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Αποψίλωση.
Μαζεύω χορταράκια. Χαρτάκια. Λίγο σκούπισμα. Λίγο συγύρισμα από δω.
Από κει. Θα περάσει κι αυτό.
Η μέρα είναι όμορφη.
Ο πατέρας ζητάει επισκεπτήριο. Του δίνουν άδεια. Μπαίνει στο στρατόπεδο.
Κοντεύω να τελειώσω.
Αγκαλιαζόμαστε. Καθόμαστε σε μια γωνιά. Λέει ο πατέρας, το χάσαμε το μωρό. Λέει 

ο πατέρας, τα κατάφερε. Τις πούλησε τις αδελφές. Ήρθαν απ’ την Ηγουμενίτσα με λεφτά 
και τις αγόρασαν. Πολλά λεφτά.

Δε ρωτάει πώς τα περνάω. Τι να του πω. Να του πω για τη χέστρα. Αυτοί χέζουν. Κα-
θαρίζονται μ’ ένα χαρτί. Παν στη δουλειά τους. Εγώ τι να κάνω χωρίς νερό. Τι να του πω 
του πατέρα. Λέω καλά είμαι. Πολύ καλά...

Η «πολυπολιτισμικότητα» στη λογοτεχνία των Ελλήνων της Γερμανίας είναι λοιπόν μια 
νεοαποκτημένη άποψη των πραγμάτων. Ένα πλησίασμα των πολιτισμών. Μια αλχημεία 
της παράδοσης, που ήρθε μαζί μας, με τα νέα συναπαντήματα. Η προθυμία να ξεφύγει κα-
νείς απ’ τον πύργο ή τους τέσσερις τοίχους του σπιτιού του, για ν’ ανακαλύψει τον νέο κόσμο 
που τον περιβάλλει. Η προσεκτική μεταφορά πνευματικών αγαθών και η μεταφύτευσή τους 
στη νέα πραγματικότητα, όπου θα εμπλουτίσουν και θα εμπλουτισθούν και θ’ αποδώσουν 
περισσότερο καρπό. Η συμβολή τους στη συσπείρωση των λογοτεχνιών από τις διάφορες 
περιοχές της Ευρώπης, σε μια νέα πολυσύνθετη ευρωπαϊκή λογοτεχνία, όπου δε θα αποσι-
ωπούνται οι ιδιαιτερότητες. Οι Έλληνες λογοτέχνες της Γερμανίας πήραν ήδη σοβαρά το 
δρόμο προς τα εκεί και περιμένουν να συναντήσουν την καινούργια γενιά, τους σημερινούς 
μαθητές, για να ανταλλάξουν απόψεις και να κερδίσουν οι μεν από τις εξελίξεις των δε, και 
τανάπαλιν.

Οι Έλληνες λογοτέχνες της Διασποράς θα μεταφέρουν τέλος, με την αναγνώριση των 
έργων τους στην Ελλάδα, που άρχισε να διαφαίνεται κάπως, την πολύτιμη εμπειρία των 
Ελλήνων της Διασποράς, ώστε να την ενσωματώσουν στην ελλαδική κοινωνία, να αλλάξουν 
κάποια στερεότυπα σχετικά μ’ αυτούς, να αρχίσει επικοδομητική συζήτηση και όχι μόνον 
στους λογοτεχνικούς κύκλους, αλλά κυρίως στα σχολεία, ώστε να ενισχυθεί η πολυπολιτι-
σμικότητα μέσα στη χώρα, ξεκινώντας από τις ρίζες της που είναι τα παιδιά.

Φωνή γαϊδάρου, σπαζοκεφαλιά φιλολόγων

HANS EIDENEIER

Στο καινούργιο παιδικό βιβλίο του Ευγένιου Τριβιζά το γαϊδουράκι γκαρίζει κάνοντας: 
«Ιιιιοοο! Ιιιιοοο! Ιιιιοοο!»,1 στην αρχή ως έκφραση πόνου και θλίψης και στο τέλος ως 
κραυγές χαράς.

Μεταξύ όμως αυτού του ιιιοοο και του ρήματος γκαρίζει φαίνεται πως δεν υπάρχει καμία 
σχέση.

Αυτό είναι παράξενο, γιατί συνήθως οι φωνές των ζώων εκφράζονται με λέξεις 
ονοματοποιημένες όπως: τα σκυλιά γαυγίζουν – κάνουν γαυ γαυ ή τα γατιά νιαουρίζουν 
– κάνουν νιάου νιάου, και ούτω καθεξής. Εφόσον λοιπόν τα γαϊδούρια κάνουν ιιιοοο ιιιοοο, 
το ρήμα θα περιμέναμε να είναι κάτι σαν ιο-ίζουν ή ιο-ρ-ίζουν.

Μήπως όμως θα μπορούσαμε να βρούμε απάντηση στο γιατί τα γαϊδούρια δεν ιορίζουν, 
αλλά γκαρίζουν ανατρέχοντας στην ετυμολογία του γκαρίζω;

Για την κραυγή του όνου στα αρχαία δεν έχουμε άμεσες μαρτυρίες. Οι έμμεσες 
– μέσω λατινικών – δείχνουν πως και οι αρχαίοι άκουγαν την κραυγή ως ο,2 και από 
αυτό το ο κατάγεται και ένα ρήμα: το ὀγκάομαι – ὀγκῶμαι.3 Πρόκειται δηλαδή για έναν 
μορφολογικό σχηματισμό όπως το βληχάομαι – βληχῶμαι των προβάτων, το βοώ και το 
γοώ των ανθρώπων, το βρυχάομαι – βρυχῶμαι των λιονταριών και άλλων άγριων ζώων και 
το μυκάομαι – μυκῶμαι των αγελάδων.

Πέρα απ’ αυτή την κατάληξη σε -ῶμαι συναντάμε όμως ήδη στα αρχαία μια άλλη που 
έχει μέλλον και μας ακολουθεί ως τα νεώτερα χρόνια: κανονική ρηματική κατάληξη -ω με 
το θεματικό σύμφωνο -ζ-. Έτσι ήδη στα αρχαία ή στο μεσαίωνα ο κόρακας κρώζει, ο αετός 
και ο γέρακας κλάζουν ή κράζουν, ο κούκος κοκκύζει, τα γουρούνια ιύζουν, όπως βαΐζει 
ο σκύλος, μουγκαλίζει ή μουγκρίζει η αγελάδα και βληχάζει το πρόβατο.

Και όπως το αρχαίο βληχῶμαι εξελίσσεται σε βληχάζω και στο νεοελληνικό βελάζω, 
το ὀγκῶμαι θα μπορούσε να γίνει ογκάζω. Δε μας έκανε όμως αυτή τη χάρη, αλλά έγινε 
ογκαρίζω, εξ ου και το νεοελληνικό γκαρίζω. Το ότι το ρ στο ογκαρίζω δεν ανήκει στην αρχαία 
ρίζα δείχνει και ο παραπλήσιος τύπος ογκανίζω και το ανάλογο ουσιαστικό ογκανισμός που 
απαντούνται σε μεσαιωνικά κείμενα δίπλα στο ογκαρίζω.

Από το αρχαίο ὀγκῶμαι και τη μεσαιωνική του μορφή ογκαρίζω προέρχεται λοιπόν 
η νεοελληνική λέξη γκαρίζω, είναι δηλαδή η εξέλιξη του ογκαρίζω. Και τη φωνή του 
γαϊδάρου την άκουγαν οι αρχαίοι ημών πρόγονοι, όπως είπαμε ήδη, ως ο.

1 TΡΙΒΙΖΑ E. Το γαϊδουράκι που γκάριζε. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα 2003.
2 Για τις διάφορες μαρτυρίες βλ. EIDENEIER, H. Wie schreit der griechische Esel? In Mélanges offerts à Bertrand 

Bouvier, èd. par A. D. Lazaridis, V. Barras, T. Birchler, Genève 1995, σσ.175–179.
3 Η γραφή με -γκ- δείχνει μάλλον πως το ο του γαϊδάρου ακουγόταν πιο ένρινα.
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Ελληνογερμανικές λογοτεχνικές σχέσεις

Όπως φαίνεται όμως, και μάλιστα και από τις κραυγές του μικρού γαϊδουριού του 
Τριβιζά, το γαϊδούρι δε φωνάζει μόνο ο, αλλά βγάζει δύο φωνήεντα: ι-ο.

Για να καταλάβουμε όμως καλύτερα τι συμβαίνει μ’ αυτό το φωνήεν ι παραθέτω μια 
ιστορία από τη βυζαντινή Διήγηση των τετραπόδων ζώων.4

Εκεί το άλογο αναφέρεται σε ένα επεισόδιο με το γαϊδούρι, για να δείξει τι έπαθαν τα 
γαϊδούρια λόγω της βλακείας τους: 691–733 (με δικές μου επεμβάσεις και αλλαγές στο 
κείμενο):

 ἐσεῖς ἐβάλετε βουλὴν τοιαύτην οἱ γαδάροι,
 καὶ ἕνα ἐξελέξασθε τὸν εἴχετε φρονέα,
 καὶ ἀποστείλετε αὐτὸν ἕως τὸν βασιλέα,
 νὰ δεηθῇ καὶ νὰ εἰπῇ καὶ νὰ παρακαλέσῃ
695 καὶ τὰ ἀπανωγόμια τὰ βάνουν εἰς τὴν μέσην
 καὶ βαρεοφορτώνουν σας ὥστε νὰ ἀναπνῆτε,
 μὲ ὁρισμὸν προστάγματος νὰ ὁρίσῃ νὰ τὸ κόψουν.
 ὁ βασιλεὺς δ᾿ ἐπήκουσεν τὴν δέησιν τοῦ ὄνου,
 κατὰ τὴν ὥραν ὅρισε καὶ πρόσταγμα ποιοῦσιν
700 καὶ ἔγραφε καὶ ὅριζε πάντας γαδαρουλάτας,
 τοὺς ἔχοντας τὰ ὀνικὰ εἰς ἅπαντα τὸν κόσμον,
 μηδὲν τολμήσετε κανεὶς ἢ μικρὸς ἢ μεγάλος,
 νὰ βάλῃ εἰς τὸν γάδαρον ἄλλον ἀπανωγόμιν.   56r
 ἐστράφη δὲ ὁ γάδαρος μετὰ χαρᾶς μεγάλης
705 βαστάζων εἰς τὸ στόμαν του καὶ εἰς τὰ δόντιά του
 τὸ πρόσταγμαν καὶ ὁρισμὸν τοῦ βασιλέως ἐκείνου.
 ὡς ἦλθεν, ὡς ἀπέσωσεν ὁ ὄνος ἐκ μακρόθεν
 κοπιασμένος τὰ πολλὰ κοντὰ εἰς ἕνα μίλιν,
 καὶ εἶδεν ὁμοθυμαδὸν τοὺς ὑμετέρους ὄνους,
710 ἐγκάριξε ἐκ τὴν χαρὰν τὴν ἄπληστον τὴν εἶχεν
 φωνάζοντα καὶ τρέχοντα, τσιλοπορδοκοποῦντα:
 «καλὴν καρδίαν ἔχετε, τὸ γένος τῶν γαϊδάρων·
 ἤφερα γὰρ τὸν ὁρισμὸν ἀπὸ τὸν βασιλέα,
 νὰ μᾶς φορτώνουσι ᾿λαφρὰ εἰς τὴν ἀνάπαυσίν μας,
 νὰ κόψωσι παντάπασι καὶ τὸ ἀπανωγόμιν.»
 ἀπάνω εἰς τὸ γκάρισμα καὶ εἰς τοὺς λόγους τούτους
719 ὁ ὄνος ἐκατέπιεν γραφὴν τοῦ βασιλέως
720 καὶ ἦλθεν εὔκαιρος, κενὸς εἰς τοὺς ἑτέρους ὄνους·
 καὶ ἠρωτήσασιν αὐτὸν τὸ τί καλὰ μαντάτα,

 καὶ εἶπεν: νὰ ἠξεύρετε, τὸ γένος τῶν γαϊδάρων,   56v
 ὅτι ἐβάστουν πρόσταγμα ἀπὸ τὸν βασιλέα
 καὶ ἔγραφε καὶ ὅριζε εἰς ἅπαντα τὸν κόσμον,
725 ἵνα κοπῆ παντάπασιν καὶ τὸ ἀπανωγόμιν.
 ἐγὼ δὲ ἀπὸ τὴν χαρὰν τὴν εἶχα τὴν μεγάλην,
 ὡς εἶδον καὶ τὴν σύναξιν ὁμοῦ τὴν ὑμετέραν,
 ἐγκάνιξα ἐκ τὴν χαράν, ἐφώναξα μεγάλως,
 πορδοκοπῶν εἰσέδραμα νὰ δώσω συχαρίτσιν,
729a καὶ εἰς τὸ τσιληπούρδισμα, εἰς τὴν χαρὰν ἐκείνην
730 καὶ εἰς τὸ ἀναρούφισμα τῆς ἐγκανισματίας
 τὸ πρόσταγμα ἐσέβηκεν εἰς τὰ ἐντός μου μέσα.
 λοιπόν, βαστάξετε δαμὶν ἕως νὰ κατουρήσω
 καὶ θέλει ἔκβη τὸ χαρτὶν καὶ θέλω σᾶς τὸ δώσει.

Οι όροι που χρησιμοποιούνται εδώ για τον ογκηθμό (το ουσιαστικό δηλαδή του ρήματος 
ογκώμαι) και για το γκάρισμα είναι εγκάριξε (710), εγκάνιξα (728), εγκανισματία (730).5 
Υπάρχει όμως και ένας άλλος όρος που θέλει προσοχή. Πρόκειται για το αναρούφισμα 
(730). 

Την ωραία ιστορία του γαϊδάρου με το χαρτί που κατάπιε, τη βρίσκουμε και σε πεζή 
μορφή, καταγραμμένη στην κυπριακή διάλεκτο.6

Ό γάρος ἀγκάλεσεν τὸν μάστρον του πὼς (δ)ὲν κανεῖ ποὺ τον βαρυφορτώννει, ἔβαλλέν 
του πέντε τζοιλὰ σιτάριν, καβαλλικᾷ τον χέμι, τζι ἔσει τον τζαὶ τζεῖνον πουπανωγόμαρον, 
τζι οὗλλον κακοστραδκιάν. «Στὸ ἔβκα φορτωμένον καλλιτζεύκει μου τζαὶ ποστέκω πολλά. 
Στὸ κατέβα, ποὺ πονοῦν τα πόδκια μου, πάλε ἔν᾿ καβαλλάρης, στὸ ἰσιοτόπιν τὰ ἴδια. (Δ)ὲν 
πρέπει τζαὶ τζεῖνος νὰ παρπατᾷ τζαὶ νὰ μὲ καλλιτζεύκῃ ἃμα εἶμαι ξηφόρτωτος;» «Πρέπει», 
ἐσυμφώνησεν τζι ὁ δικαστής. «Νὰ χαρῇς, νὰ μοῦ (δ)ώκῃς ἓναν χαρτίν, ποὺ νὰ τὸ γράφῃ 
τοῦτον, ἀφοῦτις ηὗρές το δίτζιον, νὰ τὸ δοῦν τζι οἱ ἄλλοι, τζαὶ νὰ σταματήσῃ τοῦτον τὸ 
κακόν.» ῎Ε(δ)ωκέν του τὸ χαρτὶν ὁ δικαστής. Ἁρπάσσει το τζι ὁ γάρος στὸ στόμαν του τζι 
ἀγκάνισε τζι κλάσε, κλάσε τζι ἀγκάνισε, ἐπῆεν τσιννητὸς να ᾿βρη τοὺς ἄλλους γάρους, 
νὰ τοὺς τὸ πῇ, μὰ ᾿πού τὴν πολλὴν ἀγκανιὰν τζαὶ τ᾿ ἀνασύρματα, ἐκατάπκιεν τὸ χαρτίν. 
Βρίσκει τοὺς ἄλλους γάρους τζι ἐλάλεν τους τὴν ἀπόφασιν τζαὶ πὼς ἐγλυτῶσαν ᾿ποὺ τὸ 
πουπανωγόμαρον. «Ποῦ ᾿ν᾿ το, ρὲ, το χαρτίν», λαλεῖ του ἕνας τους. «῎Ιντα νὰ σᾶς πῶ», 
λαλεί τους τζαὶ τζεῖνος, «᾿ποὺ τὴν χαράν μου τζαὶ τὴν ἀγκανιὰν ἐκατάπκια το. Τώρα, πὀννά 
κοπρίσω, νὰ μυριστοῦμεν τζαὶ ν᾿ ἀσκοπήσουμεν τὰ κόρκα μου, πέρκιμον τζι εὓρουμέν το.» 

4 Καινούργια έκδοση από τους NICHOLAS, N. – BALOGLOU, G. An Entertaining Tale of Quadrupeds. New York 
2003, σ. 196 κ. ε., στίχοι 691 κ. ε.

5 Για τους τύπους γκαν- και γκαρ- στα χειρόγραφα της Διήγησης βλ. NICHOLAS – BALOGLOU 2003, 393 κ. ε.
6 Πάλιν στο βιβλίο των NICHOLAS–BALOGLOU, βλ. υποσημείωση 1, σ. 40, από το έργο ΞΙΟΥΤΑΣ, Ρ. Κυπριακή 

λαογραφία των ζώων. Λευκωσία 1978, σσ. 60–61.
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Ελληνογερμανικές λογοτεχνικές σχέσεις
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του πέντε τζοιλὰ σιτάριν, καβαλλικᾷ τον χέμι, τζι ἔσει τον τζαὶ τζεῖνον πουπανωγόμαρον, 
τζι οὗλλον κακοστραδκιάν. «Στὸ ἔβκα φορτωμένον καλλιτζεύκει μου τζαὶ ποστέκω πολλά. 
Στὸ κατέβα, ποὺ πονοῦν τα πόδκια μου, πάλε ἔν᾿ καβαλλάρης, στὸ ἰσιοτόπιν τὰ ἴδια. (Δ)ὲν 
πρέπει τζαὶ τζεῖνος νὰ παρπατᾷ τζαὶ νὰ μὲ καλλιτζεύκῃ ἃμα εἶμαι ξηφόρτωτος;» «Πρέπει», 
ἐσυμφώνησεν τζι ὁ δικαστής. «Νὰ χαρῇς, νὰ μοῦ (δ)ώκῃς ἓναν χαρτίν, ποὺ νὰ τὸ γράφῃ 
τοῦτον, ἀφοῦτις ηὗρές το δίτζιον, νὰ τὸ δοῦν τζι οἱ ἄλλοι, τζαὶ νὰ σταματήσῃ τοῦτον τὸ 
κακόν.» ῎Ε(δ)ωκέν του τὸ χαρτὶν ὁ δικαστής. Ἁρπάσσει το τζι ὁ γάρος στὸ στόμαν του τζι 
ἀγκάνισε τζι κλάσε, κλάσε τζι ἀγκάνισε, ἐπῆεν τσιννητὸς να ᾿βρη τοὺς ἄλλους γάρους, 
νὰ τοὺς τὸ πῇ, μὰ ᾿πού τὴν πολλὴν ἀγκανιὰν τζαὶ τ᾿ ἀνασύρματα, ἐκατάπκιεν τὸ χαρτίν. 
Βρίσκει τοὺς ἄλλους γάρους τζι ἐλάλεν τους τὴν ἀπόφασιν τζαὶ πὼς ἐγλυτῶσαν ᾿ποὺ τὸ 
πουπανωγόμαρον. «Ποῦ ᾿ν᾿ το, ρὲ, το χαρτίν», λαλεῖ του ἕνας τους. «῎Ιντα νὰ σᾶς πῶ», 
λαλεί τους τζαὶ τζεῖνος, «᾿ποὺ τὴν χαράν μου τζαὶ τὴν ἀγκανιὰν ἐκατάπκια το. Τώρα, πὀννά 
κοπρίσω, νὰ μυριστοῦμεν τζαὶ ν᾿ ἀσκοπήσουμεν τὰ κόρκα μου, πέρκιμον τζι εὓρουμέν το.» 

4 Καινούργια έκδοση από τους NICHOLAS, N. – BALOGLOU, G. An Entertaining Tale of Quadrupeds. New York 
2003, σ. 196 κ. ε., στίχοι 691 κ. ε.

5 Για τους τύπους γκαν- και γκαρ- στα χειρόγραφα της Διήγησης βλ. NICHOLAS – BALOGLOU 2003, 393 κ. ε.
6 Πάλιν στο βιβλίο των NICHOLAS–BALOGLOU, βλ. υποσημείωση 1, σ. 40, από το έργο ΞΙΟΥΤΑΣ, Ρ. Κυπριακή 

λαογραφία των ζώων. Λευκωσία 1978, σσ. 60–61.
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῎Εσει ᾿ποὺ τότες, ποὺ οἱ γαδάροι γυρεύκουν τὸ χαρτὶν τζαὶ μυρίζουνται τὰ κοτσιρογάουρα 
τζαὶ τὰ δικά τους τζαὶ ᾿νοῦ ᾿ς τ᾿ άλλου.

Και εκεί οι όροι είναι αγκάνισε και αγκανιάν, αλλά, αναλόγως με το αναρούφισμα, 
παρουσιάζονται εδώ τα ανασύρματα.

Τι σχέση έχουν αυτά τα αναρουφίσματα ή ανασύρματα με το ζήτημα της κραυγής του 
γαϊδάρου; 

Όταν καταγράφουμε φωνήεντα, καταγράφουμε αποκλειστικά φωνήεντα εκπνεόμενα, 
τέτοια δηλαδή που εκπέμπει ο φωνάζων-ομιλών-κράζων. Για φωνήεντα που διαμορφώνουμε 
εισπνέοντας δεν προβλέπεται ή δεν είναι δυνατή η καταγραφή τους. Οι αρχαίοι λοιπόν 
κατέγραψαν – και έχουμε, όπως είπαμε, μόνο έμμεσες μαρτυρίες γι’ αυτό – από τα δύο 
φωνήεντα που εκπέμπει ο γάιδαρος μόνο το δεύτερο: ο.7

Το δε πρώτο ακούγεται μεν ως ι, δεν καταγράφτηκε όμως, γιατί δεν ανήκε στο γραμματικό 
σύστημα των εκπνεόμενων φωνηέντων.8

Και όταν ακούμε στη βυζαντινή Διήγηση των τετραπόδων ζώων και στην ανάλογη, 
προφορικά παραδεδομένη, κυπριακή ιστορία περί αναρουφίσματος και ανασυρμάτων, 
καταλαβαίνουμε πως πρόκειται για λέξεις, που χρειάζονται πρώτον για να δηλώσουν το 
πρώτο φωνήεν της κραυγής του γαϊδάρου, αλλά και δεύτερον, για να κατανοήσουμε τη 
διαδικασία του επεισοδίου αυτού. Πώς αλλιώς κατέφαγε ο κακόμοιρος ο γάιδαρος το 
πρόσταγμα του βασιλέως, αν δεν εισέπνευσε με τις κραυγές ιιι και το χαρτί;

Και αν δεν ξέρουμε πως το ιιι των δύο φωνηέντων της κραυγής του γαϊδάρου ιιιοοο πρέπει 
να το «προφέρουμε» εισπνέοντας, να το «εισφέρουμε» δηλαδή, και όχι να το «εκφέρουμε», δε 
θα διαβάσουμε σωστά και την ωραία ιστορία του Ευγένιου Τριβιζά.9

7 Νομίζω πως και στο αρχαίο χρεμετίζω που έγινε στα νεοελληνικά χλιμι(ν)τρίζω της κραυγής του αλόγου κρύβεται 
κάποια προσπάθεια να εκφραστεί το επίσης εισπνεόμενο φωνήεν χρ του ίππου. Πβλ. γερμανικό wiehern, αγγλικό 
neigh, γαλλικό hennir.

8 Δεν αναφέρομαι εδώ στο, για την ιστορία της ελληνικής, γλώσσας πολύ ενδιαφέρον ζήτημα της προσπάθειας των 
καθαρευουσιάνων να εισάγουν για την κραυγή αυτή στα σχολικά βιβλία το γκαρ γκαρ (από το γκαρίζω). Με το 
θέμα αυτό ασχολήθηκα στο άρθρο μου που ανέφερα στην υποσημείωση 2.

9 Ανάλογα για την κραυγή του γαϊδάρου ισχύουν βέβαια και για άλλες ευρωπαϊκές γλώσσες που σημειώνουν το 
πρώτο των δύο φωνηέντων με το /i/: ia.

„Nynější živé řečtině netřeba se učit.“ Novořečtina v českých 
cestopisných zprávách přelomu 19. a 20. století*

KATEŘINA LOUDOVÁ

Česká odborná i laická veřejnost získala první příležitost seznámit se s Řeckem „nové doby“ 
až ve 2. polovině 19. století, a to zejména prostřednictvím klasických filologů, historiků a arche-
ologů, kteří se při svých studijních cestách do Řecka pokoušeli najít zbytky antické kultury ve 
všech jejích podobách, jazykovou stránku řečtiny nevyjímaje.1 Zvýšená cestovatelská aktivita 
Čechů na řecké půdě byla v této době umožněna především na základě přidělování cestovních 
stipendií do Řecka a Itálie středoškolským učitelům klasické filologie a dějepisu. Díky stipendij-
nímu fondu vídeňského Ministerstva kultu a vyučování, zřízenému výnosem z roku 1891, bylo 
od roku 1893 každoročně udělováno deset stipendií ve výši 1000 zlatých, z toho jedno až dvě 
českým středoškolským profesorům (stipendijní fond trval do roku 1914).2

Protože řecká železnice nebyla spojena s jinými evropskými železničními tratěmi až do 
roku 1916, dostávali se Češi do Řecka zpravidla lodí z Terstu. Obvyklou, i když poněkud 
monotónní trasu jejich cesty, která byla určena lodním jízdním řádem, tvořily povinné za-
stávky na Kerkyře a později na Syru, odkud lodě pokračovaly do tureckého Cařihradu. Ten 
ostatně tvořil spolu s Jeruzalémem většinou hlavní cíl všech cestovatelů, Řecko bylo pouze 
zastávkou po cestě k těmto „mekám“ na východě.3 Kromě uvedených ostrovů lodě na území 
Řecka stavěly v přístavu Patry a Atén. Z nich podnikali cestovatelé výlety do archeologic-
kých lokalit ve vnitrozemí Peloponésu, kde již bylo možné využít železnici, neboť na území 
tzv. starého Řecka byla vybudována železniční síť cca do roku 1893.4 Do špatně přístup-
ných horských oblastí se pak dostávali na mezcích za doprovodu placených vůdců. Jen má-
lokteří z českých stipendistů cestovali po Řecku „na vlastní pěst“. Většinou byli členy tzv. 
Dörpfeldových výprav – okružních cest po různých archeologických lokalitách, které každo-
ročně pořádal první sekretář Německého archeologického ústavu v Aténách prof. Wilhelm 
Dörpfeld. Tyto dobře zorganizované a vysoce odborné výpravy se postupně rozčlenily na 

1 České cestovatelské aktivity v Řecku tohoto období včetně následné publikační činnosti cestovatelů zpracovala 
podrobně Alena Frolíková, viz např. FROLÍKOVÁ, A. Česká cestopisná literatura o Řecku v letech 1890–1914. 
Zprávy jednoty klasických filologů 28/29, 1986/87, s. 92–106.

2 Stipendijní fond byl zřízen výnosem Zn. 23250 z roku 1891, viz Verordnungsblatt für den Dienstbereich des 
Ministerium für Cultus und Unterricht 1892. Kundmachungen, s. 527. KEPARTOVÁ, J. Antický svět v 19. století: 
blízký, nebo vzdálený? In Cizí, jiné, exotické v české kultuře 19. století, ed. K. Bláhová – V. Petrbok, Praha 2008, 
s. 208. KOREC, J. Z Řecka. Obzor 16, 1893, s. 212.

3 FROLÍKOVÁ, A. Novodobá česká literatura o Řecku. Zprávy jednoty klasických filologů 25, 1983, s. 73–74.
4 FROLÍKOVÁ, A. Česká cestopisná literatura o Řecku v 80. letech 19. století. Zprávy jednoty klasických filologů 24, 

1982, s. 130.

* Text přednášky vznikl v rámci výzkumného záměru Masarykovy univerzity v Brně Středisko pro interdisciplinární 
výzkum starých jazyků a starších fází jazyků moderních (MSM 0021622435).
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