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Abstrakt: Hanna Ciszek, WIELKA IDEA A BUDOWANIE JEDNOCI I TOSAMOCI NARODOWEJ GREKÓW. „PORÓWNANIA” 6, 2009, ISSN 1733-165X, ss. 245–253. Wielka Idea bya
pewnym irredentystycznym poj ciem greckiego nacjonalizmu, który mia na celu restytucj wielkiego pastwa greckiego obejmuj cego wszystkich rodowitych Greków mieszkaj cych poza granicami pastwa, gównie pod panowaniem osmaskim. Po odzyskaniu przez Grecj niepodlegoci w 1830, Wielka Idea na wiele lat zdominowaa nie tylko polityk wewn trzn i zagraniczn ,
ale równie zdeterminowaa badania naukowe, architektur i literatur . Pomimo e wyznawcy
Wielkiej Idei d yli do budowania jednoci i tosamoci greckiego narodu, ich wysiki zakoczyy si wielk kl ska militarn i spowodoway rozam narodowy. Tekst prezentuje wpyw
i znaczenie Wielkiej Idei na ksztatowanie jednoci i tosamoci narodowej odrodzonej Grecji.
Abstract: Hanna Ciszek, THE GREAT IDEA AND REESTABLISHING OF NATIONAL UNITY
AND IDENTITY OF GREEKS. „PORÓWNANIA” 6, 2009, ISSN 1733-165X, pp. 245–253. Great
Idea was an irredentist concept of Greek nationalism that implied the goal of reestablishing
a large Greek state encompassing all ethnic Greeks outside state’s borders, mostly under Ottoman rule. After the achievement of Greek independence in 1830, the Great Idea for many years
dominated not only the domestic and foreign politics but also determined researches, architecture and literature. Although the belivers of the Great Idea strived for building unity and national identity of Greek nation, their efforts ended the major military defeat and caused the national schism. The text presents the influence and consequence the Great Idea in formation of
unity and national identity regenereted Greece.

W roku 1831, Grecja, po wiekach niewoli tureckiej, wielu walkach o niepodlego
staje si niepodlegym pastwem. Nowa wadza musi nie tylko zbudowa podstawowe struktury nowego pastwa, ale take doprowadzi do stworzenia wspólnego poczucia jednoci narodowej i wiadomoci przynaleenia do jednego narodu. W zasa________________
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dzie musiaa stworzy nowe pastwo i nowy naród. Nie byo to zadanie atwe,
zwaszcza, e nowe pastwo obejmowao w swoich granicach zaledwie jedn trzeci
cz  ludnoci znajduj cej si wczeniej pod panowaniem tureckim. Pozostaa cz ,
na skutek mi dzynarodowych ustale, nadal znajdowaa si na terytorium imperium
osmaskiego. Fakt ten by przyczyn wielu napi  i sta si doskonaym podoem dla
irredentystycznych hase Wielkiej Idei, czyli politycznej koncepcji odbudowania Grecji
w granicach zamieszkiwania spoecznoci greckiej w basenie Morza ródziemnego i w
Azji Mniejszej. Za twórc poj cia Megali Idea (
 ) powszechnie uwaany
jest Joannis Kolettis, który w swoim wyst pieniu w greckim parlamencie na temat
pierwszej konstytucji nowego pastwa w 1844 r., gor co broni Greków zamieszkuj cych poza granicami pastwa twierdz c, e Grekami s wszyscy rodacy mieszkaj cy
na terenach historycznie i kulturowo zwi zanych z Grecj . Podkreli równie, e
oprócz Aten take Konstantynopol naley do gównych centrów kultury helleskiej2.
Wskazywa, e rewolucja niepodlegociowa bya dzieem wszystkich Greków i miaa
na celu stworzenie wielkiego oraz zjednoczonego pastwa. W tym samym przemówieniu wypowiedzia te sowa, które stay si podwalin do ywej dyskusji na temat
szczególnej roli narodu greckiego w dziejach kultury europejskiej oraz rozbudziy
nadzieje na wielkie odrodzone pastwo. Dowodzi bowiem, e dawna Grecja cierpiaa
z powodu braku jednoci i, podzielona na poszczególne pastwa, upada, ale pomimo
upadku nadal owiecaa wiat. Grecja odrodzona i zjednoczona w jednym pastwie
oraz w jednej religii3 ma ponownie istotne moliwoci odegrania wanej roli.
Z historycznego punktu widzenia, korzeni Wielkiej Idei naley szuka kilka wieków wczeniej, mianowicie w XIII wieku4, kiedy to w roku 1204 uczestnicy czwartej
wyprawy krzyowej zdobyli i zupili Konstantynopol, a zdobyte ziemie zamieszkae
przez Greków zostay podzielone mi dzy feudalne ksi stwa krzyowców i posiadoci
weneckie. Powszechna z tego powodu niech  do Kocioa katolickiego i obawa przed
podporz dkowaniem Kocioa prawosawnego wadzy papieskiej doprowadziy do
tego, e wielu Greków uwaao za mniejsze zo ujrze w Konstantynopolu Turków ni
znienawidzonych acinników, zwaszcza, e zachodnie chrzecijastwo uzaleniao
swoj pomoc militarn przed najazdem tureckim w zamian za uznanie zwierzchnictwa rzymskiego.
Pocz tkowo wi c Wielka Idea dotyczya ponownego przy czenia terenów b d cych pod panowaniem najedców zachodnich. Sytuacja zmienia si po zdobyciu
Konstantynopola przez Turków, którzy po dugotrwaych walkach z Republik Weneck opanowali prawie ca Grecj , oprócz Archipelagu Joskiego, utrzymanego
przez Wenecjan. W tamtych czasach wielu Greków uwaao, e niewola turecka nie
b dzie trwaa dugo i traktowao j jako zasuon kar za grzechy prawosawia. Jednak wskutek rónorodnych przejawów dyskryminacji, jakich doznawali Grecy pod
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panowaniem osmaskim, marzenia o wolnoci i niepodlegym pastwie zaczynay
przybiera na sile. Nadzieja na posiadanie wasnego pastwa znajdowaa swój wyraz
przede wszystkim w pieniach ludowych, które przekazywane z pokolenia na pokolenie, stay si podstawow form wypowiedzi artystycznej w czasach tureckiej niewoli.
W tym miejscu warto doda, e panowanie osmaskie odizolowao wiat grecki od
wielkich ruchów kulturalnych i filozoficznych, takich jak renesans, reformacja, owiecenie, rewolucja francuska, rewolucja przemysowa, które ksztatoway rozwój Europy. Inaczej byo natomiast na terenach nale cych do Wenecji, które podlegay wpywom kultury zachodniej. Dzi ki uzyskaniu wielu przywilejów od zaborcy weneckiego
moliwy by rozwój kultury narodowej, zwaszcza literatury, obyczajów i tradycji.
Zamieszkuj cy tam Grecy stali si wanym czynnikiem utrzymywania kultury i tradycji narodowej. Gówn rol w piel gnowaniu tradycji narodowych odgryway rodowiska diaspory greckiej w Wenecji, Florencji, Rzymie oraz na poudniu Rosji. rodowiska te, posiadaj ce bezporedni kontakt z kultur europejsk , przyswajay idee, które
przyczyniy si do ksztatowania postaw narodowych i wizji wasnego pastwa.
Przede wszystkim stay si centrami filhellenizmu, który w momencie wybuchu wyzwoleczej rewolucji greckiej opanowa prawie ca Europ , wspieraj c duchowo
i materialnie walcz cy naród. W XIX-wiecznej Europie panowao powszechne przekonanie, e Grecja jako duchowa kolebka europejskiej cywilizacji zasuguje na wdzi czno spadkobierców tej kultury. Poparcie i sympati dla Grecji wzmagao równie
zainteresowanie staroytnoci , zwaszcza filologi i histori , zainicjowane pod wpywem pr dów romantycznych. Równie istotn rol , oprócz wymienionych skadników
umysowo-kulturalnych, peni czynnik spoeczny. Rewolucja grecka, która wybucha
w 1821 roku i doprowadzia w rezultacie do utworzenia pastwa greckiego, staa si
symbolem i wzorem dla innych narodów d  cych do wolnoci.
Wielka Idea, jako narodowy program zjednoczenia wszystkich ziem zamieszkaych przez ludno pochodzenia greckiego na Bakanach i w Azji Mniejszej i stworzenia „Wielkiej Grecji” ze stolic w Konstantynopolu, staa si dominuj c ideologi
odrodzonego pastwa. Realizacja tego dziea narodowego miaa nast pi na drodze
militarnej, co jak si póniej okazao, poci gn o za sob fatalne skutki, gdy nowe
pastwo miao ograniczony potencja militarny i ekonomiczny. Kl ska militarna, która
nast pia w wyniku podj tej konfrontacji zbrojnej z Turcj , miaa te swoje uboczne
skutki, mianowicie Grecja musiaa zmierzy si z pot n fal greckich uchodców
wyp dzonych przez Turków z Azji Mniejszej, co stanowio ogromny problem spoeczny i gospodarczy5. Zanim jednak doszo do katastrofy, która ostatecznie pogrzebaa
marzenia o wielkiej Grecji dwóch kontynentów i pi ciu mórz, Wielka Idea – „sodki
sen Greków” – szybko znalaza podatny grunt nie tylko w polityce, ale jej przejawy
mona byo zauway równie w literaturze, nauce, architekturze i religii.
________________
5 Szerzej na temat przebiegu konfliktu oraz jego nast pstw: R. Clogg, Historia Grecji nowoytnej,
op. cit., s. 120–170; A. Brzeziski, Grecja. Warszawa 2002, s. 29–77; D. Pentzopoulos, The Balkan Exchange of Minorities and its Impact on Greece. London 2002.
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Podstawow przeszkod w realizacji tego dziea by jednak brak zgody oraz
wspólnej tosamoci narodowej ponad licznymi podziaami, które dzieliy ksztatuj c
si wspólnot narodowo-pastwow . „Niezgoda stoi na przeszkodzie do zwyci stwa
Grecji” – pisa Solomos6.
Budowanie jednoci oraz nowej wiadomoci narodowej byo o tyle trudne, e naleao zbudowa nie tylko jedno wewn trzpastwow , ale take religijn i historyczn . Grecja zostaa okrojona nie tylko, jeli chodzi o granice, ale równie o wiadomo przeszoci. W ci gu setek lat panowania tureckiego wiedza o staroytnych
przodkach niemal cakowicie zanika w greckim spoeczestwie. Jednak zaczynaa
odywa na nowo pod wpywem ideaów owiecenia, rewolucji francuskiej oraz romantycznego patriotyzmu. Grecy na nowo dowiadywali si , jak wielki wpyw miaa
staroytna kultura grecka na ksztatowanie caej cywilizacji europejskiej. W latach
trzydziestych XIX wieku austriacki historyk, Jakob Fallmerayer, podway jeden
z podstawowych elementów greckiego poczucia tosamoci, zakwestionowa mianowicie pochodzenie wspóczesnych Greków, twierdz c, e w yach mieszkaców Peloponezu nie pynie ani jedna kropla krwi staroytnych Greków. Wywoao to zrozumiae protesty wród intelektualistów nowego pastwa. Powysza teoria przyczynia
si do rozwoju progonopleksji7 i archeolatrii8, które przejawiay si w przesadnym
podziwie dla antycznej przeszoci oraz wielkich przodków. Wan spraw stao si
zatem wykazanie ci goci historii narodu greckiego. Dokona tego profesor historii
Uniwersytetu Ateskiego Konstantinos Paparigopulos, który stworzy now interpretacj historii Grecji, mianowicie wykaza ci go narodu greckiego,  cz c czasy staroytne, okres bizantyjski i czasy nowoytne w jeden nieprzerwany ci g zdarze tworz cych dzieje narodowe, co okazao si momentem przeomowym w greckiej
historiografii. W staroytnej Grecji niemal wszystko wspierao i utrzymywao podziay, dowodzi Paparigopulos, natomiast wspóczesna Grecja przejawia religijn , j zykow oraz narodow jedno i obecnie musi walczy o odzyskanie politycznej jednoci9. Nie bez znaczenia byo to, e Paparigopulos podkrela równie „godn podziwu
jedno greckiego narodu”. Najwi ksze znaczenie miao jednak w czenie do narodowej historii okresu bizantyjskiego, który wczeniej by pomijany ze wzgl du na obskurantyzm oraz zniewolenie tureckie. Od tego momentu zwolennicy Wielkiej Idei cz sto
powoywali si na wielko bizantyjskiego cesarstwa, uzasadniaj c w ten sposób swoje
irredentystyczne d enia. Budowanie jednoci staoby si niemoliwe bez obecnoci
ery staroytnej i okresu Bizancjum. Ich gównymi symbolami stay si Ateny i Konstantynopol. Konstantynopol, pisa Paparigopulos, kryje ruiny dwóch cesarstw i za________________
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l ki jeszcze jednego. O nastawieniu nowego pastwa ku staroytnoci wiadczy równie wybór Aten na stolic kraju, chocia w tym okresie Ateny mona byo przyrówna bardziej do wioski ni do miasta, kryy one jednak w sobie ruiny Partenonu,
lady dawnej wietnoci i byy te symbolem greckoci, rozpoznawalnym w caej Europie. Zwrot ku klasycznej przeszoci widoczny by take w ówczesnej architekturze
greckiej, zdominowanej przez neoklasycyzm. Niektóre gmachy uytecznoci publicznej i pastwowej by wr cz przeadowane elementami antycznymi10.
Pojawio si bardzo wiele publikacji z dziedziny historii i historii filozofii, które
z jednej strony podkrelay znaczenie greckiego fenomenu na polu wiatowym i byy
zwykle pisane w obcym j zyku, z drugiej za strony opisyway rozwój hellenizmu
w rónych dziedzinach, zwaszcza jego zwi zek ze staroytnoci i odnosiy si krytycznie do teorii Fallmerayera11.
Wielka Idea potrzebowaa wielkiego bohatera. Tym bohaterem i zarówno symbolem hellenizmu sta si Aleksander Wielki, który do tego momentu dla przeci tnego,
sabo wyksztaconego Greka by postaci raczej legendarn czy wr cz baniow , wyst puj c w przekazach ludowych. Teraz sta si na nowo bohaterem narodowym
i symbolem zjednoczonego pastwa. Aleksander by ucielenieniem greckiej wielkoci.
W jego postaci i dziaalnoci Grecja  czya si ze Wschodem. Posta tego bohatera
bya opiewana w poematach i przywoywana podczas wyst pie politycznych, pojawio si wiele publikacji na jego temat. Wi kszo z tych publikacji, dotykaj c problemu zniewolonego narodu greckiego, nosia charakter literatury popularnej i bardzo
cz sto zawieraa elementy profetyczne czy wr cz propagandowe. Proroctwa te dotyczyy Grecji jakon ojczyzny Aleksandra Wielkiego i Arystotelesa oraz ich sawnych
potomków, mówiy, i nadszed przepowiadany przez proroków czas zjednoczenia
wszystkich ludów Grecji przeciw barbarzyskim wrogom pod egid obecnego króla
Ottona, który jest naladowc Aleksandra Wielkiego. Jako autentyczna posta historyczna, Aleksander Wielki zajmowa równie wane miejsce w dziele Paparigopulosa,
który uczyni go propagatorem kultury helleskiej, która za jego spraw dotara a na
krace Azji. Sta si ucielenieniem wielkiej greckiej m droci, któr naleaoby owieci inne narody oraz uzasadnia greckie aspiracje zawarte w hasach Wielkiej Idei.
Rozwój bada historycznych, które podkrelay wyj tkowo i genialno greckiej
kultury, przyczyni si do wytworzenia poczucia, e naród grecki zajmuje jakie
szczególne miejsce wród wszystkich narodów, jest narodem wybranym i ma do wypenienia misj cywilizacyjn , polegaj c na rozszerzeniu hellenizmu na inne narody.
Przejawy tego typu mylenia znajdujemy ju wprawdzie w tekcie z XVI wieku u Nikolau Sofianu, który pisze, e nie ma rzeczy niemoliwych dla narodu greckiego, poniewa dzi ki bogosawiestwu boemu zajmuje on szczególne miejsce wród innych
nacji12, ale prawdziwe nasilenie tych przekona nast puje w XIX wieku. Wtedy to do________________
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piero, zarówno z ust znanych osobistoci, jak te w obiegowej opinii, syszymy
o genialnoci i wyj tkowoci Greków, o tym, e Grecja jest narodem wybranym Pana:
„/ % &/]"&/ Q !/> >\/>” i ma do wypenienia nowe posanie „ %/"!/
! &# Q!!/”. W tekstach z tego okresu moemy zauway, e owa misja
wynika albo z geograficznego pooenia Grecji: Grecja zajmuje centralne miejsce pomi dzy Wschodem a Zachodem i powinna zajmowa terytorium dawnego imperium
bizantyjskiego, albo z nakazu historycznego: dla ówczesnych Greków, którzy uwaaj
si za spadkobierców sawnych antycznych Greków, dokonania przodków s zobowi zuj ce, jako ich potomni musz teraz dokoczy dzieo, które z pewnych powodów nie zostao ukoczone. Mamy te trzecie uzasadnienie – nakaz boskiego
pochodzenia. Poj cie narodu wybranego miao przede wszystkim zwi zek z rol
i znaczeniem kocioa prawosawnego, utosamianego z imperium bizantyjskim
i nadal uwaanego za kamie w gielny duchowej i narodowej jednoci Grecji
„! % >!&# #& &# Q!!”13. W czasach niewoli tureckiej Koció prawosawny cieszy si znaczn autonomi i oprócz Greków obejmowa te innych prawosawnych zamieszkuj cych granice imperium osmaskiego. Na czele tego kocioa sta
ekumeniczny patriarcha Konstantynopola. Nie tylko patriarcha, ale take wszyscy
wysi duchowni prawosawni w caym imperium byli Grekami. Jednak w wieku XIX,
wraz ze wzrostem poczucia odr bnoci narodowej poszczególnych ludów bakaskich, grecka dominacja w Kociele prawosawnym spotykaa si z coraz wi kszym
oporem ze strony innych narodowoci i w rezultacie doprowadzia do rozbicia na
kocioy narodowe. Po utworzeniu nowego pastwa greckiego pojawi si jednak jeszcze dodatkowy problem, gdy siedziba ekumenicznego patriarchatu, przywódcy tego
Kocioa znalaza si poza granicami pastwa, w Konstantynopolu. Owa separacja
miaa na szcz cie wymiar jedynie administracyjny i nie dotkn a dogmatycznej jednoci Kocioa. W zwi zku z tym powstaa jednak myl o ponadnarodowej federacji ludów bakaskich pod egid ekumenicznego patriarchatu.
Egzystowanie Greków, jako odr bnej grupy etnicznej, w zawirowaniach dziejowych moliwe byo mi dzy innymi dzi ki j zykowi, który dawa poczucie odr bnoci
i ci goci. J zyk ten jednak w ci gu wieków, wraz z rozwojem cywilizacji, ewoluowa
i znacznie róni si od archaicznej greki. W XVIII wieku wielu greckich intelektualistów, zwaszcza yj cych w diasporach, chciao oczyci j zyk mówiony /!&#
(dimotiki) z obcych zapoycze i lokalnych dialektów, usiuj c stworzy sztuczny,
archaiczny j zyk # ]/>" (katharewusa) co doprowadzio do powstania dwóch
j zyków i tzw. kwestii j zykowej – wieloletniego sporu, który z j zyków powinien by
j zykiem oficjalnym. W momencie budowania pastwa i jednoci narodowej kwestia
j zykowa staa si kluczowym problemem: zjednoczony naród potrzebowa jednego
j zyka. Ostatecznie j zykiem oficjalnym nowego pastwa ustanowiono „oczyszczony
j zyk”, który sta si j zykiem elitarnym i w rezultacie pog bi analfabetyzm i spowodowa odci cie zwykych ludzi od wiedzy, ycia publicznego i literatury.  ]________________
13
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/>" zdominowaa literatur na cae pówiecze. Wan rol w budowaniu podwalin
literatury narodowej odegrali tzw. fanarioci, wywodz cy si z dawnych rodów arystokratycznych Grecji, którzy w imperium osmaskim osi gn li znaczenie polityczne
i zdobyli pokane maj tki. Po odzyskaniu niepodlegoci ich potomkowie przybywali
do Aten, tworz c elit intelektualn stolicy i nadaj c ton yciu kulturalnemu. Fanarioci
uwaali, e warunkiem koniecznym uzyskania politycznej niezalenoci i realizacji
Wielkiej Idei jest odrodzenie duchowe narodu, które moliwe jest tylko poprzez oywienie wiata staroytnej Grecji, jego ideaów, mentalnoci i przede wszystkim j zyka,
który jest jedynym nieprzerwanym ogniwem mi dzy dawnym wiatem i odrodzon
ojczyzn . Z ich kr gów wywodzia si grupa twórców, którzy potem zostali nazwani
„szko atesk ”. Szkoa ta, inspirowana rewolucyjnym nurtem romantyzmu, zamiowaniem do przeszoci i archaicznego j zyka, staa si doskonaym ródem propagowania narodowej myli. Skupieni w niej twórcy rozwijali przede wszystkim poezj
patriotyczn , podporz dkowan politycznym racjom i celom narodowym. Nacechowana patriotyczn retoryk , ucieczk w wiat fantazji, legend rycerskich, osadzona
w realiach wiata staroytnego i bizantyjskiego, poezja ta pena bya patosu i elegijnego tonu. Wyranie te mona zauway antagonizm pomi dzy tym, co greckie a obce,
utosamiane nie tylko z zaborc tureckim, ale te w wielu przypadkach z najedc ,
który naley do kultury zachodniej, stanowi cej zagroenie dla religii i tosamoci
narodowej. Niektóre pieni piewa cay naród, spotkania z twórcami, podczas których
zjawiay si tumy, staway si icie narodow manifestacj . Naród potrzebowa wielkich bohaterów owianych legend , potrzebowa poczucia, e jest narodem wielkim
i wyj tkowym, który ma do spenienia wyj tkow misj rozszerzenia hellenizmu na
inne nacje. Dlatego bohaterzy kreowani byli na miar antycznych herosów, zarówno
pod wzgl dem t yzny fizycznej, jak te kondycji duchowej. Przejawiali cechy dawnych, cz sto legendarnych postaci, zawsze stawiaj cych dobro ojczyzny nad wasne,
osobiste racje. Ich nadrz dnym celem bya walka o niepodlego. Dla ojczyzny gotowi
byli powi ci nie tylko wasne ycie prywatne, na przykad zrezygnowa z ukochanej
kobiety, ale równie odda ycie. Bohater musia by prawdziwym Grekiem, posiadaj cym staroytne korzenie i czyste pochodzenie biologiczne, co dawao gwarancj
odziedziczenia pozytywnych cech po wspaniaych przodkach. Osadzenie fabuy
w czasach antycznych czy bizantyjskich miao na celu podkrelenie ci goci narodu
greckiego. Obroca hellenizmu by zarazem obroc wartoci chrzecijaskich, które
zawsze reprezentowa koció prawosawny. Religia za miaa bardziej charakter narodowy ni metafizyczny. Cz ste odniesienia do wydarze historycznych oraz legend
i mitów na temat wspólnych przodków, ich heroicznych czynów, narodu wybranego,
wi tej ziemi ojczyzny, z któr jej mieszkacy zwi zani s pochodzeniem i prawem jej
posiadania, miao suy budowaniu wspólnej tosamoci narodowej. Wspaniae dokonania przodków miay by zapowiedzi wietlanej przyszoci i przedstawiane byy
jako pewnego rodzaju proces, do kontynuacji którego zobowi zani byli obecni potomkowie wielkich herosów. Zepchn o to literatur do roli wyrazicielki idei politycznych
czy wr cz propagandowych. Skierowanie ku staroytnoci odci o j od rzeczywistego
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wiata, wytworzyo poczucie nierzeczywistej wielkoci i rozbudzio nadzieje, które
wobec istniej cych warunków politycznych i ekonomicznych byy niemoliwe do realizacji. Wrogie nastawienie do innych kultur spowodowao zamkni cie wewn trzne
kultury greckiej i jej izolacj . Grecja na nowo musiaa odnale swoje miejsce w kulturze europejskiej ju bez balastu staroytnoci i skostniaego j zyka. Zmiany mona
byo zauway, zanim doszo do wielkiej poraki militarnej. Nast pne pokolenie twórców, zaliczane do tzw. Nowej Szkoy Ateskiej, dokonao rewizji wartoci i odeszo od
pustych ideaów oraz od bezkrytycznego przywi zania do staroytnoci, która
wprawdzie dugo jeszcze b dzie istniaa w literaturze, ale ju w innej formie. Podj o
prób odnowy literatury greckiej,  cz c wspóczesno z przeszoci , czerpi c pomysy z bogatej twórczoci ludowej, nie byo te oboj tne na wpywy obce. Przede
wszystkim jednak odeszo od archaizowanego j zyka, który ogranicza kr g odbiorców do elit intelektualnych. Literatura grecka staje si wówczas otwart literatur europejsk . Literatura omawianego okresu (1830-1880) praktycznie znajduje zainteresowanie jedynie wród badaczy i nie jest znana szerszemu ogóowi czytelników.
Zapacia najwysz cen – zapomnienia. Nie oznacza to, e Wielka Idea koczy
si wraz z Wielka Katastrof . Jej lady znajdujemy jeszcze dugo w literaturze po
1922 roku.
Póniejsze pokolenia negatywnie oceniy Wielka Ide . Jej realizacja poci gn a za
sob niewymierne straty nie tylko materialne, ale take moralne, jakich doznaa zwyka ludno, która znalaza si na arenie rozgrywek politycznych i militarnych. Pierwszymi ofiarami staa si ludno tzw. Nowej Grecji, która zostaa przy czona do Królestwa Greckiego w wyniku pomylnego dla Grecji zakoczenia wojen bakaskich.
Na mocy podpisanego traktatu pokojowego 10 sierpnia 1913 roku na terytorium Grecji
znalaza si dua liczba ludnoci, która nie bya pochodzenia greckiego – Turcy, Bugarzy, Ormianie, ydzi, Albaczycy, Macedoczycy i Cyganie. Warto wspomnie, e
skutkiem procesu przy czenia by wzrost ludnoci z 2,7 milionów do 4,6 milionów14.
Grecja stan a przed trudnym problemem pastwa wielonarodowociowego i wielowyznaniowego. Kiedy w Grecji zapanowaa wielka euforia z powodu odniesionych
sukcesów i poszerzenia terytorium pastwa, do gosu doszy siy polityczne o nastawieniu nacjonalistycznym. Ówczesne wadze, które postrzegano jako skutecznego
realizatora Wielkiej Idei, zacz y prowadzi bardzo surow i negatywn polityk wobec innych narodowoci. Nast poway masowe wysiedlenia wyznawców islamu, nawet jeli byli oni narodowoci greckiej i wczeniej z rónych powodów zmienili wiar ,
zatem albo ich deportowano, albo zmuszano do powrotu do religii narodowej, czyli
prawosawnej. Represje nie omin y te ludnoci sowiaskiej i ydowskiej. Kolejny
exodus ludnoci nast pi po tzw. Wielkiej Katastrofie. Wymiana ludnoci pomi dzy
Turcj i Grecj nast pia nie na podstawie przynalenoci narodowej i j zyka, ale wyznawanej religii, co doprowadzio do absurdalnych sytuacji, na przykad w Azji
Mniejszej mieszkao wielu wyznawców prawosawia mówi cych po turecku, za
________________
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w Grecji wielu muzumanów posuguj cych si j zykiem greckim. W konsekwencji
wielu uchodców, którzy przybyli do Grecji mówio tylko po turecku lub w dialekcie
pontyjskim, który by praktycznie niezrozumiay dla Greków. Niektórzy posugiwali
si te skostnia i nienaturaln katharewus, której zdoali nauczy si w szkole. Bardzo trudne byy relacje ludnoci napywowej z rdzennymi mieszkacami, obie strony
ywiy w stosunku do siebie wiele uprzedze, np. do przybyej ludnoci przylgn o
okrelenie „ochrzczeni jogurtem”, co odzwierciedlao ich kuchni obfituj c w jogurt.
Z drugiej strony do Grecji przybyo wielu ludzi wyksztaconych, pisarzy, poetów,
malarzy, jak np. Giorgios Teotokos, Giorgios Seferis, którzy wzbogacili ycie kulturalne kraju, wród nich jednak nie brakowao takich, którzy widzieli w mieszkacach
Starej Grecji prowincjuszy15. Z punktu widzenia losów ludzkich nikt nie jest w stanie
oszacowa cierpie, strat materialnych i moralnych, jakich doznaa przesiedlona ludno. Mona powiedzie, e ludzie ci zostali pokrzywdzeni podwójnie. Po raz pierwszy, kiedy w wyniku dziaa wojennych, ucieczki i wygnania stracili cay swój dobytek i przede wszystkim swoich bliskich (wi kszo uchodców stanowiy wdowy
i sieroty). Po raz drugi, kiedy przybyli do ojczyzny, która nie bya w stanie sprosta ich
podstawowym potrzebom bytowym, a w dodatku w procesie integracji cz sto spotykali si z niech ci swoich rodaków. Interesuj cy jednak pozostaje fakt, e spora cz 
wygnaców, pomimo doznanych krzywd, nie bya negatywnie nastawiona do Elefteriosa Wenizelosa, którego uwaano za gównego realizatora Wielkiej Idei. Pomimo, e
jego wizje poniosy totaln kl sk , uzasadniano to gównie zdrad wewn trzn i rozgrywkami politycznymi wielkich mocarstw. Po doznanej kl sce szukano kozów ofiarnych, ludzi, którzy mieli rzekomo doprowadzi do katastrofy. Zorganizowano szybki
proces omiu polityków i dowódców, których oskarono o zdrad i szeciu z nich
skazano na kar mierci. Byli te tacy, którzy poddawali w w tpliwo narodow tre
Wielkiej Idei, twierdz c, e jest produktem intrygi zrodzonej na dworze króla Ottona,
i e jej celem byo podporz dkowanie Grecji wadzy papieskiej16. Wielka Idea przestaa
by ideologi jednocz c naród grecki, przyczynia si natomiast do wielkiego rozamu w spoeczestwie, okrelanego cz sto mianem schizmy narodowej ( &#Q
&{"Q), który na wiele lat podzieli i skóci mieszkaców kraju. Grecja, rozdarta
wewn trznie, stan a ponownie przed problemem budowania jednoci narodowej
i odbudowywania swojego wizerunku na arenie mi dzynarodowej.
________________
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