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4. OSVÍCENSTVÍ

4.1. Obecný úvod
Osvícenství je duchovní, intelektuální a společenské hnutí 17. a 18. století, které se začalo
formovat v Anglii v souvislosti s rozvojem anglického empirismu a postupně se rozšířilo po celé
Evropě i v Severní Americe. Zasáhlo všechny oblasti lidského myšlení: znamenalo převrat v otázkách etických i estetických, filozofických i náboženských, změnilo pohled na vztah člověka k Bohu
a církvi i k přírodě. Jeho hlavními principy byly racionalismus, svobodné myšlení a humanismus,
ke kterým je třeba dospět prostřednictvím zkvalitnění a šíření vzdělávání.
Některé základní principy logického myšlení dnešní doby byly stanoveny právě osvícenci, byť
jsou v současnosti natolik přirozenými a samozřejmými, že si tuto skutečnost jen málokdo dostatečně uvědomuje. Osvícenské duchovní, etické a estetické principy, do té doby neznámé, se staly
základem dnešních konceptů občanské svobody a rovnosti, pokroku a lidských práv.
Právě v době osvícenství pojmy jako demokracie v dnešním slova smyslu, společenská spravedlnost, všeobecné vzdělávání, svoboda jednotlivce, svoboda projevu aj. začaly formovat politické
a intelektuální hodnoty, vedly ke společenskému uvědomění člověka, které se pak projevilo řadou
revolučních hnutí po celé Evropě.
Osvícenství je také první celoevropské hnutí, které bylo inspirováno mysliteli různých zemí
s rozdílnou kulturní a intelektuální tradicí.
Francouzští osvícenci pocházeli z naprosto odlišného politického a společenského prostředí
než osvícenští intelektuálové na Balkáně. Francie měla silnou tradici centralizující a absolutistické vlády. Vysoce centralizovaný stát měl prostřednictvím složitých mocenských mechanismů pod
kontrolou celý politický i společenský systém, ale také oblast kultury a vzdělávání od vědeckého
výzkumu po literární produkci. To vše bylo možné díky mocenské podpoře dalšího činitele, kterým byla katolická církev. Osvícenství jako intelektuální a filozofické hnutí se tak do značné míry
formovalo jako odpor proti jejímu světonázoru, ale i proti její společenskopolitické roli. Centralizace moci a pronásledování projevů svobodného myšlení (protireformace) napomohly vytvořit
klima strachu, ale i odporu proti všem formám moci i proti stávajícímu řádu, který potlačuje
lidskou přirozenost.
Osvícenství požaduje spravedlivý stát, kde církev bude oddělena od státu a který bude pečovat
o blaho svých občanů (humanizace trestního práva, spravedlivý daňový systém aj.) a bude vycházet
z racionálních principů práva a rovnosti, jak je vyjadřuje heslo svobodných zednářů, které si později
přisvojila Francouzská revoluce: svoboda, rovnost, bratrství. Osvícenství tedy dodalo filozofii jasně
politický a společenský rozměr, který již dávno ztratila.
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V západní Evropě mělo osvícenství nejvíce plošný charakter, zasáhlo nejen vzdělanou elitu a částečně klérus, ale i střední vrstvu, měšťanstvo se začíná zajímat o vzdělání, podílí se na literární produkci a postupně se chce podílet také na veřejném životě a řízení státu. Důležitým faktorem je také
zlepšování dostupnosti informací prostřednictvím zvýšení produkce tiskovin10 i zkvalitnění dopravních sítí. Ve městech vznikají tzv. salóny, kde jsou probírány otázky umění i filozofie a politiky. Velký rozmach zaznamenává věda, která je založena na metodě pokusu a vlastního pozorování. Zájem
o přírodu podporuje rozvoj fyziky, chemie a biologie, vznikají nové disciplíny jako filozofie dějin
nebo politická ekonomie.
V r. 1751 a následujících 20 let vychází ve Francii pod vedením filozofa Denise Diderota a matematika Jeana le Rond d᾽Alamberta obrázkový naučný slovník Encyklopedie, aneb Racionální slovník
věd, umění a řemesel, jehož cílem bylo zaznamenat veškeré lidské znalosti a dovednosti té doby a poskytnout tak přístup k univerzálnímu vzdělávání širší veřejnosti. I prostřednictvím periodik, která
začala být vydávána koncem 17. století, se jejich vliv rychle šíří po Evropě i v koloniích a jejich snaha
je napodobována i v jiných zemích.
Zatímco francouzské osvícenství mělo silně protimocenský charakter a vyvrcholilo Francouzskou revolucí, v dalších oblastech Evropy nabývalo toto hnutí různorodou podobu. Anglie, kolébka
osvícenství, jako nejvíce rozvinutá země z pohledu politického, ekonomického i technologického,
nezaznamenala revoluční vývoj jako Francie, a to především proto, že k revolučním změnám zde
došlo již v 17. století. Ve střední Evropě (Rakousko, Prusko) a v Rusku se hnutí projevilo ve formě
osvícenského absolutismu, kdy k reformám docházelo „shora“, panovníci sami prosazovali řadu
rozsáhlých reforem, které však neměly dopad na sociální rozvrstvení v těchto zemích.

4.2. Řecké osvícenství
Řecké osvícenství nelze striktně omezit národnostně ani geograficky, vzešlo z promísení pokrokových proudů v multinárodnostním a multináboženském prostoru Balkánu, v oblastech pod osmanskou nadvládou, kde jako lingua franca a jazyk vzdělávání sloužila řečtina. Ovlivnilo také vývoj
v okrajových oblastech sousedících s jihovýchodním Balkánem, kde byl významně zastoupen řecký
živel: východní Středomoří, centra řecké diaspory v západní a střední Evropě (Benátky, Paříž, Vídeň,
dnešní Budapešť) a jižním Rusku (Oděssa).
Situace v řecky mluvících oblastech se zásadně lišila od stavu v západní Evropě a měla svá
specifika: osmanská nadvláda, bohaté kulturní dědictví antiky, na druhé straně ovšem absence
přípravné fáze, kterou pro západní Evropu byla renesance. Renesance sice do jisté míry ovlivnila
řeckou kulturu, nicméně se značným zpožděním a na geograficky omezeném prostoru (Kypr,
Rhodos, Kréta, Sedmiostroví). Většina řecky mluvících oblastí nebyla jejím vlivem poznamenána.
Důležitým aspektem byla také absence organizovaného vzdělávacího systému, nižší školství
obvykle zajišťovala církev, případně soukromí učitelé, jediná organizovaná škola byla při konstantinopolském patriarchátu. Kvalitnější vzdělání poskytovaly školy zakládané v diaspoře (především v Itálii), vysokoškolská studia byla možná pouze na evropských univerzitách, z nich měly

10

První časopisy se objevují ke konci 17. století v Itálii. K vydávání periodik pak postupně dochází i v dalších zemích. První řecký časopis je vydáván ve Vídni na konci 18. století.
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pro rozvoj řecké vzdělanosti zásadní význam především univerzity v Padově a Bologni, později
i ve Vídni, Paříži a dalších evropských centrech.
Nicméně, jak uvidíme dále, neznamená to, že by evropské oblasti pod tureckou nadvládou byly
na osvícenství zcela nepřipravené. Důležitou roli sehráli učenci, často z okruhu fanariotů, kteří
studovali na evropských univerzitách, sledovali vývoj v Evropě, byli v kontaktu s evropskými intelektuály a nové myšlenky pak přinášeli i do oblasti Balkánu. Důležitým spojovacím článkem mezi
Balkánem a Evropou se stala také vzmáhající se střední vrstva obchodníků, obvykle vzdělaných
a zajímajících se o nové myšlenkové proudy.
Řečtí osvícenci mají stejné požadavky jako představitelé hnutí v Evropě. Základním je požadavek na rozšíření a zkvalitnění vzdělávání, kterému je přikládán zásadní význam pro rozvoj společnosti a v konečném důsledku i pro politické osvobození národa. Řečtí osvícenci sami studují na evropských univerzitách, věnují se různým vědním disciplínám, sepisují vědecká pojednání, gramatiky
a slovníky živé řečtiny, řada z nich odmítá učit na univerzitách a působí na venkovských školách.
Řecky psaná díla, která byla v této době publikovaná, byla ze své velké části věnována právě
pedagogickým otázkám (Misiodax, Katartzis). V oblasti vzdělávacího systému můžeme v 18. století sledovat pozitivní změny. Zatímco v předchozí době byla jedinou organizovanou vzdělávací
institucí škola při konstantinopolském patriarchátu a na nižším stupni bylo vzdělávání také v rukou církve, v 18. století se situace mění, jsou budovány školy podle západního systému. Vznikají tzv. akademie (vzdělávací instituce odpovídající dnešním středním školám), které se nejdříve
zaměřují na studium starořečtiny a rétoriky, ale od poloviny 18. století zavádějí nové předměty:
logiku, fyziku, geografii, moderní jazyky (francouzština, italština). Nacházely se např. v Jasách
a Bukurešti a také na Athosu, kde se vyučovala kromě teologie také fyzika a logika a kde jedním
z prvních ředitelů byl Evgenios Vulgaris. Další centra vzdělávání byla v Epiru a západní Makedonii (v Ioannině, Artě, Metsovu, Kastorii, Kozani, Moschopoli), v Thessálii (Ambelakia, Tyrnavos),
v oblasti Pilia (Zagora, Milies), dále na ostrovech Chiu, Patmu a v Malé Asii (Kydonies, Smyrna).
S problematikou vzdělávání souvisí otázka jazyka, která postupně získává konfrontační charakter. Je požadována dostupnost vzdělání širším vrstvám, tedy výuka v živém jazyce jim srozumitelném. Ke konci 18. století je nastolena také otázka jazyka národní literatury a oficiálního
jazyka budoucího řeckého státu.
Konstantinos Dimaras dělí řecké osvícenství do tří období:
a) polovina 18. století až 1774 (smlouva Küčuk Kajnardži): vliv Voltaira, nejvýznamnějšími
představiteli jsou E. Vulgaris a I. Misiodax,
b) 1774 až konec 18. století: vliv encyklopedistů, rozmach věd, hlavními představiteli jsou
D. Katartzis a Rigas Velestinlis,
c) konec 18. století až 1821: vyostření jazykové otázky, obrat k antice, hlavním představitelem
je A. Korais.
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4.2.1. První fáze řeckého osvícenství (od poloviny 18. st. do r. 1774)
První, průkopnické období začíná kolem poloviny 18. století a končí rokem 1774, kdy po rusko-turecké válce byla uzavřena smlouva v Küčuk Kajnardži, která zajišťovala Řekům v osmanské
říši řadu privilegií. Rozšíření evropského obchodu a průmyslová revoluce přivedly řecké obyvatelstvo do užšího styku s ostatním evropským světem. Tento vývoj přispěl k nárůstu zájmu o překlady z evropských jazyků, jsou překládána díla evropských osvícenců a zvyšuje se i produkce
řecky psaných knih věnovaných otázkám pedagogiky, filozofie, filologie aj., klesá naopak produkce církevní literatury. Řecké tisky jsou vydávány ve významných centrech diaspory: Benátky,
Florencie, Lipsko, Vídeň aj. Je to doba vlivu Voltairova díla, mezi nejvýraznější postavy patří
Evgenios Vulgaris a Iosipos Misiodax, oba propagátoři vzdělávání širších vrstev, přesto zastánci
rozdílných řešení jazykové otázky.
Evgenios Vulgaris (Ευγένιoς Βούλγαρις/Βούλγαρης, 1716–1806) byl kněz, filozof a spisovatel
z Kerkyry, autor rozsáhlého literárního díla, zastánce pokrokových myšlenek, mimo jiné v oblasti
vzdělávání. Své osvícenské názory prosazoval během svého působení na školách v Ioannině, Kozani, na Athosu i v Konstantinopoli. Napsal řadu pojednání z oblasti teologie, filologie, filozofie,
práva, politiky, astronomie i matematiky, zajímal se např. o otázky náboženské tolerance (Pojednání o náboženské toleranci, Σχεδίασμα περὶ τῆς ἀνεξιθρησκείας,11 Lipsko 1768) nebo působení
hudby na člověka. Významně jej ovlivnili John Lock, Leibnitz a Voltaire, jejichž díla překládal
do řečtiny. Vědecké spisy psal silně archaizujícím jazykem, zastával názor, že předpokladem pro
studium filozofie je znalost staré řečtiny, pouze jazyk Platóna je podle něj schopen vyjádřit složité
filozofické pojmy. V tomto směru kritizoval i svého, v otázce jazyka mnohem liberálnějšího, žáka
Misiodaka. Pro parafráze Voltairových povídek ale zvolil patnáctislabičný jamb a živou řečtinu
založenou na konstantinopolském a sedmiostrovním dialektu. V r. 1772 byl pozván do Ruska
Kateřinou Velikou, která ze svého dvora chtěla vytvořit kulturní osvícenské centrum a podporovala Řeky v rámci své protiturecké politiky. V Rusku prosazoval řecké národní zájmy, psal petice,
ve kterých žádal Kateřinu o osvobození Řecka. Po vypuknutí Francouzské revoluce, kdy se evropští panovníci včetně Kateřiny odvrátí od pokrokových myšlenek, stane se i Vulgaris symbolem
konzervativního přesvědčení, proti kterému dříve bojoval. Zavrhuje nejen myšlenky revoluce, ale
i Voltaira, kterého uvedl do řecké literatury.
Voltairovy myšlenky vdechly nový život řeckému intelektuálnímu prostředí. Dalším průkopníkem osvícenství byl Vulgarisův žák Iosipos Misiodax/Misiodakas (Ιώσηπος Μοισιόδαξ/
Μοισιόδακας, 1730–1800), příklad vzdělaného osvícenského intelektuála, který se zabýval etikou, geografií, fyzikou, matematikou i pedagogikou (O výchově dětí, Περὶ παίδων ἀγωγής, Vídeň
1779). Své názory se pokusil uplatnit v praxi jako ředitel akademie v Jasách, odkud byl ale pro
své pokrokové postoje odvolán. Poté cestoval po významných evropských centrech – Bukurešť,
Benátky, Terst, Vídeň. Propagoval užívání živé řečtiny, jazyka srozumitelného všem vrstvám a podle něj vhodného pro všechny stupně škol a obecně pro všechny účely, včetně vědeckých, tak jak
tomu bylo u ostatních moderních evropských národů. Svou nesnadnou práci v těžkých podmínkách zaostalého řeckého venkova popsal v díle Apologie (Ἀπολογία, Vídeň 1780), ve kterém prezentuje myšlenky Newtona a Johna Locka. Lockovo dílo také jako první přeložil do živé řečtiny.

11 V tomto díle autor poprvé používá termín ἀνεξιθρησκία, tedy náboženská tolerance.
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Beletristická produkce 18. století, která vzniká ve fanariotských kruzích, nedosahuje vyšší
úrovně. Νení ovlivněna krétskou ani lidovou tradicí jako literatura Ionských ostrovů, vzniká spíše
ojediněle a je psána archaizujícím jazykem nebo mluvenou nekultivovanou řečtinou s příměsí
mnoha tureckých slov. Zásadní přínos fanariotů spočívá spíše ve zprostředkování osvícenských
myšlenek, podpoře vzdělanosti národa, zájmu o přírodní vědy a pedagogiku než v samotné literární produkci.
Za velkého básníka století, kterého napodobovali a uznávali současníci i pozdější spisovatelé, byl považován fanariota Konstantinos Dapontes (Κωνσταντίνος/Καισάριος Δαπόντες,
1713/14–1784). Jeho poezie zapadá do ovzduší 18. století, doby obrovské touhy po vědění, po nových informacích, umělecká hodnota literární tvorby ustupuje do pozadí. Dapontes prožil rušný
život, cestoval, studoval v Bukurešti, Jasách i Konstantinopoli, stal se tajemníkem valašského knížete Konstantina Mavrokordatose a svou životní pouť zakončil jako mnich na poloostrově Athos.
Je autorem didaktických a moralizujících děl, parafrází klasických autorů (Hérodotos, Euripidés,
Plútarchos) a církevních hymnů, jeho dílo ale také podává množství poutavých informací o tehdejší situaci v podunajských knížectvích. Je velmi pestré a obsáhlé, psané lidovým jazykem s častým užitím patnáctislabičného jambu, k autorovým přednostem patří smysl pro humor a ironii.
O jeho oblibě svědčí skutečnost, že jeho básně byly hojně vydávány.
V následujícím úryvku z veršovaného autobiografického vyprávění Zahrada Charitek (Κῆπος
Χαρίτων, sepsané 1768) Dapontes chválí mnišský život.
Βαρέθηκε εἰς τὸ κελί; ἔβγα νὰ περπατήσης
καὶ τῆς ἐρήμου τὰ πολλὰ καλὰ νὰ σεργιανίσης.
Στὴν βρύση σύρε τοῦ νεροῦ, σύρε στὸ περιγιάλι,
γεμάτο ὡραιότητα, μία χαρὰ μεγάλη.
Πήγαινε εἰς τὰ σπήλαια, πήγαινε στὰ κελία
τῶν παλαιῶν τῶν ἀσκητῶν, παλάτια τὰ θεῖα.
Τὸ Κύριε ἐλέησον ὅμως ἂς μὴ σὲ λείψη,
καὶ τοῦ ἐλέους ἡ πηγὴ ἂν θέλης νὰ μὴ στύψη.
Βλέπεις βουνό; κάμπον θωρεῖς; θαύμαζε τὴν σοφίαν
ἐκείνου τοῦ δημιουργοῦ καὶ παντοδυναμίαν.
Δάση καὶ λόγκους περπατεῖς, φάραγγας καὶ κοιλάδες,
θυμοῦ, στοχάζου καὶ μιμοῦ τοὺς παλαιοὺς ἀβάδες.
Εἶδες θηριό; μὴ φοβηθῆς, δὲν εἶναι γιὰ τ᾽ ἐσένα.
Εἶδες τὸ φίδι; μὴ συρθῆς· δὲν σὲ τολμᾶ κανένα.
Εἶδες καὶ τὸν διάβολον;, τὸν φοβερὸν ἐχθρόν σου;
μὴ φοβηθῆς, μὴ ταραχθῆς, δεῖξε του τὸν σταυρόν σου.
Ἔκαμες τὸ σεριάνι σου; γύρισε στὸ κελί σου,
ἔπαρε τὸ ἐργόχειρον ἢ πιάσε τὸ χαρτί σου.
Βαρέθηκες δὲ καὶ αὐτά; πιάνεις τὸ τσαπάκι·
βαρέθηκες καὶ τὸ τσαπί; πάρε τὸ τσικουράκι.
Βαρέθηκες δὲ καὶ αὐτά; πιάσε τὸ κομποσχοίνι·
τὸ κομποσχοίνι στὴν καρδιὰ μία χαρὰ σοῦ χύνει.12

12 POLITIS (1968): 25 a 26.
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4.2.2. Druhá fáze řeckého osvícenství (od r. 1774 do konce 18. století)
Od smlouvy v Küčuk Kajnardži se oblast Balkánu, podunajská knížectví i jižní Balkán, otvírají
mezinárodnímu obchodu, vytváří se silná námořní obchodní síť mezi Západem, východním Středomořím a Černým mořem. Do popředí se dostává střední třída obchodníků, často vzdělanců, kteří
se zajímají o nové myšlenkové proudy a stávají se zprostředkovateli kontaktů se západním světem.
Druhé období je ovlivněno francouzskými encyklopedisty, rozvíjí se a stoupá zájem o přírodní vědy, filozofii a pedagogiku. Současně je to období sebeuvědomování balkánských národů, které v následujícím století vedlo ke zrodu balkánských národních států. Charakteristickým
představitelem je fanariota a učenec Dimitrios Katartzis, mezi jeho přívržence a žáky patří Rigas
Velestinlis Ferreos.
Dimitrios Katartzis (Δημήτριος Καταρτζής, 1730‒1807) pocházel z významné fanariotské
rodiny, studoval práva v Konstantinopoli a poté vstoupil do služeb Alexandra Ypsilantise.13 Svou
úřední dráhu zakončil jako soudce a velký logothet Valašska (Μέγας λογοθέτης – prostředník mezi
patriarchátem a Portou), většinu svého života strávil v Bukurešti. Byl mecenášem vědců, ovlivněný
encyklopedisty, a také vynikající a ve své době uznávaný filolog. Jeho předními zájmy bylo vzdělávání a jazyk. Ve svých spisech podal návrh reformy vzdělávání podle západních vzorů, základním
požadavkem bylo užití tzv. přirozeného jazyka (φυσική γλώσσα), tedy kultivované živé řečtiny, která byla podle Katartzise jedinou formou jazyka vhodnou pro vzdělávání lidu. Jeho návrh na výuku
klasické řečtiny prostřednictvím řečtiny živé vyvolal značný odpor. Přesto, že Katartzisovo dílo
nebylo za jeho života vydáno (vydal je souborně až K. Dimaras v r. 197014), již jeho současníci jej
uznávali jako učence s pokrokovými názory a znalce nové i staré řečtiny. Měl nepopiratelný vliv
na řadu představitelů řeckého národního obrození, jako byli Rigas Velestinlis, Grigorios Konstantas
nebo Daniil Filippidis. O jeho názorech vypovídá i název jednoho z jeho spisů:
Σχέδιο ὅτ' ἡ ῥωμαίκια γλῶσσα, ὅταν καθὼς λαλιέται καὶ γράφετ᾽ ἔχει στὰ λαογραφικά
της τὴ μελῳδία, καὶ στὰ ποιητικά της ῥυθμό, καὶ τὸ πάθος καὶ τὴν πειθὼ στὰ ῥητορικά
της. Ὅτι τέτοια, εἶναι σὰν τὴν ἑλληνική, κατὰ πάντα καλίτερ᾽ ἀπ᾽ ὅλαις ταῖς γλώσσαις.
Κι ὅτ᾽ ἡ καλλιέργιά της, κ᾽ ἡ συγγραφὴ βιβλίων σ᾽ αὐτήνα, εἶναι γενικὴ καὶ ὁλικὴ
ἀγωγὴ τοῦ ἔθνους.15
Katartzisovy názory na jazykovou otázku můžeme považovat za začátek dimotikismu jako
uceleného jazykového systému, který dále rozvíjeli autoři jako Solomos, Psycharis nebo Palamas,
a to přesto, že se Katartzis sám později přizpůsobil tlaku svých odpůrců a psal v jazyce odpovídajícím jednoduché katharevuse.
Ve spise Σχέδιο τῆς ἀγωγῆς τῶν παιδιῶν Ρωμηῶν καὶ Βλάχων, ποὺ πρέπει νὰ γένεται μετὰ λόγου
στὰ κοινὰ καὶ σπητικὰ σκολειά (Návrh na vzdělávání dětí Řeků a Valachů, které je třeba provádět slovem ve společných i domácích školách) rozvíjí myšlenky J. Locka a J. J. Rouseaua. Podle vzoru francouzské Encyklopedie chtěl vytvořit řeckou encyklopedii, napsal ale jen úvod Γνῶθι σαὐτόν (Poznej
sám sebe), ve kterém se objevuje první pokus o vytvoření soupisu novořecké bibliografie.
13 Významný fanariota, který zastával úřad správce Valašska, během rakousko-turecké války byl zajat rakouskými orgány a v letech 1788 až 1791 internován v Brně, v r. 1807 byl v Konstantinopoli popraven.
14 Dimitrios Katartzis, Εὐρισκόμενα, Ed. Konstantinos Dimaras, Athina 1970.
15 KATARTZIS (1999): 10.
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Novými metodami geografie založenými na vlastním pozorování se zabývali učenci pocházející z oblasti Pilia Daniil Filippidis (Δανιήλ Φιλιππίδης, 1750–1832) a Grigorios Konstantas
(Γρηγόριος Κωνσταντάς, 1753–1844), kteří se v jednom z nejvýznamnějších děl řeckého osvícenství Moderní geografii (Νεοτερικὴ Γεωγραφία, první díl vydán ve Vídni r. 1791) nejen pokusili
popsat soudobou Evropu, ale současně propagovali moderní osvícenské postoje. Ve svém cestopisném díle živou řečtinou odsoudili sociální nerovnost, nevzdělanost a špatný správní systém
osmanské říše.
Po roce 1789 můžeme sledovat na Balkáně intenzivní odezvu Francouzské revoluce. Její propuknutí a průběh podpořilo šíření revolučních myšlenek v této oblasti, jejichž představitelem je
Rigas Ferreos. Důležitými centry revolučních nálad jsou podunajská knížectví, diaspora (Vídeň)
a Ionské ostrovy.
Rigas Velestinlis Ferreos (Ρήγας Βελεστινλής Φερραίος, 1757–1798), spisovatel, politický
myslitel a revolucionář, svým dílem výrazně poznamenal svou dobu a po období osvícenského kosmopolitismu podpořil přechod k době národního sebeuvědomování balkánských etnik.
Ve středu jeho zájmu stála otázka etických principů, z nich vycházejících právních norem budoucích svobodných balkánských států a podmínky jejich vzájemné koexistence. Současně se jako
osvícenský autor zajímal o přírodní vědy, sám psal poezii a překládal soudobou evropskou prózu.
Narodil se ve vesnici Velestino (starověké Ferrai), studoval západní jazyky v Konstantinopoli
a poté po určitou dobu pobýval na dvorech správců podunajských knížectví. Po r. 1790 odešel
do Vídně, kde začal spolupracovat s místní řeckou diasporou, především s bratry Puliosovými,
kteří ve Vídni založili tiskárnu a mezi lety 1790–1797 zde přes neustálý tlak a omezování ze strany
rakouských úřadů vydávali řecké noviny Ἐφημερίς.16
Ve Vídni vydal sbírku krátkých milostných příběhů Škola něžných milovníků (Σχολεῖον τῶν
ντελικάτων ἐραστῶν, 1790), překlad z francouzského originálu prozaika Restifa de la Bretonne.
Touto sbírkou Rigas uvedl do novořecké literatury nový typ románové prózy. Do té doby byly pokusy o novořecký román velmi neumělé, většinou se nejednalo o čistě literární snahy, ale o díla didaktická a moralizující. Po umělecké stránce dílo není nijak výjimečné, próza je prokládána milostnou
poezií v patnáctislabičném jambu, která nejspíš pochází z fanariotských kruhů, je psána mluveným
jazykem s příměsí tureckých slov.
Rigasův překlad měl zřejmě velký ohlas. Dva roky poté vychází ve Vídni sbírka povídek Výsledky lásky (Ἔρωτος ἀποτελέσματα, 1792) od neznámého autora, původně neprávem připisována
právě Rigasovi. Tři milostné povídky situované do Konstantinopole popisují čistou lásku dvou
mladých lidí až po jejich sňatek, próza je opět prokládána fanariotskou poezií.
Ještě v r. 1790 vychází dílo Antologie přírody pro důvtipné a učenlivé Řeky (Φυσικῆς ἀπάνθισμα,
διὰ τοὺς ἀγχίνους καὶ φιλομαθεῖς Ἕλληνας), které je věnováno přírodním vědám a je napsané formou dialogu žáka a učitele. Rigas vychází z francouzské Encyklopedie a dalších francouzských
a německých textů, jeho cílem je přiblížit řecky mluvícím obyvatelům Balkánu evropské osvícenství, podpořit jejich schopnost nezávislého myšlení a připravit je na boj za svobodu. Je přesvědčen, že přírodní vědy upevňují racionální myšlení, které otevírá cestu k duchovnímu osvobození
člověka. Současně se Rigas zabývá i didaktickou stránkou a svoje dílo se snaží podat velmi srozumitelně, v živé řečtině, tak, aby bylo přístupné širší veřejnosti.

16 První řecké noviny Ὁ Ταχυδρόμος τῆς Βιέννης (Vídeňský listonoš) byly vydávány také ve Vídni, a to
pouze během r. 1784, žádné ze tří čísel se ale nedochovalo.
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V krátkém úvodu Πρὸς τοὺς ἀναγνώστας komentuje současný stav vědění v řecky mluvících
oblastech a zdůrazňuje, nakolik je pro něj podstatná dobrá srozumitelnost všem Řekům žádostivým poznání:
Κάθε νουνεχὴς φιλόπατρις λυπεῖται βλέποντας τοὺς δυστυχεῖς ἀπογόνους τῶν
εὐκλεεστάτων Ἀριστοτέλους καὶ Πλάτωνος ἢ πάντῃ γεγυμνωμένους ἀπὸ τὴν ἰδέαν
τῆς φιλοσοφίας ἤ, ἀφοῦ ἐγήρασαν ἐπικεκυφότες εἰς μόνα τὰ σπάνια τῆς ἑλληνικῆς
διαλέκτου βιβλία, νὰ ἐκαρποφορήθησαν πολλὰ ὀλίγον ἢ παντελῶς.
Ὄντας φύσει φιλέλλην, δὲν εὐχαριστήθην μόνον ἁπλῶς νὰ θρηνήσω τὴν κατάστασιν τοῦ
Γένους μου, ἀλλὰ καὶ συνδρομὴν νὰ ἐπιφέρω ἐπάσχισα, ὅσον τὸ ἐπ᾽ ἐμοί, ἀπανθίζοντας
ἀπό τε τῆς γερμανικῆς καὶ γαλλικῆς γλώσσης τὰ οὐσιωδέστερα τῆς Φυσικῆς Ἱστορίας,
τὰ ὁποῖα, διὰ νὰ γένουν πλέον εὔληπτα, συνέπονται κατ᾽ ἐρωταπόκρισιν διδασκάλου
καὶ μαθητοῦ, ἕως εἰς ἕνα μέρος.17
Rigasovým cílem však nebylo pouze podat přehled moderních vědeckých poznatků, ale také
povzbudit čtenáře v touze po vědění a svobodném projevu:
Πλὴν ἕνας Ἰταλός, Γαλιλαῖος ὀνόματι, εἶδε τὰ ἄτοπα αὐτῆς τῆς διδασκαλίας καὶ εἶπε
πὼς στέκεται μὲν ὁ Ἥλιος, τρέχουν δὲ οἱ πλανῆται τριγύρω του. Ἔπρεπεν ὅμως νὰ
φύγῃ, διὰ νὰ μὴν καταντήσῃ εἰς τὴν ἁγίαν Ἰνκιζιτζιόνε, ἀπὸ τὴν ὁποίαν δὲν εἶναι
ἐλπίς, ἀφοῦ πέσῃ, νὰ γλυτώσῃ τινάς, καθὼς μήτε καὶ ἀπὸ τὴν φωτίαν.
Ὕστερον ἀπ᾽ αὐτὸν ἐσηκώθη Νικόλαος ὁ Κοπέρνικος, Προυσιάνος, εἰς ἕναν τόπον,
ὅπου βασιλεύει ἡ ἐλευθερία καὶ ὅπου ἔχει κῦρος τὸ γνωμικὸν τοῦ Χάλερ, ὁποὺ
λέγει: «Ὅποιος ἐλεύθερα συλλογᾶτε, συλλογᾶται καλά».
Αὐτὸς ὁ Κοπέρνικος, βλέποντας πὼς δὲν εἶχε νὰ φοβηθῇ τὴν ἁγίαν Ἰνκιζιτζιόνε
ἢ τοὺς ἱεροὺς κεραυνοὺς τῶν ἀφορισμῶν τοῦ ἁγίου θρόνου τοῦ Πάπα, ἔφερεν
εἰς ἔκβασιν τὴν ἰδέαν τοῦ σοφοῦ Ἰταλοῦ. Ἄφησε τὸν Ἥλιον νὰ ἡσυχάσῃ κομμάτι,
ὕστερον ἀπὸ ἕναν τόσον πολυχρόνιον κόπον, καὶ ἔκαμε τὴν Γῆν καὶ τοὺς πλανήτας
νὰ τρέχουν τριγύρω του.18
Ve Vídni se Rigas začíná zajímat o řeckou historii, obrat ke starověkému Řecku je pro něj
prostředkem k posílení národního povědomí. Vydává řadu map jihovýchodního Balkánu, které doplňuje portréty významných osobností antiky. Mapa Řecka (Χάρτα τῆς Ἑλλάδος) sestává
z dvanácti listů, které společně vytváří plochu o rozměrech 2 x 2 m. Na čtvrtém listu je doplnění
názvu osvětlující Rigasovu představu o rozloze nového státu, který má nahradit osmanskou říši:
Χάρτα τῆς Ἑλλάδος ἐν ᾗ περιέχονται αἱ νῆσοι αὐτῆς καὶ μέρος τῶν εἰς τὴν Εὐρώπην
καὶ μικρὰν Ἀσίαν πολυάριθμων ἀποικιῶν αὐτῆς περιοριζομένων, ἀπ' ἀνατολῶν, διὰ
τῶν Μύρων τῆς Λυκίας, μέχρι τοῦ Ἀργανθονίου ὄρους τῆς Βιθυνίας, ἀπ' Ἄρκτου, διὰ
τοῦ Ἄκ Κερμανίου, τῶν Καρπαθίων ὀρῶν, καὶ Δουνάβεως καὶ Σάββα τῶν ποταμῶν,
ἀπὸ δυσμῶν, διὰ τοῦ Οὔννα, καὶ τοῦ Ἰωνίου πελάγους, ἀπὸ δὲ μεσημβρίας, διὰ τοῦ
Λιβυκοῦ, τὰ πλείω, μὲ τὰς παλαιὰς καὶ νέας ὀνομασίας, πρός δε, καὶ ἐπιδογραφίαι
τινῶν περιφήμων πόλεων καὶ τόπων αὐτῆς συντείνουσι εἰς τὴν κατάληψιν τοῦ Νέου
Ἀναχάρσιδος, μία χρονολογία τῶν βασιλέων, καὶ μεγάλων ἀνθρώππων αὐτῆς, 161
17 RIGAS (1998a): 11.
18 Ibidem: 14.
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τύποι ἑλληνικῶν νομισμάτων ἐρανισθέντων ἐκ τοῦ αὐτοκρατορικοῦ ταμείου τῆς
Ἀουστρίας πρὸς ἀμυδρὰν ἰδέαν τῆς ἀρχαιολογίας. Ἕν σῶμα, εἰς 12 τμήματα νῦν
πρῶτον ἐκδοθεῖσα, παρὰ τοῦ Ρήγα Βελεστινλῆ Θετταλοῦ χάριν τῶν Ἑλλήνων, καὶ
φιλελλήνων, 1797. Ἐχαράχθη παρὰ τοῦ Φρανσουᾶ Μίλλερ ἐν Βιέννῃ.
Rigas doufal, že postup Napoleonových vojsk a jejich obsazení Ionských ostrovů bude podnětem řeckého povstání, které povede k zániku osmanské říše a vytvoření nového státu založeného na rovném soužití všech jeho národů, bez rozdílu vyznání, ovšem s výrazným řeckým
charakterem. Pro tento stát Rigas sepsal návrh ústavy, pro kterou byly předlohou revoluční francouzské ústavy let 1793 a 1795. Νοvou politickou správu οbyvatel Rumelie, Malé Asie, Středozemí
a Vlachobogdanska (Νέα πολιτικὴ διοίκησις τῶν κατοίκων τῆς Ρούμελης, τῆς Μικρᾶς Ἀσίας, τῶν
Μεσογείων νήσων καὶ τῆς Βλαχομπογδανίας, 1797) vydal společně s revoluční výzvou adresovanou obyvatelům Balkánu, třiceti pěti články Lidských práv (Δίκαια τοῦ ἀνθρώπου) a vlasteneckou
básní Bojový pochod (Θούριος).
(Ἡ Ἐπαναστατικὴ προκήρυξη)
[...] Ὅθεν, διὰ νὰ ἠμποροῦν ὁμοθυμαδὸν ὅλοι οἱ κάτοικοι νὰ συγκρίνωσι πάντοτε
μὲ ἄγρυπνον ὄμμα τὰ κινήματα τῆς διοικήσεως τῶν διοικούντων, μὲ τὸν σκοπὸν
τῆς κοινωνικῆς αὐτῶν νομοθεσίας, ἐκτινάζοντες ἀνδρικῶς τὸν οὐτιδανὸν ζυγὸν
τοῦ Δεσποτισμοῦ καὶ ἐναγκαλιζόμενοι τὴν πολύτιμον Ἐλευθερίαν τῶν ἐνδόξων
προπατόρων των, νὰ μὴν ἀφεθῶσιν οὐδέποτε νὰ καταπατῶνται ὡς σκλάβοι εἰς τὸ
ἑξῆς ἀπὸ τὴν ἀπάνθρωπον τυραννίαν· νὰ ἔχῃ ἕκαστος ὡσὰν λαμπρὸν καθρέπτην
ἐμπροστὰ εἰς τὰ ὀμμάτιά του τὰ θεμέλια τῆς ἐλευθερίας, τῆς σιγουρότητος καὶ τῆς
εὐτυχίας του· νὰ γνωρίζουν ἐμφανέστατα οἱ κριταί, ποῖον εἶναι τὸ δυσαπόφευκτον
χρέος των πρὸς τοὺς κρινομένους ἐλευθέρους κατοίκους· καὶ οἱ νομοθέται καὶ
πρῶτοι τῆς διοικήσεως τὸν εὐθύτατον κανόνα, καθ᾿ ὅν πρέπει νὰ ρυθμίζεται καὶ ν᾿
ἀποβλέπῃ τὸ ἐπάγγελμά των πρὸς εὐδαιμονίαν τῶν πολιτῶν,
κηρύττεται λαμπροφανῶς ἡ ἀκόλουθος ΔΗΜΟΣΙΑ ΦΑΝΕΡΩΣΙΣ τῶν πολυτίμων
ΔΙΚΑΙΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ καὶ τοῦ ἐλευθέρου κατοίκου τοῦ βασιλείου.
Τὰ Δίκαια τοῦ ἀνθρώπου
Ἄρθρον 1. Ὁ σκοπὸς ὁποὺ ἀπ᾿ ἀρχῆς κόσμου οἱ ἄνθρωποι ἐσυμμαζώχθησαν ἀπὸ τὰ
δάση τὴν πρώτην φοράν, διὰ νὰ κατοικήσουν ὅλοι μαζί, κτίζοντες χώρας καὶ πόλεις,
εἶναι διὰ νὰ συμβοηθῶνται καὶ νὰ ζῶσιν εὐτυχισμένοι, καὶ ὄχι νὰ συναντιτρώγωνται
ἢ νὰ ρουφᾷ τὸ αἷμα τους ἕνας.
Τότε ἔκαμαν βασιλέα διὰ νὰ ἀγρυπνῇ εἰς τὰ συμφέροντά των, διὰ νὰ εἶναι βέβαιοι
εἰς τὴν ἀπόλαυσιν τῶν φυσικῶν δικαίων, τὰ ὁποῖα δὲν ἔχει τὴν ἄδειαν νὰ τοὺς τὰ
ἀφαιρέση κανένας ἐπὶ τῆς γῆς.
Ἄρθρον 2. Αὐτὰ τὰ Φυσικὰ Δίκαια εἶναι: πρῶτον, τὸ νὰ εἴμεθα ὅλοι ἴσοι καὶ ὄχι
ὁ ἕνας κατώτερος ἀπὸ τὸν ἄλλον· δεύτερον, νὰ εἴμεθα ἐλεύθεροι, καὶ ὄχι ὁ ἕνας
σκλάβος τοῦ ἀλλουνοῦ· τρίτον, νὰ εἵμεθα σίγουροι εἰς τὴν ζωήν μας, καὶ κανένας
νὰ μὴν ἠμπορῇ νὰ μᾶς τὴν πάρῇ ἀδίκως καὶ κατὰ τὴν φαντασίαν· καὶ τέταρτον, τὰ
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κτήματα ὁποὺ ἔχομεν κανένας νὰ μὴν ἠμπορῇ νὰ μᾶς ἐγγίζῃ, ἀλλ᾿ εἶναι ἰδικά μας
καὶ τῶν κληρονόμων μας.
Ἄρθρον 7. Τὸ δίκαιον τοῦ νὰ φανερώνωμεν τὴν γνώμην μας καὶ τοὺς συλλογισμούς μας,
τόσον μὲ τὴν τυπογραφίαν, ὅσον καὶ μὲ ἄλλον τρόπον· τὸ δίκαιον τοῦ νὰ συναθροιζόμεθα
εἰρηνικῶς· ἡ ἐλευθερία κάθε εἴδους θρησκείας, Χριστιανισμοῦ, Τουρκισμοῦ, Ἰουδαϊσμοῦ
καὶ τὰ λοιπά, δὲν εἶναι ἐμποδισμένα εἰς τὴν παροῦσαν διοίκησιν.
Ὅταν ἐμποδίζωνται αὐτὰ τὰ δίκαια, εἶναι φανερὸν πὼς προέρχεται τοῦτο ἀπὸ
Τυραννίαν, ἢ πὼς εἶναι ἀκόμη ἐνθύμησις τοῦ ἐξοστρακισθέντος Δεσποτισμοῦ ὁποὺ
ἀπεδιώξαμεν.
Ἄρθρον 22. Ὅλοι χωρὶς ἐξαίρεσιν ἔχουν χρέος νὰ ἠξεύρουν γράμματα. Ἡ Πατρὶς
ἔχει νὰ καταστήσῃ σχολεῖα εἰς ὅλα τὰ χωρία διὰ τὰ ἀρσενικὰ καὶ θηλυκὰ παιδία. Ἐκ
τῶν γραμμάτων γεννᾶται ἡ προκοπή, μὲ τὴν ὁποίαν λάμπουν τὰ ἐλεύθερα ἔθνη.
Νὰ ἐξηγοῦνται οἱ παλαιοὶ ἱστορικοὶ συγγραφεῖς, εἰς δὲ τὰς μεγάλας πόλεις νὰ
παραδίδεται ἡ γαλλικὴ καὶ ἡ ἰταλικὴ γλῶσσα· ἡ δὲ ἑλληνικὴ νὰ εἶναι ἀπαραίτητος.
Ἄρθρον 35. Ὅταν ἡ Διοίκησις βιάζῃ, ἀθετῇ, καταφρονῇ τὰ δίκαια τοῦ λαοῦ καὶ
δὲν εἰσακούῃ τὰ παράπονά του, τὸ νὰ κάμῃ τότε ὁ λαὸς ἢ κάθε μέρος τοῦ λαοῦ
ἐπανάστασιν, νὰ ἁρπάζῃ τὰ ἄρματα καὶ νὰ τιμωρήσῃ τοὺς τυράννους του, εἶναι τὸ
πλέον ἱερὸν ἀπὸ ὅλα τὰ δίκαιά του καὶ τὸ πλέον ἀπαραίτητον ἀπὸ ὅλα τὰ χρέη του.19
Rigas Velestinlis překračuje rámec literatury, bez ohledu na literární kvalitu se jeho vlastenecké
básně staly všeobecně známými i mezi negramotnými Řeky, jeho spisy kolovaly mezi lidem a zřejmě byly i tajně vydávány. V roce 1797 byl zatčen rakouskou policií a v následujícím roce předán
Turkům, v Bělehradě byl on i jeho přátelé vězněni, mučeni a nakonec zabiti. Po své násilné smrti
se stal symbolem národního odporu Řeků a Βojový pochod neoficiální hymnou řeckého povstání.
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΙΣΟΤΗΣ
ΘΟΥΡΙΟΣ
ἤτοι ὁρμητικὸς Πατριωτικὸς Ὕμνος πρῶτος, εἰς τὸν ἦχον
ΜΙΑ ΠΡΟΣΤΑΓΗ ΜΕΓΑΛΗ
Ὥς πότε παλληκάρια, νὰ ζοῦμεν στὰ στενά,
μονάχοι, σὰν λεοντάρια, στὲς ράχες στὰ βουνά;
Σπηλιὲς νὰ κατοικοῦμεν, νὰ βλέπωμεν κλαδιά,
νὰ φεύγωμ᾿ ἀπ᾿ τὸν κόσμον, γιὰ τὴν πικρὴ σκλαβιά;
Νὰ χάνωμεν ἀδέλφια, Πατρίδα καὶ γονεῖς,
τοὺς φίλους, τὰ παιδιά μας κι ὅλους τοὺς συγγενεῖς;
Καλλιό ᾽ναι μιᾶς ὥρας ἐλεύθερη ζωή,
παρὰ σαράντα χρόνοι σκλαβιὰ καὶ φυλακή!
Τί σ᾿ ὠφελεῖ ἂν ζήσῃς, καὶ εἶσαι στὴ σκλαβιά;
στοχάσου πὼς σὲ ψένουν, κάθ᾿ ὥραν στὴν φωτιά.
Βεζίρης, Δραγουμάνος, Ἀφέντης κι᾿ ἂν σταθῇς
ὁ Τύραννος ἀδίκως σὲ κάμνει νὰ χαθῇς·
19 RIGAS (1998b): 124–131.
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δουλεύεις ὅλ᾿ ἡμέρα, σὲ ὅ,τι κι᾿ ἂν σοὶ πῇ,
κι᾿ αὐτὸς πασχίζει πάλιν τὸ αἷμα σου νὰ πιῇ.
Ὁ Σοῦτζος κι ὁ Μουρούζης, Πετράκης, Σκαναβής,
Γκίκας καὶ Μαυρογένης, καθρέπτης εἶν᾿ νὰ ἰδῇς.
Ἀνδρεῖοι καπετάνοι, παπᾶδες, λαϊκοί,
σκοτώθηκαν, κι ἀγάδες, μὲ ἄδικον σπαθί·
κι ἀμέτρητ᾿ ἄλλοι τόσοι, καὶ Τοῦρκοι καὶ Ῥωμιοί,
ζωὴν καὶ πλοῦτον χάνουν, χωρὶς κᾀμμιὰ ᾽φορμή.
Ἐλᾶτε μ᾿ ἕναν ζῆλον σὲ τοῦτον τὸν καιρόν,
νὰ κάμωμεν τὸν ὅρκον ἐπάνω στὸν Σταυρόν·
συμβούλους προκομμένους, μὲ πατριωτισμόν,
νὰ βάλωμεν εἰς ὅλα νὰ δίδουν ὁρισμόν·
οἱ Νόμοι νἆν᾿ ὁ πρῶτος καὶ μόνος ὁδηγός,
καὶ τῆς πατρίδος ἕνας νὰ γένῃ ἀρχηγός·
Γιατὶ κι ἡ ἀναρχία, ὁμοιάζει τὴν σκλαβιά·
νὰ ζοῦμε σὰν θηρία, εἶν᾿ πλιὸ σκληρὴ φωτιά.
Καὶ τότε, μὲ τὰ χέρια, ψηλὰ στὸν οὐρανὸν,
ἂς ποῦμε ἀπ᾿ τὴν καρδιά μας ἐτοῦτα στὸν Θεόν:
Ἐδῶ συκώνονται οἱ Πατριῶται ὀρθοί, καί, ὑψώνοντες
τὰς χεῖρας πρὸς τὸν οὐρανόν, κάμνουν τὸν Ὅρκον:
Ὅρκος κατὰ τῆς τυραννίας καὶ τῆς ἀναρχίας.
«Ὦ Βασιλεῦ τοῦ Κόσμου, ὁρκίζομαι σὲ Σέ,
στὴν γνώμην τῶν Τυράννων νὰ μὴν ἐλθῶ ποτέ!
Μήτε νὰ τοὺς δουλεύσω, μή νὰ πλανηθῶ,
εἰς τὰ ταξίματά τους, γιὰ νὰ παραδοθῶ.
Ἐν ὅσῳ ζῶ στὸν κόσμον, ὁ μόνος μου σκοπός,
γιὰ νὰ τοὺς ἀφανίσω, θὲ νά ᾿ναι σταθερός.
Πιστὸς εἰς τὴν Πατρίδα, συντρίβω τὸν ζυγόν,
ἀχώριστος γιὰ νά ᾿μαι, ὑπὸ τὸν στρατηγόν.
Κι ἂν παραβῶ τὸν ὅρκον, ν᾿ ἀστράψ᾿ ὁ Οὐρανός,
καὶ νὰ μὲ κατακάψῃ, νὰ γένω σὰν καπνός.»20
Vlivem Francouzské revoluce dochází k intenzivnějšímu šíření osvícenských myšlenek v Řecku, což vede k oživení jazykového sporu mezi archaisty (přívrženci archaizující podoby jazyka)
a dimotikisty (přívrženci nové řečtiny).
V otázce jazyka se angažovali i dva básníci počátku 19. století, Athanasios Christopulos a Ioannis Villaras, které ale především spojujeme s počátky novořecké poezie.
Mezi významné zastánce živého jazyka patří básník Athanasios Christopulos (Αθανάσιος
Χριστόπουλος, 1772–1847), fanariota původem ze středního Řecka, studoval lékařství a právo v Budě a v Padově, působil v Konstantinopoli a poté dlouhé období v Bukurešti, kde se stal
20 RIGAS (1998b): 133 a 134.
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zakladatelem novořeckého divadla. Jako většina fanariotů, kteří nepocházeli z Konstantinopole nebo
z podunajských oblastí, měl blíže k lidové tradici, ovlivněný Katartzisem psal živým jazykem. V Gramatice aiolsko-dórského dialektu neboli současné mluvené řečtiny (Γραμματικὴ τῆς Αἰολοδωρικῆς ἢ
τῆς ὁμιλούμενης τωρινῆς τῶν Ἑλλήνων γλώσσας, 1805) odvozuje původ novořečtiny ze starořeckého
aiolského a dórského dialektu. Sám do moderní řečtiny přeložil Homérovu Iliadu a Hérodota.
Christopulosova tragédie Αchilleas (Ἀχιλλέας, 1805) je jedním z prvních novořeckých dramatických děl.21 Dílo nemá příliš vysokou literární úroveň, cílem soudobých dramatiků je podpora
národního obrození.
V r. 1811 vydává Christopulos sbírku Lyrika (Λυρικά), anakreontskou poezii napodobující francouzské předlohy 18. století, námětem je láska, víno, radosti života. Christopulosova živá řečtina je velmi blízká řečtině současné. Sbírka vzbudila velkou pozornost a Christopulos se stal prvním básníkem,
kterému se podařilo vymanit řeckou poezii ze stagnace.
Ve stejném roce vydal satirickou prózu Sen (Ὄνειρο) namířenou proti Koraisovi a jeho „střední cestě“.
Napsal také řadu filologických, právních, historických i politických děl, byl to opět osvícenec
s velkou škálou zájmů.
Následující báseň je ze sbírky Lyrika, ze souboru Bakchos (Βάκχος):
Α.
Ἔξω· ἔξω τὰ βιβλία.
᾽Σ τὴ φωτιὰ ἡ φλυαρία.
Λέξες, λόγοι, ὅλα κάτω·
Τί τοῦ κάκου τὰ φυλάττω;
Τὸν Ἀπόλλωνά τους ῥίξε·
καὶ ταῖς Μούσαις ὅλαις πνίξε.
Τὴν πικρή τους δάφνην καῦσε·
κι ἀπ᾽ τοὺς κόπους πλέον παῦσε.
Βάλε Βάκχον καὶ Μαινάδαις·
καὶ βαρέλια μυριάδαις
νὰ γενῆ βαρελοθήκη
ἡ χρυσῆ βιβλιοθήκη.
Ὁ κισσὸς ἁς πρασινίσῃ
καὶ τὸ κλῆμα ἁς ἀνθίσῃ,
νὰ γλυκάνῃ τὸ σταφύλι
τὰ πικρά μου τοῦτα χείλη.
Μή με λέγῃς καλαμάρι˙
μόν᾽ κανάτα· μὸν πιθάρι.
Μὴ κοντῆλι· μὸν κροντῆρι
καὶ γαβάθα καὶ ποτῆρι.
Θέλω, θέλω νὰ καθήσω·
νὰ χαρῶ, νὰ εὐθυμήσω·
μὲ τὸν Βάκχον μου τὸν φίλον
᾽ς τῆς βαρέλας μου τὸν τῦλον.
22

21 Oblíbené jsou v této předrevoluční době především překlady Voltairových dramat.
22 CHRISTOPULOS (2001): 291.
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Dalším významným novořeckým básníkem, který se pohyboval mimo fanariotské kruhy,
je Ioannis Vilaras (Ιωάννης Βηλαράς, 1771–1823). Narodil se na Kythéře, vystudoval lékařství
v Itálii a po určitou dobu byl osobním lékařem Ali Paši v Ioannině. Ovlivněn osvícenstvím a Voltairem se stal pokrokovým zastáncem dimotikismu. Za svého života vydal jen jedno dílo Řecký
jazyk (Ρομεηκη γλoσα, 1814), ve kterém vyložil svou jazykovou teorii, na tehdejší dobu velmi
radikální, založenou na zjednodušené ortografii bez záznamu přízvuků a přídechů. V díle jsou
uvedeny i praktické příklady, básně a překlady. Jeho lyrická poezie je výrazně ovlivněna lidovou
písní, která tradičně inspirovala básníky této oblasti. Psal také satiru a bajky.
Σάτυρα κατὰ Καλογήρων
Καλόγηρος καὶ διάβολος, ἀδέλφια διδυμάρια,
καὶ σὰν ἀδέλφια σύμφωνα, τηροῦν δουλειὰ καθάρια.
Τοῦ Σατανᾶ τὰ ἒργατα, δουλειαῖς τοῦ καλογέρου·
κ᾽ ῇ διαβολαῖς τοῦ ἅγιου, σκοτούραις τοῦ δευτέρου.
Τοῦ πρώτου τὰ πατήματα, τὰ ἔχ᾽ ὁ ἄλλος δρόμον,
κι᾽ εἰς ὅσαν κι᾽ ἄν ἐργάζονται, κοινὸν βαστοῦν τὸν νόμον.
Δὲν βλέπεις πῶς ἠθέλησαν, ποσῶς νὰ μὴ χωρίζουν;
ἀλλὰ κι᾽ οἱ δυὸ παρόμοια, ὡσὰν κόρακες μαυρίζουν;23

4.2.3. Třetí fáze řeckého osvícenství (od konce 18. století do r. 1821)
Počátek 19. stol. přinesl splnění podmínek pro vznik novodobé řecké literatury: vědomí národní
svébytnosti, vzrůst vzdělanosti a tím i rozšíření vrstvy konzumentů literárních děl.
Ve třetí, závěrečné fázi řeckého osvícenství jsou po vlivu Voltaira a encyklopedistů hlavním
inspiračním zdrojem myšlenky Francouzské revoluce. Do popředí se dostává otázka protitureckého povstání, ale také otázka jazyková. Fanarioté, kteří v 18. století především v západním Řecku
a podunajských oblastech plnili roli zprostředkovatelů myšlenek osvícenství, zaobírali se otázkami
vzdělávání a často pro ně prosazovali živou řečtinu, se stále více kloní ke konzervativnímu řešení
(výjimkou je např. Christopulos, jehož postoje v této otázce souvisí především s jeho původem
v západním Řecku). Stejně tak i církev se po období církevního humanismu orientuje opět na archaizující podobu jazyka.
Pro poslední fázi řeckého osvícenství, která spadá do doby mezi začátkem 19. století a r. 1821,
je charakteristický obrat ke starořecké kultuře, reprezentovaný jejím hlavním představitelem
Adamantiem Koraisem. Končí náhle začátkem povstání r. 1821.
Cenná svědectví o duchovním a kulturním vývoji na území nového řeckého státu i v oblastech
pod tureckou nadvládou podává Adamantios Korais (Αδαμάντιος Κοραής, 1748–1833), který
se zajímal o všechny aktuální otázky své doby a výrazně zasáhl do vývoje sporů o podobu jazyka.
Narodil se ve Smyrně v rodině vzdělaného obchodníka a během studií si osvojil výbornou
znalost staré řečtiny. V r. 1771 byl jako zástupce rodinného obchodu poslán do Amsterdamu,
centra, které bylo útočištěm svobodomyslných intelektuálů a kde byly tištěny knihy v jiných
23 VILARAS (1995): 377.
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zemích zakázané. Jeho obchodní činnost byla ale neúspěšná, po několika letech se vrátil do Smyrny a po smrti rodičů odešel do Francie studovat medicínu. Po studiích se usazuje v Paříži, kde
vládne duch klasicismu a obdiv ke starověku. Do středu jeho zájmu se dostávají politické otázky:
osvobození Řeků je možné jen prostřednictvím vzdělání národa. V době, kdy Napoleonova vojska obsazují Ionské ostrovy, píše své první politické spisy.
Bratrské kázání pro všechny Řeky, kteří se nacházejí v osmanské říši (Ἀδελφικὴ διδασκαλία,
1798) je odpovědí na spis Otcovské kázání (Πατρικὴ διδασκαλία) Athanasia Pariose, který byl
sepsán téhož roku na popud konstantinopolského patriarchy, napadal osvícenské, demokratické
myšlenky a obhajoval tureckou nadvládu s odkazem na evangelia, kde je psáno, že je třeba podřídit se vládnoucí moci:24
Κλείσατε τὰ αὐτία σας καὶ μὴν δώσετε καμίαν ἀκρόασιν εἰς ταύτας τὰς νεοφανεῖς
ἐλπίδας τῆς ἐλευθερίας ἐναντίον εἰς τὰ ρητὰ τῆς Θείας Γραφῆς καὶ τῶν Ἁγίων
Ἀποστόλων ὅπου μὰς προστάζουν νὰ ὑποτασσώμεθα εἰς τὰς ὑπερεχούσας ἀρχάς.
Následující ukázka je z Koraisova Bratrského kázání:
Ἀδελφικὴ διδασκαλία
Οὐδεμίαν βέβαια βλάβην οἱ Γραικοὶ φοβοῦνται τὴν σήμερον ἀπὸ τοιοῦτον μωρὸν
σύγγραμα. Ἀλλ᾿ εἶναι φόβος, μήπως οἱ Εὐρωπαῖοι, ἀναγνόντες αὐτὸ κατὰ τύχην,
συμπεράνωσιν, ὅτι τοιαῦτα εἶναι ὅλων τῶν Γραικῶν τὰ φρονήματα· ὅτι εἴμεθα
ὄχι μόνον δοῦλοι, ἀλλὰ καὶ φίλοι τῆς δουλείας, ὄχι μόνον δέσμιοι, ἀλλ᾿ ὅτι καὶ
καυχώμεθα εἰς τὰ δεσμά, καὶ τὴν μαστίζουσαν ἡμᾶς χεῖρα τοῦ τυράννου μὲ
ἀνδραποδῶδες σέβας ἀσπαζόμεθα.
Ἀνάγκη λοιπὸν εἶναι νὰ κηρύξωμεν εἰς ὅλην τὴν Οἰκουμένην, ἀντιλέγοντες εἰς τὸ
μωρὸν τοῦτο σύγγραμμα, ὅτι τὸ κατὰ τῶν τυράννων μῖσος εἶναι ριζωμένον εἰς
τὰς ἡμετέρας καρδίας· ὅτι τοῦ νὰ μὴν ἐλευθερωθῶμεν μέχρι τῆς σήμερον ἀπὸ τὸν
ζυγόν, αἴτιον εἶναι ὄχι ἡ ἡμετέρα ἀνανδρία, ἀλλ᾿ ἡ ζηλοτυπία πολλῶν ἡγεμόνων
τῆς Εὐρώπης, οἱ ὁποῖοι κολακεύοντες ἀναισχύντως τὸν ἡμέτερον τύραννον,
βραδύνουσι τὴν ἐλευθερίαν ἡμῶν.25
Korais οčekává od Francie pomoc proti Turkům, vydává veršované i prozaické překlady nebo parafráze francouzských revolučních a vlasteneckých pochodů (Bojová píseň, Ἄσμα
πολεμιστήριον, 1800, Bojový hlas polnice, Σάλπισμα πολεμιστήριον, 1803). Píše také řadu dopisů řeckým vlastencům (Πρὸς τοὺς Σουλιῶτες, Πρὸς τοὺς Ὑδραίους) a vyzývá je, aby se zapojili
do povstání, burcuje evropské filhelény, aby jednali ve prospěch Řecka. Když jsou jeho naděje
na francouzskou podporu zklamány, vrací se k svému původnímu přesvědčení o nutnosti nepřímé podpory cesty k osvobození prostřednictvím vzdělání.

24 V jiném spise, Obrana křesťanství (Ἀπολογία χριστιανική), Parios vyjadřuje názor, že lidé se nerodí ani
nejsou svobodní a předpokladem svobody je bezbožnost. Dalším jeho spisem byl nevydaný pamflet
proti Rigasovi.
25 KORAIS (1970): 13.
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V r. 1805 zahajuje Korais práci na svém stěžejním díle Ἑλληνικὴ Βιβλιοθήκη. Jedná se o kritická
vydání starověkých autorů s obsáhlými úvody, ve kterých se zabýval i politickými, pedagogickými
a kulturními otázkami a vyjadřoval své názory na otázku jazyka, vzdělávání i politiky. Propojil tak
odbornou práci s potřebami své doby. Jeho vydání antických autorů si velice rychle získala světový
věhlas a Koraisovi byla nabízena místa na různých evropských univerzitách a institutech.
Následující ukázka je z úvodu k vydání Homérovy Iliady, reflektuje pohled osvícenského
učence na situaci v zaostalých oblastech osmanské říše. Text s názvem Παπατρέχας současně
náleží k počátkům novořecké prozaické tvorby.
Ὁ Παπατρέχας
Α
Παράξενον ἴσως, φίλε, θέλει σε φανῆν, ὅτι σε γράφω, ὄχι ἀπὸ τὴν ἔνδοξον τῆς
ἐνδόξου νήσου Χίου πόλιν, ἀλλ᾿ ἀπὸ ταπεινὸν αὐτῆς χωρίον, τὴν Βολισσόν.
Εἰς τὴν μελετωμένην (ὡς καὶ ἄλλοτε σ᾿ ἔγραψα) ἔκδοσιν τοῦ Ὁμήρου, παρὰ τὴν
πτωχήν μου βιβλιοθήκην, οὐδεμίαν ἄλλην βοήθειαν ἔχων, ἀκόλουθον ἦτο βέβαια νὰ
προτιμήσω τὴν πόλιν, ὡς συνειθίζουν αὐτοῦ ὅσοι καταγίνονται εἰς συγγράμματος
τινὸς σύνθεσιν, ἢ ἔκδοσιν, νὰ μεταφέρωνται εἰς τὰς πόλεις, ὅπου καὶ βιβλιοθῆκαι
πλουσιώτεραι, ἱκαναὶ νὰ τοὺς βοηθήσωσι, καὶ ἄνδρες εὑρίσκονται σοφώτεροι,
καλοὶ νὰ τοὺς συμβουλεύσωσιν, ἐὰν ἡ χρεία τὸ καλέσῃ.
Ἀλλ᾿ ἡ κατάστασις, φίλε, τῶν Ἑλληνικῶν πόλεων δὲν ὁμοιάζει ἀκόμη, μηδ᾿
ἐξεύρω πότε μέλλει νὰ ὁμοιάσῃ, τὴν κατάστασιν τῶν πόλεων τῆς σοφῆς Εὐρώπης.
Δὲν μᾶς λείπουσι πλούσιαι πόλεις, στολισμέναι μὲ λαμπροὺς οἴκους, μὲ ναοὺς
μεγαλοπρεπεστάτους, μὲ νοσοκομεῖα πρόσφορα εἰς τὰς σωματικὰς ἀρρωστίας, καὶ
ὅμως δὲν ἔχομεν ἀκόμη σχολεῖα ἱκανὰ νὰ θεραπεύσωσι τοῦ νοῦ τὰς ἀσθενείας. Πῶς
εἶναι ἄξιον νὰ ὀνομάζωνται σχολεῖα τῆς Ἑλληνικῆς γλώσσης, ἢ τῶν ἐπιστημῶν, εἰς
τὰ ὁποῖα δὲν εὑρίσκεις σχεδὸν καμμίαν ἀπὸ τὰς σοφὰς ἐκδόσεις τῶν Ἑλληνικῶν
συγγραφέων, καμμίαν ἀπὸ τὰς ἀκαδημαϊκὰς συναγωγὰς μαθηματικῶν καὶ φυσικῶν
διατριβῶν, κανὲν ἀπὸ τὰ περιοδικὰ συγγράμματα τῆς σοφῆς Εὐρώπης;26
Po vypuknutí povstání proti Turkům se Korais podruhé přiklání k přímé politické činnosti, je
mu tehdy už přes sedmdesát let. Politický charakter má především jeho korespondence, ve které
vyzývá Řeky i cizince k podpoře povstání, publikuje své názory v časopise Λόγιος Ἑρμής,27 v Paříži
je považován téměř za oficiálního zástupce Řecka. Po osvobození se ale dostává do konfliktu s Kapodistriasem a je později obviňován, že nese vinu za jeho zavraždění. Ke konci života zklamaný
odchází z politického života a věnuje se literatuře a vydávání časopisu.
Významná byla Koraisova praktická podpora vzdělanosti, jeho přívrženci zakládali školy, sám
se zasazoval o vznik knihoven, tiskáren, o poskytování stipendií. Zásadním nástrojem pedagogické činnosti pro něj byl jazyk. I v této otázce, tak jako v otázkách ostatních, je zastáncem liberalismu a střední cesty (μέση οδός).
Korais přesto, že má klasické vzdělání a zabývá se vydáváním antických autorů, má blíž k mluvené podobě jazyka, ovšem nepropaguje jazyk dialektů a idiomů, ale kultivovanou hovorovou
26 KORAIS (1992): 25.
27 Vydáván ve Vídni mezi lety 1811až 1821, kdy byl vydavatel donucen publikovat text, ve kterém patriarcha Grigorios exkomunikoval účastníky protitureckého povstání.
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řečtinu, po stránce morfologické i syntaktické částečně přizpůsobenou řečtině klasické a především očištěnou od tureckých, latinských a italských slov, která pronikala do řečtiny v dobách
turecké nadvlády (καθαρεύουσα, očištěný jazyk). Tento jazyk měl být obohacen o starořeckou
slovní zásobu především z oblasti státní správy, práva, vědy apod., ve kterých bylo novořecké
lexikum nedostačující.
Korais se setkal s odporem zastánců obou krajních táborů.
Jeho hlavním odpůrcem a zastáncem staré řečtiny byl Neofytos Dukas (Νεόφυτος Δούκας,
1760–1845), církevní hodnostář, filozof a pedagog působící v Bukurešti, Vídni a později i v řeckém státě, autor děl o byzantské historii (osvícenské názory ohledně vzdělání vs. konzervativní
názory v jazykové otázce).
Dlouholetý spor o jazyk se rozvinul mezi Koraisem a fanariotou Panajotisem Kodrikasem
(Παναγιώτης Κοδρικάς, 1750/55–1827), zastáncem archaizujícího jazyka církve a fanariotů.
Na druhé straně, mezi zastánci živé řečtiny, stál Iakovakis Rizos Nerulos (Ιακωβάκης Ρίζος
Νερουλός, 1778–1850), fanariota, prozaik, básník a satirik, který po r. 1821 zastával důležité státní úřady, autor komedie Krákorání neboli náprava řeckého jazyka (Κορακιστικὰ ἢ διόρθωσις τῆς
ρωμαίκης γλώσσας, 1813).
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