roce 1979 přiznala, ţe: 

 

ηελ Καηνρή έκαζα πσο έλαο πξννδεπηηθφο άλζξσπνο νθείιεη λα πεη ηελ αιήζεηα. Σν θίλεκα 

ησλ Νενηνχξθσλ ήηαλ θίλεκα απειεπζεξσηηθφ θαη ν Κεκάι θσηηζκέλνο εγέηεο. ζν 

γηα ηελ ειιεληθή αζηηθή ηάμε, είρε πξνλφκηα θαη θαηαπίεδε ηνπο Σνχξθνπο.77 

                                                 
74 KOTZIAS, A. Κξηηηθή γηα ηα Μαησκέλα ρψκαηα, In: Μεηαπνιεκηθή πεδνγξάθνη˙ Κξηηηθά θείκελα, Athina: 

Κέδξνο, 1988, ζ. 151-153. 
75 «Ζ ζπγγξαθέαο ζέιεζε λα πεη ηα πάληα θαη νπζηαζηηθά δελ είπε ηίπνηα. ια εμηζηνξνχληαη ηφζν γνξγά, 

ηζρλά, πεξηιεπηηθά [...] Ο ειάρηζηνο θαη πνιχηηκνο ρψξνο δηαηίζεηαη αθεηδψο κφλν ζηηο ζθελέο φπνπ 

εθηίζεληαη νη πξνδηαγεγξακκέλεο πνιηηηθέο απφςεηο ηεο ζπγγξαθέσο [...] ’φιν ην βηβιίν ζηειηηεχεηαη 

(νξζφηαηα) ν αηζρξφο ξφινο ησλ αδφλησλ Αγγινγάιισλ. Πνπζελά φκσο δελ γίλεηαη ε ειάρηζηε λχμε 

γηα θάπνηα Ρσζνηνπξθηθή πλζήθε Φηιίαο ηνπ Μαξηίνπ 1921, ε νπνία ηφζα πξφζθεξε ζηνλ Κεκάι. 

Κάθηζηα.» KOTZIAS, A. Op. cit., s. 152-153. 
76 BALASKOS, K. Op. cit., s. 133. 
77 EIDENEIER, N. Op. cit., s. 181. 
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[Během okupace jsem pochopila, že progresivní člověk by měl říkat pravdu. Hnutí Mladoturků 

bylo hnutím osvobozovacím a Kemal byl osvíceným vůdcem. Co se týče řecké městské třídy, tak 

ta měla privilegia a utlačovala Turky.] 
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6. Obraz Turka v novořecké literatuře 

 

6. 1. Národní stereotypy v literatuře 

Stereotyp je „jednotvárný, ustálený, navyklý vzorec myšlení a chování“.
78

 Ten 

způsobuje odlišný postoj příslušníků konkrétní skupiny vůči příslušníkům jiných, ať uţ 

náboţenských, národnostních, sociálních či dalších skupin. Stereotypy mohou být jak 

pozitivní (například tvrzení, ţe Francouzi jsou vţdy elegantní, lidé s brýlemi inteligentní 

apod.), tak i negativní. Pro negativní stereotypní myšlení se pouţívá označení 

„předsudek“.
79

  

Definice předsudku můţe znít takto: „Odmítavý aţ nepřátelský postoj vůči člověku, 

který patří do určité skupiny, jen proto, ţe do této skupiny patří, a má se tudíţ za to, ţe má 

neţádoucí vlastnosti připisované této skupině.“
80

 Avšak lidé, kteří předsudkům podléhají, 

většinou nemají ţádnou přímou zkušenost s příslušníky odsuzované skupiny. Jedná se 

o postoj, který je pro konkrétní společnost obecně platný a pro její členy je jednoduché 

a pohodlné jej přijmout. Tyto stereotypní názory mají téměř vţdy historický akcent, pohled 

na určitou skupinu lidí byl mnohdy generalizován v závislosti na vypjatých historických 

událostech (například rasové předsudky mezi obyvateli kolonií a kolonizátory v 19. století, 

úroveň vztahů mezi Čechy a Němci během 2. světové války, Řeků a Turků v době 

osmanské nadvlády atd.). Změna takového zavedeného postoje je téměř vţdy vyvolána jen 

silným osobním záţitkem. 

Odmítání cizích skupin jako důsledek předsudku má několik podob. Od osočování, 

diskriminace a fyzického napadání členů těchto skupin aţ po jejich systematické 

vyhlazování. Reakcí příslušníků odmítané skupiny můţe být zatajování příslušnosti k této 

společnosti nebo dokonce připojení se na stranu odmítajícího proti lidem z vlastních řad. 

Velmi pravděpodobně si odmítaní snáz vytvoří předsudky vůči jiné slabší skupině nebo jí 

naopak projeví své silné sympatie. Výjimkou není ani vykonání pomsty na 

utiskovatelích.
81

   

                                                 
78 LINHART, J. a kol., Slovník cizích slov pro nové století, Litvínov: Dialog, 2005, s. 351. 
79 Jako příklad předsudku uveďme tento: „Poláci často o Ukrajincích mluvili jako o „hadech“, aby tak 

vyjádřili své opovrţení skupinou lidí, které povaţovali za nevděčné, mstivé, lstivé a proradné. V téţe době 

říkali Němci svým východním sousedům „polský dobytek“. A Poláci jim opláceli „pruskými sviněmi“ – 

pošklebovali se tak jejich údajné neotesanosti a nedostatku cti.“ ALLPORT, G. W. O povaze předsudků. 

Přeloţil E. Geissler. Praha: Prostor, 2004, s. 35. 
80 Ibid., s. 39. 
81 Ibid., s. 232-235. 
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6. 1. 1. Imagologie, autoobraz, heteroobraz 

Imagologie je literární komparatistická věda, jeţ se zabývá obrazy druhých i sebe 

sama, které jsou formovány národní identitou a vyskytují se v literatuře, jakoţ i v jiných 

oblastech literární vědy a kritiky.
82

 Jelikoţ se u označení „stereotyp“ a „předsudek“ 

předpokládá jistá časová stálost, neměnný pohled na společnost a negativní emocionální 

evokace, jsou v předkládané práci pouţívány termíny „obraz, zobrazení“, které nesou 

i pozitivní náboj.   

Autoobraz je obraz, který si příslušníci určité skupiny vytvořili sami o sobě. 

Heteroobraz je naopak postojem, který tato skupina zaujímá k jiné společnosti, k cizinci, 

nepříteli a je velmi často ovlivňován politickou propagandou a také historickým 

kontextem. Mimo jiné lze také vysledovat, ţe negativní heteroobraz dává vzniknout 

pozitivnímu autoobrazu. Autoři literárních děl při vytváření těchto obrazů velmi často 

generalizují a významnou roli hrají také jejich individuální zkušenosti, vzdělání, výchova 

apod.
83

 

V dílech novořecké literatury, v nichţ se vyskytuje problematika autoobrazu 

a heteroobrazu, hraje úlohu druhého nejčastěji Turek. Tato skutečnost je úzce spjata 

s národním sebeuvědomováním řeckého národa, a to zejména po roce 1821 a později. 

 

6. 2. Historický vývoj zobrazení Turka v novořecké literatuře 

Postavy Turků se v dílech řecké literatury objevují v podstatě uţ od doby, kdy 

spolu tato dvě etnika začala přicházet do styku, tehdy se mluvilo o Osmanech, muslimech, 

Arabech apod. Postavení Turka a jeho role v literatuře se měnily v závislosti na tom, 

s jakými aktuálními historickými situacemi se musel řecký národ vypořádat a jaké 

politické propagandě měla být literatura v daném období poplatná.   

 

6. 2. 1. Obraz Turka v literatuře před generací 30. let  

Obecně je moţné konstatovat, ţe obraz druhého byl aţ do roku 1821 v podstatě 

neutrální. To dokazuje i případ hlavního hrdiny eposu Γηγελήο Αθξίηαο (11. – 12. století, 

Digenis Akritas), který měl arabského otce a řeckou matku. V 17. a na začátku 18. století 

byl Turek vnímán spíš kladně, býval v dílech charakterizován jako čestný, hloubavý, 

                                                 
82 NÜNNING, A. Lexikon literární teorie. Přeloţili A. Urválek, Z. Adamová. Brno: Host, 2006, s. 335. 
83 TESAŘOVÁ, V. bakalářská diplomová práce Obraz Ruska v české meziválečné literatuře, Jihočeská 

univerzita, České Budějovice, 2010, s. 3-5. 
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váţný, hodný, klidný apod. Turek začal být zobrazován čím dál negativněji ke konci 

18. století a především pak pod vlivem Velké francouzské revoluce, kdy byl vnímán jako 

„nevzdělaný“ a Osmanská říše obecně byla v protikladu ke vzdělanému Západu 

povaţována za „barbarskou“. V tomto období se stal Turek symbolem tyranie, útlaku 

a nadvlády nad prostým řeckým lidem. V díle Αδειθηθή δηδαζθαιία πξνο 

ηνπο επξηζθόκελνπο θαηά πάζαλ ηελ Οζωκαληθήλ Δπηθξάηεηαλ Γθξαηθνύο (1798, Bratrské 

kázání pro všechny Řeky, kteří se nacházejí v celé Osmanské říši) Adamantiose Koraise 

hrál Turek nejen bezvýhradně zápornou roli, ale byl také povaţován za příčinu všeho 

neštěstí celého řeckého národa. Korais zobrazil Turky jako národ, který existuje pouze na 

úkor nevinných, jejichţ krev je systematicky prolévána.
84

  

Role Turka v novořecké literatuře po roce 1821, kdy vypuklo řecké 

národněosvobozenecké povstání proti Osmanské nadvládě, by mohla být obecně 

zhodnocena jako výhradně záporná. Postoj příznivců povstání, kteří šířili negativní obraz 

Turka jako nepřítele národa, v té době zcela převládl. I přesto se však dá z písemných 

záznamů účastníků povstání usuzovat, ţe vztahy mezi těmito dvěma národy byly vesměs 

dobré, mnohdy navíc podpořené tzv. aktem „sbratření“, o kterém se zmiňuje například 

Nikolaos Ypsilantis ve svém díle Απνκλεκνλεύκαηα (1900, Paměti).
85

  

Rokem 1830 se datuje nejen oficiální vznik samostatného řeckého státu, ale také 

nová umělecká epocha romantismu, pod jehoţ vlivem vznikaly historické romány. Jejich 

námětem byla vţdy oslava hrdinů řeckého národa, jenţ neohroţeně bojovali za svobodu 

svého lidu během významných okamţiků řeckých dějin. V dílech, v nichţ je prezentován 

autoobraz a heteroobraz, lze vysledovat opakující se rysy postav Řeků a Turků, které silně 

ovlivnily tvorbu následujících období. V historických románech byl řecký národ na rozdíl 

od ostatních zobrazován jako výjimečný a téměř vţdy byl nositelem pouze kladných 

vlastností. Naopak druhý byl zobrazován výhradně negativně. Hlavními hrdiny těchto 

románů byli vţdy Řekové, respektive Řekyně, Turci nikdy, Turecko bylo v dílech stále 

označováno jako „barbarský, nevzdělaný Východ“, Řecko jako „učený Západ“.
86

 

Příkladem konfrontace „nás“ a druhých, dobrých a zlých, Řeků a Turků, je román 

Stefanose Xenose Ζ Ζξωίο ηεο Διιεληθήο Δπαλαζηάζεωο (1852, Hrdinka řecké revoluce). 

Turci zde byli zobrazeni jako krutí, násilní barbaři, kteří vypalovali vesnice a kláštery, 

                                                 
84 MILLAS, I. Δηθόλεο Διιήλωλ θαη Σνύξθωλ, Athina: Αιεμάλδξεηα, 2001, ζ. 298. 
85 Ibid., s. 300. 
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unášeli řecké dívky apod. Oproti tomu Řekové jako neohroţení hrdinové bojující za svou 

svobodu a čest. 

Generace roku 1880 se odklonila od romantismu a začala ve svých dílech 

prosazovat realistické zobrazování skutečnosti. Realistickým podáním okolností povstání 

z roku 1821 se vyznačuje román Λνύθεο Λάξαο (1879, Lukis Laras, česky 1890), ve 

kterém jsou mimo jiné popisovány i masakry ve Smyrně, jenţ se na stejném místě téměř 

podle stejného scénáře odehrály přesně za sto let. V románu vystupovali lidé, kteří nebyli 

typickými romantickými národními hrdiny, o ideji povstání neměli ani tušení a někteří jej 

dokonce i odmítali. Pokud byl Vikelasův román převratný díky neidealizovanému přístupu 

k událostem a postavám národněosvobozeneckého povstání, musel ještě odváţněji působit 

Jeorjios Vizyinos, kdyţ učinil hlavním hrdinou své psychologické povídky Μνζθώβ-ειήκ 

(1895, Moskov-Selim) pronásledovaného a neprávem odsouzeného Turka Selima. 

Vizyinos si jej vybral záměrně, aby se prostřednictvím realistického vylíčení jeho osobního 

ţivota pokusil zmírnit nenávist mezi těmito dvěma národy a vytvořit nový pohled na Turka 

jako na obyčejného člověka. 

 

6. 2. 2. Obraz Turka v dílech literární generace 30. let 

V dílech literární generace 30. let byl Turek zobrazován dvojím způsobem. Buď 

vystupoval v roli historicky ustáleného archetypu zlého, krutého a nevzdělaného nepřítele 

Řeků nebo bylo v dílech navazováno na snahu o změnu tohoto zastaralého vnímání 

druhého, jenţ se začala objevovat v období realismu. Je pochopitelné a logické, ţe 

historicky ustálenou podobu Turka obsazovali do svých děl autoři z mateřského Řecka, 

kdeţto o zobrazení jeho „lidské“ stránky se snaţili autoři pocházející z Malé Asie 

a z Konstantinopole, ti totiţ, narozdíl od první skupiny spisovatelů, s tureckým 

obyvatelstvem ještě donedávna ţili na stejném území, ve stejné vesnici, ve stejném městě. 

Takovými autory jsou představitelé maloasijské školy. 

Kromě krutého a nevzdělaného člověka bývá historicky ustálený archetyp Turka 

zobrazován také jako dobrý voják, fanatický barbar a tyran, ale i líný zemědělec, který 

závidí Řekům jejich bohatství a má slabost pro Řekyně. Řekové mívají v těchto případech 

samozřejmě opačné vlastnosti a pod nadvládou Turků trpí. Jako příklady lze uvést díla 

Pandelise Prevelakise reagující na osvobozenecký boj Kréťanů proti Turkům. I v dílech, ve 

kterých se objevuje zřetelná snaha o realistické zobrazení Turků, se druzí se dopouštěli 

násilí na Řecích, avšak jejich činy byly do jisté míry omluvitelné okolnostmi války. Občas 
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se setkáváme i s Turky, kteří se snaţili Řekům pomoct. V takových románech uţ nebyli 

Řekové výhradně trpiteli pod tyranskou nadvládou Turků, objevily se totiţ i případy, kdy 

byli naopak vůči bezmocným Turkům stejně nelítostní.
87

    

Turek nebyl hlavním hrdinou ţádného literárního díla této generace. Ta totiţ byla 

zaměřena čistě na to, jaký měly současné události vliv na Řeky a na jejich ţivoty. Druhý 

byl v románech zmiňován buď jako přítel řeckého hrdiny (většinou z dětských let), který 

představuje lidskost, nevinnost a dobré úmysly, nebo (a to je častější případ) jako 

ztělesnění zločinů, jichţ se na křesťanech dopouštěli jedinci nebo zfanatizované skupiny 

muslimů, jenţ plnily rozkazy shora a „vykonávaly spravedlnost“.
88

 

 

6. 2. 3. Turek v literatuře 40. a 50. let 

Přesto, ţe během 2. světové války a zejména po ní bylo obecnou světovou tendencí 

šíření antimilitarismu a mírových myšlenek, v řecké společnosti vůči Turkům opět převládl 

výrazně negativní postoj. Literatura tohoto období oslavovala hrdiny 2. světové války tím 

způsobem, ţe je přirovnávala k hrdinům z řecké minulosti, včetně období osmanské 

nadvlády. Turek byl proto určitým způsobem stylizován do role nenáviděných Němců 

a časem opět přetvořen do archetypu národního nepřítele.
89

 Příkladem výhradně záporného 

zobrazení Turka v literatuře tohoto období je román Nikose Kazantzakise Ο θαπεηάλ 

Μηράιεο, ειεπζεξία ή ζάλαηνο (1953, Kapitán Michalis, svoboda nebo smrt, česky 1960), 

který zdůrazňoval neohroţenost Kréťanů ve válce proti Turkům v 19. století. Jako jednu 

z výjimek z této obecné tendence lze uvést například Iliase Venezise a jeho román Αηνιηθή 

γε, ve kterém i jednoznačně záporná postava tureckého zbojníka Lazose dostala lidskou 

tvář, kdyţ se dozvěděl, ţe hospodářova ţena právě proţívá těţký porod. 

Stylizaci Turka do role nepřítele řeckého národa napomáhalo i pozměňování úhlu 

pohledu na historické události, především na činy Řeků a Turků, k němuţ docházelo při 

přepracovávání textů starších děl. Úpravy jednotlivých vydání knih nejsou ničím 

neobvyklým. Poněkud nestandardní však je, ţe k těmto úpravám nedochází jen v oblasti 

jazykové, ale i ideologické.
90

 

Tento fenomén je zřetelný i v dílech Stratise Dukase a Iliase Venezise. Dukas dost 

zásadním způsobem přepracoval třetí vydání své knihy Iζηνξία ελόο αηρκαιώηνπ, které 
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vyšlo v roce 1958. Změny jsou rozsahem sice malé, ale velice podstatné, citelně se tím 

totiţ změnil charakter celého vyprávění. Ze začátku se jednalo jen o prostou povídku 

o přeţití, ovšem ne národa jako celku, ale o přeţití víry a identity jednoho konkrétního 

člověka. Ve vydání z roku 1958 dostalo vypravování především nacionálnější charakter. 

Toho autor dosáhl tak, ţe např. vymazal poniţující výkřiky ţíznivých Řeků prosících 

o vodu: «Σνχξθνη γελληφκαζηε» [Jsme také Turci] a jejich provolávání slávy Kemalovi.
91

 

Oslabil výhradní zaměření na přeţití jednotlivce ve prospěch přeţití celku, kolektivu. 

Například ve vydání z roku 1929 dal hrdina románu spolu se svým bratrem všechny své 

peníze stráţci, aby jim dovolil napít se vody: «Κη εγψ κφιηο ηνλ [ηελεθέ] πήξα ζηα ρέξηα 

κνπ, έπεζα θη έπηλα˙ θη νη άιινη πέξλνπλ είδεζε θαη κε ηξαβνχλ απ’ην ιαηκφ.» [Sotva jsem 

ho [vědro] popadl, začal jsem pít; a ostatní si toho všimli a chytali mě pod krkem]. 

V novém vydání se úzký příbuzenský vztah dvou bratrů rozšířil na kolektiv: «Έδσζε 

[ιεθηά] θη ε παξέα καο ζ’έλαλ αξάπε θαη καο έθεξε έλαλ ηελεθέ γεκάην.»
92

 [I naše 

skupina podplatila jednoho černocha a ten nám přinesl celé vědro.]
93

. Prostředek, kterým 

Dukas významně podpořil národní cítění, byla samozřejmě ortodoxní víra. Do třetího 

vydání vloţil zcela novou větu: «Άλαςα έλα θεξί, γνλάηηζα θαη πξνζεπρήζεθα.» (Dukas, 

s. 63)
94

 [Koupil jsem svíci a pomodlil se.] (Dukas, český překlad, s. 64). 

Základní změnou, kterou prošlo nové vydání Venezisova románu 

Σν λνύκεξν 31.328 z roku 1945, bylo přepracování kritického bodu, v určitém smyslu 

slova jakéhosi tabu řecko-tureckých vztahů, čímţ bylo zobrazení násilí, jenţ páchali 

Řekové na Turcích. Dukas se ze své knihy snaţil zcela vymazat prvek jakéhokoliv, byť jen 

potencionálního nebezpečí, jenţ by mohlo hrozit ze strany Řeků. Postupem času se 

i Venezis snaţil vytěsnit  nebo alespoň zmírnit části, ve kterých se objevila snaha Řeků 

o pomstu. Strašné utrpení, kterému někteří Řekové vystavili své protivníky, se vydání od 

vydání nenápadně vytrácelo. Z výše uvedených změn ve vydáních tedy můţeme 

konstatovat, ţe Řekové jsou v těchto románech morálně očišťováni, čemuţ po 2. světové 

válce napomáhal i tzv. albánský epos, zobrazení utrpení během okupace, povstání apod. 

Tento přístup postupně vybudoval nový obraz Řeka, jehoţ dávné prohřešky byly přepsány 
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nebo zcela vymazány. To však vedlo k zatíţení pohledu na Turka, který se tím pádem stal 

jediným člověkem, jenţ byl schopen dopustit se násilí na někom jiném. 

I přes to všechno se však v dílech obou autorů projevovala snaha nezobrazovat 

Turka pouze jako nepřítele. Dukas i Venezis zdůraznili i solidárnost Turků a jejich snahu 

Řekům pomoci. 

 

6. 2. 4. Turek v díle Dido Sotiriu 

Celá tato záměrná snaha o obecné přijetí vzorce Turek (muslim) – automaticky 

špatný člověk a Řek (křesťan) – automaticky dobrý člověk, byla čtyřicet let po maloasijské 

katastrofě významně podkopána dílem Mαηωκέλα ρώκαηα spisovatelky Dido Sotiriu. 

Kromě zdůrazňování kladných stránek u postav Turků, které bylo běţné jiţ v minulosti, si 

odváţně dovolila otevřeně hovořit o nečistých praktikách a o naprosté ztrátě etiky 

a lidskosti Řeků během jejich vítězství v 1. světové válce a maloasijského taţení.
95

 Tím se 

dotkla přísně střeţeného tabu, čehoţ se před ní nikdo v tak otevřené formě neodváţil.  

 

6. 3. Vztah Řeků a Turků v románu Ματωμένα τώματα 

Z těchto důvodů je román Μαηωκέλα ρώκαηα povaţován za jedno z nejdůleţitějších 

děl, ne-li vůbec nejdůleţitější, pro analýzu zobrazení Turka v novořecké literatuře reagující 

na maloasijskou katastrofu. Objektivní přístup autorky totiţ poskytuje hned několik úhlů 

pohledu na příslušníky této národnosti, jelikoţ jsou zde druzí jednoduše prezentováni jako 

reální lidé se svými lidskými vlastnostmi. Nejvýznamnějším přínosem tohoto románu je 

však moţnost vysledovat, jaký vliv měly na kvalitu řecko-tureckých vztahů současné 

historické události.   

 

6. 3. 1. Mírový život před válkami 

V době před 1. světovou válkou a katastrofou bylo moţné souţití Řeků a Turků 

charakterizovat jako „poklidné“. Turci byli vnímáni kladně, jednalo se o obyčejné lidi, 

obyvatele sousedních vesnic, většinou nevzdělané, ale hodné zemědělce, kteří řeckým 

obchodníkům prodávali své produkty:
96
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Μέξα δελ πεξλνχζε πνπ λα κελ θαηεβνχλε ζηελ αγνξά καο Σνχξθνη ρσξηάηεο [...] 

ηα πνπινχζαλε ζην παδάξη θη αγφξαδαλ χζηεξα απφ ηα καγαδηά καο φ,ηη είραλ αλάγθε. 

Σν βξάδπ μαλαγπξίδαλε ζηα ρσξηά ηνπο. Μεξηθνί κέλαλ κνπζαθηξαίνη ζε θηιηθά ζπίηηα. 

Σξψγαλε ςσκί καδί καο θαη θνηκφληαλε ζηα ζηξψκαηά καο. Σν ίδην θάλαλε θη νη δηθνί καο φηαλ 

πήγαηλαλ θαηά ηα ηνπξθνρψξηα [...] (Sotiriu, s. 25) 

 

[Nebylo dne, kdy by k nám na tržiště nepřišli turečtí vesničané [...] prodávali je na trhu a pak 

u nás v obchodech kupovali, co potřebovali. Večer se zase vraceli zpátky do svých vesnic. 

Někteří byli hosty u svých přátel. Jídávali s námi chléb a spávali v našich postelích. Stejně to 

dělávali i naši lidé, když chodívali do tureckých vesnic [...]] 

 

Této nevzdělanosti a naivity tureckých zemědělců však občas vyuţívali vychytralí řečtí 

obchodníci, jako například pan Michalakis Chadzistavris ze Smyrny, ke kterému šel mladý 

Manolis do učení: «Ο έκπνξαο βξήθε φκνξθα ιφγηα λα παηλέςεη ην γηφ ηνπ Σνχξθνπ, 

κα ηηο ζαξάληα νθάδεο ηηο έθαγε ζην δχγη, δίρσο λα ληξαπεί.» (Sotiriu, s. 52) [Obchodník 

měl pro Turkova syna samá krásná slova chvály, ale těch čtyřicet oka mu na váze ubral 

beze studu.]. 

V této době Řekové také díky svému vzdělání spravovali velké statky Turků, coţ 

byl i případ Anestise na statku pana Mullaha ve vedlejší vesnici. Anestis vyuţíval toho, ţe 

hospodář nerozuměl číslům a začal jej okrádat.
97

 Křesťané zastávali i vedoucí pozice 

v bankách, vysoké funkce v sultanátu a v mořeplavbě.  

V maloasijských městech a na vesnicích existovaly mezi Turky a Řeky kromě 

obchodních také rodinné a přátelské vztahy a panovala mezi nimi vzájemná úcta.  

 

Οη Σνχξθνη απ’ηα γχξσ ρσξηά [...] καο ηηκνχζαλε θαη καο ζαπκάδαλε· έθνβε ιέεη ην κπαιφ καο 

θη ήκαζηαλ εξγαηηθνί. Καη κείο, είλ’αιήζεηα, πνηέ δελ ηνπο δίλακε αθνξκή λ’αιιάμνπλε γλψκε. 

(Sotiriu, s. 25) 

 

[Turci z okolních vesnic [...] si nás vážili a obdivovali nás; prý nám to myslí a jsme pracovití. 

A pravdou je, že jsme jim nikdy nedávali důvod k tomu, aby svůj názor změnili.]  
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Například Manolisovým nejlepším přítelem z dětství byl Turek Şevket: «Με ηνχην 

ην βνζθφπνπιν είρα κηαλ αμέραζηε θηιία.» (Sotiriu, s. 29) [S tímhle pasáčkem mě pojilo 

nezapomenutelné přátelství.]. 

Výjimkou mezi nimi nebyla ani tzv. „svátost sbratření“. Tento rituál pocházel uţ ze 

starověku a i kdyţ ho křesťanská církev tvrdě odsoudila, byl v době míru praktikován 

celkem běţně.
98

 Jednalo se o akt, během něhoţ si oba muţi vyměnili svou krev a sloţili 

hlubokou přísahu Bohu a přírodě. „Sbratření“ nemohlo být za ţádných okolností zrušeno. 

Jeden proti druhému nikdy nepozvedli zbraň ani ve válce. Naopak se navzájem bránili 

i proti souvěrcům.
99

  

Turci si velmi váţili vzdělaných a chytrých křesťanů. Kdyţ třeba onemocněli, 

vyhledávali raději pomoc řeckých lékařů, neţ svých Hodţů, jako příklad poslouţí příběh 

nemocného Şevketova otce:  

 

Ζ εκπηζηνζχλε πνπ κνχ’ρε ν εθθηέη δπλάκσζε θαη ζηέξησζε αθφκα πην πνιχ απφ έλα 

πεξηζηαηηθφ. Σν ρσξηφ ηνπ ήηαλε θαζπζηεξεκέλν, ζαλ φια ηα ηνπξθνρψξηα. Μήηε αθνπζηά 

δελ είραλε ηη ζα πεη γηαηξφο ή δάζθαινο. Άκα αξξψζηαηλε άλζξσπνο, πέκπαλε θαβαιάξε, ηξεηο 

ψξεο δξφκν, λα πάεη λα βξεη ην Υφηδα ελφο άιινπ ρσξηνχ πνπ είρε ηε θήκε ζνθνχ. 

[...] 

Ο Υφηδαο έπεθηε ζε βαζηά ζπιινγή. Ο λνπο ηνπ βαζπδφηαλε ζηα φζα γξάθεη ην Κνξάλη. ηαλ 

έβξηζθε ηη ηαίξηαδε ζηελ πεξίπησζε, θαζφηαλε θαη ηφ’γξαθε. Ο άλζξσπνο ηφλε πιέξσλε 

γηα ηνλ θφπν ηνπ, έπαηξλε ην δηπισκέλν ραξηί, γχξηδε πίζσ ζην ρσξηφ θαη ηφ’δηλε ζηνλ άξξσζην 

λα ην θαηαπηεί γηα λα γηαηξεπηεί!... 

Κάπνηεο αξξψζηεζε βαξηά ν παηέξαο ηνπ εθθηέη θη ήξζε θαη κνχ’πε: 

- Σνλ ράλνπκε ηνλ παηέξα κνπ. Σα ραξηηά ηνπ Υφηδα δελ ηνλ γηαηξεχνπλε θαη ζβήλεη ψξα 

ηελ ψξα. 

- Γελ δνθηκάδεηο λα ηφλε θέξεηο ζην ρσξηφ καο, ηνχ κίιεζα. Δκείο έρνπκε ζπνπδαίν γηαηξφ. 

Γε δίλεη ραξηηά ζηνπο άξξσζηνπο, δίλεη θάξκαθα, ζεξκπέηηα, ράπηα, αινηθέο πνπ ηα θηηάρλεη 

ζπνπδαγκέλνο επί ηνχην ζπεηζηέξεο. 

Ο εθθηέη παξαμελεχηεθε, θαη ιίγν ζθηάρηεθε, κήπσο θαη θξηκαηηζηεί αλ πάεη ζε γηαηξφ θη φρη 

ζην Υφηδα. Χζηφζν ηελ άιιε κέξα, απγέο, λα θη έθεξε ηνλ παηέξα ηνπ μαπισκέλνλ πάλσ 

ζε κηα ηάβια, κηζναλαίζζεην. Οη δηθνί κνπ ηνλ θαινδερηήθαλε, ηνπ ζηξψζαλε λα πέζεη 

θαη θαιέζαλε ην γηαηξφ. Με ηελ πεξηπνίεζε θαη κε ηα θάξκαθα άλνημε ηα κάηηα ηνπ 

                                                 
98 VATIDU, O. Αγαζνί ζρέζεηο Διιήλσλ θαη Σνχξθσλ, In: KOROVINIS, Th. κύξλε, Μηα πόιε 

ζηε ινγνηερλία, Athina: Μεηαίρκην, 2005, ζ. 171. 
99 Ibid., s. 170.  
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θαη ζηηο νρηψ θαβάιεζε ην γάηδαξν θαη γχξηζε ζαλ Λάδαξνο ζην ρσξηφ ηνπ. Οη Σνχξθνη άκα 

ηνλ είδαλε δσεξφ θαη θαινζηεθνχκελν ηα ράζαλε. 

- Μπξέ! Ση κηιέηη είλαη ηνχηνη νη Ρσκηνί; Πψο ηφ’θηηαμε έηζη μχπλην ην κπαιφ ηνπο ν δηθφο ηνπο 

Αιιάρ; (Sotiriu, s. 30 – 31) 

 

[Důvěra, kterou ve mě Ševket měl, byla po jedné příhodě ještě více posilněna a upevněna. Jeho 

vesnice byla zaostalá, stejně jako všechny turecké vesnice. Nikdy neslyšeli, co to znamená 

doktor nebo učitel. Když u nich někdo onemocněl, vyslali jezdce na koni na tříhodinovou jízdu, 

aby vyhledal Hodžu nějaké jiné vesnice, o kterém se říkalo, že je moudrý.  

[...] 

Hodža pak dlouze přemýšlel. Jeho mysl se soustředila na písmo Koránu. Když našel něco, co se 

dané situaci podobalo, sedl si a napsal to. Ten člověk mu za jeho úsilí zaplatil, vzal si složený 

papír, vrátil se zpátky do vesnice a dal ho nemocnému, aby ho spolkl, a tím se uzdravil!... 

Jednou když se těžce roznemohl Ševketův otec, přišel za mnou a řekl:  

„Můj otec umírá. Papíry od Hodži mu nepomáhají a hodinu od hodiny je to s ním horší.“ 

„Zkus ho přivézt k nám do vesnice,“ navrhl jsem mu, „my máme vynikajícího doktora. 

Nemocným nedává papíry, ale léky, sirupy, prášky, masti, které vyrábí studovaný lékárník.“  

Ševket se tomu podivil, na chvíli se zamračil, co když to bude rouhání, když půjde k doktorovi, 

a ne k Hodžovi. Druhý den za svítání však otce přivezl, ten ležel polomrtvý na fošně. Naši jej 

přivítali, ustlali mu a zavolali doktora. Díky péči a lékům otevřel oči a v osm už si osedlal osla 

a jako Lazar se vrátil zpět do vesnice. Když ho Turci spatřili živého a na nohou, nevěřili 

vlastním očím. 

„Jak jsou ti Řekové vzdělaní? Jak moudré je ten jejich Alláh stvořil?“] 

 

Muslimové měli v úctě i starší představené řeckých vesnic, se kterými se dokonce 

chodili radit v různých záleţitostech:  

 

Γηα φ,ηη θαιφ ή θαθφ ηνπο έβξηζθε, ηξέραλε ζε καο θαη δήηαγαλ νξκήληα. Σε κεγαιχηεξε 

ππφιεςε σζηφζν ηελ είραλε ζ’έλαλ κπάξκπα κνπ ηζέιηγθα, ην Βνηάλνγινπ. Σνπο θαηλφηαλε 

ν ζνθφηεξνο άλζξσπνο ηνπ θφζκνπ, θη αο κελ ήμεξε ν ρξηζηηαλφο λα βάιεη νχδε ηελ ππνγξαθή 

ηνπ. (Sotiriu, s. 40) 

 

[Ať už se jim přihodilo cokoliv dobrého nebo špatného, vždycky si pro radu běželi k nám. 

Největší úctu chovali k jednomu mému strýci, vrchnímu pastýři, Votanoglovi. Považovali ho za 

nejchytřejšího člověka na světě, co na tom, že se chudák neuměl ani podepsat.] 
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I přesto, ţe byli příslušníci těchto dvou národů jiného náboţenského vyznání 

a dodrţovali jiné lidové tradice, slavili společně svatby i náboţenské svátky:  

 

Σηο ρξηζηηαληθέο γηνξηέο ηηο ραηξφληαλε νη Κηξιήδεο ην ίδην φπσο θαη κείο. Ήηαλ κηα επθαηξία 

λα θάλε θαηά πνχ δεηνχζε ην πειψξην θνξκί ηνπο. πίηη ξσκαίηθν δελ έκελε πνπ λα κελ 

ηνπο θηιέςεη φ,ηη θαιχηεξν είρε [...] Αλ πεηο πηα ηελ Καζαξή Γεπηέξα, πνπ άξρηδε ε λεζηεία 

θαη νη Κηξθηηδψηηζζεο ηξίβαλε ηα ηζνπθάιηα κε ιάρεη θαη κείλεη κέζα κπξνπδηά απφ αξηίζηκν, 

ηφηεο γηα ηνπο Κηξιήδεο μεκέξσλε ε σξαηφηεξε κέξα ηεο δσήο ηνπο. Κάζε ζπίηη ηνπο έδηλε 

νιφθιεξα ζηληά κε ηπξφπηηεο, απγφπηηεο, καθαξνλάδεο, γιπθίζκαηα. (Sotiriu, s. 26) 

 

[Z křesťanských svátků se stejně jako my radovali i Kirlové (pozn. statní muži pocházející 

z provincie Konya). Byla to pro ně příležitost, aby se jejich obrovské tělo najedlo do sytosti. 

Nebylo řeckého domu, který by jim nenabídl to nejlepší, co měl [...] Když si člověk představí 

Čisté pondělí, začátek půstu, kdy vesničanky z Kirkindze drhly hrnce, aby v nich náhodou 

nezůstala vůně jídla, nastával pro Kirly ten nejkrásnější den jejich života. Každý dům jim dával 

plné plechy sýrových a vaječných koláčů, zapečené makarony, sladkosti.] 

 

ην παλεγχξη η’Αη-Γεκεηξηνχ γέκηδε ην ρσξηφ Σνχξθνπο πνπ θηάλαλε απφ πνιχ καθξηά [...] 

(Sotiriu, s. 25) 

 

[Na slavnost svatého Dimitrise byla naše vesnice plná Turků, kteří přijížděli z velké dálky [...]] 

 

Celkem běţnou praxí bylo i to, ţe pověrčiví Turci posílali po svých přátelích své prosby 

„pro jistotu“ i do kostelů a tajně zapalovali svíčku u ikon křesťanských svatých.
100

  

 

Ήηαλ θαη κεξηθνί πνπ, ζηα θξπθά, πξνζθπλνχζαλε ηελ αζεκέληα εηθφλα η’Αη-Γηψξγε 

θη αθήλαλε ηάκαηα γηα λα ηνπο γηαηξέςεη θάπνηα θαθηά ηνπο αξξψζηηα θαη λα ηνπο θξαηάεη 

γεξνχο ζηα καθξηλά ηαμίδηα ηνπο. (Sotiriu, s. 27) 

 

[Byli i tací, co se tajně klaněli před stříbrnou ikonou svatého Jiří a nechávali mu dárky, aby je 

vyléčil z nějaké těžké nemoci a aby je na jejich dalekých cestách zachovával při síle.] 

 

Avšak navázání partnerství mezi muţem a ţenou bylo velmi vzácné, jednalo se 

o jakési tabu:  

                                                 
100 KARTSAGULI, E. Δθεί πνχ ηα ξφδα δελ είραλ αγθάζηα, In: Ibid., s. 171. 
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Σέηνηα πεξηζηαηηθά ήηαλ ζπάληα ζηα κέξε καο˙ θη φπνηνο η’απνηνικνχζε, Σνχξθνο 

ζαλ ηνλ Αιή ή Ρσκηφο ζαλ ηνλ Νηειεκαλψιε, ηφ’θακε απφ κεγάινλ έξσηα. ηα ηφζα 

ηνπξθνρψξηα πνπ καο δψλαλε, δε ζπκνχκαη λά’ρε γίλεη άιιν ηέηνην δεπγάξσκα [...]  

(Sotiriu, s. 39 - 40) 

 

[Takové případy byly v našem okolí velmi vzácné; a když už se k tomu někdo odhodlal, ať to byl 

Turek  jako Ali nebo Řek jako Delimanolis, udělal to z velké lásky. Nepamatuji si, že by 

v některé z tolika okolních tureckých vesnic došlo k nějakému podobnému svazku [...]] 

 

Pokud k tomu někdy opravdu došlo, celá vesnice tento skutek povaţovala za 

neomluvitelný a (většinou) ţena byla bezpodmínečně vyloučena ze společnosti: «Μνλάρα 

νη γπλαίθεο θξπθνθνπζειεχαλε θαη ιέγαλε: «Κάπνηεο ζα μεζπάζεη ην θαθφ [επεηδή] 

λα ηνπξθέςεη ρξηζηηαλή δελ γίλεηαη...» (Sotiriu, s. 37) [Jenom ženské potají reptaly 

a říkaly: „Jednoho dne se všechno ve zlé obrátí [protože] křesťanka se nikdy nemůže stát 

muslimkou...“]. Tento poklesek se pak předával od člověka k člověku, z generace na 

generaci jako odstrašující příklad.
101

 Manolis byl svědkem jednoho takového vyprávění, 

kdyţ se na statku u pana Mullaha jeho syn Ali zamiloval do křesťanky Artemitsy, 

vzpomínala jedna ze stařenek na Řeka Delimanolise a Turkyni, do které se zamiloval 

a unesl ji do Pirea. Tam ji pokřtili a vzali se, potom se vrátili zpět na maloasijské pobřeţí. 

Avšak uţ ne do své rodné vesnice, ze které byli vyloučeni. Měli spolu čtyři děti a kdyţ 

nejstarší syn dospěl, chtěl navštívit rodnou vesnici své matky. Druhého dne jej našli 

mrtvého s dýkou v srdci.
102

 Také sám Manolis se stal středem zájmu Turkyně, dcery 

hospodáře Aliho, na jehoţ statku pracoval.
103

 

Je na místě zdůraznit, ţe Turci byli v období míru velmi tolerantní. Křesťané mohli 

mít doma vystavené ikony svatých i obrazy hrdinů, kteří byli nějakým způsobem spojováni 

s národněosvobozeneckým povstáním z roku 1821. Měli povoleno veřejně provozovat 

divadelní hry, hudbu a tance, které odkazovaly na pád Konstantinopole nebo na povstání 

z roku 1821.
104

 Ovšem jen do roku 1914. 

 

 

                                                 
101 Ibid., s. 172.  
102 SOTIRIU, D. Op. cit., s. 36-37. 
103 Ibid., s. 142 - 143. 
104 VATIDU, O. Op. cit., s. 168-169. 
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6. 3. 2. Období 1. světové války 

V tomto roce se totiţ Turecko začalo probouzet z dlouhé apatie. A ono probuzení 

mělo pro Řeky opravdu katastrofální následky, jak správně pochopil i jeden starší 

hospodář, u něhoţ zrovna v tu dobu Manolis pracoval: «Ο Θεφο λα κε βγάιεη ςεχηε, κα 

πνιχ θνβνχκαη πσο καο πεξηκέλνπλε ζθιεξέο κέξεο. Γελ είλαη πηα ε Σνπξθηά πνπ 

μέξακε...» (Sotiriu, s. 68) [Kéž dá Bůh a já se mýlil, ale mám velké obavy, že nás čekají 

těžké časy. Tohle už není to Turecko, které jsme znali...]. Úroveň vzájemných vztahů mezi 

řeckým a tureckým obyvatelstvem byla ještě během balkánských válek výstiţně 

charakterizována takto:  

 

κσο έλαο ιαφο, πνπ έκαζε λα δεη αδεξθηθά πιάη ζ’έλαλ άιινλ, ρξεηάδεηαη γεξέο δφζεηο κίζνπο 

γηα λ’αιιάμεη αηζζήκαηα. Οη απινί Σνχξθνη, πνπ δνχζαλε καθξηά απ’ην θαξκάθη 

ηεο πξνπαγάληαο, ρξφληα ζπλερίζαλε αδέξθηα λα καο αλεβάδνπλε θη αδέξθηα 

λα καο θαηεβάδνπλε. (Sotiriu, s. 68) 

 

[Avšak lidé, kteří jsou zvyklí žít vedle sebe jako bratři, potřebují silné dávky nenávisti, aby své 

city změnili. Obyčejní Turci, kteří žili daleko od jedovaté propagandy, nás ještě mnoho dalších 

let považovali za své bratry.] 

 

Po roce 1912 se na území Malé Asie začínali stěhovat vyhoštění muslimové 

z Řecka a byli to právě oni, kdo začal původním obyvatelům našeptávat, ţe křesťané jsou 

nebezpeční a zlí. Ti jim však ze začátku nevěřili: «Υξφλνπο θαη ρξφλνπο δήζακε ζηκά 

κε ηνπο Ρσκηνχο ζαλ αδέξθηα θη άιιν απφ θαιφ δελ είδακε. Καη ηψξα, καζέο, ζα βάινπκε 

φρηξα αλάκεζά καο;» (Sotiriu, s. 96) [Léta letoucí jsme s Řeky žili jako bratři a nic zlého 

nám neudělali. A teď snad mezi nás necháme vstoupit zášť?]. Nenávist vůči Řekům začali 

v tureckých vesnicích šířit tito muslimští imigranti a příslušníci v podstatě nového 

nacionalistického hnutí Mladoturků, jejichţ snahy významně podpořilo šíření pamfletu 

pocházejícího z tiskárny Deutsche Palestinien Bank.
105

 Jeden z těchto letáků se dostal i do 

rukou Timiosovi, který jej se zděšením podal svému otci:  

 

- Καθά καληάηα ζνπ θέξλσ, παηέξα, είπε. Οη Σνχξθνη παξάγηλαλ κνπθινχδεδεο. Σνπο ηξψλε 

η’αθηηά έλα ζσξφ πξάρηνξεο Γεξκαλνί, Σαιηάλνη, Φξάγθνη. ην Μπευξνχη αληάκσζα 

                                                 
105 KARTSAGULI, E. Op. cit., s. 172.  
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ην Ννπξήκπεε θαη κνχ’δσζε έλα θπιιάδην πνπ θπθινθφξεζε ζηε Μέζε Αλαηνιή. Γηάβαζε 

λα δεηο ηη γξάθεη.  

[...] 

Αλ πηλνχκε θαη ππνθέξνπκε κείο νη Σνχξθνη – έγξαθε ην θπιιάδην – αηηία είλαη νη γθηανχξεδεο 

πνπ ζηα ρέξηα ηνπο θξαηνχλε ηνλ πινχην καο θαη ην εκπφξηφ καο. Χο πφηε φκσο ζ’αλερφκαζηε 

ηελ εθκεηάιιεπζε θαη ηηο πξνθιήζεηο ηνπο; Μπνυθνηάξεηε ηα πξντφληα ηνπο. ηακαηήζηε θάζε 

δνζνιεςία καδί ηνπο. Ση ηε ζέιεηε ηε θηιία ηνπο; Πνην η’φθεινο λα ζπλαδειθψλεζζε 

θαη λα ηνπο πξνζθέξεηε κε ηφζε εηιηθξίλεηα ηελ αγάπε θαη ηνλ πινχην καο... 

[...] 

- Ξέξεηο, παηέξα, πνηφο θπθινθφξεζε ην άηηκν απηφ γξαθηφ ζ’νιφθιεξε ηελ Αλαηνιή; [...] 

- Οη Νεφηνπξθνη. Πνηνο άιινο; 

- Γελ ην βξήθεο. Μελ θνπξάδεζαη άδηθα θαη ςάρλεηο. Θα ζνπ πσ εγψ: Ζ Νηφπηζε Παιαηζηίληελ 

Μπάλθ! Μάιηζηα, ε Γεξκαληθή Σξάπεδα ηεο Παιαηζηίλεο ην θπθινθφξεζε. Καηάιαβεο ηψξα; 

(Sotiriu, s. 67 – 68) 

 

[„Nesu ti špatné zprávy, otče,“ řekl. „Turci neplatí. Navádí je celý zástup německých, italských, 

francouzských špehů. V Bejrútu jsem potkal Nuri beye a ten mi dal leták, který se šíří po 

Středním Východě. Přečti si ho, ať vidíš, co se tam píše.“  

[...]  

Jestliže my Turci hladovíme a trpíme – bylo tam napsáno – příčinou jsou ďauři, kteří drží ve 

svých rukou naše bohatství a naše obchody. Jak dlouho ještě budeme snášet jejich vykořisťování 

a provokace? Bojkotujte jejich výrobky. Přerušte s nimi veškeré styky. K čemu je vám jejich 

přátelství? Co máte z bratříčkování a z toho, že jim tak upřímně nabízíte lásku a naše 

bohatství... 

[...] 

„Víš, otče, kdo rozšiřuje tenhle sprostý pamflet po celém Východě?“ 

„Mladoturci. Kdo jiný?“ 

„Chyba. Zbytečně se nenamáhej a nehádej. Já ti to povím: Deutsche Palestinien Bank! Jistě, 

Německá banka Palestiny to rozšířila. Už tomu rozumíš?“] 

 

Postupem času tak získali i obyčejní Turci představu o křesťanech jako o původcích všeho 

zla a utrpení tureckého lidu:  

 

Απ’ην ιέγε ιέγε ηα ηνπξθνρψξηα κάζαλ λα καο νρηξεχνληαη. Νηδάκεδεο θαη ρνηδάδεο 

θαη κνπαηδίξεδεο, δησγκέλνη απ’ηελ Διιάδα, επηζηξαηεπηήθαλε γηα λα δηδάμνπλε 
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πσο νη γθηανχξεδεο είλαη θίδηα θαξκαθεξά θη αιί ζε θείλνλ πνπ ηα δεζηαίλεη ζηνλ θφξθν ηνπ... 

(Sotiriu, s. 94) 

 

[Díky tomu neustálému omílání se nás turecké vesnice naučily nenávidět. Výběrčí daní, 

Hodžové a uprchlíci, kteří byli vyhnáni z Řecka, byli povoláni k tomu, aby ostatním vtloukali, že 

ďauři jsou jedovatí hadi a běda tomu, kdo si je hřeje na prsou...] 

 

Kdyţ se do celé věci zapojily i ekonomické zájmy: «Άκα μεθάλνπκε ηνπο γθηανχξεδεο – 

ζνπ ιέλε – ηε γε θη νχια ηα θαιά θαη η’αγαζά ηνπο, εκείο ζε λα ηα πάξνπκε.» 

(Sotiriu, s. 96) [Prý, že když se zbavíme ďaurů, jejich zem a všechno bohatství bude naše.], 

měli Liman von Sanders a skrytá německá propaganda vyhráno. Právě od té doby začaly 

být na Řecích páchány systematické zločiny, pomsty a byli nuceni k vysídlování.
106

  

 

[...] άξρηζε ζπζηεκαηηθφ μεθιήξηζκα ηνπ ειιεληθνχ ζηνηρείνπ πνπ θαηνηθνχζε ζηα παξάιηα. 

Γηαηαγή είρε δνζεί, κέζα ζε ψξεο νη ρξηζηηαλνί λα μεζεθψλνληαη, λα παίξλνπλ ηηο νηθνγέλεηέο 

ηνπο θαη λα πνξεχνληαη γηα ην εζσηεξηθφ ηεο Σνπξθηάο. Ρνπζνχλη ξσκαίηθν δελ έπξεπε 

λα κείλεη ζηα παξάιηα! (Sotiriu, s. 88) 

 

[[...] začalo systematické vyhlazování řeckého lidu žijícího na pobřeží. Byl vydán rozkaz, že se 

křesťané  spolu se svými rodinami musí během několika hodin vystěhovat a odejít do tureckého 

vnitrozemí. Na pobřeží nesměl zůstat jediný řecký chloupek!] 

 

Jednoho podzimního dne roku 1914 bylo obyvatelům vesnice Kirkindze oznámeno, 

ţe vypukla válka a všichni muţi Osmanské říše nad dvaadvacet let musí narukovat.
107

 

Touto událostí byl definitivně ukončen poklidný ţivot na maloasijském pobřeţí.  

Osmanská vláda, která vstoupila do války na straně států Ústředních Mocností, 

nedůvěřovala oddanosti svých křesťanských obyvatel, a proto Řekové, Arméni a jiní 

nerukovali k válečnému vojsku nebo na frontu, ale do pracovních praporů:  

 

Σν ηνχξθηθν γθνπβέξλν δελ είρε κπηζηνζχλε – ζνπ ιέεη – ζηνπο ρξηζηηαλνχο˙ ηνπο ζηξάηεπε 

φινπο, κα φπιν δελ ηνπο έδηλε, κ’νπδέ ζηνιή. θάξσζε επί ηνχην θάηη Σάγκαηα πνπ ηα βάθηηζε 

Ακειέ Σακπνπξνχ (Σάγκαηα Δξγαζίαο) κα πην ζσζηφ ζε λά’ηαλε λα ηα πεη Σάγκαηα Θαλάηνπ. 

(Sotiriu, s. 83) 

                                                 
106 Ibid., s. 172. 
107 EIDENEIER, N. Op. cit., s. 181. 
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[Turecká vláda prý neměla v křesťany důvěru; zmobilizovala je všechny, ale nedala jim ani 

zbraň, ani uniformu. Vymyslela si pro ně nějaké prapory, které nazvala Amele Taburu (pracovní 

prapory), přesnější by však bylo, kdyby je pojmenovala prapory smrti.] 

 

Z posledních dvou slov předchozí ukázky je zjevné, ţe křesťané byli v těchto táborech 

vystaveni nelidským a krutým podmínkám, coţ potvrzuje i dopis, který dostal otec jednoho 

z narukovaných:  

 

η’Ακειέ Σακπνχξηα, ζνπ ιέεη, ηνπο βαζαλίδνπλε ρεηξφηεξα θη απ’ην ρεηξφηεξνλ νρηξφ [...] 

Πείλα, ςείξα, βξφκα, δνπιεηά βαξηά, λα κε ζεθψλεηο θεθάιη δεθάμη κε δεθνρηψ ψξεο 

θαη ζα ιππνζπκάο ή αληηζηέθεζαη, θακηζίθη θαη βαζαληζηήξηα! (Sotiriu, s. 84) 

 

[Říká, že je v Amele Taburu týrají hůř než nejhoršího nepřítele [...] Hlad, vši, špína, tvrdá 

práce, hlavu nezvedneš šestnáct osmnáct hodin a když je ti na omdlení nebo se bráníš, tak bič 

a mučidla!] 

 

Mnoho muţů se před odvedením do pracovních táborů ukrývalo v provizorních 

skrýších ve svých domech, ve sklepě, pod střechou a výjimkou nebylo ani zazdění do 

nějakého menšího prostoru. V románu je popisován případ ţeny, která se zbláznila ze 

stresu při ukrývání svých tří synů na půdě.
108

  

Během 1. světové války se Turci dopouštěli na křesťanech mnoha zločinů. Krádeţe 

a vraţdy byly všední realitou a největší nebezpečí pro obyčejného křesťana představovali 

turečtí dezertéři: «Λεζηείεο θαη θφλνη γίλνληαλ θάζε κέξα.» (Sotiriu, s. 93) [Krádeže 

a vraždy byly na denním pořádku.]. 

 

Χζηφζν, νη πην ιπζζαζκέλνη νρηξνί καο ζηάζεθαλ νη Σνχξθνη ιηπνηάρηεο. Θα κπνξνχζε λα καο 

ελψζεη ε θνηλή κνίξα, κα ην θξάηνο ην πξφβιεςε· ηνπο ραξηδφηαλε, θηάλεη λα μεθάλνπλε 

ρξηζηηαλνχο, φζν κπνξνχλ πεξζφηεξνπο. Έηζη γηα έλα ηζηγάξν, έλα γξφζη, κηα κπνπθηά, 

νη Σνχξθνη θαηζάθεδεο ζε μέθαλαλ ζην άςε ζβήζε, φπνπ θη αλ ζ’αληακψλαλ, θη φπνηνο 

θη αλ ήζνπλα. (Sotiriu, s. 94) 

 

[Nejhoršími nepřáteli se však pro nás stali turečtí dezertéři. Společný osud by nás sice mohl 

svést dohromady, ale stát to předvídal; dával jim milost, stačilo jen, aby zlikvidovali co nejvíc 

                                                 
108 SOTIRIU, D. Op. cit., s. 91 - 93. 
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křesťanů mohli. A tak turečtí zběhové v mžiku zabíjeli kdekoliv a kohokoliv pro jednu cigaretu, 

groš, sousto.] 

 

Vznik partyzánských skupin v horách byl tedy jen přirozeným vyústěním stále 

nesnesitelnějšího utlačování ze strany Turků. Jedním z vedoucích řeckého odboje byl 

i Stratis Xenos. Na jeho slavné svatbě byla muslimy spáchána první hromadná vraţda ve 

vesnici a proto hned druhého dne odešel Stratis bojovat proti Turkům do hor. 

Vyvrcholením jeho obrazu hrdiny téměř národního významu bylo jeho sebeobětování ve 

prospěch muţů své skupiny.
109

  

I přes všechny válečné útrapy a uměle vyvolanou nenávist, se i v období války 

u Turků projevoval lidský přístup a staré přátelství. Takovým příkladem byl doktor Şukri:  

 

ηηο αξρέο ηνπ Μάε καο ήξζε έλαο Σνχξθνο αξρίαηξνο. νπθξή εθέληε ηνλ ιέγαλε. [...] Ήξζε 

ζαλ άγηνο ηεο ρξηζηηαλνζχλεο θαη καο έζσζε. Ζ ζηνιή θη ν πφιεκνο δελ θαηαθέξαλε 

λα δηψμνπλ απφ θείλε ηε γελλαία θαξδηά ηνλ άλζξσπν. (Sotiriu, s. 122) 

 

[Na začátku května k nám přišel podplukovník zdravotní služby. Jmenoval se pan Šukri. [...] 

Přišel jako svatý naší křesťanské víry a zachránil nás. Ani uniformě ani válce se z jeho 

statečného srdce nepodařilo vypudit člověka.] 

 

Nebo laskavý hospodář Ali s dcerou Edviye, která se do Manolise zamilovala: «Ο Αιή 

ληαήο δε καο δφξηδε πνηέ˙ ήηαλ αγαζφο άλζξσπνο.» (Sotiriu, s. 140) [Ali dai nás nikdy 

nepřetěžoval; byl to laskavý člověk.]. Výmluvná je i situace, kdy řečtí zajatci a turečtí 

vojáci společně kopali tunel v těch nejhorších pracovních podmínkách a kdyţ jej po 

několika měsících úspěšně dokončili, jeden druhému si padli do náruče a všichni se spolu 

radovali z velkého úspěchu.
110

  

 

Ρσκηνί θαη Σνχξθνη απνμεραζηήθακε θαη ζθίγγακε ηα ρέξηα ζαλ η’αγαπεκέλα αδέξθηα 

πνπ θνπίαζαλ λα ξίμνπλε ζθεπή ζην ζπηηηθφ ηνπο θη φηαλ ηέιεςαλ θαζίζαλε θαη ζηξίςαλε 

ηζηγάξν θαη θάγαλε ήζπρα ςσκί. (Sotiriu, s. 133 - 134) 

 

                                                 
109 Ibid., s. 97 - 106. 
110 EIDENEIER, N. Op. cit., s. 182. 
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[Řekové a Turci na chvíli zapomněli na svá postavení a stiskli si ruce jako milovaní sourozenci, 

kteří se nadřeli, aby si spolu postavili střechu nad hlavou. A potom se posadili, ubalili cigaretu 

a v klidu pojedli chléb.] 

 

6. 3. 3. Maloasijské tažení 

Po 1. světové válce stáli Turci na straně poraţených a Řekové na straně vítězů. To 

mělo samozřejmě významný vliv na další utváření jejich vzájemných vztahů. Náhle se vše 

změnilo. Strach uţ neměli Řekové z Turků, ale naopak:  

 

Σνπο Σνχξθνπο δελ ηνπο θνβφκαζηε πηα εκείο· απηνί καο ηξέκαλε. Δίρακε κεηαιιάμεη ζέζε, 

αληί λ’αιιάμνπκε θεθάιη. [Οη Σνχξθνη] είραλε θάςεη ηφζεο ρξηζηηαληθέο νηθνγέλεηεο, 

πνπ ηξέκαλε.  

Υξφληα θαη ρξφληα μαξκάησηνο ν ξαγηάο, ππφκελε θάζε ηαπείλσζε θαη ζπθνξά θαη ηψξα 

πνπ πέζαλε ζηα ρέξηα ηνπ φπια, ζά η’άθελε; Γχζθνιν, πνιχ δχζθνιν λα ζβήζεηο ηα κίζε 

θαη ηελ αγξηίια ηνπ πνιέκνπ κεκηάο. Σν αίκα θη ν ηξφκνο θέξλεη ηξφκν. (Sotiriu, s. 205) 

 

[Už to nejsme my, kdo se bojí Turků; teď mají strach oni z nás. Vyměnili jsme si role místo toho, 

abychom změnili myšlení. [Turci] vyvraždili tolik křesťanských rodin, že se teď klepali strachy.  

Tolik let snášel neozbrojený křesťan všechna ponížení a rány a teď, když se mu do rukou dostaly 

zbraně, měl by je nechat jen tak ležet? Je těžké, velmi těžké náhle zapomenout na válečnou 

nenávist a zuřivost. Krev a strach plodí zase strach.] 

 

Role se vyměnily a byli to muslimové, kdo teď opouštěl své domy a pozemky a utíkal do 

větších měst: 

 

Οη Σνχξθνη απ’ηα γεηηνληθά καο ρσξηά, κφιηο κάζαλε πσο νπιηζηήθακε, παξαηήζαλε ζπίηηα 

θαη ρσξάθηα, θαη ηξαβήμαλε γηα ηα ψθηα θαη ην Κνπζάληαζη. Ο θφβνο άιιαμε ηψξα θνλάθη. 

(Sotiriu, s. 206) 

 

[Jakmile se Turci ze sousedních vesnic dozvěděli, že jsme se ozbrojili, opustili své domovy 

a pole a odešli do Söke a Kušadasi. Strach se teď přestěhoval k nim.] 

 

Sotva uplynulo od konce 1. světové války půl roku, vylodilo se u břehů Smyrny 

řecké vojsko. Maloasijští Řekové nadšeně provolávali slávu, vyvěšovali řecké vlajky, 

v kostelech zvonily zvony. Všichni cítili ten výjimečný okamţik a věřili ve vysvobození 
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z pětisetletého osmanského područí: «Ννκίζακε πσο ήκαζηαλ ε επηπρηζκέλε γεληά ησλ 

ξαγηάδσλ πνπ ζα εηζπξάμεη ηελ πιεξσκή γηα πέληε αηψλεο αίκα θαη δάθξπ.» 

(Sotiriu, s. 208) [Mysleli jsme, že my jsme tou šťastnou generací křesťanů, která se dočká 

odškodnění za pět set let krve a slz.]. Αvšak v tomto vítězném opojení přítomné chvíle se 

začaly odehrávat další násilné činy, které jen plodily další a další:  

 

Μφιηο καζεχηεθε πσο ζηε κχξλε μεκπάξθαξε ν ειιεληθφο ζηξαηφο, θαη ηα πέληε γεηηνληθά 

ηνπξθνρψξηα γίλεθαλ ζηάρηε! Νέα ζηάρηε, λέεο ζπθνξέο πνπ ζα θέξνπλε θη άιιεο θη άιιεο! 

Μα πνηνο κπνξνχζε λα θάλεη ηέηνηνλ απιφ ινγαξηαζκφ κέζα ζην κεζχζη ηεο λίθεο... 

(Sotiriu, s. 206) 

 

[Hned jak se rozšířila zpráva, že se ve Smyrně vylodilo řecké vojsko, všech pět sousedních 

tureckých vesnic lehlo popelem! Nový popel, nové neštěstí, které s sebou přinese jen další 

a další! Ale kdo by si tohle uvědomoval ve chvíli omamného vítězství...] 

 

Rozkaz k narukování do řeckého vojska, které mělo za cíl zmocnit se Konstantinopole, byl 

přirozeně vydán i pro všechny maloasijské Řeky nad patnáct let. Manolis se pokusil této 

povinnosti vyhnout, čímţ však u vesničanů sklidil ostrou kritiku a jeho postoj byl 

povaţován téměř za vlastizradu:  

 

- Μαλψιε, ηνηκάζνπ, καο παίξλνπλε ζηξαηηψηεο! Ζ γαδέηα γξάθεη γηα δεθαπέληε ειηθίεο! 

[...]  

Άξπαμα ηελ πξψηε θεκεξίδα πνπ βξήθα ζην θαθελείν θαη δηάβαζα πξνζερηηθά ηελ θάζε 

αξάδα. Έγξαθε γηα «ηνπο ελ Μ. Αζίᾳ Έιιελαο ππεθφνπο, δεθαπέληε θιάζεσλ, αλππνηάθηνπο 

θιπ.» 

- Ση θάλεη’έηζη! είπα ζε θάηη θίινπο κνπ πνπ ηα βάςαλε καχξα. Γε γξάθεη γηα Οζσκαλνχο, 

κα γηα Έιιελεο ππήθννπο. 

[...] 

Οη θεθαιέο ηνπ ρσξηνχ, δεκνγεξφληνη θαη παπάδεο, πνπ ήηαλε φινη ζπλαγκέλνη εθεί, ξηρηήθαλε 

πάλσ κνπ λα κε θάλε: 

- Πνιχ έμππλν ζε γέλλεζε ε κάλα ζνπ! Κξίκαο πνπ θάλεηο θαη ηνλ παηξηψηε! Απφ πφηε ηφ’ρεηο 

ηηκή ζνπ λά’ζαη Οζσκαλφο; 

[...] 

- Αθνχο Οζσκαλνί θαη Έιιελεο! ζνη ζέινπλε λα πεξάζνπλε γηα Οζσκαλνί λα καο ην πνχλε... 

(Sotiriu, s. 216 – 217) 
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[„Manolisi, nachystej se, rukujeme! V novinách se píše od patnácti let!“ 

[...] 

Popadl jsem první noviny, které byly v kavárně po ruce a pozorně jsem četl každý řádek. Psalo 

se v nich o „řeckých občanech Malé Asie, od patnácti let, dezertérech atd.“  

„Co šílíte!“ řekl jsem několika svým kamarádům, kteří už to viděli černě. „O Osmanech se tady 

nic neříká,  jen o řeckých občanech.“ 

[...] 

Byli u toho i zástupci vesnice, starší a popové, ti všichni se na mě vrhli a začali mi nadávat: 

„Ty jsi chytrý už od narození! Škoda, že si hraješ i na vlastence! Od kdy máš tu čest být 

Osmanem?“ 

[...] 

„Slyšeli jste, prý Osmané a Řekové! Kdo se chce považovat za Osmana, ať nám to řekne...“] 

 

Během maloasijského taţení se role Řeků a Turků v podstatě vyměnily. Řekové 

během svého postupu do vnitrozemí pálili turecké vesnice, vraţdili s pocitem, ţe se mstí. 

Turci odcházeli do hor a tvořili proti nepřátelům odbojové partyzánské skupiny. Kdyţ se 

Manolis se svým velitelem vydali vypátrat vedoucího jedné z těchto skupin a nebyli 

úspěšní, ubil Manolis při výslechu alespoň jeho švagra: «Οχηε θαη ζπκφκαζηε πσο κφιηο 

ρηέο θαηεγνξνχζακε ηνπο Σνχξθνπο πσο ήηαλε ζεξία. Σψξα ν πφιεκνο είρε βάιεη 

ζηα δηθά καο ρέξηα ηα βάξβαξα φπια ηνπ. Ήκαζηαλ θπξίαξρνη!» (Sotiriu, s. 221) [Už jsme 

úplně zapomněli na to, že jsme ještě včera Turky odsuzovali za to, jaká jsou to zvířata. Teď 

vložila válka své barbarské zbraně do rukou nám. Teď jsme byli pány situace my!]. 

V srpnu 1922 byl řeckému vojsku vydán rozkaz, aby co nejrychleji vyklidilo území 

Malé Asie. Ústup se postupně změnil v hromadný útěk. Kudy poraţené řecké vojsko 

procházelo, tam po sobě zanechávalo stopy v podobě zničených a vypálených tureckých 

vesnic: «πνπ πεξλνχζακε, θνζκνραιαζηά˙ ζηα ηνπξθνρψξηα θσηηέο, ζθνησκνί, βηαζκνί, 

ιεειαζίεο. Πιήξσλε ν άκαρνο ηνχξθηθνο πιεζπζκφο.» (Sotiriu, s. 287) [Kudy jsme 

procházeli, všechno bylo zničené; v tureckých vesnicích požáry, vraždy, znásilňování, 

rabování. Odnášel to bezbranný turecký lid.]. Po poráţce maloasijského taţení se všichni 

křesťané uchýlili do Smyrny, odkud se měli na obchodních lodích přeplavit na blízké 

egejské ostrovy. Stále ještě nikdo nevěřil, ţe by museli ze svých domovů odejít navţdy: 

«Σψξα, κφιηο ζα ζκίμνπκε φινη ζηε κχξλε, ζα πξέπεη λα κπαξθάξνπκε γηα θακηά άκν, 

θαη ζαλ πεξάζεη ε θνπξηνχλα, κηα δξαζθειηά είλαη – μαλαγπξίδνπκε ζηα κέξε καο.» 
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(Sotiriu, s. 290) [Jakmile se teď všichni shromáždíme ve Smyrně, budeme se muset 

přeplavit třeba na Samos a až se tahle bouře přežene, vždyť je to kousek – znovu se sem 

vrátíme.]. 13. září bylo pro všechny křesťanské obyvatele Anatolie osudným dnem. 

Maloasijská katastrofa vyvrcholila vypálením Smyrny a vyhlazením jejích křesťanských 

čtvrtí: 

 

Σν άιιν πξσί καο μππλήζαλε ριηκηληξίζκαηα θαη θαιπαζκφο αιφγσλ. Πεηαρηήθακε κεκηάο 

νξζνί θη αλνίμακε ηα κάηηα καο. Σν ηνχξθηθν ηππηθφ πεξλνχζε θακαξσηφ απφ ηελ παξαιία [...] 

ε ιίγν αθνχζηεθε ν ηειάιεο. 

- Μπξέ ζείο, ηη ιέεη; 

- Λέεη, λα βγεη ν θφζκνο θαη λα πάεη ζηηο δνπιεηέο ηνπ δίρσο λα θνβάηαη· θαλέλαο 

δε ζα θαθνπάζεη. 

[...] 

- Οη Μεγάιεο Γπλάκεηο δψθαλε εληνιή λα κελ αλνίμεη ξνπζνχλη ρξηζηηαληθφ. 

- Απηή’λαη ε αιήζεηα. Φηάλεη ην αίκα. 

[...] 

Ξάθλνπ, κέζα ζηε γεληθή ραξά, αθνχζηεθε κηα θσλή θη χζηεξα πνιιέο καδί: 

- Φσηηά! 

- Φσηηά! 

- Βάιαλ θσηηά ζηε κχξλε! 

Πεηαρηήθακε νξζνί. Κνθθηλφκαπξεο θιφγεο ηηλάδνληαλ ζηνλ νπξαλφ. 

- Δίλαη θαηά ηελ Αξκελνγεηηνληά. 

- Καηά θεί θαίλεηαη λά’λαη. 

- Πάιη νη Αξκελαίνη ζα ηα πιεξψζνπλε! 

- Απνθιείεηαη λα θάςνπλε νιφθιεξε ηε κχξλε. Πνην ζπκθέξνλ έρνπλε; Αθνχ έγηλε 

πηα δηθή ηνπο... 

Πνην ζπκθέξνλ είρακε κείο πνπ θαίγακε ηα ηνπξθνρψξηα ζηελ ππνρψξεζε; (Sotiriu, s. 310 311) 

 

[Druhý den ráno nás probudilo řehtání a cval koní. Okamžitě jsme sebou trhli a otevřeli oči. 

Turecká jízda se pyšně projížděla po nábřeží [...] Po chvíli byl slyšet hlásný. 

„Hej, vy, co to říká?“ 

„Říká, aby se lidé nebáli a šli do práce; že se nikomu nic zlého nestane.“ 

[...] 

„Státy Dohody vydaly rozkaz, aby nebyl zkřiven jediný křesťanský vlásek.“  

„To je pravda. Krve už bylo dost.“ 

[...] 
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Náhle se z obecné radosti ozval jeden hlas a potom spousta dalších: 

„Požár!“ 

„Požár!“ 

„Podpálili Smyrnu!“  

Okamžitě jsme vyskočili na nohy. Rudočerné plameny šlehaly až k nebi. 

„Je to blízko arménské čtvrti.“ 

„Zdá se, že je to tam.“ 

„Zase to odnesou Arméni.“ 

„Není přece možné, aby zapálili celou Smyrnu. Proč by to dělali? Vždyť už je jejich...“ 

Proč jsme my při ústupu pálili turecké vesnice?] 

 

6. 4. Ιστορία ενός αιτμαλώτοσ a Το νούμερο 31.328 versus 

Ματωμένα τώματα  

Román Μαηωκέλα ρώκαηα byl vydán více neţ třicet let po prvních vydáních knih 

Iζηνξία ελόο αηρκαιώηνπ a Σν λνύκεξν 31.328. Jelikoţ tato díla reagují na stejnou událost, 

kterou všichni tři spisovatelé osobně zaţili, všechna jsou zasazena do prostředí Malé Asie 

a do téměř shodného období okolo roku 1922, nesou mnoho společných rysů. Jak Dido 

Sotiriu sama uvedla, čerpala inspiraci mimo jiné i z těchto dvou děl, ta je nejvíce zřetelná 

ve zobrazování postav, jenţ v dílech vystupují.  

 

6. 4. 1. Shodné postavy 

V Μαηωκέλα ρώκαηα se proto setkáváme s dobrosrdečným hospodářem Alim, jenţ 

je téměř totoţný s Chadzimemetisem, u něhoţ v Ηζηνξία ελόο αηρκαιώηνπ pracoval dezertér 

Kozakoglu. V obou dílech pocítil hospodář ke svému pracovitému pomocníkovi hluboké 

sympatie a úctu. Paralela této epizody pokračuje i rolí ţeny, kdy se měl Kozakoglu do 

Chadzimemetisovy rodiny přiţenit a do Manolise se tajně zamilovala Aliho dcera.  

Venezis a Sotiriu ve svých dílech zmiňují případy lidí, kteří se kvůli stresu ze 

skrývání před odvedením do pracovních praporů psychicky zhroutili. Takřka totoţné jsou 

kladné postavy tureckých doktorů Kamila a Şukriho. Kamil v Σν λνύκεξν 31.328 zachrání 

velké mnoţství epidemií postiţených řeckých vojáků, Şukri se ujme nemocného Manolise 

a dopřeje mu několikadenní odpočinek.  

Ve všech třech dílech vystupuje i postava Arména, ta je zobrazována vţdy jako cíl 

nenávistného chování Turků. K postavám trpících Arménů zaujal kaţdý autor jiné 
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stanovisko. Dukas se omezil na prostý popis arménského zahradníka jdoucího na smrt, 

Venezis uţ s Arménem Zakem navázal přátelství a po jeho smrti dokonce projevil obdiv 

jeho chytrosti. Sotiriu věnovala masakrům Arménů celou delší epizodu, která nese 

i znatelné citové zabarvení.   

 

6. 4. 2. Další paralely 

V dílech Venezise a Dukase je popisováno pouze období, které nastalo po 

maloasijské katastrofě. Způsob jeho ztvárnění u těchto dvou autorů můţeme v díle Sotiriu 

srovnat nejen s popisem pracovních praporů, kam byl v září 1922 odveden i Manolis, ale 

také s těmi, ve kterých slouţil během 1. světové války. Podle očekávání jsou v tomto 

období vztahy mezi vítěznými Turky a poraţenými Řeky téměř výhradně prezentovány 

jako nepřátelské. Všichni tři autoři popisují silnou vlnu nenávisti, jeţ se strhla proti 

zajatcům, kteří procházeli tureckými vesnicemi do vnitrozemí. Prostí turečtí vesničané se 

chtěli na zajatcích mstít za proţité útrapy během nedávné řecko-turecké války. 

Dalším společným motivem jsou nelidské podmínky, kterým byli zajatci 

v pracovních praporech vystaveni. Venezis i Sotiriu podrobně popisují prostředí, ve kterém 

museli zajatci ţít a pracovat, příkoří, kterých se na nich dopouštěli turečtí důstojníci 

a kaţdodenní boj o ţivot. Především zdůrazňovali nedostatek jídla a vody, kterou velitelé 

zajatcům ve všech třech dílech přímo zakazují.  

Hlavní hrdinové těchto děl se opět vrátili do své rodné vysídlené vesnice, kterou 

našli opuštěnou, vykradenou a částečně vypálenou. Tato skutečnost autorům slouţila 

k dramatizaci děje a zdůraznění protiválečného charakteru díla. Ve všech třech dílech se 

také objevuje myšlenka, ţe za všechny tyto válečné hrůzy nejsou odpovědny národy jen 

z toho důvodu, ţe by jejich národním rysem bylo tyto hrůzy páchat, ale protoţe se nechali 

ovládnout válkou. 

Všichni tři autoři zakončili svá díla v podstatě optimisticky, záchranou hlavního 

hrdiny:  

 

α θηάζακε ζηε Υίν, απάλσ ζην θνξδφλη, βιέπσ ρσξηαλνχο κνπ. Κνηηάδνληαο κέζα 

ζηνλ θφζκν βξίζθσ θαη ηνπο δηθνχο κνπ, πνπ ηελ ίδηα κέξα έθεπγαλ γηα ηελ Κνδάλε. 

(Dukas, s. 64)  

 

[Když jsme přijeli na Chios, spatřil jsem na molu své krajany. A když jsem si je prohlížel, uviděl 

jsem své příbuzné, kteří toho dne odjížděli do Kozani.]  (Dukas, český překlad, s. 65) 
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- ε ιίγν ζα βγε ν ήιηνο. κνπξκνπξίδεη αδηάθνξα. 

Κνηηάδσ, βαζηά, απηή ηελ απξνζδηφξηζηε γξακκή πνπ πάεη λα γίλε θιφγα. 

- Ναη. ε ιίγν.(Venezis, s. 245) 

 

[„Za chvíli vyjde slunce.“  mumlá nezaujatě.  

V dálce na obzoru spatřuji tu neurčitou linii, která se za chvíli změní v plamen. 

„Ano. Za chvíli.“] 

 

[...] ραηξέηα κνπ ηε γε φπνπ καο γέλλεζε [...] Αο κε καο θξαηάεη θάθηα πνπ ηελ πνηίζακε 

κ’αίκα. (Sotiriu, s. 340) 

 

[[...] pozdravuj ode mně zemi, která nás porodila [...] Ať se na nás nezlobí, že jsme ji zalili 

krví.] 

 

6. 4. 3. Základní rozdíly  

Kromě toho, ţe Dido Sotiriu ve svém románu obsáhla širší časové rozpětí neţ 

Stratis Dukas a Ilias Venezis, je asi nejzásadnějším rozdílem postoj, který zaujala vůči 

historickým událostem a jejich prezentaci. Výše bylo jiţ několikrát zmíněno, ţe román 

Μαηωκέλα ρώκαηα byl napsán pod vlivem autorčina levicového smýšlení, kdeţto ostatní 

dvě díla se politickou situací nezabývala vůbec. Dukas ve svém díle neuvedl ani rok, ve 

kterém se příběh odehrává, Venezisův román naopak zmínkou o roce 1922 začíná. Kdy 

končí můţeme odvodit od informace na konci románu, ţe v pracovních praporech slouţil 

čtrnáct měsíců. Dido Sotiriu však klade silný důraz na popis a zejména na polemiku 

o situaci na tehdejší politickohistorické scéně Řecka i evropských mocností. 

Tento fakt nevyplývá jen z toho, ţe Sotiriu měla potřebný časový odstup od 

událostí a dostatek informací, které se k nim vztahovaly, nýbrţ z aktuálních osobních 

potřeb autorů. Dukas a Venezis se chtěli od těchto záţitků „pouze“ uměleckou cestou 

osvobodit, nehledali nebo nechtěli hledat za vypálením Smyrny ničí mocenské zájmy. 

Jejich záměrem nebylo nikoho z ničeho obvinit a celou situaci posuzovali z pohledu 

pokorného křesťana, který se s touto „boţí vůlí“ musí nějakým způsobem vyrovnat. 

Venezis sám zdůrazňuje, ţe «ηίπνηα δελ ππάξρεη πην ηεξφ απφ έλα ζψκα πνπ βαζαλίδεηαη» 

a jednotlivé kapitoly ještě uvádí úryvky z Ţalmů Davidových. Dukas pak stylizuje svého 

hrdinu do role byzantského svatého mučedníka prostřednictvím utrpení a pokušení, 
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kterými si musel projít. Na rozdíl od nich měla Sotiriu osobní potřebu projevit svou 

levicově orientovanou ideologii hraničící aţ s propagandou Ruska a za viníky poráţky 

maloasijského taţení otevřeně označila západní mocnosti.          

Dalším propastným rozdílem mezi těmito díly je jiţ několikrát zmiňované převratné 

prolomení tabu ze strany Dido Sotiriu o násilí, které páchali Řekové na Turcích během 

maloasijského taţení. V Dukasově díle tyto skutky prostě neexistují a Venezis se o nich jen 

zběţně zmínil v epizodě o hodináři: 

 

- Βαζηά απ’ηελ Πέξγακν. Ήηαλ θαη ζην 4ν. Γη’απηφ. 

Α, ήηαλ θη απηφο; Γλψξηκε ηζηνξία. Σνλ θαηξφ ηεο ειιεληθήο θαηνρήο βξέζεθαλ φμσ 

απ’ηελ Πέξγακν ηα πηψκαηα – θακηά ζαξαληαξηά θαληάξνη δηθνί καο, ζθαγκέλνη 

απ’ηνπο Σνχξθνπο θαη πεηαισκέλνη. Όζηεξα πήγε εθεί ην 4ν ειιεληθφ ζχληαγκα. Γηλήθαλε, 

ηφηεο, αληίπνηλα πνιιά. (Venezis, s. 72) 

 

[„Pochází z Pergamonu. I on sloužil ve čtvrtém. Tak proto.“ 

Aha, takže i on tam sloužil? Známá historie. V době řecké okupace byla u Pergamonu nalezena 

těla – asi čtyřiceti našich vojáků, zavražděných Turky a jen tak pohozených. Později tam byl 

vyslán čtvrtý řecký pluk, který se jim za to mnohokrát pomstil.] 

 

Dalším významným rozdílem ve zobrazení událostí okolo maloasijské katastrofy 

jsou jiţ také několikrát zmíněné projevy citové spoluúčasti autorů s jejich hlavními hrdiny.  

 

6. 5. Analýza zobrazení Turka a Řeka v dílech Ιστορία ενός 

αιτμαλώτοσ, Το νούμερο 31.328 a Ματωμένα τώματα 

V předchozích částech této kapitoly byla provedena analýza historického vývoje 

zobrazení Turka v dílech novořecké literatury a poté v konkrétním románu Μαηωκέλα 

ρώκαηα. Následoval rozbor znaků, které jsou společné a rozdílné pro všechna tři díla a nyní 

přistoupíme k analýze zobrazení Turka a Řeka v těchto třech dílech pouze z hlediska jejich 

charakterových vlastností a projevů chování během vypjatých událostí okolo roku 1922. 

Všichni tři autoři si byli velmi dobře vědomi obecného obrazu Turka nejen 

v literatuře, ale i ve společnosti a snaţili se, někdo cíleněji někdo méně, tento ustálený 

pohled změnit. Ve svých dílech se vyvarovali obecných tvrzení o Turcích a hovořili pouze 
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o konkrétních případech. Také zdůrazňovali, ţe válka má stejně bolestné následky pro 

všechny bez ohledu na národnost.
111

     

 

6. 5. 1. Záporný obraz Turka 

Se zápornou postavou Turka se setkáváme vţdy jako se ztělesněným nepřítelem 

řeckého národa, který má buď podobu násilnických vojenských důstojníků nebo velkého 

zfanatizovaného davu vesničanů. Jako příklad obou případů uveďme ukázky z Ηζηνξία ελόο 

αηρκαιώηνπ: 

 

Μεηά πέληε ψξεο, ήξζε έλαο μαλζφο, θαινληπκέλνο ρφηδαο, θη εκείο φινη κε κηα θσλή 

ηνλ παξαθαινχζακε: 

- Υφηδα, Αιιάρ αζθηλά, δηςνχκε, λεξφ! 

α λα θραξηζηήζεθε κε ηα ράιηα καο, είπε: 

- Έηζη ζέισ λα ζαο βιέπσ σο ην ηέινο, ζαλ ηα θίδηα λα ζεξλφζαζηε. Κη έθπγε. (Dukas, s. 15) 

 

[Asi za pět hodin přišel plavovlasý a pěkný hodža; všichni jsme ho prosili jako jeden hlas: 

„Hodžo, Alláh je svědek, máme žízeň, dej nám vody!“ 

Když se pokochal naším utrpením, odpověděl: 

„Tak vás chci vidět až do konce, abyste se plazili jako hadi.“ Pak odešel.] (Dukas, český 

překlad, s. 12) 

 

Σέινο, έλα βξάδπ, θηάζακε έμσ απ’ηε Mαγλεζία. Δθεί ν θφζκνο καο πεξίκελε κε ξφπαια 

ζην ρέξη θσλάδνληαο: 

- Αηρκάισηνη έξρνληαη! Κη έηξεραλ θαηά καο. 

Ο ινραγφο ηψξα ηνπο έιεγε: 

- Σξαβερηείηε καθξηά! ηαλ εκείο πνιεκνχζακε, εζείο θάλαηε ηα θέθηα ζαο. (Dukas, s. 14) 

 

[Konečně jsme jednou večer dorazili k Magnesii. Tam nás čekali lidé s klacky v rukou a křičeli: 

„Zajatci přicházejí!“ A utíkali za námi. 

„Táhněte pryč! Když my jsme bojovali, vy jste se tu váleli!“] (Dukas, český překlad, s. 10) 
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Útlak maloasijských Řeků však začal mnohem dříve neţ během vypalování 

Smyrny, jiţ na počátku 1. světové války.
112

 Během ní pak byli největším nebezpečím pro 

obyčejné vesničany muslimští dezertéři:  

 

Οη Σνχξθνη ιηπνηάρηεο δελ αθήλαλε ήζπρν αγξφηε. Γηα λ’αξπάμνπλε πξνζθάη, ξνχρν, βεξγέηα 

ή ρξπζφ δφληη, μαπιψλαλε ηνλ παζαέλα λεθξφ. Οη λνηθνθπξαίνη άκα βγαίλαλε απ’ην ζπίηη ηνπο, 

θάλαλε ην ζηαπξφ ηνπο θαη παξαθαινχζαλε ην Θεφ, θη έλαλ έλαλ ηνπο άγηνπο, λα ηνπο 

αμηψζνπλε λα γπξίζνπλε δσληαλνί ην βξάδπ. (Sotiriu, s. 126) 

 

[Turečtí dezertéři nenechali zemědělce na pokoji. Aby se zmocnili jídla, šatů, náušnice nebo 

zlatého zubu, byli schopni kohokoliv zabít. Když hospodáři vycházeli z domu, křižovali se 

a prosili Boha i každého svatého zvlášť, aby jim umožnili vrátit se večer domů živí.] 

 

Prostředím, ve kterém hráli Turci nejzápornější roli a ve kterém měli autoři 

moţnost přidělit jim ty nejhorší negativní vlastnosti, byly samozřejmě pracovní prapory. 

Manolis popisuje nelidské podmínky, ve kterých je Turci drţeli:  

 

κσο ε πείλα είρε γίλεη ν ζθιεξφηεξνο βαζαληζηήο. Οη Σνχξθνη καθαδάδεο καο άξπαμαλ φ,ηη 

είρακε καδί καο, ξνχρα, ηξφθηκα, ιεθηά. Μαο θαηαθιέβαλε ηα δέκαηα πνπ καο ζηέιλαλε 

νη γνληνί καο. Γνπιεχακε δεθαπέληε ψξεο ηε κέξα˙ ζπάδακε πέηξα, αλνίγακε ηνπλέιηα, 

θηηάρλακε δξφκνπο. Μέξα λχρηα ήκαζηαλ ιηκαζκέλνη γηα θαΐ. Πεξηκέλακε ζαλ ηξεινί ηελ ψξα 

πνπ ζα καο κνηξάδαλε ηελ θνπξακάλα. Κφβακε θνκκάηεο θαη ηηο ράθηακε ζρεδφλ ακάζεηεο. 

ιν ην εηθνζηηεηξάσξν δνχζακε κ’απηή ηελ απαληνρή. (Sotiriu, s. 129) 

 

[Naším největším trýznitelem se však stal hlad. Turečtí dozorci nás obrali o vše, co jsme u sebe 

měli, šaty, jídlo, peníze. Vykrádali balíky, které nám posílali rodiče. Pracovali jsme patnáct 

hodin denně; štípali jsme kámen, kopali tunely, stavěli cesty. Ve dne v noci jsme byli 

vyhladovělí. Nemohli jsme se dočkat chvíle, kdy mezi nás dělili bochník. Krájeli jsme ho na 

kusy, které jsme hltali skoro nepokousané. Celých čtyřiadvacet hodin jsme žili čekáním na tuhle 

chvíli.] 

 

Venezis popisuje situace, které jsou mnohdy velmi brutální. Kdyţ si opilí stráţci 

náhodně vybírali několik zajatců, které večer popraví,
113

 moment, kdy vojáci znásilňovali 
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ţenu před zraky její rodiny
114

 nebo kdyţ Turci nechali v pustině samotnou těhotnou 

křesťanku porodit a nikdo jí nesměl pomoct.
115

 

Zajatci byli vystaveni i útokům ze strany muslimských obyvatel Malé Asie, kteří se 

jejich prostřednictvím touţili pomstít za útrapy, které museli během posledních let snášet 

od Řeků. V jedné vesnici se tak na průvod zajatců vrhli asi šedesátiletí muţi s noţi a křičeli 

na stráţce, aby jim je vydali.
116

 Za oběť fanatických vesničanů padl mimo jiné i Iliasův 

přítel Arjyris, protoţe jej podle zlatého zubu označili za policistu z řecko-turecké války 

a umučili ho za to.
117

 I sám Ilias se stal terčem jejich nenávisti, kdy si na něm vybila zlost 

starší vesničanka.
118

 Tři Iliasovi spoluzajatci byli k radosti tureckých vesničanů odsouzeni 

a oběšeni za to, ţe údajně podpálili Manisu: 

 

Σα ηξία πηψκαηα θνπληνχληαλ θξεκαζκέλα ην θαζέλα επφ έλα θιαδί ηνπ πιάηαλνπ, ζηε κέζε 

ηνπ Κίξθαγαηο. 

[...] 

Οη ρσξηαλνί καδεχνπληαλ παξέεο – παξέεο, βιέπαλ κε πεξηέξγεηα ηνπο θξεκαζκέλνπο, θηνχζαλ, 

θεχγαλε ηθαλνπνηεκέλνη, λα δεζηαζνχλ. 

Κη ν ληνρηφξ ην είρε ζηξψζεη εθεί ζηνλ πιάηαλν. Έθαλε φ,ηη πεξλνχζε απ’ην ρέξη ηνπ 

γηα λα δψζε πνηθηιία ζην ζέακα. Υφξεπε θάηνπ απ’ηνπο θξεκαζκέλνπο. Σξαγνπδνχζε έλαλ 

παιαβφ ζθνπφ ζαλ ην κνπγθξηρηφ ελφο δνχ [...] (Venezis, s. 152-153) 

 

[Ta tři těla se houpala ve vzduchu, každé pověšené na jedné větvi platanu uprostřed vesnice 

Kirkagač. 

[...] 

Vesničané se shromažďovali ve skupinkách, zvědavě si oběšené prohlíželi, plivali 

a s uspokojením odcházeli do tepla. 

A u toho platanu se uvelebil doktor. Dělal, co mu na mysl přišlo, aby tu podívanou nějak 

ozvláštnil. Pod oběšenými tančil, zpíval potřeštěnou melodii a vydával při tom zvuky jako nějaké 

zvíře [...]] 

 

Nenávist Turků vůči Řekům se projevovala i u lidí, kteří se do styku s Řeky vůbec 

nedostali (respektive v tomto případě nepoznali přestrojeného zajatce Kozakoglu), coţ je 

                                                 
114 Ibid., s. 59-63. 
115 Ibid., s. 76-77. 
116 DUKAS, S. Ηζηνξία ελόο αηρκαιώηνπ, ζ. 13.  
117 VENEZIS, I. Op. cit., s. 96. 
118 Ibid., s. 100. 
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zřetelné na příkladu Chadzimemetise, který drţí tříletý půst. Takový byl totiţ jeho slib 

Bohu za to, ţe jeho zemi zbaví bezvěrců.
119

 Kdyţ Kozakoglu procházel okolo své rodné 

vesnice Kirkindze, potkal místní Turkyně s krásnými látkami a kdyţ se jich zeptal, odkud 

je vzaly:  

 

- Δδψ θνληά, κνπ είπαλ, ήηαλ έλα πινχζην ρσξηφ, ην Κηξθηληδέ. Κη άκα θχγαλ νη Γηανχξεδεο 

ηνπο ηα πήξακε φια. ζα βιέπεηο εδψ κέζα ήηαλ δηθά ηνπο. 

- σζήθαηε, ηνπο είπα. Μα γηαηί δελ ην θάςαλε; 

- Άιια ρσξηά έγηλαλ ζηάρηε. Δζχ δελ πήξεο ηίπνηα; 

- ρη, εγψ πνιεκνχζα. Γελ έθιεςα κα ζθφησζα. 

- Δζχ έθαλεο θαιχηεξα απφ καο [...] (Dukas, s. 37) 

 

[„Tady nedaleko,“ povídali, „byla bohatá obec Kirkindze. A když ďauři odešli, všecko jsme si 

vzali. Co tu vidíš, patřilo kdysi jim.“ 

„Vzali jste si to?“ řekl jsem jim. „Proč jste to nespálili?“ 

„Pravda, druhé vesnice byly vypáleny. Ty sis nic nevzal?“ 

„Ne, já jsem bojoval. Nekradl jsem, já jsem zabíjel.“ 

„Choval ses líp než my [...]“] (Dukas, český překlad, s. 36) 

 

Turci však nechovali nenávist jen vůči Řekům, ještě několikanásobně větší ji 

pociťovali k Arménům. Tato skutečnost svědčí o tom, ţe turecká xenofobie nebyla 

zaměřená jen proti Řekům a její počátky nesahají pouze k balkánským válkám a tudíţ ani 

nezmizí s vyřešením „řeckého problému“ v Malé Asii. Dokonce se z těchto ukázek dá 

usuzovat, ţe Turkům šlo především o „vyhlazení“ Arménů a zbavení se Řeků pro ně 

nebylo primární: «Άξρηζαλ λά’ξρνπληαη πάιη ληφπηνη, άγξηνη, ζθιεξνί ζα ζίδεξα. Μαο 

θνίηαδαλ. Γπξεχαλ θηξί-θηξί αλ είρακε θαλέλαλ Αξκέλε. Ζ ιχζζα ηνπο γη’απηνπλνχο ήηαλ 

δέθα θνξέο πην πνιιή.» (Venezis, s. 95) [Znovu začali přicházet místní, rozzuření 

a nelítostní. Prohlíželi si nás. Neúprosně mezi námi hledali nějaké Armény. Jejich nenávist 

vůči nim byla ještě desetkrát větší než k nám.]. Armén Štěpán jeden z těchto masakrů 

detailně popsal Manolisovi: 

 

 

 

                                                 
119 DUKAS, S. Op. cit., s. 40.  
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[...] θηάζακε ζηελ θξπςψλα ηνπ λεθξνηαθείνπ – θηηαγκέλε γηα ηέηνηεο ψξεο.  

Μφιηο βξεζήθακε ζηε κηζνζθφηεηλε πγξή θαηαθφκβε [...] είδακε πνιχλ θφζκν γνλαηηζκέλν 

λα πξνζεχρεηαη ζηγαλά. Καλείο δε κηινχζε, θαλείο δελ αλάζαηλε [...] Σν κσξφ καο βνγθνχζε 

πνλεκέλα θαη ζε ιίγν άξρηζε λα θιαίεη δπλαηά [...] 

"Θα πξνδσζνχκε γηα έλα κσξφ!" θσλάμαλε κεξηθνί. [...] Όζηεξα αθνχζηεθε κηα ζηγαλή βξαρλή 

θσλή: "Πλίμηε ην, κσξέ! Πλίμηε ην νγιήγνξα! Ση πεξηκέλεηε;" 

[...] πνιιά καδί ρέξηα απισζήθαλε λα η’αξπάμνπλε. Μηα γεξφληηζζα ζηα γξήγνξα ζθέπαζε 

ην θεθάιη ηνπ κ’έλα καμηιάξη. "θίρ’ην, άκνηξε, είπε ζηε κάλα κνπ, ζθίρ’ην δπλαηά 

λα κελ αθνχγεηαη ην θιάκα. Πην δπλαηά. Αθφκα! Αθφκα! Αθφκα. Να... ε... έηζη!" Άπισζε 

ην δηθφ ηεο ρέξη ζην παηδί θη φηαλ η’ απνηξάβεμε, ην θιάκα ηνπ κσξνχ καο ζηακάηεζε 

γηα πάληα. 

[...] 

- ην δηθφ καο ρσξηφ δελ αθήζαλε άληξα δσληαλφ! Σνπο θάςαλε φινπο καδί ζηελ εθθιεζηά. 

(Sotiriu, s. 158-159) 

 

[[...] dorazili jsme do skrýše na hřbitově – která byla postavena právě pro tyto případy. Sotva 

jsme se ocitli v polotmavé vlhké katakombě [...], spatřili jsme spoustu klečících lidí, kteří se tiše 

modlili. Nikdo nemluvil, nikdo nedýchal [...] Naše miminko bolestně kňouralo a po chvíli začalo 

hlasitě plakat [...] 

„Všechny nás prozradí jedno mimino!“ vykřikli někteří. [...] Po chvíli se ozval tichý chrčivý 

hlas: „Uduste ho někdo! Rychle ho uduste! Na co čekáte?“ 

[...] spousta rukou se po něm sápala. Jedna stařena mu rychle přikryla hlavu polštářem. 

„Stiskni ho, ty nešťastnice,“ řekla mé matce, „pořádně ho stiskni, ať není slyšet jeho pláč. 

Silněji. Ještě! Ještě! Ještě. Tak... no... tak!“ Položila svou ruku na děťátko a když ji odtáhla, 

pláč našeho miminka ustal napořád. 

[...] 

„V naší vesnici nezůstal ani jeden živý muž! Všichni shořeli spolu s kostelem!“] 

 

Za vrchol všech těchto událostí a surovostí, které byly během nich páchány, byla 

právem povaţována samotná katastrofa ve Smyrně:  

 

Οη ηζέηεο ηνπ Μπεριηβάλ θαη νη ζηξαηηψηεο ηνπ Ννπξεληίλ ηξψλε αλζξψπηλν θξέαο. πάδνπλε, 

πιηαηζηθνινγνχλε ζπίηηα θαη καγαδηά. πνπ βξνχλε δσληαλνχο, ηνπο ηξαβνχλε φμσ θαη ηνπο 

βαζαλίδνπλε. ηαπξψλνπλε παπάδεο ζηηο εθθιεζηέο, μαπιψλνπλε κηζνπεζακέλα θνξίηζηα 

θη αγφξηα πάλσ ζηηο Άγηεο Σξάπεδεο θαη η’αηηκάδνπλε. (Sotiriu, s. 313) 
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[Behlivanovy čety a Nureddinovi vojáci prahnou po lidském mase. Ničí a vykrádají domy 

a obchody. Když najdou někoho živého, vytahují ho ven a týrají. Ukřižovávají popy, pokládají 

polomrtvá děvčata a chlapce na oltáře a znásilňují je.] 

 

6. 5. 2. Kladný obraz Turka 

Jelikoţ kaţdý z těchto tří autorů měl osobní zkušenost z mírového souţití s Turky 

před válkami, nebyl v jejich dílech pozitivní obraz druhého ničím výjimečným. Důvodem 

k šíření jejich „lidské“ tváře byl i tehdejší celosvětový poválečný trend antimilitaristického 

a humanistického postoje, který měl na čtenáře přenášet důvěru v člověka a naději 

v budoucnost.
120

 

Jelikoţ román Mαηωκέλα ρώκαηα zahrnuje z těchto tří děl nejširší časové rozpětí, 

měla Dido Sotiriu největší prostor k zobrazení kladných i záporných postav druhého a tím 

i příleţitost vystihnout změnu v chování muslimů vůči Řekům a naopak. Hned na začátku 

vystupuje Manolisův přítel z dětství Şevket, se kterým ho vázalo „nezapomenutelné 

přátelství“.
121

 Kdyţ se na vesnicích schylovalo k prvním násilným činům na Řecích, poslal 

Şevketa jeho otec za Manolisovou rodinou, aby je varoval: «- Πάγαηλε, κνχ’πε, πάγαηλε 

λα ηνπ κηιήζεηο. Σνχηα πνπ γίλνπληαη δελ είλαη έξγα ηνπ Θενχ˙ δε ζα καο βγνχλε ζε 

θαιφ.» (Sotiriu, s. 97) [„Běž, řekl mi, běž si s ním promluvit. To, co se děje, není dílem 

Božím; z toho nevzejde nic dobrého.“] 

I během 1. světové války existovali Turci, kteří si váţili a ctili přátelství s řeckými 

obchodníky, jako vesničan Ismael, jenţ přišel do Smyrny, aby za kaţdou cenu splatil svůj 

starý dluh.
122

 Výrazně kladnou postavou byl během války doktor Şukri, který ze tří tisíc 

vojáků nakaţených tyfem, dokázal sedm set zachránit.
123

 Také hospodář Ali, jenţ si váţil 

Manolisovy pracovitosti, a dokonce ho prosil, aby u něj zůstal aţ do konce války:
124

 

 

- Θά’ρεηο θαηαιάβεη, άξρηζε, πσο ε θαιή ζνπ ζπκπεξηθνξά θαη ε αμηνζχλε ζνπ κε θάλαλε 

λα ζ’αγαπήζσ ζαλ παηδί κνπ. [...] Μείλε ην ινηπφλ θνληά καο σο λα ηειέςεη ν πφιεκνο. 

(Sotiriu, s. 151-152) 

 

                                                 
120 KOLITSI, F. Op. cit., s. 23. 
121 SOTIRIU, D. Op. cit., s. 29.  
122 Ibid., s. 70. 
123 Ibid., s. 122-123. 
124 Ibid., s. 139-163. 



66. 

[„Určitě jsi poznal,“ začal,“ že tě mám pro tvé dobré chování a zásluhy rád jako své vlastní 

dítě. [...] Zůstaň tedy u nás, než skončí válka.“] 

 

Jak jiţ bylo zmíněno výše, pracovní prapory představovaly pro Řeky symbol 

nelidského utrpení, útlaku a poníţení ze strany Turků. Přesto se i zde objevili muslimové, 

kteří se ze své vlastní vůle rozhodli odmítnout nenávidět lidi, o nichţ jim bylo řečeno, ţe 

jsou jejich nepřátelé.
125

 Odmítli se podřídit tomuto obecně platnému stanovisku a dál se 

k zajatcům chovali jako k lidem, jimţ byli ochotní i pomoct: 

 

Ήηαλ κηα γθξηνχια κηζνζθεπαζκέλε κε ην θεξεηδέ [...] Όζηεξα πεηά βηαζηηθά πξνο ην κέξνο 

κνπ έλα κεγάιν θνκκάηη δεζηφ ςσκί θ’έλα θπδψλη. 

- Θέιεηο ηίπνηα..., νγινχκ (γηέ; κνπ) ξσηά θνβηζκέλα ε θσλή, ηξέκνληαο θάησ απ’ην 

καχξν πέπιν. 

ηέθσ ρακέλνο, ρηππεκέλνο. Δίλαη κηα θσλή ηφζν ήκεξε. Μα κπνξεί, ινηπφλ, ζηα ηνχξθηθα 

λα γίλε ηέηνηνο ηφλνο; (Venezis, s. 131) 

 

[Byla to stařenka napůl zahalená do závoje [...] Potom ke mně v rychlosti hodila velký kus 

teplého chleba a kdouli. 

„Chceš něco..., oğlum (synu)?“  ptá se bojácně hlas třesoucí se pod černým rouchem. 

Stojím zaražený, zasažen tím tak klidným hlasem. Copak je možné, aby v turečtině zněla taková 

melodie?] 

 

Έλα πξσί ζηάζεθε ζηελ πφξηα ηεο απιήο έλα γεξνληάθη, ρσξηαλφο, άζπξα γέληα. Κξπθά-

θξπθά. Γελ ήηαλ θαλείο άιινο. Μαο γλέθεη λα ηνπ δψζνπκε ηελ ρνχθηα καο. Αλνίγεη 

ηε δηθή ηνπ, καο ην δίλεη θαη θεχγεη βηαζηηθά. Ήηαλ κηα πξέδα θαπλφο, ίζα-ίζα γηα δπν ηζηγάξα. 

Μα ίζα-ίζα. Καη δπν θχιια ηζηγαξφραξην. 

Σελ άιιε κέξα πάιη ηζνππ-ηζνππ ην γεξνληάθη ν Σνχξθνο. Πάιη γηα δπν ηζηγάξα. 

Μα ηα κεηξνχζε κε ην βεδλέ (δπγαξηά); (Venezis, s. 124) 

 

[Jednou ráno před vraty do dvora stanul stařík, vesničan s bílými vousy. Potají, nikdo jiný tam 

nebyl, nám naznačoval, abychom nastavili dlaň. Otevřel tu svou, něco nám do nich vložil 

a rychle odešel pryč. Byla to špetka tabáku, přesně na dvě cigarety. Ale naprosto přesně. A dva 

lístky cigaretového papíru. 

Druhý den zase šup-šup, turecký stařík. Zase na dvě cigarety. Copak to odměřoval na váze?] 

                                                 
125 ILIA, E. L. Οη Έιιελεο θαη νη Σνχξθνη ζην έξγν ηνπ Ζιία Βελέδε. Νέα Δζηία, Tφκνο 141νο, ηεχρνο 1677, 

Athina, 15. 5. 1997, ζ. 774. 
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Další výrazně kladnou postavou byl doktor Kamil, jehoţ dobročinný postoj 

k zajatcům byl tím obdivuhodnější, kdyţ Ilias zjistil, ţe doktorovu matku během války 

zabili Řekové. 

 

- Απφ πνχ είλαη ν Καηκήι-κπεεο; ηνλ ξσηψ [ηνλ Ηζκαήι] γηα ην γηαηξφ. 

- Απ’ηελ Πξνχζα, κνπ ιέεη. 

- Δθεί είλαη ε θακίιηα ηνπ; 

- Ναη. Γειαδή ν παηέξαο ηνπ. Σε κάλα ηνπ... Απηήλ ηε ζθνηψζαλ νη δηθνί ζαο. 

(Venezis, s. 135) 

 

[„Odkud je Kamil bey?“ ptám se (Ismaela) na doktora. 

„Z Bursy,“ odpovídá. 

„Tam žije jeho rodina?“ 

„ Ano. Tedy jeho otec. Jeho matka... Tu zabili vaši.“] 

 

Ilias Venezis pouţívá ve svém díle velmi často ironii a paradoxy, a to i v podání 

Turků. Autor tím chtěl čtenáře přimět o roli druhého přemýšlet a jeho hodnocení nechal na 

něm. Takovým příkladem je situace, kdy si zajatci navzájem vybírali z vlasů vši a ihned je 

pálili v otevřeném ohni, dozorce se k nim sice přidal, ale vši odhazoval do dálky na zem:  

 

Σφηεο ηφ’καζα πσο ηφ’ρνπλ γη’ακαξηία λα θαηλ ηηο ςείξεο ή λα ηηο ζθνηψλνπλ – ζχιινγνο 

ππέξ ησλ δηθαησκάησλ ηνπ αλζξψπνπ˙ θαη γηα ηηο ρείξεο ηνπ. 

[...] 

Κ’χζηεξα έξρεηαη ν χπλνο. Αιιηψο κπνξεί λα ζπκεζήο δχν παηδηθά κάηηα – ηνλ Αξγχξε – 

πνπ ζβήζαλ. Μεο ζε ηνχην ηνλ αγαζφ ιαφ, πνπ ζέβεηαη ηηο ςείξεο, δελ κπνξνχζε άξαγεο 

λα γελλεζή θη απηφο κηα ςείξα; (Venezis, s. 126) 

  

[Tehdy jsem se dozvěděl, že pálit nebo zabíjet vši považují za hřích – spolek na ochranu práv 

člověka; a jeho vší. 

[...] 

A potom už přichází spánek. Jinak by se možná objevily vzpomínky na ty dvě dětské oči – na 

Arjyrise – které vyhasly. Copak se nemohl mezi tento laskavý lid, který má v úctě vši, narodit 

také jako veš?] 
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Nebo kdyţ mladý lékařův pomocník Ismail obdivoval Iliasovu znalost francouzštiny a učil 

se napsat své jméno latinkou. Představoval si při tom, jak si jej budou všichni v jeho rodné 

vesnici váţit, aţ se po válce vrátí:  

 

‘Δ, ηη έκαζεο θεί θάηνπ ζηνλ θφζκν, Ηζκαήι;’ Απηφο ηφηε ζα θάζεηαη θαη ζα ηνπο ιέε πφζσ 

ινγηψ ηξφπνπο έκαζε ζην ζηξαηφ λα ζθνηψλε αλζξψπνπο. Όζηεξα ζα ιέεη: ‘Καη πνχ λα δήηε 

αθφκα;’ Θα ζαιηψλε ην θαιέκη ηνπ, ζα παίξλε έλα ραξηί θαη ζ’αξρίδε λα δνπγξαθίδε: 

I s m a e l. (Venezis, s. 136) 

 

[„Copak ses v tom světě naučil, Ismaeli?“ Pak se posadí a bude jim vyprávět, jakými hroznými 

způsoby se v armádě naučil zabíjet lidi. Potom řekne: „A co byste ještě určitě nečekali?“ 

Nasliní rydlo, vezme si papír a začne malovat: I s m a e l.] 

 

Je na místě zmínit, ţe někteří kladní hrdinové byli inspirováni skutečně ţijícími 

postavami, jak uvádí i sami spisovatelé. Jedná se o Dukasova Chadzimemetise, jehoţ pravé 

jméno bylo Aga Ali Bey. Doktor Kamil byl ve skutečnosti turecký důstojník Kemal, který 

ve válce nezištně a tajně ochránil Venezisovu sestru a otce před tureckými vojáky. A také 

doktor Şukri byl i v reálném ţivotě vojenským doktorem, který během tyfové epidemie 

roku 1916 zachránil v pracovním praporu tisíce Řeků.
126

  

Dido Sotiriu pouţila obraz dobrého a hodného Turka také jako důkaz, ţe Řekové 

nepovaţovali za příčinu katastrofy Turky, ale zájmy cizinců.
127

  

 

6. 5. 3. Obraz Řeka 

Stejnou pozornost si zaslouţí i analýza role Řeků během těchto událostí. V době, do 

které jsou tato tři díla zasazena, převládal a byl přijímán obecně platný obraz anatolských 

Řeků jako vzdělaných, pracovitých, dobrosrdečných obyvatel Malé Asie, jejichţ pravé 

kořeny a domov jsou však spojeny s „mateřským Řeckem“: «[...] θη αο ήηαλε ηα ηνχξθηθα 

ε γιψζζα πνπ κηινχζακε. Άζβεζηε θαληήια έθαηγε ζηελ θαξδηά ε αγάπε γηα ηελ παηξίδα 

καο ηελ Διιάδα.» (Sotiriu, s. 24) [[...] a třebaže jsme mluvili turecky. V našich srdcích 

hořela láska k naší vlasti Řecku jako neuhasitelná svíce]. Kdyţ Sotiriu ve svém díle 

popisovala dobu po 1. světové válce, zahrnula sem i ideje politické koncepce Velké 

myšlenky, které byly tehdy velmi aktuální a Řekové věřili, ţe jsou jiţ opravdu blízko jejich 

                                                 
126 KOLITSI, F. Op. cit., s. 24. 
127 Ibid., s. 25. 
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naplnění. Proto proţívali maloasijští Řekové stavy nadšené euforie, kdyţ se u jejich břehů 

vylodilo řecké vojsko, a proto byli také přesvědčeni, ţe právě oni jsou tou šťastnou 

generací, která bude po pěti stech letech osvobozená z osmanského područí:  

 

αλ αθνχζηεθαλ νη πξψηεο ζάιπηγγεο, γέξνη, ληνί, γπλαίθεο, παηδηά, φινη γνλάηηζαλ, 

αθνχκπεζαλ ην θνχηειν ζην ρψκα· ρχλαλε δάθξπα θαη ιέγαλε κε πάζνο: 

- Διιάδα! Διιάδα καο! Μεηέξα καο! (Sotiriu, s. 207) 

 

[Jakmile zazněly první polnice, staří, mladí, ženy, děti, všichni poklekli, dotkli se čelem země; 

prolévali slzy a procítěně říkali: 

„Řecko! Řecko! Naše matko!“] 

 

Jak uţ bylo řečeno výše, Ilias Venezis a především pak Dido Sotiriu měli tolik 

odvahy a snahy o objektivní přístup, ţe dokázali zneváţit současný heroizovaný obraz 

Řeka jako vzdělaného, váţeného a za všech okolností čestného vlastence a poukázat i na 

tabuizované téma pomsty a násilí, kterého se řecké vojsko dopouštělo na bezmocném 

tureckém obyvatelstvu.
 128

   

Příkladem můţe být sám Manolis, který uţ zapomněl, co si oni sami museli ještě 

nedávno vytrpět od Turků a jednoho z nich dokonce vlastnoručně ubil ţeleznou tyčí:  

 

- Μεηάιιην πξέπεη λα πάξεηο, έιεγε [ν αμησκαηηθφο], φρη ηηκσξία. 

[...] 

ηνλ πφιεκν δελ είλαη εχθνιν λα μερσξίζεηο ηε δνινθνλία απφ ηελ παηξησηηθή πξάμε. 

Δίρα πάξεη κέξνο ζε κάρεο, είρα ζεκαδέςεη θαιά ηνπο ερζξνχο ηεο παηξίδαο κνπ θη ήκνπλ 

πεξήθαλνο γηα ηα θνξκηά πνπ έθαγα. (Sotiriu, s. 224) 

 

[„Medaili bys měl dostat,“ řekl (důstojník), „a ne trest.“ 

[...] 

Ve válce není jednoduché rozeznat vraždu od vlasteneckého činu. Byl jsem v bojích, úspěšně 

jsem mířil na nepřátele své vlasti a byl jsem hrdý na těla, která jsem zasáhl.] 

 

 

 

                                                 
128 Ibid., s. 25. 
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6. 5. 4. Konfrontace společenského postavení Řeků a Turků 

V díle Σν λνύκεξν 31.328 se Ilias Venezis snaţil čtenáři poskytnout ještě jiný 

pohled na vztahy mezi Řeky a Turky, čímţ mu otevřel novou dimenzi vnímání poměrů 

mezi těmito dvěma „znepřátelenými“ národy.
129

 Jednalo se o moţnost změny 

stereotypního postavení, které bylo příslušníkům jednotlivých skupin obecně přisouzeno.    

Takovým příkladem je situace, kdy se pomalu a nevědomky začal stírat rozdíl mezi 

„nadřízenými“ tureckými dozorci a „podřízenými“ řeckými zajatci. Postupem času uţ tyto 

dvě skupiny nestály proti sobě, ale spolu, měly strach ze stejných věcí, válka jim přinesla 

stejné utrpení, jejich osudy si byly velmi podobné:  

 

Έηζη κε ηνλ θαηξφ, ρσξίο λα ην θαηαιαβαίλνπκε, αξρίζακε, νη καθαδάδεο θ’εκείο, λα εξρφκαζηε 

ζηκά. Σα βξάδηα έξρνπληαη πην ηαρηηθά θαη θάλνπλ παξέα καδί καο. Λέκε καδί ηα βάζαλά καο. 

Καη ζηελ θνπβέληα δε καο ιέλ πηα «γεζήξ». Με ηε βαξηά αλαηνιίηηθε θσλή ηνπο ην πξνθέξνπλ 

γεκάην ζεξκφηεηα θαη θαινζχλε: 

- Αξθαληάο (ζχληξνθε). 

[...] 

Άξρηζαλ λα κε κπνξνχλ λα μερσξίδνπλ ηηο δπν κνίξεο, ηε δηθή ηνπο θαη ηε δηθή καο. Σξέκνπλ 

ηνπο αμησκαηηθνχο ηνπο θαη ηνπο ηζανπζάδεο ηνπο δηθνχο καο. Απηνχο ηνπο ίδηνπο κηζνχκε 

θ’εκείο. Ηθεηεχνπλ γηα ην «κεκιεθέη», έλα θαιχβη θάπνπ. Κ’εκείο. 

Λνηπφλ; (Venezis, s. 213 - 214) 

 

[A tak jsme se postupem času, aniž bychom tomu věnovali pozornost, začali s dozorci sbližovat. 

Večer za námi chodívali pravidelněji a povídali si s námi. Svěřovali jsme si navzájem svá 

trápení. A v rozhovoru už nám neříkali „otroku“. Svým hrubým anatolským hlasem vyslovovali 

hřejivě a dobrotivě to jejich: 

„Arkandas (příteli).“ 

[...] 

Naše dva osudy už se od sebe nedaly rozlišit. Měli strach ze svých důstojníků a našich čavušů. 

Ty samé jsme nenáviděli i my. Doprošovali se o kousek půdy a někde nějakou chalupu. My také. 

Takže?] 

 

- ε ηη ινηπφλ μερσξίδαλε αλ ήηαλ Υξηζηηαλφο γηα Σνχξθνη; 

ε ηη μερσξίδαλε; Δκείο ήκαζηε γεζήξ, ήκαζηε δεκέλνη. Δκ’απηνί πνπ ήηαλ ιεχηεξνη; Σν αίκα 

απιάθσζε θαη ηα ελληά θνξκηά – ηη δηαθνξά είρε; (Venezis, s. 211) 

                                                 
129 Ibid. 
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[„V čem byl tedy rozdíl mezi křesťanem a Turky?“ 

V čem byl rozdíl? My jsme otroci, jsme spoutaní. Kdežto ti svobodní? Krev kolovala ve všech 

devíti tělech – v čem byl teda rozdíl?] 

 

Na druhé straně se však v některých případech zvětšovaly společenské rozdíly 

i mezi samotnými Řeky. Kdyţ byl kaţdému tureckému veliteli jednotky přidělen turecky 

hovořící Řek, tito velitelem pověření „tlumočníci“ přirozeně začali svou téměř 

neomezenou moc zneuţívat a v touze se svým nadřízeným zavděčit, páchali snad ještě 

větší zločiny neţ samotní Turci. Takovým vedoucím Iliasovy jednotky byl Michal: 

 

Οη αμησκαηηθνί, γηα λα θάκνπλ ραξηδειήθη, πνπινχζαλ θξπθά ζθιάβνπο, λα δνπιεχνπλ 

ηε λχρηα γηα ινγαξηαζκφ ηνπο. Σνπο θέξλαλ πίζσ ηα ραξάκαηα, θαη ην πξσί ζην πξνζθιεηήξην 

ηνπο μαλαπνπινχζε επίζεκα ην ηάγκα. 

Μα ε κάγγα ηνπ Μηράι – ηζανχο δελ μαλαθάλεθε. Σε ξνχθεμε θείλε ε ρεηκσληάηηθε λχρηα. 

[...] φιε ε κάγγα είρε πνπιεζή «θνπξκπάλ» (ζθαρηάξη γηα ζεζία). (Venezis, s. 170-171) 

 

[Aby si důstojníci přivydělali bokem, tajně prodávali své otroky, kteří v noci pracovali na účet 

svých velitelů. Za svítání je vraceli zpět a ráno na nástupu je prapor oficiálně prodával znovu.  

Ale skupina Michala čavuše už se znovu neobjevila. Ta zimní noc ji pohltila.  

[...] celá skupina byla prodána na „qurban“ (jateční oběť).] 

 

6. 6. Závěr 

Z této analýzy zobrazení Turka v literatuře podle několika hledisek, vyplývá, ţe se 

v těchto třech zkoumaných dílech, především pak v románu Mαηωκέλα ρώκαηα, projevila 

snaha o bourání stereotypních názorů a pohledů na druhého, jenţ ve společnosti převládaly 

zejména po 2. světové válce. Hlavním důvodem této snahy byly záţitky ze ţivota autorů, 

který z části proţili právě na maloasijském pobřeţí. Spisovatelé se pokusili zobrazit Turka 

jako člověka, jenţ má stejný domov, stejné city a proţívá stejné situace, jako jejich 

křesťanští sousedé. Jelikoţ je však role druhého téměř vţdy pouze epizodní, vystupuje 

v dílech buď kladně nebo záporně, není mu dán prostor k hlubšímu projevení jeho 

charakterových vlastností. Ke zmírnění nepřátelského postoje vůči Turkům přispěla 

významnou měrou Dido Sotiriu, kdyţ skutky, do té doby výhradně připisované jen 

druhému, přiřkla i Řekům.  
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7. Závěr 

 
Tato diplomová práce byla věnována rozboru tří vybraných děl, která reagují na 

maloasijskou katastrofu z roku 1922, konkrétně povídky Ηζηνξία ελόο αηρκαιώηνπ 

spisovatele Stratise Dukase a románů Σo λνύκεξν 31.328 Iliase Venezise a Μαηωκέλα 

ρώκαηα Dido Sotiriu. V práci proběhla i komparace společných a rozdílných znaků těchto 

děl s tím, ţe největší pozornost byla věnována stěţejnímu románu Μαηωκέλα ρώκαηα. 

Hlavním cílem této práce však byla analýza zobrazení postav Turků, potaţmo Řeků, které 

v těchto dílech vystupovaly. 

Maloasijská katastrofa se nesmazatelně zapsala do dějin novodobého řeckého státu 

ať uţ proto, ţe byla definitivně ztracena moţnost naplnění Velké myšlenky, která řeckou 

společnost ovládala téměř sto let, nebo proto, ţe během ní přišlo o ţivot tak obrovské 

mnoţství křesťanských Řeků. Zejména však tato událost znamenala konec nepřetrţitého 

více neţ dvoutisíciletého osídlení Malé Asie řeckým obyvatelstvem. Asi milion a půl 

křesťanů muselo tuto oblast opustit a odejít do Řecka, mezi nimi bylo hned několik 

pozdějších spisovatelů. 

Spisovatelé, jenţ ve svých dílech reagovali na události okolo roku 1922, se řadí do 

tzv. maloasijské školy. Jiţ ze skutečnosti, ţe se v novořecké literatuře vytvořila tato 

samostatná skupina autorů, ale i z výčtu významných děl, která jsou do ní řazena, nelze 

souhlasit s některými literárními kritiky 40. a 60. let, jenţ upozorňovali na nedostatečnou 

reflexi maloasijské katastrofy v novořecké literatuře. Spisovatelé patřící se do této skupiny, 

proţili alespoň část svého ţivota v Malé Asii, Konstantinopoli nebo na březích Černého 

moře, tudíţ čerpali z vlastních zkušeností nejen při popisu svého domova a dopadu 

historických událostí na ţivot obyčejných lidí, ale také při zobrazování druhého. 

V kaţdé národní literatuře se setkáváme s určitým stereotypním zobrazováním 

příslušníků jiného národa, etnické či náboţenské skupiny apod. V novořecké literatuře 

hraje roli toho druhého nejčastěji Turek, jehoţ postavení se začíná vyhraňovat zejména po 

roce 1821. Postupem času získal ustálenou podobu zlého, krutého, nevzdělaného 

a nebezpečného národního nepřítele. A to nejen v literatuře, ale i obecně ve společnosti. 

O zmírnění či dokonce vyvrácení těchto předsudků se snaţili především ti, jenţ 

z maloasijských břehů pocházeli. Na poli literatury tedy zejména představitelé maloasijské 

školy.     
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Hlavními hrdiny děl reagujících na maloasijskou katastrofu jsou vţdy Řekové, kteří 

ji zaţili a v dílech je sledován vliv, jaký měly tyto události na jejich ţivoty, jakým 

způsobem se s nimi vyrovnali. Ne jinak tomu bylo i v případě tří děl zkoumaných v této 

práci, které nesou mnoho autobiografických prvků svých autorů.  

Dukasova povídka Ηζηνξία ελόο αηρκαιώηνπ je krátkým příběhem ceněným 

především ze stránky jazykové. Venezisův román Σo λνύκεξν 31.328 je jiţ rozsáhlejším 

dílem popisujícím čtrnáct měsíců proţitých v pracovních praporech. Z hlediska tématu této 

práce je dílo významné proto, ţe v něm autor zobrazil mnohé kladné postavy Turků, ale 

i naznačil záporné chování Řeků. Tím vneslo toto Venezisovo dílo nový rozměr do 

vnímání vztahu „My“ a „Druzí“ necelých deset let poté, co se řeckému národu od Turků 

dostalo tak těţké rány. Ani Venezis ani Dukas ve svých dílech nepátrali po skutečné 

příčině těchto událostí, vnímali je jako situaci, která jednoduše nastala a se kterou se musí 

nějakým způsobem vyrovnat.  

Na rozdíl od těchto dvou autorů uţ Dido Sotiriu ve svém díle Μαηωκέλα ρώκαηα za 

viníky všech neštěstí, jenţ se odehrála v desetiletí mezi balkánskými válkami 

a maloasijskou katastrofou, otevřeně označila západní mocnosti a jejich ekonomické 

zájmy. Její prvotní snaha o objektivitu byla silně narušena vlivem levicové ideologie, díky 

níţ se ve svém díle neubránila aţ propagaci myšlenek komunismu, jichţ byla zastánkyní. 

Jelikoţ její románu zahrnul delší období, lze v něm vysledovat vývoj kvality vztahů mezi 

Řeky a Turky v důsledku právě probíhajících historicko-společenských změn. Její dílo lze 

z hlediska tématu této diplomové práce povaţovat za jedno z přelomových. Dido Sotiriu 

totiţ nejen, ţe do svého díla zasadila velký počet kladných postav Turků, ale také uvedla 

ojediněle velké mnoţství příkladů záporného chování Řeků.  

Dle mého názoru hrála maloasijská katastrofa nejdůleţitější roli ve formování 

obrazu druhého v řecké literatuře 20. století. Jiţ sto let před ní záviselo zobrazování Turka 

na vlivu různých uměleckých směrů a politické propagandy. Po 1. světové válce byli lidé 

ze vzájemných konfliktů vyčerpaní, zvlášť pak na území bývalé Osmanské říše, a proto 

nejen do světové literatury, ale i do široké veřejnosti pronikaly antimilitaristické myšlenky 

a názory, které byly po 2. světové válce ještě intenzivnější. K uměleckému vypořádání se 

s nepřítelem slouţila v novořecké literatuře právě postava Turka (ať uţ národní nepřítel byl 

této národnosti nebo nikoliv) a to dvěma způsoby. Buď se jej spisovatelé snaţili obvinit za 

všechny útrapy, kterými byl řecký národ stíhán, takţe jej prezentovali jako výhradně 

záporného hrdinu nebo chtěli jeho prostřednictvím podpořit myšlenku míru a smíření, 
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v těchto případech vystupovali v dílech i kladné postavy Turků. Mohli bychom 

konstatovat, ţe celá snaha o smíření mezi těmito dvěma národy vyvrcholila v 60. letech 

20. století v dílech Dido Sotiriu.  
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Περίληψη 

ηελ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία αζρνινχκαη κε ηελ εηθφλα ηνπ «Άιινπ» 

ζηα έξγα ηεο λενειιεληθήο ινγνηερλίαο, ηδηαίηεξα κεηά ηε Μηθξαζηαηηθή θαηαζηξνθή. 

Tν θχξην ζέκα απηήο ηεο εξγαζίαο είλαη ε αλάιπζε ηεο απεηθφληζεο ησλ Σνχξθσλ θαη ηεο 

πνηφηεηαο ζρέζεσλ κεηαμχ Διιήλσλ θαη Σνχξθσλ ζε εμάξηεζε κε ηηο εμειίμεηο 

ζην ηζηνξηθφ πεξηβάιινλ. 

Σα γεγνλφηα ηεο Μηθξαζηαηηθήο θαηαζηξνθήο ηνπ 1922 ήηαλ απφ 

ηα ζεκαληηθφηεξα ηεο λενειιεληθήο ηζηνξίαο. Ζ θαηαζηξνθή ηεο κχξλεο ηνλ επηέκβξε 

ηνπ 1922,  κε ηηο αλππνιφγηζηεο απψιεηεο ζε λεθξνχο θαη ηξαπκαηίεο, ζήκαλε ην νξηζηηθφ 

ηέινο ηεο «Μεγάιεο Ηδέαο». Ζ αληαιαγή ησλ πιεζπζκψλ πνπ αθνινχζεζε απνηέιεζε 

κηα ζθιεξή εκπεηξία, ε νπνία ζεκάδεςε ηφζν ηελ θνηλσλία ηεο κεηξηθήο Διιάδαο φζν 

θαη ηηο δσέο παξαπάλσ απφ 1.500.000 πξνζθχγσλ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ ήηαλ θαη πνιινί 

ζπγγξαθείο.  

Οη πεδνγξάθνη πνπ θαηάγνληαλ απφ ηε Μηθξά Αζία έγηλαλ κάξηπξεο απηψλ 

ησλ γεγνλφησλ θαη ζηα έξγα ηνπο εκπλεχζηεθαλ απφ ηηο πξνζσπηθέο ηνπο εκπεηξίεο. 

ηε λενειιεληθή ινγνηερλία ππάξρνπλ πνιιά έξγα, ηα νπνία πεξηγξάθνπλ ηε δσή 

ζηε Μηθξά Αζία πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηνπ πνιέκνπ, ηελ Καηαζηξνθή θαη ηα επαθφινπζά 

ηεο. Γηα ην ζέκα ηεο εξγαζίαο κνπ επέιεμα ηξία ζεκαληηθά έξγα απηήο ηεο νκάδαο, 

ηα νπνία είλαη: Ηζηνξία ελόο αηρκαιώηνπ ηνπ ηξαηή Γνχθα, Σν λνύκεξν 31.328 ηνπ Ζιία 

Βελέδε θαη Μαηωκέλα ρώκαηα ηεο ζπγγξαθέσο Γηδψο σηεξίνπ.  

 Καη ζηα ηξία έξγα ππάξρνπλ απηνβηνγξαθηθά ζηνηρεία ησλ ζπγγξαθέσλ. 

Ο ηξαηήο Γνχθαο δελ αλαθέξεη θαλέλα απφ ηα ηζηνξηθά γεγνλφηα ζην έξγν ηνπ, 

ζπλαηζζεκαηηθά δελ εκπιέθεηαη κε ηνλ ήξσά ηνπ, θαη ηελ πξνζνρή ηνπ δίλεη εηδηθά 

ζηε κνξθή ηεο γιψζζαο. Ο Ζιίαο Βελέδεο είλαη ν ίδηνο ν ήξσαο ηνπ κπζηζηνξήκαηφο ηνπ. 

Οχηε απηφο δίλεη ζεκαζία ζην ηζηνξηθφ πεξηβάιινλ, φκσο ζε ζχγθξηζε κε ηνλ Γνχθα 

κέζσ εηξσλίαο θαη παξαδφμνπ δείρλεη ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπ. Ζ Γηδψ σηεξίνπ έγξαςε 

ην κπζηζηφξεκά ηεο ζαξάληα ρξφληα κεηά ηελ Καηαζηξνθή θαη ν ζθνπφο ηεο ήηαλ 

δηαθνξεηηθφο απφ ηνλ ζθνπφ ησλ παξαπάλσ ζπγγξαθέσλ. Ζ σηεξίνπ ηνλίδεη ηα ηζηνξηθά 

γεγνλφηα, ςάρλεη γηα ηνπο ππαίηηνπο ηεο θαηάζηαζεο ηνπ 1922 θαη αλνηρηά αλαθέξεη 

ηηο πνιηηηθέο ζέζεηο ηεο. ια απηά φκσο επεξεαζκέλα απφ ηελ αξηζηεξή ηδενινγία.  

Καη νη ηξεηο ζπγγξαθείο παξνπζηάδνπλ ζηα έξγα ηνπο ηε ζρέζε «Δκείο» 

κε ηνλ «Άιινλ». ε απηή ηελ πεξίπησζε ηνλ «Άιιν» εθπξνζσπεί πάληα ν Σνχξθνο. Λφγσ 

ηεο πξνζσπηθήο εκπεηξίαο πξνζπαζνχζαλ νη ζπγγξαθείο πνπ θαηάγνληαλ απφ ηε Μηθξά 
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Αζία λα ειαθξψζνπλ ην ξφιν ηνπ Σνχξθνπ σο ‘εζληθνχ ερζξνχ’. ε απηά ηα έξγα βέβαηα 

παξνπζηάδνληαη νη ζθιεξνί, θαθνί, ακφξθσηνη Σνχξθνη πνπ κηζνχλ ηνπο Υξηζηηαλνχο, 

αιιά θαη κεξηθνί θαινί, θαιφθαξδνη, ηίκηνη πνπ εηιηθξηλά ζέινπλ λα βνεζήζνπλ 

ηνπο ζπλαλζξψπνπο ηνπο ζηηο θξίζηκεο ζηηγκέο θαη αο είλαη  Έιιελεο.  

Σν κπζηζηφξεκα Μαηωκέλα ρώκαηα ζεσξείηαη επαλαζηαηηθφ επεηδή ήηαλ ε πξψηε 

θνξά πνπ θάπνηνο παξαδέρηεθε θαη κίιεζε ηφζν αλνηρηά γηα ηηο ηξνκεξέο πξάμεηο 

ησλ Διιήλσλ ζηελ πεξίνδν ηεο Διιεληθήο Δθζηξαηείαο. Ζ πξνζπάζεηα λα δεκηνπξγεζεί 

ε ζεηηθή εηθφλα ηνλ «Άιινλ» εμππεξέηεζε θαη ζηελ θνηλή αληηπνιεκηθή ηδενινγία, 

ε νπνία θπξηάξρεζε ζηελ κεηαπνιεκηθή πεξίνδν. 
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