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TÉMA  4:  Regionální konflikty 
 
Výukové a učební pomůcky 
 

___________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
Muslimové v Thrákii 
 
 
Mohou rozdílné náboženské názory vést k „explozi“ v určité oblasti? 
 
autorka:  Rosa Tressou 
 
 
Potom co jsme si přečetli v tisku článek o událostech v jedné thrácké vesnici, můžeme se držet 
následujících faktů: 
 
A. Konají se na řecké straně aktivity ke sblížení křesťanů a muslimů? 
 
 
Ačkoliv v posledních letech postupuje dopředu sociální prolínání obou etnik, která spolu žijí v oblasti 
Thrákie, nedosáhla situace takového stupně vývoje, aby se problém dal chápat jako vyřešený. 
 
Ze strany médií je rozvíjena řada aktivit (televizní seriály jako „Archipelago“ nebo turecké seriály), 
které odrážejí nutnost křesťansko-muslimského sblížení a umožňují, aby se lidé vzájemně dozvěděli 
co nejvíce detailů o způsobu života i o té druhé víře. 
 
Je skutečně možné, aby se něco takového opět přihodilo, zvláště v regionu jako je Thrakie, kde se už 
v minulosti různé podobné epizody udály (srovnej Text Ia, II)? 
 
 
B.   Nejistá rovnováha 
 
Události, ke kterým došlo horské vesnici Echinos v Xanthi, odhalují obtížný aspekt celé záležitosti. 
Muslimové z oblasti pokládali vstoupení „polonahé“ ženy do mešity za bezohlednost, která v nich 
vyvolala hněv a prudké reakce. Situace byla ještě o to horší, že v tutéž dobu se v mešitě modlilo 
mnoho muslimů a začínal pro ně důležitý obřad. Vnímali to proto jako velkou urážku. Samozřejmě by 
se dalo namítat, že křesťané by byli stejně tak reagovali, kdyby se jim něco takového přihodilo 
v ortodoxním kostele nebo kdyby nějaký film urážel základy a obsah jejich víry. Otázka ale zní, zda se 
věci skutečně přihodily tak, jak to muslimské obyvatelstvo vnímá. Podnikl skutečně televizní štáb 
pokus o provokaci a urážku nebo se musí vyjít z chybné interpretace podstaty problému? 
 
 
Je obecně známým jevem, že se lidé zcela jinak chovají jako masa, především tehdy, když 
individualita jednotlivce není příliš silně rozvinuta, ať už vzhledem k nízké životní úrovni nebo 
z ideologických důvodů. Abychom věcem lépe rozuměli, musíme vzít v úvahu zvláštní charakter 
tohoto regionu i řeckou politiku v oblasti jednání s menšinami (srovnej text II, IV). 
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C.     Historický přehled - poznámky 
 
Po podepsání Lausannské smlouvy v roce 1923 vyvinula turecká strana mnoho úsilí, aby získala 
kontrolu nad oblastí. Tyto aktivity dosáhly svého vrcholu v roce 1988, na čemž měla svůj podíl i řecká 
strana. Menšiny v regionu se tak dostávaly pod turecký vliv. 
 
 
Do roku 1996 existovala vysoká míra diskriminace muslimů, kteří nebyli akceptováni jako občané 
Řecka se stejnými právy. Charakteristickým příkladem pro toto tvrzení je zákaz vstupu do oblasti 
Pomacken pro jednu muslimskou menšinu v Thrákii existující až do roku 1996. 
 
Dnes už k takovým případům nedochází a oficiální pozice Řecka se vyznačuje „respektem ke 
zvláštnostem jiného etnika a také respektem ke zvláštnímu charakteru všech sakrálních míst.“ 
 
Ale jak daleko by měla sahat tato tolerance? Úřady v oblasti mluví o spravedlnosti, která nebyla 
respektována. Jedna skupina lidí útočila na jinou. Je správné, že tento případ nebyl objasněn a 
odpovědní nebyli za to potrestáni? Jedná se o druh tolerance, o které mluvíme? Odpovídá tato 
tolerance našim představám o spravedlnosti? 
 
Rozhodující pro řeckou politiku bylo rychle reagovat a případ uzavřít. Udělala by totéž turecká strana, 
kdyby to potkalo Řeky z Istanbulu? Žijeme v epoše, ve které je vztah mezi Řeckem a Tureckem a 
jejich vzájemná závislost součástí důležitých politických témat, jako je vstup Turecka do EU a uznání 
Republiky  Kypr a kde řešení tohoto vztahu je nanejvýš potřebné. Řešení, které není k žádné straně 
nespravedlivé, přispěje k harmonickému spolužití obou národů. Je proto nutné, pojmy jako 
Spravedlnost, Tolerance a Respekt (srovnej text II, III, IV) definovat. 
 
 
V reakci na počáteční otázku a ve snaze vyhnout se „Explozi“ v této oblasti, vyplatí se vzít v úvahu 
následující zásady: 
 
- Mírová koexistence (spolužití) 
- Spravedlnost 
- Respekt 
- Tolerance 
 
Otázky k úvahám a k rozhovoru při vyučování 
 
-  Proč ukazují muslimové takovou reakci jen při podezření, že někdo chce urazit jejich  
 náboženské symboly a sakrální místa? 
- Jak by se měl řecký stát chovat k náboženským menšinám v Thrákii?  
- Je koexistence mezi muslimským a křesťanským živlem v této oblasti nebezpečná? 
 Jak by se v budoucnu dalo konfliktu vyhnout? 
-  Tolerance, Spravedlnost: Co znamenají tyto pojmy pro tebe? 
 
 
Z němčiny  přeložila:  Milena Zbranková 
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Thrákie je historickým a starověkým geografickým regionem v jihovýchodní Evropě. Čítá 
dnešní severovýchodní Řecko, jižní Bulharsko a evropskou část Turecka.Původními obyvateli 
země byli nepřekvapivě Thrákové. Ti byli považováni Řeky za primitivní národ, přestože 
dokázali vyvinout vyšší formy poezie nebo hudby. Na druhou stranu žili ve vesnicích, 

urbanizace zde neproběhla ani za vrcholného rozmachu Řecka a 
přišla až s Římany. Jedinou výjimkou se staly řecké kolonie jako 
Byzantion nebo Tomis. Thrákové také prakticky nevytvořili 
politicky jednotný stát a spokojili se s malými královstvími, která se 
navzájem nacházela ve stálých sporech a bojích. Jedinou výjimkou 
byl pokus kmene Odrysů o sjednocení Thrákie, který však překazil 
Filip II. Makedonský. 

Bojové kontakty mezi Římany a Thráky začaly v době prudké středomořské expanze Říma do 
východního Středomoří. Po římských vítězstvích ve válkách s Makedonií začali kdysi mocní 
makedonští králové ztrácet kontrolu i nad tak blízkým regionem, jakým byla Thrákie. 
Thrákové se pokusili situace využít a začít jednat na vlastní pěst, nicméně Řím se postavil 
proti. Po bitvě u Pydny roku 168 před n.l. se politická nadvláda nad regionem začala 
nezvratně přesunovat pod římská křídla. Makedonci ani Thrákové se s tím nechtěli smířit, 
nicméně častá vzbouření byla pravidelně potlačována.Do antických 
dějin se Thracia zapsala nejen svojí bohatou historií ale i místními 
rodáky. Thráckého původu měli být bájný pěvec a hráč na lyru 
Orfeus a také zřejmě nejslavnější povstalec v dějinách Říma - velitel 
otrockého povstání v letech 73 - 71 před n.l. Spartacus.Asi 
nejzajímavější městečko v této oblasti je Samothraki. Stopy osídlení 
sahají až do neolitu a zmínka o thráckém králi Rhesosovi je i v 
Iliadě. (Překvapivé je, že bojuje na straně Trójanů.) I když S
a leží v neméně krásném prostředí, stojí poněkud stranou turistického ruchu. To však určitě 
není na závadu – spíše naopak. Celé krajině bohaté na vegetaci vévodí hora Fengari (Měs
ze které podle Homéra Posseidón sledoval trójskou válku. 

amothraki je město velmi krásné 

íc), 

 


