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OD WYDAWCY

Oddajemy do rąk Szanownych Czytelników pracę prof. Bernarda Koziróga na temat Cypru, kolejnego kraju biblijnego. Współczesne kraje biblijne to:
Izrael wraz z Autonomią Palestyńską, Egipt, Syria, Jordania, Liban, Irak, Irak,
Turcja, Grecja, Włochy, Malta i Cypr. W krajach tych rozgrywały się sceny Starego i Nowego Testamentu. W Biblii nie ma zbyt wielu tekstów na temat Cypru, ale te które są ukazują działalność apostołów Pawła i Barnaby podczas ich
pierwszej podróży misyjnej, co jest uwydatnione w rozdziale na temat religii.
Do tej pory ukazały się następujące książki prof. Bernarda Koziróga z tej
serii: Izrael. Historia, religia, archeologia (2003), Starożytna Grecja. Historia,
filozofia, religia (2004), Malta. Historia i religia (2006), Liban. Historia i religia (2008), Starożytny Rzym. Historia, filozofia, religia (2008), Starożytna Syria w Biblii i historii (2012).
Praca Cypr. Historia, religia, zabytki jest 43. książką autorstwa prof. Bernarda Koziróga.

Wstęp

Cypr nazywany jest wyspą Afrodyty. Według mitologii greckiej bogini
wyłoniła się na muszli z morza, niedaleko Pafos. A ponieważ była boginią miłości, przeto Cypr nazwano wyspą miłości. Afrodyta nie tylko podarowała ludziom drzewa granatu, ale też obdarzała ich miłością. Jednym z takich szczęśliwców był młody pasterz Adonis, z którym bogini miała romans. Jej świątynia
wznosiła się na szczycie najwyższej góry cypryjskiej, Olimposu, który jest najwyższym szczytem łańcucha górskiego Troodos (1952 m n.p.m.).
Cypr, którego powierzchnia wynosi 9251 km2, jest trzecią co do wielkości wyspą na Morzu Śródziemnym, po Sycylii i Sardynii. Leży w odległości
ok. 100 km od Syrii i 70 km od Turcji. Stolicą Cypru jest Nikozja (Lefkosia),
która podobnie jak cała wyspa, od roku 1974 jest podzielona. Na północy jest
Republika Turecka Cypru Północnego, na południu Republika Cypryjska, zarządzana przez cypryjskich Greków. Ta ostatnia jest członkiem Unii
Europejskiej. Poza Nikozją na Cyprze jest pięć większych miast, na północy
Kyrenia i Famagusta, na południu Limassol, Larnaka i Pafos.
Klimat jest umiarkowany, typu śródziemnomorskiego. Latem temperatury przekraczają 30 stopni Celsjusza, zimą przeciętnie wynoszą 15 stopni. Na wyspie uprawia się awokado, pomidory, ziemniaki, opuncje, paprykę,
bakłażany, drzewa cytrusowe i granaty. Rosną też palmy i agawy, cyprysy,
sosny i inne drzewa. Wśród wielu gatunków kwiatów dominują storczyki.
Wśród zwierząt największym ssakiem jest muflon cypryjski. Wciąż można
spotkać, szczególnie na wsiach, wiele osłów, którymi transportuje się towary i ludzi.
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Ludność Cypru liczy ponad 885.000, z czego ok. 80% stanowią Grecy,
ok. 18% Turcy. Ci pierwsi są chrześcijanami, głównie wyznawcami Kościoła
prawosławnego. Ci drudzy wyznają islam, są sunnitami. Ponadto są niewielkie grupy maronitów, ormian, katolików i protestantów. Najwięcej osób pracuje w sektorach: rolniczym, budowlanym i turystycznym. Środkiem płatniczym na północy jest turecka lira, na południu euro.
Nauka w szkole podstawowej i średniej jest obowiązkowa i bezpłatna.
Cypryjczycy mogą studiować na południu w trzech uniwersytetach państwowych i czterech prywatnych. Na północy są trzy uniwersytety. Rozwija się
również działalność sportowa. Drużyny cypryjskie coraz lepiej radzą sobie
na arenie międzynarodowej, szczególnie w piłce nożnej.
*

*

*

Rozdział I tego krótkiego opracowania podaje zarys dziejów Cypru, od
czasów najdawniejszych do współczesności, rozdział II mówi na temat religii, tych najdawniejszych i współczesnych, natomiast rozdział III opisuje najważniejsze zabytki Cypru. Dla ułatwienia ważniejsze daty i postaci zaznaczono tłustym drukiem.

Rozdział I
Historia

Najprawdopodobniej Cypr był zaludniony już w okresie neolitu. Świadczą o tym szczątki odkopanego cmentarzyska, gdzie zbiorowo grzebano zmarłych, kolorowa ceramika, oraz figurki bóstw. Odkrycia archeologiczne świadczą o powiązaniu pierwotnej ludności Cypru z Syrią, Anatolią, Egiptem, Kretą
i Mykenami. Znaleziono broń i przedmioty codziennego użytku. Pismo cypryjskie stworzono w XV wieku p.n.e. Używano go do III wieku p.n.e.

I. Od starożytności do podboju tureckiego
Pierwszym mocarstwem, które dokonało inwazji na Cypr, był Egipt.
W XV wieku p.n.e. za panowania faraona Totmesa III z XVII dynastii, Egipcjanie przybyli na Cypr zmuszając miejscową ludność do poddaństwa i płacenia trybutu, ale ich głównym celem była eksploatacja bogactw naturalnych.
Ok. roku 1400 p.n.e. na Cyprze zaczęli się osiedlać pierwsi Grecy, którzy stopniowo zamieniali wyspę w kolonię grecką, mimo że wciąż panowali
tam Egipcjanie. Kiedy w XII wieku p.n.e. doszło do konfliktu zbrojnego pomiędzy Fenicjanami i Egiptem, ludność cypryjska wsparła tych pierwszych,
jednak nie udało się obalić na Cyprze władzy egipskiej. Stało się to dopiero w VIII wieku p.n.e. Wówczas Fenicjanie przejęli kontrolę nad Cyprem.
Założyli nowe miasta portowe: Amatus, Idalion, Lapetos, Tamassos i Kition
(współczesna Larnaka), przyczynili się do rozwoju żeglugi i handlu, z czego słynęli nie tylko na Cyprze. Panowali tam do początków wieku VII p.n.e.
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Warte pokreślenia jest, że w czasie panowania fenickiego nastąpił gwałtowny
przypływ Greków, którzy osiedlali się na wyspie.
Kolonizacja grecka trwała również za panowania asyryjskiego na Cyprze. Powstawały greckie miasta, posiadające szeroką autonomię. Wśród
nich należy wymienić Salaminę (Salamis), Pafos, Kurium, Marion i Arsinoe. Kiedy w roku 668 p.n.e. doszło do wojny asyryjsko-egipskiej, miasta
greckie na Cyprze wsparły Asyrię. Przez blisko sto lat odpierano ataki egipskie, jednak w roku 568 p.n.e. Egipcjanie zwyciężyli i ponownie zapanowali
na Cyprze. Ówczesny faraon Amasis II bardzo zyskał w oczach cypryjskich
Greków, ponieważ oddał hołd greckiej bogini Afrodycie i sprawił wiele prezentów dla świątyń greckich na Cyprze, jednak nie zwalniało to ludności od
płacenia wysokich podatków.
W roku 525 p.n.e. król perski Kambyses podbił Egipt i przyłączył Cypr
do Persji, co było szczególnie niekorzystne dla państw-miast w Grecji. Obawiano się, że Ateny i inne poleis będą atakowane z terenów Cypru, który stał
się morską bazą wypadową Persów. Kiedy w roku 502 p.n.e. w Jonii wybuchło powstanie greckie przeciwko Persji, przyłączyli się do niego również
Grecy cypryjscy. I mimo, że Grecy wygrali wiele potyczek, głównie na morzu, ostatecznie zwyciężyli Persowie i zachowali panowanie na Cyprze.
Przez następnych blisko sto lat na wyspie wytworzył się głęboki podział
pomiędzy kolonistami greckimi i fenickimi. W roku 410 p.n.e. w najważniejszym mieście cypryjskim, Salamis, na tronie zasiadł król Ewagoras, który
pochodził z rodu Telamona, jednego z greckich bohaterów wojny trojańskiej,
wielki propagator hellenizacji na Cyprze. Nawiązał kontakty z Atenami i innymi miastami greckimi, rozwinął kontakty handlowe i kulturowe. Król perski Dariusz tolerował te posunięcia, ponieważ daniny z Cypru wpływały regularnie, a poza tym zajęty był utrzymaniem zwierzchnictwa nad Egiptem.
Ewagoras próbował zjednoczyć pod swoim berłem cały Cypr, co zaniepokoiło następnego władcę perskiego Artakserksesa, który wysłał na wyspę
swoje wojska i przywołał do porządku Ewagorasa. Ten musiał zapłacić specjalny trybut, ale pozostał królem Salaminy.
Cypr pozostał pod panowaniem perskim do roku 333 p.n.e., kiedy to
Aleksander Wielki Macedoński pokonał króla perskiego Dariusza III Kodomana. Wtedy po raz pierwszy wyspa zamieszkana przez greckich kolonistów
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stała się częścią imperium hellenistycznego. Miasta cypryjskie natychmiast
wsparły Aleksandra w podbojach, m.in. podczas zdobywania Tyru, gdzie
wśród tysiąca okrętów atakujących miasto, sto dwadzieścia należało do
Cypryjczyków.
Po śmierci Aleksandra w roku 323 p.n.e. Cyprem władał Antygon, jeden
z dowódców Aleksandra, by po dwóch latach wyspa przeszła pod panowanie
Ptolemeuszy i zarządzana była z Aleksandrii przez kolejnych 250 lat.
W roku 58 p.n.e. Cypr zaanektowali Rzymianie i włączyli go do prowincji Cylicja. Jedenaście lat później Juliusz Cezar podarował wyspę królowej Egiptu Kleopatrze VII, która rządziła nim przez siedemnaście lat. Po
śmierci Cezara rozgorzały boje pomiędzy Markiem Antoniuszem popieranym przez Kleopatrę a Oktawianem Augustem. Po zwycięstwie tego ostatniego Cypr przeszedł pod panowanie rzymskie. Za rządów Oktawiana Augusta
nastąpił szybki rozwój Cypru. Dużo budowano i restaurowano, m.in. w Pafos odbudowano świątynię Artemidy, która została zniszczona przez trzęsienie ziemi.
Za panowania rzymskiego na Cypr dotarli pierwsi misjonarze chrześcijańscy w osobach Pawła z Tarsu, Barnaby i Jana Marka, o czym więcej
w następnym rozdziale.
W roku 364, po podziale Cesarstwa Rzymskiego na część zachodnią,
którą rządził Walentynian, i część wschodnią, zarządzaną przez Flawiusza
Walensa, Cypr został włączony do Cesarstwa Bizantyjskiego. Ponieważ administracyjnie wyspa była podporządkowana Antiochii, jej gubernator mianował konsula Cypru. Wyspa przynależała do Bizancjum przez blisko 900
lat. Był to czas rozwoju Cypru w wielu dziedzinach.
W VII wieku na Cypr zaczęli najeżdżać Arabowie, którzy plądrowali
kraj i niszczyli bizantyjskie świątynie. W latach 653 i 688 podpisywano porozumienie pomiędzy Bizancjum i Arabami, na mocy którego wyspa miała
być podporządkowana jednemu i drugiemu podmiotowi politycznemu, a podatki miano dzielić równo po połowie. Taki układ nie przetrwał zbyt długo,
ponieważ mimo porozumienia, Arabowie najeżdżali wyspę i zabierali więcej,
niż im się należało. W roku 965 Cyprem ponownie zawładnęło Bizancjum.
W roku 1184 władzę na wyspie przejął Izaak Komnen, bratanek bizantyjskiego cesarza Emanuela, przyjmując tytuł imperatora Cypru. Wcześniej
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Komnen sprawował funkcję gubernatora rzymskiego w Tarsie, w Cylicji.
Jego siedmioletnie rządy na wyspie zasłynęły z okrucieństwa, które ukrócił dopiero angielski król Ryszard Lwie Serce. Ryszard zajął Cypr w roku
1191, prowadząc swoją armię na wyprawę krzyżową do Ziemi Świętej. Gdy
okręty króla Ryszarda znajdowały się w okolicach Cypru, ogromna burza
rozproszyła je. Te, które osiadły na mieliźnie u wybrzeży Cypru, zostały
ograbione przez ludzi Izaaka Komnena, a załogi wzięte do niewoli. Na jednym ze statków znajdowała się narzeczona Ryszarda Lwie Serce, Berengaria z Nawarry, oraz jego siostra Joanna. Ryszard w poszukiwaniu kobiet
wylądował w Limassol, zbrojnie pokonując wojska Komnena, który salwował się ucieczką. Niespełna tydzień później odbył się ślub i koronacja młodej królowej. Był to jedyny w historii ślub króla angielskiego i koronacja
królowej poza Anglią.
Ponieważ Ryszard Lwie Serce niespecjalnie był zainteresowany Cyprem, a ponadto potrzebował więcej pieniędzy na kampanię przeciwko muzułmańskim wojskom Saladyna, przeto po roku panowania na Cyprze, sprzedał wyspę zakonowi Templariuszy za 100 000 sztuk złota (niektóre źródła
mówią o dinarach bądź bizantach). Ci jednak nie dbali o interesy mieszkańców Cypru. Traktowali ją jedynie jako źródło dochodów i bazę wypadową
dla swych rycerzy do Ziemi Świętej. Ryszard Lwie Serce ponownie przejął wyspę. Władzę przekazał byłemu królowi Jerozolimy Guy’owi de Lusignan, który właśnie wycofał się z Palestyny. W roku 1192 Cypr stał się królestwem. Odtąd na wyspie rządzili Lusignanowie. Podczas ich panowania Cypr
podzielono na dwanaście hrabstw, gdzie obowiązywała struktura feudalna.
Wprowadzono też w Kościele cypryjskim obrządek łaciński, co doprowadziło do wrzawy wśród greckich mieszkańców, którzy stanowili większość, bo
przecież przez blisko dziewięćset lat obowiązywał obrządek bizantyjski. Duchowni obrządku wschodniego zostali pozbawieni swych przywilejów, musieli dostosować się do struktury feudalnej.
Za panowania Lusignanów Cypr miał ogromne znaczenie w kwestii koncentracji wojsk krzyżowców przed ich wyruszeniem do Palestyny i Syrii. Był
miejscem reorganizacji rozbitych w Ziemi Świętej armii łacińskich i zaopatrzenia ich w prowiant i broń, jak również ośrodkiem opieki medycznej dla
rannych. Na Cyprze Lusignanowie ufortyfikowali wiele miejsc, rozbudowali
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flotę handlową, rozwinęli szkolnictwo. Jednocześnie, wydaje się niepotrzebnie, toczyli wojny z egipskimi Mamelukami, a także atakowali porty w Azji
Mniejszej, co prowadziło do akcji odwetu ze strony atakowanych. Szczególne straty Cyprowi zadali Mamelukowie, którzy niszczyli pałace, kościoły
i klasztory.
W roku 1471 Jakub II Lusignan poślubił księżniczkę wenecką Katarzynę Kornaro, a po trzech latach zmarł. Cała władza przeszła w ręce królowej
Katarzyny. A ponieważ była ona pod wielkim wpływem swych weneckich
doradców, lobby weneckie zmusiło ją do przekazania jej matce praw własności wyspy. W roku 1489 Cypr przestał być królestwem, stał się własnością Republiki Weneckiej. Zarządzał nim gubernator wraz z dwoma konsulami. Ich rządy doprowadziły do załamania gospodarczego i pogorszenia
życia mieszkańców wyspy. Ponadto Wenecjanie narażali Cypryjczyków na
ataki Imperium Osmańskiego, z którym prowadzili wojnę, wykorzystywali
bowiem wyspę jako bazę morską, narażając ją na akcje odwetowe ze strony
Turków.
W kwietniu 1568 sułtan Selim II rozpoczął przygotowania inwazji na
Cypr. Ponieważ rdzenni mieszkańcy Cypru byli źle traktowani przez Wenecjan, postanowili wesprzeć Turków, informując ich o miejscach militarnych
Wenecjan. W zamian mieli uzyskać poszanowanie ich praw i tradycji po wejściu Turków na wyspę. Na początku roku 1570 sułtan zażądał od Wenecjan
oddania wyspy, grożąc im okrutną rzezią. Jak można było się spodziewać,
Wenecjanie odmówili i przystąpili do fortyfikacji Cypru. Gdy w lipcu u wybrzeży pojawiła się flota turecka, Grecy entuzjastycznie ją witali, licząc na
poprawę swego losu. Takie miasta jak Larnaka, Pafos i Limassol poddały się
bez walki. Ale w innych załogi weneckie broniły się do roku 1571. Ostatnia
padła Famagusta.
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II. Pod panowaniem tureckim
Turcy panowali na Cyprze w latach 1571-1878. Zaraz po zdobyciu wyspy krwawo rozprawili się z poprzednimi jej właścicielami, Wenecjanami,
jak również z arystokracją francuską, która przecież żyła tam od czasu rządów Lusignanów. Ludność grecka – dzięki wcześniejszym tajnym ustaleniom
z sułtanem – została potraktowana łagodnie podczas inwazji. Cyprem zarządzała turecka administracja wojskowa. W październiku 1571 ogłoszono tzw.
firman, który miał decydować o etnicznym i religijnym statusie ludności na
Cyprze. Osobom wyznającym chrześcijaństwo obrządku łacińskiego nakazano opuszczenie wyspy lub zmianę religii. Nie mogły też posiadać nieruchomości, a chodziło głównie o kościoły i domy. Władze uznawały jedynie islam
i chrześcijaństwo obrządku wschodniego. Zatem ludność grecka mogła swobodnie wyznawać prawosławie, ale w innych dziedzinach życia już tak dobrze nie było. Imperium Osmańskie rządziło twardą ręką, wręcz despotycznie, nie tylko na Cyprze. Chociaż chłopi greccy już nie podlegali pod prawo
feudalne a nawet otrzymali prawo do posiadania ziemi, to okazało się, że nowa władza jest równie okrutna w eksploatowaniu wyspy, jak poprzednia. Wyrażało się to m.in. w nałożeniu ogromnych podatków, i to nie tylko na ludność
grecką, ale także napływającą z Azji Mniejszej ludność turecką.
Wracając do kwestii religijnych trzeba stwierdzić, że władze przywróciły Kościołowi prawosławnemu status, jaki posiadał przed rokiem 1191,
czyli przed przybyciem Ryszarda Lwie Serce i przedstawicieli obrządku łacińskiego, m.in. Templariuszy. Arcybiskup prawosławny na Cyprze miał odpowiadać przed sułtanem za sprawy ludności chrześcijańskiej. W ten sposób
wzrastała jego ranga jako głowy Kościoła, bowiem był nie tylko duchowym
przywódcą ludności, ale również politycznym reprezentantem Greków cypryjskich na dworze sułtana. Do jego obowiązków należała również kontrola wpływów podatków od osób wyznania chrześcijańskiego. Pierwszym
arcybiskupem Kościoła prawosławnego na Cyprze wybrano Serba Igora, pochodzącego z rodziny wielkiego wezyra Mehmeda Sokolli Paszy, ale grec-
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cy mieszkańcy Cypru go nie zaakceptowali i po dwóch miesiącach synod
w Konstantynopolu wybrał Greka Tymoteosa.
Za sprawy ludności tureckiej odpowiadał dragoman, najwyższy
zwierzchnik organizacji muzułmańskiej. Był on jednocześnie sędzią wszystkich obywateli Cypru, bez względu na wyznanie. Na początku były cztery
tysiące Turków, głównie żołnierzy, którymi dowodził Lala Mustafa podczas
zdobywania wyspy. W uznaniu zasług sułtan przydzielił im posiadłości ziemskie. Później zaczęli napływać na Cypr chłopi tureccy, głównie z Anatolii
i Rumelii.
Ponieważ sułtan prowadził liczne kampanie wojenne, na ludność nakładano coraz większe obciążenia podatkowe. Do tego dochodziła jeszcze korupcja urzędników. To wszystko doprowadziło do wybuchu powstania na Cyprze w roku 1578. Zarówno chłopi pochodzenia greckiego, jak i tureckiego,
wystąpili zbrojnie przeciwko administracji sułtańskiej. Wspierani byli przez
agentów Republiki Weneckiej, która na powrót chciała przejąć kontrolę nad
wyspą. Niestety, powstanie zakończyło się fiaskiem.
W kolejnym okresie, niezadowoleni z rządów tureckich, cypryjscy Grecy prosili władców krajów zachodnich o pomoc w zrzuceniu osmańskiego
jarzma. W latach 1583 i 1587 wysłali delegacje do księcia Sabaudii Karola Emanuela I z prośbą o uwolnienie spod okupacji tureckiej. Książę kilkakrotnie na Cypr wysyłał tajnego agenta o nazwisku Don Fragisco, który wraz
z arcybiskupem Beniaminem miał przygotować tajny plan przejęcia wyspy
pod kryptonimem „Wielkanoc”, polegający na jednoczesnym ataku sił weneckich i zbrojnym powstaniu mieszkańców, którzy następnie mieli obwołać
Karola Emanuela królem Cypru. Nic jednak z tego nie wyszło. Podobnie jak
w roku 1607, gdy książę Toskanii Ferdynand I próbował zorganizować wyprawę w celu odbicia z rąk muzułmańskich kilku wysp we wschodniej części
Morza Śródziemnego, w tym również Cypru. Jego wyprawa nie powiodła się,
a powstanie na Cyprze wzniecone przez zwolenników Ferdynanda, zakończyło się masakrą greckich mieszkańców wyspy.
Nadzieja na wyzwolenie pojawiła się po wojnie turecko-rosyjskiej w latach 1769-1770. Pod koniec XVIII wieku sytuacja gospodarcza na Cyprze
poprawiła się tak bardzo, że stał się on jedną z najbardziej rozwiniętych
części Imperium Osmańskiego. Wzrosła rola arcybiskupa prawosławnego,
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rozwinęła się idea panhellenizmu. Od roku 1818 na wyspę przybywali emisariusze z Grecji, którzy mieli przygotować powstanie przeciwko Turkom.
Chcieli, aby w to przedsięwzięcie zaangażowali się także Grecy cypryjscy.
Ale położenie Cypru blisko Turcji nie sprzyjało temu.
Walkę o niepodległość Grecy rozpoczęli na Peloponezie w marcu 1821.
Na wiadomość o tym, gubernator Cypru Mehmed Kuczuk zawiadomił Stambuł, że podobna akcja może się zacząć na wyspie. W odpowiedzi sułtan wysłał z Syrii na Cypr kilka tysięcy żołnierzy, którzy wprowadzili tam rządy terroru. Aresztowano arcybiskupa Kyprianosa oraz trzech biskupów, z Pafos,
Larnaki i Kyrenii, a następnie ich zgładzono. Kościół prawosławny został pozbawiony wszelkich przywilejów uzyskanych od sułtana.
Po uzyskaniu przez Grecję niepodległości, Grecy ogłosili ideę zwaną
enosis, która zakładała przyłączenie wszystkich ziem zamieszkanych przez
Greków do nowego państwa greckiego, a więc również Cypr. Jednak nie było to takie proste, ponieważ Turcy na Cyprze byli zbyt silni. Wszystkie powstania w latach trzydziestych dziewiętnastego wieku kończyły się fiaskiem.
Sytuacja unormalizowała się dopiero za rządów sułtanów Selima III i Mahmuda II, którzy zreformowali administrację w Imperium, m.in. ujednolicili
system podatkowy. Wprowadzono równe prawa dla wszystkich bez względu
na rasę, pochodzenie i religię. Dotyczyło to również Cypru. Na czele administracji stanął gubernator, który miał podejmować decyzje wspólnie z Radą,
do której weszli przedstawiciele wszystkich narodowości na wyspie. Ale to
do końca nie uspokoiło nastrojów antytureckich wśród Greków cypryjskich,
bowiem wciąż żywa była idea przyłączenia Cypru do Grecji. Na domiar złego
w drugiej połowie lat pięćdziesiątych dziewiętnastego wieku wyspę nawiedzały susze, szarańcza i inne kataklizmy, w efekcie których nastał tam głód.
Sytuacja Cypru zmieniła się po wojnie krymskiej. Imperium Osmańskie
uzależniło się od Francji, Niemiec, a szczególnie Wielkiej Brytanii. Wszystkie te kraje były zainteresowane przejęciem Cypru z uwagi na jego strategiczne położenie. Ponieważ Turcja stawała się coraz słabsza, mocarstwa europejskie liczyły na zyski terytorialne. Francuzi przypominali o panowaniu
Lusignanów na Cyprze i domagali się włączenia wyspy do Francji. Także
Niemcy w swojej ekspansji kolonialnej chciały zawładnąć Kretą, Rodos i Cyprem. Ale pierwsza w kolejce była Wielka Brytania. Cypr z czasem stał się
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bardzo kłopotliwy dla sułtana. Kilkakrotnie proponował Wielkiej Brytanii
przejęcie Cypru w zamian za wsparcie wojskowe czy wielomilionowe pożyczki. Brytyjczycy obawiając się reakcji innych krajów europejskich odmawiali, ale po wybudowaniu Kanału Sueskiego Wielka Brytania zaczęła
bardzo mocno przymierzać się do przejęcia Cypru ze względu na ekspansjonistyczną politykę rosyjską. Ponieważ Rosja zajęła kolejne terytoria w rejonie Morza Czarnego i na Bliskim Wschodzie, zagrażało to komunikacji z brytyjskimi koloniami w Indiach i na Dalekim Wschodzie. W roku 1878 rząd
turecki w obliczu zagrożenia rosyjskiego w zamian za pomoc Wielkiej Brytanii zgodził się przekazać jej Cypr. W konwencji zapisano, że jeżeli Rosja wejdzie w posiadanie terytorium Batumi, Ardahanu i Karsu, a w przyszłości podejmie jakąkolwiek próbę zajęcia dalszych terytoriów sułtana w Azji, Wielka
Brytania zobowiązana będzie do udzielenia wojskowej pomocy Turcji. Aby
umożliwić Wielkiej Brytanii wykonywanie tych zobowiązań, sułtan oddawał
wyspę Cypr pod administrację brytyjską.
W dniu 4 lipca 1878 roku lord John Hay, dowodzący flotą brytyjską we
wschodniej części Morza Śródziemnego przybył na Cypr. Tydzień później
dotarł tam Sami Pasza, komisarz turecki, który przywiózł ze sobą firman sułtana o przekazaniu wyspy Wielkiej Brytanii. 12 lipca w Nikozji odbyła się
uroczystość, podczas której lord Hay przejął z rąk Sami Paszy władzę administracyjną na wyspie. W obecności przedstawicieli ludności greckiej i tureckiej opuszczono flagę turecką i wciągnięto na maszt flagę brytyjską. Dziesięć
dni później na Cypr przybył sir Garnet Wolseley, królewski komisarz, który
w imieniu królowej Wiktorii miał zarządzać wyspą. Dzień później uroczyście
odczytał proklamację skierowaną do ludności cypryjskiej, w której napisano m.in. o tym, że nikt nie będzie uprzywilejowany ze względu na rasę czy
religię, a wszystkim mieszkańcom gwarantuje się wolność, sprawiedliwość
i bezpieczeństwo.
Podpisując konwencję cypryjską z Turcją, Wielka Brytania uzyskała de
facto zwierzchnictwo nad wyspą. Jednak trzeba pamiętać, że władcą de iure
nadal był sułtan, choć nie ingerował w sprawy Cypru.
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III. Pod panowaniem brytyjskim
System administracyjny, który wprowadzili Brytyjczycy, był bardzo
podobny do tureckiego. Ale mieszkańcy wyspy liczyli na poprawę swoich
warunków życia, a ludność grecka miała nadzieję, że władza brytyjska nad
Cyprem jest przejściowa, docelowo będzie on przyłączony do Grecji. Taką
nadzieję wyraził też w swojej deklaracji biskup Kyprianos, przywódca społeczności greckiej w Larnace. Napisał, że Grecy akceptują zmianę rządu, ponieważ ufają, że Wielka Brytania pomoże Cyprowi, jak uczyniła to z Wyspami Jońskimi, połączyć się z macierzą – Grecją, z którą Cypr jest naturalnie
związany. Arcybiskup Kościoła prawosławnego na Cyprze, Sofronios, na
spotkaniu z Garnetem Wolseleyem, komisarzem zarządzającym wyspą, wyraził nadzieję, że wszyscy mieszkańcy będą traktowani równo wobec prawa
a dla Greków będzie to droga do wolności.
W dniu 30 listopada 1882 roku uchwalono konstytucję dla Cypru, która
powoływała Radę Ustawodawczą, organ doradczy komisarza, w skład której
wchodziło sześć osób mianowanych przez komisarza, dwanaście wybierali
Cypryjczycy na pięć lat. Wśród tych dwunastu członków Rady, dziewięciu
miało być Grekami, trzech Turkami, wybieranymi oddzielnie przez obie społeczności. Ponieważ był to tylko organ doradczy, nie odgrywał wielkiej roli.
W roku 1914 Wielka Brytania ogłosiła przyłączenie Cypru do swoich
posiadłości. Grecy przyjęli to jako krok na drodze do enosis, czyli przyłączenia wyspy do Grecji. Ale Brytyjczycy nie mieli takiego zamiaru. Uważali, że poprawa warunków życia mieszkańców wyspy pod rządami brytyjskimi przyczyni się do zaniku ruchu na rzecz zjednoczenia z Grecją. Myśleli, że
Cypryjczycy będą woleli podlegać dobrze prosperującemu mocarstwu brytyjskiemu, niż ubogiemu młodemu państwu greckiemu, w dodatku zagrożonemu przez Turcję. Jednak tu mylili się. Kiedy w roku 1880 w Grecji rozpoczęła się mobilizacja i przygotowania do wojny z Turcją, król Grecji Jerzy
I wysłał na Cypr przedstawicieli wojska, by zakupić tam konie dla greckiej
kawalerii. Zakup został zrealizowany. Ponadto grecka ludność Cypru podarowała sto koni armii greckiej, a arcybiskup Sofronios II wyraził solidarność
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ludu cypryjskiego z narodem Grecji. Dodatkowo jeszcze z Cypru odpłynęło
150 ochotników, by walczyć z Turkami.
Wielkim wydarzeniem dla cypryjskich Greków była wizyta na wyspie
greckiego okrętu wojennego „Admirał Miaulis”. Nastąpiło to na początku
roku 1881. A w kwietniu rozeszła się plotka, że parlament brytyjski uchwalił przekazanie Cypru Grecji. Wywołało to euforię wśród cypryjskich Greków i niepokój pozostałych obywateli wyspy. Brytyjska administracja Cypru
podjęła w tym momencie szczególne środki bezpieczeństwa w obawie przed
wybuchem powstania. Plotka okazała się nieprawdziwa. Brytyjczycy obawiali się, że jeśli przekażą Cypr słabej Grecji, jakieś inne mocarstwo europejskie przejmie wyspę. Na apele i prośby Greków na rzecz enosis, Brytyjczycy odpowiadali, że nie mogą nic zrobić, bo formalnie Cypr należy do Turcji,
a oni tylko administrują. W dniu 18 maja 1881 roku Brytyjczycy wprowadzili
w życie dekret o neutralności Cypru, który miał powstrzymać rekrutację Cypryjczyków do armii greckiej i uśmierzyć nastroje prohelleńskie.
W roku 1893 zaktywizowała się turecka społeczność Cypru. Coraz bardziej zdecydowanie zaczęto agitować na rzecz pozostawienia wyspy w rękach Brytyjczyków, a gdyby doszło do zmiany administratora, powrotu pod
władzę turecką.
Do wojny grecko-tureckiej doszło w roku 1897. Wojna ta, zwana wojną
trzydziestodniową, zakończyła się klęska Grecji. Ponieważ mocarstwa europejskie nie chciały dopuścić do wzmocnienia Turcji, traktat pokojowy zawarty w Stambule przy ich udziale, nakazywał Grecji jedynie zapłacenia odszkodowania wojennego.
W dniu 14 listopada 1898 roku w Atenach powołano do życia Patriotyczną Ligę na rzecz Cypru. Głównym celem jej działalności było przyłączenie wyspy do Grecji. Ponieważ wcześniej do Grecji przyłączono Wyspy
Jońskie i Tesalię, a na Krecie ustanowiono greckiego komisarza, co de facto oznaczało przywrócenie wyspy Grecji (de iure wciąż zawiadywał nią sułtan, do Grecji przyłączono ją w roku 1912), rozbudzone zostały nadzieje na
przyłączenie Cypru. Kiedy w roku 1907 wizytował wyspę Winston Churchill,
podsekretarz do spraw kolonii w parlamencie brytyjskim, reprezentacja ludności greckiej przedstawiła mu petycję, w której domagała się przyłączenia
do Grecji. Churchill odpowiedział, że jest to niemożliwe, ponieważ byłoby
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złamaniem postanowień konwencji cypryjskiej z 1878 roku i spowodowałoby wzrost antagonizmów na wyspie.
Podczas wojen bałkańskich i wojny włosko-tureckiej w latach 191112 i 1913 pojawiła się propozycja, aby w zamian za przejęcie przez Wielką Brytanię greckiej bazy morskiej Argostoli w Kefalinii (Archipelag Wysp
Jońskich), oddać Cypr, który nie miał dobrego portu dla okrętów wojennych. Jednak do tego nie doszło z powodu rozbieżności zdań we władzach
greckich.
Tuż przed wybuchem I wojny światowej Wielka Brytania liczyła na to,
że kiedy dojdzie do konfliktu, Turcja zachowa neutralność. Stało się jednak
inaczej. W dniu 4 listopada 1914 roku Turcja zaatakowała Rosję. W odpowiedzi wielka Brytania wypowiedziała jej wojnę oraz ogłosiła dekret króla
Jerzego V o zaanektowaniu Cypru. Ogłoszono również, że obywatele tureccy
urodzeni na Cyprze i obecnie tam żyjący uzyskują obywatelstwo brytyjskie.
Cypryjscy Grecy, przyjęli zaanektowanie Cypru przez Wielką Brytanię, jako
ostatni etap przed przyłączeniem do Grecji.
Gdy wybuchła I wojna światowa, Grecja ogłosiła neutralność. Obie
strony konfliktu różnymi obietnicami próbowały nakłonić Grecję do opowiedzenia się po swojej stronie. Kartą przetargową stał się również Cypr.
W październiku 1915 roku Wielka Brytania zaproponowała, że w zamian za
przystąpienie Grecji do wojny po stronie ententy odda jej Cypr. Oferta brytyjska, przyjęta entuzjastycznie na przez ludność grecką na Cyprze, została jednak odrzucona przez króla i rząd w Atenach. Woleli zachować neutralność.
Po zakończeniu wojny Cypr pozostał w rękach brytyjskich. Ponieważ
bardzo wzrosła potęga włoska (Włosi przejęli Izmir, Konyę i południowo-zachodnią Anatolię), Brytyjczycy byli zadowoleni z faktu, że Grecy nie przejęli
Cypru, który miał strategiczne położenie dla Wielkiej Brytanii, szczególnie
w kontekście drogi do Indii i Kanału Sueskiego. A ponadto 50% cypryjskiego
eksportu docierało do Wielkiej Brytanii i kontrolowanego przez nią Egiptu.
Towary brytyjskie stanowiły 40% cypryjskiego importu, podczas gdy na wymianę handlową z królestwem greckim przypadało jedynie 7% eksportu i 5%
importu. Nie dziwi więc, że 1 maja 1925 roku nadano Cyprowi status kolonii
brytyjskiej. Ale dekret królewski został oprotestowany przez arcybiskupa Cypru Kyrylosa, który stwierdził, że wielka Brytania zlekceważyła historyczne
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prawa ludności helleńskiej do narodowej odbudowy. Na nic się to zdało Cypr
pozostał kolonią brytyjską przez kolejnych 35 lat.
W okresie międzywojennym sprawa Cypru praktycznie nie była poruszana, ponieważ Wielka Brytania, Turcja i Grecja utrzymywały przyjazne
stosunki. Wynikały one m.in. z tego, że rosło zagrożenie ze strony Niemiec
i Włoch. Te ostatnie prowadziły w basenie Morza Śródziemnego bardzo agresywną politykę. Stąd Cypr odgrywał znaczącą rolę w strategicznych interesach brytyjskich. Ponieważ leżąca blisko Sycylii brytyjska Malta była zagrożona inwazją, Brytyjczycy postanowili wybudować na Cyprze bazę wojenną.
Ostatecznie do tego nie doszło, ponieważ przeważyły argumenty ekonomiczne, że byłoby to bardzo drogie przedsięwzięcie, oraz argumenty polityczne,
że mogłoby to nie podobać się coraz bardziej agresywnym Włochom i Turcji.
W roku 1931 doszło na Cyprze do poważnych rozruchów na rzecz przyłączenia wyspy do Grecji. Rozruchy zostały stłumione. Rozwiązano Radę
Ustawodawczą i od tej pory wszystkie zarządzenia wydawał na mocy dekretu
sam gubernator. Na wszelkie publikacje nałożono cenzurę. Rozwiązano partie polityczne, zakazano manifestacji, zabroniono wywieszania flag greckich
i tureckich. W szkole praktycznie przestano nauczać historii Grecji i Turcji.
Polityków zamieszanych w rozruchy deportowano z wyspy.
W czasie II wojny światowej ok. 30 tysięcy Cypryjczyków zgłosiło
się do armii brytyjskiej, aby walczyć z Niemcami i Włochami. W tym czasie Grecja, która była neutralna, została najpierw napadnięta przez Włochy,
a gdy atak został odparty, wtargnęły na jej terytorium wojska niemieckie.
Rząd grecki, który musiał opuścić Ateny, chciał udać się na Cypr. W tym celu
proszono Brytyjczyków o przekazanie wyspy. Ci jednak się na to nie zgodzili.
Z początkiem roku 1945, gdy już było wiadomo, że klęska Hitlera jest
nieunikniona, Grecy cypryjscy rozpoczęli wielką kampanię na rzecz zjednoczenia z Grecją. Prym wiodła, powstała kilka lat wcześniej, partia komunistyczna AKEL (Anortikon Komma Ergazomenou Lao – Postępowa Partia
Ludu Pracującego). Doszło do walk demonstrujących Greków z policją brytyjską. Grecy cypryjscy oddziaływali też na polityków brytyjskich w Londynie. Nie zmieniło to jednak decyzji rządu brytyjskiego w sprawie Cypru.
W październiku 1946 roku rząd brytyjski oznajmił, że wprowadzi
na Cyprze liberalne reformy oraz zmiany w konstytucji. Ogłoszono też
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dziesięcioletni plan gospodarczy, który miał się przyczynić do rozwoju wyspy, a także cofnięto zakaz powrotu na Cypr osób zaangażowanych w zamieszki z roku 1931. Cypryjscy Grecy, na czele z arcybiskupem, nie zaakceptowali tych zmian i zażądali przyłączenia do Grecji. Ich delegacja pojechała
do Aten, ale nie uzyskała aprobaty greckiego rządu, który w tym czasie był
uzależniony od Brytyjczyków finansujących jego walkę z komunistyczną
opozycją. Udali się więc z Aten do Londynu, ale nie zostali przyjęci przez
premiera Wielkiej Brytanii. Powrócili zatem do Aten i wymogli na parlamencie greckim uchwały wcielenia Cypru do Grecji, jednak rząd grecki nie chcąc
zadrażnień z Wielką Brytanią, nie zastosował się do tej uchwały.
Kiedy 15 maja 1948 roku wygasł mandat brytyjski w Palestynie, większość stacjonujących tam oddziałów została przerzucona na Cypr. Na wyspie zbudowano bazę sił powietrznych i zainstalowano radar, który kontrolował ruch na całym Bliskim Wschodzie. Idea enosis stawała się coraz słabsza.
Nie pomogły petycje pisane przez Greków cypryjskich do Londynu, Aten,
Waszyngtonu i ONZ. Nie pomogły działania Kościoła prawosławnego, który starał się zmusić Ateny do podjęcia decyzji. Duchowni w parafiach zorganizowali referendum dla cypryjskich Greków, gdzie 95,73% wypowiedziało
się za unią z Grecją. Władze greckie odmówiły jednak przyjęcia wyników
referendum.
W październiku 1950 roku na cypryjskiego arcybiskupa został wybrany
biskup Kition Makarios, który przybrał imię Makariosa III. Stał się nie tylko
zwierzchnikiem Kościoła i przywódcą Greków cypryjskich, ale przede wszystkim głównym orędownikiem unii Cypru z Grecją. Ponieważ rząd grecki odmawiał wniesienia tej sprawy pod obrady ONZ, rozważano nawet propozycję,
aby wniosła ją Polska lub Czechosłowacja. W roku 1952 arcybiskup Makarios
uczestniczył jako obserwator w obradach Zgromadzenia Ogólnego ONZ, rozmawiając w kuluarach z wieloma politykami. Rok później znów udał się do
Nowego Jorku, gdzie wręczył sekretarzowi generalnemu ONZ petycję z żądaniem, by kwestia Cypru stanęła podczas obrad Zgromadzenia Ogólnego. 27
listopada 1953 roku ONZ przyjęła rezolucję nr 742 stwierdzającą, że samostanowienie krajów zależnych może się dokonać drogą uzyskania niepodległości lub przez stowarzyszenie z innym państwem, pod warunkiem zachowania zasady wolności i całkowitej równości. Jeszcze tego samego roku Grecja
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zaproponowała Wielkiej Brytanii w zamian za oddanie Cypru bazy wojskowe
na Cyprze, Kefalinii, Krecie i w Grecji. Brytyjczycy propozycję odrzucili.
W sierpniu 1954 roku rząd grecki przesłał do ONZ wniosek o rozpatrzenie sprawy cypryjskiej. Aleksis Kyrou – stały przedstawiciel Grecji przy
ONZ – na konferencji prasowej oświadczył, że Grecja nie oczekuje połączenia Cypru z Grecją natychmiast, ale liczy na zorganizowanie referendum,
w którym ludność cypryjska ostatecznie się wypowie w tej kwestii. Wiadomo było, że Grecy stanowiący przeważającą większość, będą głosować za
przyłączeniem.
Grecki wniosek wywołał burzę w Wielkiej Brytanii, która oficjalnie zaprotestowała przeciwko zgłoszeniu go pod obrady Zgromadzenia Ogólnego ONZ.
Brytyjczycy stwierdzili, że Organizacja Narodów Zjednoczonych nie może interweniować ze względu na to, iż Cypr jest terytorium podlegającym wewnętrznej jurysdykcji Wielkiej Brytanii. Gdy odbyło się głosowanie w Zgromadzeniu
Ogólnym, na sześćdziesiąt krajów członkowskich, trzydzieści było za przyjęciem wniosku Grecji, dziewiętnaście było przeciw, a jedenaście wstrzymało się
od głosu. Na Cyprze i w Grecji wyniki głosowania przyjęto jako wstępne zwycięstwo idei enosis. Jednak uchwalona w dniu 17 grudnia 1954 roku rezolucja
nr 814. mówiąca, że w obecnej chwili niewłaściwym będzie przyjęcie rezolucji
w sprawie Cypru, nie rozwiązywała problemu i wywołała ogromne społeczne
niezadowolenie na Cyprze i w Grecji. Na znak protestu w największych miastach cypryjskich zorganizowano potężne manifestacje, podczas których doszło do starć z policją. Wiele osób zostało rannych.
Po porażce na forum ONZ arcybiskup Makarios zdecydował, że należy
rozpocząć z okupantem, jak nazywano Wielką Brytanię, walkę zbrojną. Akcja miała się rozpocząć 25 marca 1955 roku, czyli w święto Niepodległości Grecji. Za tajną zgodą rządu ateńskiego powołano do życia organizację
zbrojną EOKA (Ethniki Organosis Kypriou Agoniston – Cypryjska Organizacja Wyzwolenia Narodowego), która miała prowadzić wojnę partyzancką. Na jej czele stanął grecki generał Jeorjos Griwas, który przyjął pseudonim Digenis. Niestety, nie udało się rozpocząć akcji 25 marca, ponieważ
brytyjski krążownik przejął transport broni, który płynął z Grecji. Dopiero w nocy z 31 marca na 1 kwietnia zaatakowano stację radiową i budynek
departamentu edukacji w Nikozji oraz dwa komisariaty policji w Limassol.
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Zaatakowano również bazy wojskowe w Famaguście, Dekalii i Episkopi,
czyniąc poważne szkody. We wszystkich dużych miastach rozrzucono ulotki nawołujące do czynnego oporu przeciwko Brytyjczykom. W odpowiedzi Brytyjczycy wprowadzili stan wyjątkowy i bardzo drastyczne środki,
włącznie z torturami, przeciwko partyzantom i osobom ich popierających.
Ponadto powstała tajna organizacja turecka, TMT, która zwalczała EOKA.
W konflikt więc wmieszali się Turcy.
Ponieważ nastąpiła eskalacja konfliktu, Wielka Brytania zaproponowała zwołanie w Londynie trójstronnej konferencji brytyjsko-grecko-tureckiej
w sprawie rozwiązania impasu na Cyprze. Konferencja trwająca od 29 sierpnia do 7 września 1955 roku zakończyła się fiaskiem. Nie osiągnięto żadnego
porozumienia. Zdecydowanie pogorszyły się stosunki pomiędzy Wielką Brytanią, Grecją i Turcją. Ponadto w Turcji doszło do potężnych demonstracji
przeciwko Grecji. Demonstranci zniszczyli wiele domów i kościołów greckich w Stambule i Izmirze, gdzie żyły duże społeczności greckie. W odpowiedzi społeczeństwo w Grecji domagało się wystąpienia Grecji z NATO.
Tego nie uczyniono, ale wycofano greckich oficerów z bliskowschodniej
kwatery NATO w Izmirze oraz odwołano kontyngent sił greckich, który z ramienia ONZ miał udać się do Korei. Aby załagodzić spór, w listopadzie 1955
Turcy przeprosili Greków za wydarzenia w Stambule i Izmirze, i wyrazili gotowość do dalszych rozmów na temat Cypru.
Na początku roku 1956 doszło do negocjacji Makariosa z gubernatorem
Hardingiem. Ponieważ zakończyły się fiaskiem, EOKA nasiliła swoje działanie, m.in. niszcząc na lotnisku w Nikozji jeden z samolotów brytyjskich.
W dniu 9 marca aresztowano arcybiskupa Makariosa i deportowano go na
wyspę Maha, na Seszelach. W odpowiedzi rząd ateński potępił akt deportacji i odwołał z Wielkiej Brytanii swego ambasadora. Zawieszono także naukę
języka angielskiego we wszystkich szkołach greckich. Akt deportacji został
również potępiony przez Kościół prawosławny. Natomiast Turcy przyjęli deportację z zadowoleniem.
Po wydarzeniach związanych z nacjonalizacją Kanału Sueskiego przez
Egipt, pozycja Wielkiej Brytanii na Bliskim Wschodzie stawała się coraz
słabsza. Jedynym jej sprzymierzeńcem pozostała Turcja, w związku z tym
Brytyjczycy postanowili do gry o Cypr włączyć również Turków. W grudniu

Rozdział I. HISTORIA

25

1956 roku zaproponowali, aby po ewentualnym wycofaniu się w przyszłości Brytyjczyków z wyspy, podzielić ją na dwie części, grecką i turecką. Taka propozycja była satysfakcjonująca dla Turków, ale nie dla Greków, którzy
natychmiast ją odrzucili. Uważali bowiem, że cały Cypr należy się Grecji.
W związku z tym postanowili, że po raz drugi skierują sprawę na forum ONZ.
Zaczęli więc zabiegać o poparcie na arenie międzynarodowej. Podobne zabiegi rozpoczęli również Brytyjczycy. Grecja przygotowała dwie rezolucje.
Jedna domagała się prawa do samostanowienia dla całej społeczności wyspy,
a nie osobno dla Greków i Turków, druga wzywała do potępienia tortur i innych zbrodni na Cyprze. Brytyjczycy zatytułowali swoją rezolucję: „Pomoc
Grecji dla terroryzmu na Cyprze”, w której oskarżali rząd grecki o wspieranie
EOKA. Z kolei stanowisko tureckie popierało Wielką Brytanię, a w razie podziału Cypru, zalecało podział wyspy na część turecką i grecką. Organizacja
Narodów Zjednoczonych odrzuciła wszystkie wymienione projekty a przyjęła tekst zaproponowany przez …Tajlandię, który wzywał do wznowienia
negocjacji w atmosferze trwałego pokoju. Skutkiem tej rezolucji było złagodzenie polityki brytyjskiej wobec Cypru, w tym również uwolnienie arcybiskupa Makariosa, co miało miejsce w kwietniu 1957 roku. Pod koniec roku
1957 Grecja po raz kolejny zwróciła się do ONZ w sprawie samostanowienia
Cypru, ale wniosek znów przepadł w głosowaniu.
W maju 1958 roku pojawiła się kolejna propozycja brytyjska. Nowy
gubernator Cypru Hugh Foot zaproponował nadanie wyspie statusu trójdominium oraz wprowadzenie samorządu terytorialnego. Pomysł ten odrzucili zarówno Grecy, jak i Turcy. A sytuacja stawała się coraz bardziej napięta.
W czerwcu doszło w Nikozji do walk ulicznych pomiędzy Turkami i Grekami. Wojsko brytyjskie oddzieliło walczące strony i ustaliło linię demarkacyjną pomiędzy nimi. A kiedy 1 października 1958 został wprowadzony
tzw. plan Macmillana, na mocy którego konsul turecki stał się reprezentantem Turcji u boku gubernatora Cypru (Grecy odrzucili analogiczną propozycję), EOKA zaczęła działać jeszcze bardziej agresywnie. Zaatakowano siedziby administracji brytyjskiej, zginęło ponad 20 osób a 250 zostało rannych.
W odpowiedzi aresztowano ok. 650 osób.
Z  pomysłem na kolejną konferencję w sprawie Cypru wystąpił sekretarz generalny NATO Paul Spaak. Jednak i ten pomysł nie wypalił, ponieważ
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zbojkotowała go Grecja, która po raz kolejny w sprawie Cypru wystąpiła do
ONZ. Każda ze stron konfliktu (Grecja, Turcja, Wielka Brytania) przygotowały projekty swoich rezolucji. Ponadto takowe przygotowały inne kraje. Największe poparcie uzyskał projekt irański, postulujący zorganizowanie
konferencji z udziałem Grecji, Wielkiej Brytanii i Turcji oraz obu społeczności cypryjskich. Celem konferencji byłoby porozumienie w kwestii przejściowego okresu samorządu na wyspie, ale również przyszłości. Tekst rezolucji
zmodyfikowano i zatwierdzono większością głosów. Później odbywały się
negocjacje grecko-tureckie, w tym także w styczniu 1959 roku w Paryżu na
posiedzeniu Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej.
Bardzo ważną rolę w powstaniu Republiki Cypryjskiej odegrała konferencja premierów Grecji i Turcji w Zurychu, w dniach 5-11 lutego 1959 roku.
Rozmowy były bardzo trudne. Uzgodniono, że zostaną podpisane dwa traktaty. Pierwszy gwarancyjny, którego celem było uznanie i zapewnienie niezależności, integralności terytorialnej oraz bezpieczeństwa Republiki Cypru. Drugi
miał dotyczyć sojuszu Cypru, Grecji i Turcji. Ustalono, że parlament będzie
składał się w 70% z Greków, w 30% z Turków. Podobnie administracja. Dwutysięczna armia miała się składać w 60% z Greków i 40% Turków. Flaga będzie
różna od flag greckiej i tureckiej. Ustalono również zarys konstytucji.
W dniach 12-17 lutego 1959 roku ministrowie spraw zagranicznych
Grecji i Turcji spotkali się z przedstawicielami rządu brytyjskiego na temat
wcześniejszych ustaleń z Zurychu. Brytyjczykom bardzo zależało na zachowaniu baz wojskowych. Otrzymali zapewnienie, że bazy zachowają. Uzgodniono też, że na Cyprze ogłoszona będzie amnestia powszechna ze skutkiem
natychmiastowym. Rozmowom towarzyszył przyjazny klimat i wszystko zostało uzgodnione bez problemów. 19 lutego zostały podpisane dokumenty
porozumienia. Swoje sygnatury złożyli premierzy Grecji i Turcji oraz przedstawiciele Cypryjczyków, arcybiskup Makarios i Fazil Kuczuk, którzy odpowiednio reprezentowali ludność grecką i turecką.
W dniu 29 lipca 1960 roku parlament brytyjski upoważnił królową, aby
swoim dekretem przekształciła brytyjską kolonię na Cyprze w niezależne
państwo. Tak też się stało. Z dniem 16 sierpnia 1960 Cypr stał się suwerenną republiką.
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IV. Republika Cypryjska
Na straży status quo nowej Republiki Cypru stały trzy kraje: Grecja,
Turcja i Wielka Brytania. Zgodnie z traktatem gwarancyjnym Grecja mogła
mieć na Cyprze kontyngent wojskowy w liczbie 950 żołnierzy, Turcja 650
a Wielka Brytania dwie bazy wojskowe, w Dekalii i Akrotiri. Z takiego stanu rzeczy bardziej zadowoleni byli cypryjscy Turcy. Natomiast Grecy wciąż
marzący o enosis, czyli połączeniu Cypru z Grecją, uważali powstanie Republiki Cypryjskiej za pierwszy etap do połączenia się z Grecją. Prezydentem kraju został Arcybiskup Makarios III, reprezentujący większość grecką. Na wiceprezydenta powołano Fazila Kuczuka, przedstawiciela tureckiej
mniejszości.
Makarios dążył do tego, by w przyszłości anulować postanowienia
z konferencji w Zurychu i Londynie. Ponieważ nie widział możliwości poparcia tych planów na forum ONZ przez kraje zachodnie, które chciały utrzymać status quo na Cyprze, postanowił zwrócić się o poparcie do krajów socjalistycznych i rozwijających się. Ponadto chciał wymusić na Grecji, Turcji
i Wielkiej Brytanii zmianę konstytucji cypryjskiej. Swoich decyzji nie konsultował ani z wiceprezydentem, ani z Radą Ministrów. Podczas inauguracji urzędu prezydenckiego obwieścił, że Cypr nie przyłączy się do żadnego
z bloków politycznych, będzie prowadzić politykę niezależną, ale przyjazną
wobec wszystkich państw, a szczególnie sąsiadów. 20 września 1960 roku
Cypr został przyjęty do Organizacji Narodów Zjednoczonych. Natomiast 24
maja 1961 roku stał się członkiem Rady Europy. Makarios blisko współpracował również z Indiami, które przewodziły ruchowi państw niezaangażowanych. Prezydent Cypru bardzo szybko stał się jednym z przywódców tego ruchu, obok Jawaharlala Nehru z Indii, Josipa Broz-Tito z Jugosławii i Gamala
Abd-el Nasera z Egiptu. Regularnie uczestniczył w konferencjach organizowanych przez ten ruch, w Belgradzie (1961), Kairze (1964) i Lusace (1970).
Cypr zaangażowany był też (nieoficjalnie) w AAPSO (Afroazjatycka Konferencja Solidarnościowa – Afro-Asian People’s Solidarity Organization).
Była to grupa państw neutralnych wspierana przez Zjednoczoną Republikę
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Arabską (Egipt i Syria) i Związek Radziecki. Organizacja ta przyjęła zasadę,
że umowy podpisane przez byłe kolonie pod presją mocarstw kolonialnych
nie będą uznawane. To bardzo odpowiadało Makariosowi, który liczył na poparcie tych państw podczas debaty w ONZ. W roku 1963 zorganizował w Nikozji spotkanie Komitetu Wykonawczego AAPSO, podczas którego zapewnił wszystkich, że nie zgodzi się na wykorzystanie baz brytyjskich przeciwko
krajom arabskim i nie pozwoli na rozmieszczenie na Cyprze broni jądrowej.
Paradoksem w działalności Makariosa było to, że w trakcie różnych wystąpień na forach międzynarodowych nawoływał do rozbrojenia, występował przeciwko paktom wojskowym, apelował o wycofanie wszystkich wojsk
z Cypru a szukając poparcia państw niezaangażowanych i komunistycznych,
cały czas parł do zmiany konstytucji, a w konsekwencji do unii Cypru z Grecją, w końcu państwem należącym do NATO, co oznaczałoby przy ewentualnym połączeniu, że Cypr też będzie należał do wojskowego bloku NATO.
Grecja starała się nie ingerować w politykę zagraniczną Makariosa, ale obawiała się, że swoimi działaniami doprowadzi do kolejnego konfliktu z Turcją
i Wielka Brytanią.
Młode państwo cypryjskie miało bardzo ograniczone możliwości działania na arenie międzynarodowej, ponieważ posiadało niewielką ilość ludności, mało osób wykształconych (Cypr nie posiadał na swoim terytorium
ani jednego uniwersytetu) i na dodatek skromne fundusze. W latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XX wieku Cypr posiadał ambasady jedynie
w Grecji, Turcji, Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych, Związku Radzieckim, Zjednoczonej Republice Arabskiej, Francji i Niemczech Zachodnich. Całe Ministerstwo Spraw Zagranicznych zatrudniało siedemdziesiąt
osób. Jak więc widać zdobywanie poparcia kanałami dyplomatycznymi było
bardzo trudne. Mimo to udawało się utrzymywać poprawne stosunki z różnymi krajami, które często miedzy sobą miały wrogie relacje. Dzięki umiejętnemu lawirowaniu między krajami arabskimi i Izraelem, Cypr nie przyłączył
się do bojkotu ekonomicznego tego ostatniego. W zamian otrzymał od Izraelczyków szeroką pomoc gospodarczą.
W latach 1963-1964 doszło do sytuacji kryzysowej. 30 listopada 1963
roku prezydent Makarios ogłosił propozycje zmian w konstytucji, które były niekorzystne dla mniejszości tureckiej. Trzy dni później w Nikozji miała
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miejsce eksplozja, która zniszczyła pomnik greckiego bohatera z EOKA,
Markosa Drakosa. Obie społeczności oskarżyły się o dokonanie tego czynu,
co doprowadziło do zbrojnych zamieszek 21 grudnia. Dzień wcześniej minister spraw wewnętrznych, Grek Polikarpos Georkiadis, wydał rozkaz rozbrojenia wszystkich policjantów narodowości tureckiej. Walki rozszerzyły się
na cały kraj, zginęło ok. 300 osób, zniszczono ponad sto wiosek tureckich.
Nic nie pomógł wspólny apel Makariosa i Kuczuka o zaprzestanie walk. Na
domiar złego stacjonujące na wyspie wojska greckie i tureckie włączyły się
do walk, wspierając swoich ziomków. Garnizon turecki otrzymał rozkaz zabezpieczenia terenu pod inwazję wojsk z Turcji na Cypr. Turcja, jak i Grecja,
ogłosiły mobilizację swych armii, gotowe by wejść na Cypr. Na szczęście
liderzy polityczni Greków i Turków cypryjskich zgodzili się na utworzenie
korpusu sił pokojowych, który mieli stanowić żołnierze Wielkiej Brytanii,
Grecji i Turcji. Praktycznie byli to tylko ci pierwsi, bo pozostali walczyli
przeciwko sobie. W Nikozji oddzielono dzielnice tureckie od greckich strefą
buforową, której pilnowali Brytyjczycy. 15 stycznia 1964 roku w Londynie
rozpoczęła się konferencja, która miała zażegnać konflikt. Zaproponowano
tam, aby w ramach służby rozjemczej udało się 10.000 żołnierzy NATO. Na
takie rozwiązanie zgodzili się wszyscy oprócz Makariosa. W związku z tym
sprawę skierowano do ONZ. Po długotrwałej debacie Rada Bezpieczeństwa
uchwaliła 4 marca 1964 roku utworzenie na Cyprze oddziałów ONZ w liczbie 7.000 żołnierzy. To jednak nie wstrzymało walk pomiędzy zwaśnionymi
nacjami. W ciągu pierwszego miesiąca obecności na Cyprze „błękitnych hełmów”, doszło do 126 incydentów zbrojnych. Na wyspę przybywały kolejne
samorzutne oddziały Greków i Turków oraz dostawy broni. Grecja i Turcja
były gotowe do wysłania swoich wojsk, i gdyby nie zdecydowana postawa
Stanów Zjednoczonych, niechybnie doszłoby do wojny grecko-tureckiej.
W lipcu rozpoczęły się kolejne negocjacje, tym razem w Genewie, ale także
zakończyły się fiaskiem, bowiem Makarios nie chciał się zgodzić na stworzenie na wyspie osobnych kantonów dla ludności tureckiej oraz oddania kawałka terytorium na północy na wojskową bazę turecką.
Latem nasiliły się ataki na ludność pochodzenia tureckiego, m.in.
w dniu 5 sierpnia 1964 roku Gwardia Narodowa złożona z Greków cypryjskich, wsparta przez oddziały greckie, które nielegalnie napłynęły na wyspę,
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rozpoczęła kampanię przeciwko Turkom, wykorzystując ciężki sprzęt, m.in.
czołgi T-34, które dostarczył Związek Radziecki. To wywołało zdecydowaną reakcję Ankary, która wysłała 64 bombowce przeciwko jednostkom Greków cypryjskich, a przy okazji atakowano wioski zamieszkałe przez Greków,
zrzucając również bomby napalmowe. Natychmiast zebrała się Rada Bezpieczeństwa ONZ, która wezwała walczące strony do zaprzestania walk, co też
uczyniono. Ale sytuacja na Cyprze nie powróciła do stanu sprzed kryzysu.
Ludność pochodzenia tureckiego nadal mieszkała w małych enklawach, które
zajmowały ok. 3% powierzchni kraju. Między dzielnicami tureckimi i greckim w dużych miastach stacjonowały siły ONZ. Z  rządu cypryjskiego demonstracyjnie wycofali się politycy tureccy, protestując przeciwko decyzjom
Makariosa, niezgodnym z konstytucją. Zatem cała władza spoczęła w rękach
greckich. Jednak Turcy nie pozostali bierni. Zaczęli tworzyć własne struktury rządowe i samorządowe. Obwieścili, że uznają jedynie decyzje swojego
reprezentanta, wiceprezydenta Cypru Fazila Kuczuka. Praktycznie stworzyli
państwo w państwie.
Od roku 1965 w Grecji do głosu zaczęły dochodzić ugrupowania lewicowe. Premier Papandreu zezwolił na działanie partii komunistycznej, co
bardzo było na rękę arcybiskupowi Makariosowi, wspieranemu na Cyprze
m.in. przez partię komunistyczną, a na arenie międzynarodowej przez Związek Radziecki. Syn premiera Grecji, Andreas, wraz z grupą oficerów o poglądach lewicowych, przygotowywał nawet pucz wojskowy, aby po przejęciu
władzy wyprowadzić Grecję z paktu NATO. Spisek został odkryty i udaremniony. Ale i ugrupowania prawicowe snuły plany siłowych rozwiązań. W ciągu dwóch lat w Grecji upadło sześć rządów. I kiedy w kwietniu 1967 roku
miało dojść do kolejnych wyborów, wszystko wskazywało, że zostanie stworzony rząd lewicowy. Na wypadek takiego scenariusza generalicja przygotowała plan siłowego przejęcia władzy. Została jednak uprzedzona przez oficerów niższych rangą, pułkowników (nazywano ich czarnymi pułkownikami),
którzy przeprowadzili udany pucz i przejęli władzę. Zawiesili konstytucję,
zdelegalizowali partie lewicowe, wprowadzili cenzurę. Na szeroką skalę zaczęły się prześladowania komunistów. Tworzono nawet obozy koncentracyjne dla przeciwników reżimu. Kiedy w grudniu 1967 król Konstantyn próbował odebrać władzę pułkownikom i przekazać ją partiom prawicowym,
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został zmuszony do opuszczenia kraju. Reżim pułkowników postanowił również uporządkować sprawy na Cyprze, przede wszystkim zlikwidować ruch
komunistyczny na wyspie, włączyć Cypr do NATO. W tej sprawie nawet porozumiano się z rządem tureckim, za plecami Makariosa. Postanowiono również wyeliminować z gry Makariosa, którego zbliżenie z państwami komunistycznymi, było – jak uważano – niebezpieczne.
A na Cyprze wciąż dochodziło do walk grecko-tureckich, a szczególnie
ataków na Turków cypryjskich prowadzonych przez Gwardię Narodową, którą dowodził generał Griwas, delegowany przez rząd grecki. Ankara zagroziła Atenom, że jeżeli tego nie ukrócą, wojska tureckie wkroczą na wyspę. Do
mediacji włączyły się ONZ, NATO i Stany Zjednoczone. 2 grudnia 1967 roku podpisano porozumienie o wycofaniu z Cypru wojsk greckich i tureckich,
które w ciągu ostatnich lat nielegalnie przybyły na wyspę, oprócz kontyngentów, które ustanowiono w roku 1960. Wzmocniono natomiast kontyngent
wojsk ONZ.
Pod wpływem Stanów Zjednoczonych, w roku 1971 doszło do rozmów
na temat Cypru pomiędzy Ankarą i Atenami. Dla NATO najlepszym rozwiązaniem – jak stwierdzono – byłby podział wyspy na część turecką i grecką,
bo wtedy mogłaby znaleźć się w strukturach paktu. Ale w sytuacji autorytarnych rządów w Grecji, Makarios nie godził się na przyłączenie i to w dodatku tylko części Cypru do Grecji. Zatem w Atenach postanowiono, że na
Cyprze trzeba przeprowadzić zamach stanu. Zadanie powierzono generałowi
Griwasowi, który miał obalić władzę cypryjską i ogłosić przyłączenie Cypru do Grecji. Powołana przez Griwasa EOKA 2 prowadziła działania zbrojne, szczególnie napady na posterunki policyjne, ale nie tylko. W roku 1973
porwano ministra sprawiedliwości i szantażowano rząd cypryjski. Griwas
nie dokonał tego, czego oczekiwała junta w Atenach. W styczniu 1974 roku zmarł w swojej kwaterze w Limassol. Po jego śmierci EOKA 2 jeszcze
bardziej nasiliła działalność terrorystyczną. Działalność przeciwko Makariosowi prowadziła Gwardia Narodowa, którą dowodzili oficerowie posłuszni
rządowi „czarnych pułkowników”. Makarios wiedział o tym i chciał zlikwidować bądź zmniejszyć liczebnie Gwardię Narodową. W odpowiedzi oddziały Gwardii Narodowej przeprowadziły w dniu 15 lipca 1974 roku atak na pałac prezydencki w Nikozji, aby obalić Makariosa. Ten jednak zdążył uciec
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do swego rodzinnego Pafos, gdzie miał najwięcej zwolenników. W dniu zamachu wygłosił radiowe przemówienie, w którym wezwał Cypryjczyków do
zbrojnego oporu przeciwko Gwardii Narodowej, która kierowana jest przez
ateńską juntę. W walkach, które toczyły się we wszystkich większych miastach zginęło kilkaset osób. Zamachu stanu jednak nie udało się powstrzymać. 17 lipca 1974 roku zamachowcy stłumili zbrojny opór. W międzyczasie Makarios poprzez bazę brytyjską w Akrotiri uciekł na Maltę a stamtąd do
Londynu. W Nikozji ogłoszono nowym prezydentem Nikosa Sampsona, który po śmierci Griwasa przejął dowodzenie EOKA 2.
Zamachowcy a także junta ateńska liczyli, że usunięcie Makariosa będzie również na rękę Turkom, tym na Cyprze i tym w Turcji. Ale Sampson
zbyt dobrze był znany ze swoich szowinistycznych poglądów, wrogich wobec Turków cypryjskich (nazywali go rzeźnikiem). Utworzono rząd, do którego weszli wyłącznie przedstawiciele skrajnej prawicy grecko-cypryjskiej,
zwolennicy przyłączenia Cypru do Grecji. Wprowadzono cenzurę, rozpoczęto nagonkę na zwolenników Makariosa, aresztowano ponad tysiąc osób,
głównie polityków i dziennikarzy. Junta wysłała na Cypr duże transporty broni i nowych żołnierzy.
Na wieść o zamachu stanu na Cyprze natychmiast zaprotestowała Turcja i postawiła armię w stan gotowości obawiając się o losy swoich ziomków.
Ponieważ naruszono wszystkie wcześniejsze ustalenia dotyczące Cypru, Turcja zwróciła się do Wielkiej Brytanii w celu podjęcia wspólnej akcji militarnej,
zgodnie zresztą a art. 4. Traktatu Gwarancyjnego. Turcy dali Brytyjczykom 24
godziny na podjęcie decyzji, w przypadku bierności z ich strony, Turcja sama podejmie działania – jak to określono – w obronie konstytucji cypryjskiej.
Brytyjczycy potępili zamach, ale do akcji zbrojnej się nie włączyli. 19 lipca do
Ankary przybył wysłannik prezydenta USA Richarda Nixona, który próbował
przekonać Turków, aby nie interweniowali zbrojnie na Cyprze. Ci odpowiedzieli, że następnego dnia interwencja jednak się rozpocznie. Rzeczywiście 20
lipca 1974 roku o godz. 5.45 Turcy zaatakowali z morza i powietrza. Ogłosili,
że jest to konieczne, ponieważ wszelkie pokojowe sposoby uregulowania sytuacji na Cyprze zawiodły, więc akcja ta położy kres – jak się wyrażono – mordowaniu ludności tureckiej. W tym miejscu trzeba przypomnieć, że podczas
puczu na Cyprze, nie atakowano ludności tureckiej. Grecy walczyli z Grekami.
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Turcy swój główny przyczółek utworzyli w okolicach Kyrenii. Z okrętów wyładowano czołgi i artylerię. Okręty tureckie ostrzeliwały Larnakę i Limassol. Lotnictwo bombardowało pociskami napalmowymi dzielnice greckie
w największych miastach Cypru. Z  działania Turków można było wysnuć,
że nie chodzi tylko o obalenie reżimu Sampsoma. Nowy przywódca Turków
Cypryjskich, Rauf Denktas, wezwał ludność turecką do walki z oddziałami
Gwardii Narodowej, a ta atakowała i paliła tureckie wsie, zabijając lub biorąc
jako zakładników ludność muzułmańską. W ciągu kilku dni zginęły tysiące
osób, głównie ludności cywilnej. Ateny ogłosiły mobilizację, ale okazało się,
że Grecy są nieprzygotowani do wojny z Turcją. Nie tylko nie posiadają wystarczająco broni i amunicji, ale nawet mundurów. To był praktycznie koniec
junty „czarnych pułkowników”.
Wielkiej Brytanii i Stanom Zjednoczonym udało się po trzech dniach na
krótko wstrzymać walki. Sampson podał się do dymisji, przywrócono konstytucję. Ale 25-tysięczna armia turecka zajmowała kolejne północne terytoria Cypru. Ze zdobytych przez nich miast masowo uciekała ludność grecka.
Turcy zaatakowali również greckie dzielnice Nikozji, ale nie udało im się ich
zdobyć. Zdobyli natomiast inne tereny, m.in. zatokę Morfu. Inwazja turecka
zakończyła się w październiku. W sumie Turcy zajęli 37% terytorium Cypru,
a przypomnijmy, ich populacja na wyspie wynosiła niespełna 20%. Konsekwencje puczu greckiego i inwazji tureckiej były tragiczne. Zginęło 8.000 ludzi, głownie Greków cypryjskich, ponad 2.000 uznano za zaginionych. Grecy
na północy pozostawili więcej domostw, niż Turcy na południu. Doszło do tego, że spośród liczącej 660.000 całej populacji cypryjskiej, 270.000 zamieszkało w namiotach. Walki doprowadziły do ruiny gospodarczej. Zniszczone
zostały wszystkie hotele i ośrodki wczasowe, z których Cypryjczycy czerpali największe zyski. 95% Greków cypryjskich nie miało pracy lub pracowało
jedynie dorywczo.
Pod auspicjami ONZ prowadzono rozmowy na temat tego, co dalej na
Cyprze. Grecy byli za stworzeniem państwa federalnego, które będzie zarządzane centralnie. Turcy byli temu przeciwni. A ponieważ Amerykanie
wprowadzili embargo na dostawy broni do Turcji, Turcy zerwali rozmowy.
13 lutego 1975 roku na terytorium północnego Cypru zostało proklamowane Federalne Państwo Tureckie Republiki Cypru (w roku 1983 zmieniono

34

Bernard Koziróg — Cypr. Historia, religia, zabytki

nazwę na Turecką Republikę Północnego Cypru). Decyzja została zaaprobowana przez rząd w Ankarze. Potępił ją Makarios, rząd w Atenach, a nawet
Związek Radziecki. Amerykanie i Brytyjczycy zachowali powściągliwość.
W roku 1999 pod egidą ONZ rozpoczęto kolejną serię rozmów na temat
zjednoczenia Cypru, jednak bez rezultatu. W lutym 2003 roku prezydentem
Republiki Cypryjskiej wybrano Tassosa Papadopulosa, przeciwnika kompromisu z Turkami cypryjskimi. Stąd w kwietniu 2004 roku Grecy odrzucili
plan ONZ zjednoczenia Cypru. W tym miejscu trzeba wspomnieć, że Turcy
cypryjscy plan poparli.
Pomimo dalszych działań na arenie międzynarodowej na temat sytuacji
na Cyprze, stan z roku 1975 nie uległ zmianie. Od tego momentu minęło blisko 40 lat, co oznacza, że podział Cypru ma praktycznie już stały charakter.
W międzyczasie, a dokładnie 1 maja 2004 roku Republika Cypru (południowa część wyspy zamieszkiwana przez Greków) weszła w skład Unii Europejskiej. W roku 2008 weszła też do strefy euro.

Rozdział II
Religia

W poszczególnych okresach długiej historii Cypru dominowały różne
religie. Trzeba tu wspomnieć o antycznej religii Greków, ze szczególnym akcentem na kult bogini Afrodyty. Ważną rolę odgrywały i nadal odgrywają
chrześcijaństwo i islam.

I. Religia starożytnych Greków
W mitach greckich możemy zauważyć interesującą periodyzację kultury
ludzkiej. Mówi się o pięciu wiekach ludzkości. Pierwszy, złoty wiek, to czas
za rządów boga Kronosa. Ludzie byli doskonali, byli zdrowi, szczęśliwi, panowała powszechna zgoda. Nie pracowali, odżywiali się owocami ziemi. Drugi wiek nazwano srebrnym. Przyniósł wady moralne i choroby. Ludzie stali się
dumni wobec bliźnich, pyszni w stosunku do bogów. W wieku trzecim, brązowym, następuje dalsza degradacja. Nastały wojny, które unieszczęśliwiały całe narody. Wiek czwarty żelazny, był jeszcze gorszy. Światło dzienne ujrzały
wszystkie wady człowieka. W konsekwencji Zeus zesłał potop, w którym uratowało się tylko jedno, uczciwe małżeństwo. Byli to Deukalion, syn Prometeusza, i Pyrra, córka Epimeteusza. Dziewięć dni i dziewięć nocy spędzili w arce,
która po opadnięciu wód zatrzymała się w Tesalii. Zeus rozkazał, aby małżonkowie rzucali za siebie przez ramię kamienie, czyli kości swej matki, to znaczy
Ziemi. Z kamieni rzucanych przez Deukaliona powstawali mężczyźni, z tych,
które rzucała Pyrra, powstawały kobiety. W ten sposób został odnowiony ród
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ludzki i wszedł w kolejny wiek ludzkości. Wiek piąty nazwany został kamiennym. To wiek pełen chorób, nieszczęścia i trudu.

1. Formy kultu i kapłaństwo
Pierwotnie Grecy czcili bogów pod gołym niebem i w pomieszczeniach,
wszędzie tam, gdzie bogowie mogli przejawiać swą moc. Kiedy pojawiły
się antropomorficzne wyobrażenia bogów, budowano świątynie, w których
bóstwa miały mieszkać, a modły zanoszono przed sanktuariami. Świątynie
wznoszono w tzw. świętych kręgach, często otoczonych lasem. Ofiary krwawe składano także przed świątyniami, natomiast ofiary bezkrwawe wnoszono
do sanktuarium.
W religii starożytnych Greków nie było oddzielnego stanu kapłańskiego. Z  czasem jednak na zgromadzeniu ludowym wyznaczano na jeden rok
kapłanów, przeznaczonych do składania ofiar danemu bóstwu. Od kapłanów
nie wymagano żadnego przygotowania, zresztą ofiary w dalszym ciągu mógł
składać każdy obywatel osobiście. Kapłan nie reprezentował żadnej doktryny, nie propagował jej, nie odgrywał żadnej roli moralnej. Propagowanie obyczajów należało do filozofów. Kapłan jednak administrował świątynią
i czuwał nad jej majątkiem. Do pomocy miał stróżów i niewolników. W świątyniach bogiń służbę sprawowały kapłanki.

2. Modlitwy i ofiary
Zanim wierny wziął udział w obrzędach religijnych i modlitwach, musiał poddać się oczyszczeniu. Polegało to na umyciu się lub pokropieniu nieskalaną wodą bieżącą i włożeniu wieńca na głowę. W modlitwach wzywano
imię boga, któremu powierzano swoją prośbę. Przy tym powoływano się na
swe dawniejsze zasługi względem boga. Modlitwę kończyła jakaś obietnica w zamian za wysłuchanie prośby. Osoba modląca stała z odsłoniętą głową i rękoma wyciągniętymi do góry (w wypadku bogów niebiańskich) lub
opuszczonymi do ziemi (w wypadku bogów podziemnych).
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Ofiary polegały na dzieleniu się z bogiem częścią swego dobytku, aby
zjednać ich przychylność i błogosławieństwo. Były cztery rodzaje ofiar
bezkrwawych:
• libacja z wina, mleka, wody z mlekiem i oliwy dla bogów niebiańskich lub z mleka i wody dla bogów podziemnych;
• ofiara z ciasta wypiekanego w kształtach odpowiednich dla danego
boga. Np. Apollo otrzymywał ciasto w kształcie liry, natomiast Artemida w kształcie księżyca;
• ofiara z owoców;
• ofiara wotywna z przedmiotów codziennego użytku albo zrobionych
specjalnie w tym celu.
Ofiary krwawe składano ze zwierząt. Każde bóstwo otrzymywało w ofierze ulubione zwierzę, np. Zeus barana, Demeter świnię, Posejdon wołu lub
konia, Apollo osła. Zwierzę ofiarne przystrajano girlandami, wołom złocono nawet rogi. Ofiarnik mył ręce, pokrapiał innych uczestników uroczystości
poświęconą wodą i wzywał do zachowania całkowitej ciszy. Ziarnami jęczmienia posypywał łeb zwierzęcia, ucinał mu trochę włosów, które rzucał do
ognia na cześć boga. Potem siekierą, maczugą albo nożem zabijał zwierzę.
Krwią skrapiał ołtarz, zdejmował skórę i ćwiartował zwierzę. Uda otoczone
tłuszczem spalano na ofiarę. Pozostałą partię upieczoną na rożnach zjadali
uczestnicy uroczystości. Potem pito wino, po uprzednim wylaniu paru kropel
na ofiarę bogu. Bogom podziemnym składano tylko czarne zwierzęta, które
spalano w całości. W czasach najdawniejszych składano również ofiary z ludzi. Krwawej ofierze towarzyszyły śpiewy i tańce. Grecy wierzyli bowiem,
że w ten sposób sprawiają przyjemność nie tylko sobie, ale również bogom,
z którymi łączyli się podczas wspólnej uczty.

3. Kult bogini Afrodyty
Afrodyta była boginią piękności i miłości. Czczona szczególnie na Cyprze, bowiem narodziła się w pobliżu Pafos. Platon rozróżniał dwie Afrodyty. Według filozofa istniała Afrodyta Urania, czyli niebiańska, personifikacja
czystej miłości, oraz Afrodyta Pandemios, personifikacja miłości cielesnej.
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Swego małżonka Hefajstosa zdradzała z Aresem. Hefajstos zastawił pułapkę na kochanków w postaci niewidocznych sieci wokół łoża. Kiedy sieci zamknęły ich w czułej pozie, Hefajstos wezwał bogów, aby naocznie przekonali się o zdradzie. Ci jednak zamiast wyrazić oburzenie, zachwycali się piękną
parą. Afrodyta urodziła Aresowi Erosa, Anterosa, Deimosa, Fobosa i Harmonię. Ze związku Afrodyty z Anchizesem urodził się Eneasz, protoplasta Rzymian. W konkursie piękności bogini pokonała Herę i Atenę. Ponieważ był
to werdykt wydany przez Parysa, ofiarowała mu miłość Heleny, co stało się
przyczyną wojny trojańskiej. Atrybutem Afrodyty były gołębie, róża i mirt.
Uczeni wywodzą jej postać od babilońskiej bogini płodności Isztar oraz fenickiej bogini Asztarte.
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II. Chrześcijaństwo
Pierwsze wzmianki apokryficzne na temat Cypru znajdują się w Księgach Machabejskich. Mówią o panowaniu Ptolemeuszów, którzy mieli swoją stolicę na Cyprze w Salaminie (2 Mch 10, 13). Wspominają Antiocha IV
Epifanesa, który zapanował nad Cyprem w roku 168 p.n.e. (2 Mch 4, 29; 10,
13; 12, 2). Biblia pisze o Rzymianach, którzy zawładnęli Cyprem w roku 58
p.n.e., czyniąc z niego prowincję cesarską, a od roku 22 senacką, z prokonsulem na czele i stolicą w Pafos (Dz 13, 4-12). Z Cypru pochodził lewita Józef,
znany lepiej pod imieniem Barnaba (Dz 4, 36), który wraz z Pawłem z Tarsu i Janem Markiem wyruszył w I podróż misyjną. Podróż ta zaczęła się od
Cypru. Z Cypru pochodził również Mnazon, chrześcijanin z gminy chrześcijańskiej w Jerozolimie (Dz 21, 16).

1. Paweł z Tarsu
Saul (Szaweł), bo takie było jego pierwotne imię, urodził się w Tarsie,
w Cylicji (obecnie w Turcji) w ortodoksyjnej rodzinie żydowskiej. Pochodził
z pokolenia Beniamina i od początku związany był ze stronnictwem faryzeuszy.
Tars, będący stolicą rzymskiej prowincji, leżał na słynnym szlaku handlowym, który poprzez przełęcz tauryjską, zwaną Wrotami Cylicyjskimi, łączył Syrię z Azją Mniejszą. Miasto było znane nie tylko jako ośrodek handlu
i rzemiosła, ale w tamtym okresie należało do najlepszych ośrodków naukowych w cesarstwie rzymskim, przewyższających nawet Ateny i Aleksandrię.
Wszystko wskazuje na to, że w Tarsie Paweł zaznajomił się z filozofią grecką, szczególnie epikurejską i stoicką. Później, gdy spotykamy go w Atenach
na Areopagu, dyskutuje z ateńskimi filozofami, epikurejczykami i stoikami,
jak równy z równym. Można mniemać, że musieli wiedzieć o jego pochodzeniu z Tarsu i uzyskanym tam wykształceniu. Świadczą o tym również jego nowotestamentowe listy. Wprawdzie chlubił się tym, że jest Hebrajczykiem z Hebrajczyków a nie Żydem hellenistycznym, to jednak w stosunku do
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otaczającego go świata hellenistycznego zajmował zupełnie inną pozycję niż
zwierzchnicy szkół faryzejskich, rabini jerozolimscy a nawet apostołowie.
Listy, które napisał, świadczą o tym, że doskonale znał język świata hellenistycznego, grekę koine, a także myślenie, kulturę i retorykę hellenistyczną.
Jego listy świadczą o głębi myśli i świetnym wykształceniu autora.
Rodzina Pawła prawdopodobnie należała do wyższej warstwy społecznej, posiadała bowiem obywatelstwo miejskie tarsyjskie, jak i państwowe
rzymskie. Niestety, nic nie wiemy o jej liczebności. W Dziejach Apostolskich
23, 16 czytamy jedynie o siostrzeńcu Pawła, który mieszkał w Jerozolimie
i uratował go od zamachu. Zatem musiał Paweł mieć siostrę.
Nie wiemy nawet, kiedy Paweł się urodził. Ponieważ po raz pierwszy
w Biblii jest ukazany podczas kamienowania Szczepana jako młodzieniec,
nie mógł mieć wtedy więcej niż 24 lata, ponieważ ten wiek uważano za granicę młodości. Tak więc był młodszy od Jezusa o ok. 10 lat.
Paweł otrzymał również bardzo staranne wykształcenie rabinistyczne.
Studiował w szkole Gamaliela, znanego w Jerozolimie ze swej mądrości. To
on wypowiedział słynne słowa w odniesieniu do działalności apostołów Piotra i Jana: „Jeśli bowiem (…) ta sprawa jest z ludzi, wniwecz się obróci; jeśli
jednak jest z Boga, nie zdołacie ich zniszczyć, a przy tym mogłoby się okazać, że walczycie z Bogiem” (Dz 5, 38-39). Ponadto Paweł, jak każdy faryzeusz, wyuczony był rzemiosła, w tym przypadku chodziło o wyrób namiotów.
Z chrześcijanami zetknął się Paweł w Jerozolimie. Był ich zdecydowanym wrogiem. Na kartach Pisma Świętego po raz pierwszy pojawia się podczas procesu i kamienowania diakona chrześcijańskiego Szczepana, w roku
34. Aby wykazać się – w jego mniemaniu – troską o czystość religii żydowskiej, postanowił udać się do Damaszku, aby wytępić znienawidzone chrześcijaństwo. Od Rady Najwyższej otrzymał w tym celu odpowiednie upoważnienie. Gdy był już blisko celu podróży, przeżył swoje nawrócenie. Już
w Damaszku zwiastował o Jezusie, a później w Jerozolimie poznał się z Piotrem i Jakubem. Tam również poznał Barnabę, z którym także działał na polu
ewangelizacyjnym. Zanim wyruszyli w podróż misyjną poza Syrię i Palestynę, działali w Antiochii Syryjskiej.
W roku 45, w towarzystwie Jana Marka, krewnego Barnaby, Paweł
i Barnaba opuścili metropolię Syrii, udając się w stronę Seleucji, która była
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portem na usługach Antiochii, oddalonym o 25 kilometrów. Tam wsiedli na
statek, który zawiózł ich do Salaminy, znajdującej się na wschodnim wybrzeżu Cypru. W Salaminie udali się do synagogi żydowskiej, gdzie zwiastowali ewangelię, podobnie jak w innych miejscach na szlaku do Pafos, leżącym
w zachodniej części Cypru.
W Pafos, stolicy wyspy i centrum rzymskiej administracji, spotkali się
z rzymskim prokonsulem Sergiuszem Pawłem, który był bardzo podatny na
słuchanie ewangelii. Z jego otoczenia pochodził Elymas, nazywany magiem
bądź czarnoksiężnikiem, który próbował chronić prokonsula przed treściami
ewangelicznymi. Na nic się to jednak zdało. Sergiusz Paweł przyjął chrześcijaństwo po przedstawieniu mu ewangelii przez Pawła i Barnabę.
Apostołowie odpłynęli z Pafos, ale zwiastowane przez nich na Cyprze
Słowo Boże, zostało przyjęte przez wielu ludzi. Powstały lokalne gminy
chrześcijańskie, które później stanowiły silny Kościół. O tym, że chrześcijaństwo bardzo rozwinęło się na Cyprze świadczy chociażby fakt, że na sobór
do Nicei w roku 325 Kościół cypryjski wysłał aż trzech biskupów.
Paweł z Barnabą kontynuowali swą pierwszą podróż misyjną po Azji
Mniejszej. Odwiedzili m.in. Perge, Antiochię Pizydyjską, Ikonium, Listrę
i Derbe. Zakończyli ją w Antiochii Syryjskiej.
Paweł odbył jeszcze dwie podróże misyjne i później, już jako więzień
podróż do Rzymu. Nigdy więcej nie popłynął na Cypr. Na wyspie działał jego
towarzysz z pierwszej podróży, Barnaba. Paweł dokonał żywota w Rzymie,
w przedziale lat 63 – 67. Daty tej nie da się jednoznacznie ustalić.
Apostoł Paweł jest uznawany za pierwszego chrześcijańskiego teologa
i filozofa. Przemierzył wielkie połacie Azji i Europy, zwiastując ewangelię
Jezusa Chrystusa, napisał kilkanaście listów znajdujących się w Nowym Testamencie. Zginął za wiarę jako męczennik. Został ścięty.

2. Barnaba
Barnaba, zwany wcześniej Józefem, pochodził z Cypru. Imię Barnaba
z hebrajskiego oznacza syna proroctwa lub proroka. Na jego temat najwięcej wzmianek znajdujemy w Księdze Dziejów Apostolskich. Pojawiają się
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również w 1. Liście do Koryntian, Liście do Galacjan i Liście do Kolosan.
Był apostołem, podobnie jak Paweł, z którym współdziałał. Zaangażował się
w działalność ewangelizacyjną i charytatywną. To on przedstawił Pawła apostołom w Jerozolimie. Razem z Pawłem głosili ewangelię w Antiochii, gdzie
również przeprowadzili zbiórkę pieniędzy na rzecz ubogich. Zebrane dary zawieźli do Jerozolimy. W gminie chrześcijańskiej w Antiochii Barnaba i Paweł
byli uważani za proroków i nauczycieli.
Barnaba razem z Pawłem i Janem Markiem udali się w pierwszą podróż
misyjną poza tereny Syrii i Palestyny. Ich droga wiodła przez Cypr, który przeszli od Salaminy na wschodzie do Pafos na zachodzie. Barnaba brał również
udział w Soborze Jerozolimskim. Z Pawłem rozstał się z powodu Jana Marka,
który podczas I podróży misyjnej wystraszył się trudów i zawrócił do Jerozolimy. Gdy mieli udawać się w następną podróż, Barnaba ponownie chciał zabrać Jana Marka, na co Paweł się nie zgodził. Wówczas ich drogi się rozeszły.
Źródła pozabiblijne mówią, że Barnaba miał działać ewangelizacyjnie
w Rzymie, Aleksandrii i Mediolanie. Tertulian przypisywał mu nawet autorstwo Listu do Hebrajczyków. Dziś wiemy na pewno, że apokryficzny List
Barnaby, nie jest jego autorstwa. Takiej pewności nie ma co do apokryficznej
Ewangelii Barnaby.
W roku 488 w Salaminie tamtejszy biskup ogłosił, że znalazł grób Barnaby, który miał zostać ukamienowany przez Żydów podczas prześladowań
za Nerona. W tym miejscu wybudowano bazylikę, będącą później centrum
kultu Barnaby. W ikonografii przedstawiano go jako apostoła o siwych włosach i z brodą.

3. W okresie bizantyjskim
Pierwsze trzy wieki chrześcijaństwa na Cyprze owiane są tajemnicą. Ale
już z IV wieku posiadamy informacje o zorganizowanym Kościele, który posiadał 15 biskupstw i metropolię w Salaminie. Szczególnie w historii zapisał się biskup Epifaniusz, obrońca ortodoksji i uczestnik soboru powszechnego w roku 381, który też w roku 399 w Salaminie zorganizował synod
metropolitalny.
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Kościół cypryjski dążył do uniezależnienia od patriarchy antiocheńskiego. Stało się to na soborze w Efezie, w roku 431. Autokefalię potwierdził cesarz Zenon po odnalezieniu w roku 488 grobu Barnaby, co miało świadczyć
o apostolskim pochodzeniu Kościoła cypryjskiego.
W roku 643 biskupi cypryjscy potępili monoteletyzm, natomiast sto lat
później na Cypr zostali zesłani przez cesarza Konstantyna V Kopronima mnisi, którzy byli zwolennikami czci obrazów.
Aż pięciu biskupów cypryjskich wzięło udział w soborze nicejskim II,
w roku 787. Ale stopniowo rozwój chrześcijaństwa na Cyprze był hamowany
przez Arabów, którzy panowali tam od wieku VII do X. Dopiero po ich usunięciu w roku 964 przez wodza bizantyjskiego Nicefora II Foksasa, nastąpił
ponowny rozwój chrześcijaństwa.

4. W okresie panowania władców zachodnich
W roku 1191 Cypr został opanowany przez krzyżowców pod wodzą angielskiego króla Ryszarda Lwie Serce, który sprzedał wyspę zakonowi Templariuszy a potem, gdy mu ją oddali, Gwidonowi de Lusignan, byłemu królowi Jerozolimy. Przez 250 lat Lusignanowie forowali katolicyzm, mimo,
że początkowo zapewniali prawosławnych o swobodzie wyznawania religii.
W roku 1196 utworzono cztery biskupstwa łacińskie, a w roku 1222 zredukowano liczbę biskupstw prawosławnych z piętnastu do czterech, poddając je
pod zwierzchność metropolity łacińskiego. M.in. udzielanie święceń kapłańskich duchowieństwa prawosławnego uzależniono od zgody biskupa łacińskiego. Z tego powodu w roku 1240 wybuchł bunt wiernych obrządku prawosławnego, który brutalnie stłumiono. Papież Aleksander IV bullą z roku
126o uchylił niektóre ograniczenia, ale nie zadowoliły one prawosławnych,
a rozdrażniły katolików.
W roku 1364 w międzynarodowym zjeździe władców chrześcijańskich
w Krakowie, brał udział król Cypru Piotr II. Spotkanie było poświęcone
przygotowaniu krucjaty przeciwko Turkom. Ostatni król cypryjski Jakub
II poślubił wenecką patrycjuszkę Katarzynę Cornaro, która po jego śmierci przekazała wyspę Republice Weneckiej. To sprawiło, że papież Pius IV
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nadał senatowi weneckiemu patronat nad Kościołem katolickim na Cyprze.
Wenecjanie dyskryminowali prawosławnych, m.in. zamykali ich szkoły. Prześladowania doprowadziły do licznej emigracji z Cypru do Azji Mniejszej.

5. W okresie panowania tureckiego
W roku 1571 Cypr został przejęty przez Turków, co oznaczało, że od tej
pory religią dominującą na wyspie będzie islam. Katolików oskarżono o kontakty z wrogami i prześladowano. Prawie wszyscy opuścili Cypr. Kościoły
zamieniano na meczety. Prawosławni początkowo byli popierani, później tylko tolerowani i poddani kontroli państwa. Np. prawosławne stanowisko kościelne można było objąć uiszczając wysoką opłatę. Z czasem prześladowania
chrześcijan się nasiliły, co powodowało liczne przejścia na islam. A w roku
1821 po nieudanej rewolucji nastąpiły krwawe prześladowania, podczas których zginęli wszyscy biskupi i wielu zakonników. Na ludność chrześcijańską
nałożono kontrybucje i podatki.
W roku 1834 na Cyprze pojawiły się misje protestanckie, ale nie przetrwały długo. Dopiero, gdy w roku 1878 Cypr przejęła Wielka Brytania, mogły rozwinąć swoją działalność.

6. W okresie panowania brytyjskiego
Podczas panowania brytyjskiego nastał lepszy czas dla chrześcijan cypryjskich. Działalność prowadziły Kościoły trzech tradycji, katolickiej, prawosławnej i protestanckiej. Najbardziej rozwijał się Kościół prawosławny,
który w Larnace utworzył własne seminarium duchowne oraz zaczął wydawać czasopismo kościelne. Kościół prawosławny stał się poplecznikiem
uwolnienia spod panowania brytyjskiego i przyłączenia do Grecji. Ta działalność powodowała liczne spięcia z władzami brytyjskimi, co doprowadziło do
wygnania arcybiskupa Cyryla III (1931-33), długiego wakansu na stanowisku
metropolity (1933-47) oraz wygnania arcybiskupa Makariosa III (1956-57).
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7. Po uzyskaniu niepodległości
Gdy w roku 1960 Cypr uzyskał niepodległość ludność prawosławna liczyła ponad 400.000, muzułmańska 96.000, maronicka 4.000 a katolicka ledwie 1.000. Takie proporcje utrzymują się do dziś. Ok. 80% mieszkańców Cypru stanowią chrześcijanie, głównie prawosławni, ok. 20% to muzułmanie.
Ci pierwsi mieszkają na południu, ci drudzy na północy wyspy.
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III. Islam
Odkąd w XVI wieku na Cyprze pojawili się Turcy, przynieśli na wyspę
religię muzułmańską, której zasady są zawarte w świętej księdze Koranie.
Przynależność do islamu wyraża się w wyznaniu wiary: „Nie ma bóstwa poza
Allahem, a Mahomet jest jego prorokiem”. Założycielem religii był Muhammad ibn Abd Allah, zwany potocznie Mahometem, który od roku 610 miał
otrzymywać od anioła Gabriela boskie objawienia, spisane później w Koranie. W roku 622 prześladowany w Mekce, swoim rodzinnym mieście, uciekł
do Medyny. Od tej daty muzułmanie liczą nową erę. W roku 630 zajął Mekkę bez walki. Do roku 632, czyli do śmierci Mahometa islam rozszerzył się
na al-Hidżaz i Jemen na Półwyspie Arabskim, gdzie Arabowie przyjmowali
go dobrowolnie lub pod presją polityczną i militarną. Po roku 632 następcy
Mahometa, kalifowie, rozszerzyli go w Afryce Północnej i Azji Zachodniej
aż po Indie i Chiny. Początkowo chrześcijan i żydów nie nawracano siłą. Później islam rozszerzył się jeszcze bardziej. Powstały wielkie imperia muzułmańskie Umajjadów, Abbasydów, Osmanów, Persów czy Wielkich Mogołów
w Indiach. Cypr został podbity przez Imperium Osmańskie.
Wyznawcy islamu dzielą się na dwa główne odłamy: szyitów i sunnitów.
Na świecie jest ok. miliona muzułmanów. Kult i rytuał opiera się na pięciu
zasadniczych obowiązkach muzułmanina, zwanych filarami. Są to: wyznanie
wiary, modlitwa rytualna, pielgrzymka do Mekki, post i jałmużna. Charydżyci dodają jeszcze szósty filar, czyli dżihad, walkę o wiarę. W islamie nie ma
stanu kapłańskiego ani sakramentów, urzędy religijne sprawują: imam, który
przewodniczy modlitwom piątkowym (piątek jest dniem kultu religijnego),
mufti – znawca prawa i kadi – sędzia w sprawach religijnych, wydający wyroki na podstawie Koranu i prawa zwyczajowego. Najważniejszymi świętami są: Zakończenie Postu, Bajram (święto ofiar) oraz Urodziny Proroka. Rok
muzułmański oparty jest na fazach księżyca.

Rozdział III
Zabytki

Ponieważ Cypr ma bardzo bogatą historię, zachowało się wiele zabytków, które podczas wizyty na wyspie należy zobaczyć.

I. W części greckiej
Po upadku muru berlińskiego, Nikozja jest jedynym miastem w Europie
sztucznie podzielonym na dwie części. To utrudnia zwiedzanie, ale nie uniemożliwia. To samo dotyczy całego kraju. Zaczynamy od wędrówek po południowej części Cypru.

1. Nikozja
Stare miasto otoczone jest murami wzniesionymi przez Wenecjan, jeszcze przed rokiem 1570. Miały chronić przed najazdem tureckim, ale nie
ochroniły. Gdy siły osmańskie wdarły się do miasta, zabiły 20.000 mieszkańców. W pobliżu bramy Pafos znajduje się Muzeum Cypru, w którym należy
zobaczyć posąg bogini Afrodyty z Soli (miejscowości na północy Cypru), posąg cesarza rzymskiego Septymiusza Sewera (193-211 n.e.) z brązu, kolekcję
wotów znalezionych w świątyni z epoki archaicznej w Agia Eirini (Akdeniz),
berło królewskie oraz klejnoty z Myken, a także odkryty w Salaminie tron
z kości słoniowej.
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W drodze do Pałacu Arcybiskupiego znajduje się świątynia Agios Tripiotis, niegdyś kościół zamożnych sfer Nikozji, o czym zaświadczają złocone ikony, ozdobne okna i inne dary bogatych wiernych. Kościół ożywiają elementy gotyckie i bizantyjskie, które można dostrzec w rzeźbionych portalach
i reliefie z XIV wieku, przedstawiających zwierzęta, potwory morskie i syreny. Przed pałacem arcybiskupim stoi 6-metrowy pomnik Makariosa III. Na
wewnętrznym dziedzińcu znajduje się niewielka katedra prawosławna Agios
Ioannis, gdzie arcybiskupi cypryjski uzyskują święcenia. Świątynia została
ukończona w roku 1662. Znajduje się w niej wiele ikon i fresków, tron arcybiskupi i kazalnica z brązu, którą osłania dwugłowy orzeł, herb Bizancjum.
Z dziedzińca wchodzi się do Muzeum Bizantyjskiego z Galerią Sztuki, gdzie
znajduje się najwspanialszy na Cyprze zbiór ikon. Naprzeciwko muzeum stoi
Stary Pałac Arcybiskupi, urządzony w zabudowaniach XIV-wiecznego klasztoru Benedyktynów. Mieści się tu Muzeum Etnograficzne Cypru, obrazujące
kulturę materialną obu części wyspy.
W części południowej Nikozji znajduje się również meczet Őmeriye,
który po roku 1570 został przekształcony przez Lala Mustafa Paszę z kościoła katolickiego pod wezwaniem Matki Boskiej. Jest czynny do dziś. Można
wejść na balkon minaretu, z którego rozciąga się piękny widok na miasto.
W pobliżu znajduje się XVIII-wieczna rezydencja Hadjigeorgakis Kornesios, w której swoją siedzibę ma Muzeum Etnologiczne. Na dziedzińcu jest
też hamman, czyli turecka łaźnia.

2. Pafos
W starożytności miasto Pafos było siedzibą Ptolemeuszy i władz
rzymskich na Cyprze. Nad portem góruje twierdza osmańska z 1592 roku. Nieopodal portu znajdują się odrestaurowane wille rzymskie, w których
można oglądać słynne mozaiki podłogowe, kunsztownie ułożone z drobnych kamyków, szkła i innych tworzyw. Jedna z willi, Willa Tezeusza (każda ma nazwę pochodzącą od jakiejś postaci mitologicznej) była prawdopodobnie siedzibą rzymskiego prokonsula. Mozaika podłogowa w Willi
Dionizosa ma aż 2.000 metrów kwadratowych. Zrobiono specjalne wiszące
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kładki i chodniki, aby można było je oglądać. Można podziwiać triumfalną
procesję Dionizosa, który jedzie na rydwanie ciągniętym przez dwa lamparty, Narcyza wpatrującego się nad sadzawką w swoje oblicze, Neptuna
szalejącego za Amymone i Apollina szalejącego za Dafne, oraz wiele innych. Z kolei w Willi Ajona można oglądać Zeusa pod postacią łabędzia,
małego Dionizosa, Apollina, który skazuje na śmierć flecistę Marsjasza,
bo ten ośmielił się stanąć z nim do konkursu muzycznego, oraz boga Ajona przyglądającego się rywalizacji Kasjopei i Nereid o miano najpiękniejszej. Obok znajduje się Willa Tezeusza, która w wersji oryginalnej miała
powierzchnię 9.600 metrów kwadratowych. Składała się z wielu sal i łaźni
oraz pomieszczeń gospodarczych i dla służby. W jednej z sal zachowała się
okrągła mozaika, przedstawiająca Tezeusza walczącego w kreteńskim labiryncie z Minotaurem. Na innej Posejdon ze swą małżonką Amfitrytą dosiadają morskiego potwora. Można też zobaczyć kąpiel małego Achillesa.
W Willi Orfeusza znajduje się mozaika przedstawiająca mitycznego poetę,
który pięknym śpiewem oczarowuje dzikie zwierzęta, a Herkules walczy
z lwem. Jest też Amazonka uzbrojona w topór.
Wśród innych zabytków Pafos należy wymienić Dom Pór Roku, znajdujący się za Willą Orfeusza, ruiny bazyliki Panagia Limeniotissa (Matki
Boskiej Opiekunki Portów) z V wieku, oraz częściowo odrestaurowany odeon, czyli teatr rzymski. W pobliżu znajdują się kolumny korynckie i fragmenty murów, co pozwala przypuszczać, że rozciągała się tutaj agora, główny
plac miasta, przy którym stała świątynia Asklepiosa.
Na północ od Starego Miasta, nad morzem znajdują się Groby Królów. Jest to nekropolia wykorzystywana w epoce hellenistycznej i rzymskiej.
Składa się z ok. stu grobów wykutych w skale, gdzie pochowani zostali prominentni obywatele Pafos, w okresie od III wieku p.n.e. do III wieku n.e.
W tym czasie królów w Pafos nie było, ale nazwa jest właśnie taka.
W dolnym Pafos znajdują się ruiny siedmionawowej katedry, która została zburzona w VII wieku. Do dziś zachowało się kilka kolumn, z których
jedna – według tradycji – jest kolumną, do której przywiązano św. Pawła, by
mu wymierzyć chłostę. Tekst biblijny tej opowieści nie potwierdza. Na terenie dawnej katedry wznosi się mały kościółek prawosławny, nazwany imieniem apostoła Pawła.
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Niedaleko Pafos znajduje się mityczne miejsce przyjścia na świat bogini Afrodyty. To Petra tou Romiou, czyli skała Romiosa, znana wśród turystów pod nazwą Skała Afrodyty. To właśnie w tym miejscu z morza miała
wyłonić się Afrodyta na muszli. Nazwa Petra tou Romiou wywodzi się od
legendarnego bohatera ludowego z czasów panowania Bizancjum, Digenisa Akritasa, zwanego Romiosem, który miał unieszkodliwić flotę arabskich
najeźdźców, zrzucając na okręty wielkie odłamki skał. Dwa kilometry od
morza znajdują się ruiny Sanktuarium Afrodyty, które wznosiło się na pagórku i składało się z dwóch głównych pomieszczeń, połączonych portykami. W centralnym miejscu znajdował się ołtarz. Herodot napisał, że z Pafos
podążały tu procesje pielgrzymów, którym w świątyni w seksualnych obrzędach oddawały się młode dziewczęta. Każda mieszkanka Cypru miała
mieć tu udział w sakralnej prostytucji. Orgiastyczne praktyki trwały od XII
wieku p.n.e. do czasu, gdy cesarz Teodozjusz w roku 390 n.e. zakazał pogańskich kultów w imperium.

3. Góry Troodos
Turysta, który wybiera się na najwyższy szczyt cypryjski Olimpos
(1952 m n.p.m.) ma ułatwione zadanie. Droga jest wygodna. Nie ma mowy o mozolnej wspinaczce czy niebezpiecznych przepaściach. Prawie cały
czas idzie się w cieniu drzew. Ale po dojściu do celu następuje rozczarowanie, bowiem góra zwieńczona jest potężną kopułą radaru armii brytyjskiej,
bunkrem Cypryjskiej Gwardii Narodowej, wieżą obserwacyjną straży pożarnej oraz masztami przekaźnikowymi różnych stacji. Wszystko jest dokładnie
ogrodzone.
Natomiast nie zawiedziemy się zwiedzając kościoły i klasztory w górach Troodos. Dziewięć z nich wpisano na Listę Światowego Dziedzictwa
Kultury. Wśród wyróżnionych kościołów są budowle bardzo proste, niektóre
przypominają stodoły, ale w środku kryją bezcenne skarby. Przepiękne malowidła przedstawiają sceny z Biblii i wizerunki świętych. Dzieł sztuki jest
tak dużo, że można powiedzieć, iż wypełniają każdy centymetr kwadratowy
ścian i sufitu.
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We wsi Pedoulas, w dolinie Marathasa, znajduje się kościół Archangelos Michail (św. Michała Archanioła) z roku 1474. Freski zawierają sceny
z życia Abrahama (ofiarowanie Izaaka) i Jezusa (chrzest w Jordanie, zdradziecki pocałunek Judasza, aresztowanie, Piotr obcinający mieczem ucho
sługi arcykapłana). Kościół Panagia tou Moutallos (Matki Boskiej z Moutallos), jak sama nazwa wskazuje, znajduje się w Moutallos. Został wybudowany w latach 1279-1280. Warto zwrócić uwagę, że na jednym z fresków
Maria została przedstawiona z małym Jezusem w kołysce. Dalej na północ
jest dawny klasztor Agios Ioannis Lampadistis (św. Jana z Lamapadou) z XI
wieku, w którym można oglądać freski z życia Świętej Rodziny i działalności
Chrystusa, m.in. wjazd na osiołku do Jerozolimy. W Dolinie Solea jest usytuowany kościółek Agios Nikolaos (św. Mikołaja), pochodzący z XVII wieku. Na freskach widać sceny biblijne, m.in. wskrzeszenie Łazarza, wjazd Jezusa do Jerozolimy, Marię karmiącą małego Jezusa i Przemienienie Pańskie.
Na kopule wyjątkowy wizerunek Chrystusa Pantokratora (podobne są na kopułach innych kościołów). Kilometr niżej znajduje się Galata – odnowiony
zajazd z czasów osmańskich (Hani Kaliana) i kilka białych domków, a jeszcze kilometr dalej, zupełnie w szczerym polu, kościół Panagia tis Podythou,
zwany też Panagia Eleousa (Matki Boskiej Miłosierdzia) z roku 1502. Obok
wart zwiedzenia jest też mały kościółek Archangelos Michail (św. Michała Archanioła). Niedaleko Nikitari, w odludnym lesie, stoi również mały kościół Panagia tou Asinou (Matki Boskiej od Pastwisk) z XII wieku. Wspaniałe freski zostały namalowane przez najlepszych malarzy sprowadzonych
z Konstantynopola. Przedstawiają Ostatnią Wieczerzę i Wniebowstąpienie.
Z kolei w Pelendri można zwiedzić mały trzynawowy kościółek Timios Stavros (Prawdziwego Krzyża). Pochodzi on z XIV wieku. Relikwią jest drzewo
z krzyża Chrystusa. Freski przedstawiają żywot Marii, matki Jezusa Chrystusa. Pomiędzy miejscowościami Lagoudera i Salanti znajduje się XII-wieczny kościół Panagia tou Araka (Matki Boskiej od Grochu). Freski w tym kościele – jak mówią znawcy – są najpiękniejsze na Cyprze. Zostały wykonane
przez Leona Authentou w roku 1192. Ukazują sceny z życia Chrystusa. Jest
też obraz przedstawiający św. Barnabę, który wraz z apostołem Pawłem przyniósł chrześcijaństwo na Cypr. Ostatnim z kościołów, który trzeba wymienić
jest Stavros tou Agiasmati (św. Krzyża) z XV wieku, sześć kilometrów od

52

Bernard Koziróg — Cypr. Historia, religia, zabytki

miejscowości Platanistasa. Freski przedstawiają sceny biblijne. Ich autorem
jest Libańczyk Philoppos Goul.
Oprócz kościołów należy wymienić niektóre klasztory. W miejscowości
Omodos zbudowano klasztor Timios Stavros, ufundowany w roku 327 przez
św. Helenę, matkę Konstantyna Wielkiego. Wierni Kościoła prawosławnego
pielgrzymują tu do dwóch krucyfiksów. Na jednym z nich, jak się uważa, są
włókna ze sznura, którym Jezusa przywiązano do krzyża, drugi zawiera drzewo z krzyża Golgoty. Trzy kilometry dalej znajduje się miejscowość Vasa.
W dawnej siedzibie Joannitów urządzono klasztor prawosławny Agios Georgios. Obok jest kościół z XIV wieku o tej samej nazwie. W pobliżu odkopano
cmentarz z czasów rzymskich, gdzie znaleziono monety, biżuterię i amfory.
Można je oglądać w Muzeum Cypru w Nikozji.
Najpotężniejszym i najbogatszym klasztorem cypryjskim jest Panagia
tou Kykkou (Matki Boskiej z Kykkou), założony przez pustelnika Izajasza
w roku 1100. Klasztor wielokrotnie ulegał spaleniu. Ponadto gdy w roku
1821 wybuchło powstanie, na Cypr spadły represje tureckie. Arcybiskupa
i biskupów stracono, klasztor w Kykkou obrabowano. Na szesnastu wielbłądach wywieziono złoto, srebro i wyroby z drogich kamieni. Stąd dziś
w klasztorze niewiele jest zabytków. Najważniejszym jest ikona Matki Boskiej Miłosierdzia, której autorstwo przypisuje się św. Łukaszowi Ewangeliście. Pustelnik Izajasz otrzymał ją od cesarza Aleksego I Komnena za
wyleczenie córki z podagry. W roku 1795 stworzono dla ikony oprawę ze
złota, srebra i masy perłowej, zza której obrazu wcale nie widać. W Muzeum Klasztornym można oglądać zgromadzone kosztowności. W tym
klasztorze odbywał nowicjat późniejszy arcybiskup i prezydent Cypru Makarios III. Stąd dwa kilometry dalej w grocie zwanej Throni tis Panagias
(Tron Matki Boskiej) jest grób Makariosa. Kolejnym klasztorem, który
obowiązkowo trzeba zobaczyć jest Machairas (miecz), który zbudowano
na miejscu znalezienia przez dwóch pustelników jaśniejącej ikony Matki
Boskiej. Fundatorem był cesarz Manuel I Komnen. Dzisiaj ikona ta (ubrana
w srebrną koszulę) jest adorowana przez rzesze wiernych. Naszą wędrówkę
po klasztorach kończymy na wierzchołku 700-metrowego wzniesienia na
wschodnim krańcu masywu Troodos, gdzie znajduje się monastyr Stavrovouni (Góry Krzyża), ufundowany przez św. Helenę w roku 327. Znajduje
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się tam krucyfiks z fragmentem drzewa z krzyża Chrystusowego. Kobiety
nie mają wstępu do klasztoru.

4. Na południowym wybrzeżu
Na południowym wybrzeżu Cypru, od Przylądka Aspro do Przylądka
Gkreko, jest sporo cennych zabytków. Tu wymienimy najważniejsze. Należy rozpocząć od starożytnego miasta Kourion i sąsiadującego z nim sanktuarium Apollina Hylatesa. Już zapiski z XII wieku p.n.e. mówią o związkach Kourion z faraonem Ramzesem III. Królowie tego państwa-miasta byli
wasalami Egiptu, Asyrii i Persji. Kroniki podają imię króla Stazanora, który w czasie powstania miast cypryjskich przeciwko Persom, zdradziecko
przeszedł na stronę Persów podczas bitwy pod Salaminą w roku 498 p.n.e.
Szczególny rozwój miasta nastąpił w okresie grecko-rzymskim. Pod panowaniem rzymskim miasto nazywało się Curium. Wtedy też zaszczepione zostało
w nim chrześcijaństwo. Za Dioklecjana chrześcijanie byli tam prześladowani.
M.in. zamęczono biskupa Filonidesa. W roku 365 miasto zostało zniszczone przez trzęsienie ziemi. Odbudowano je i do najazdu Arabów w VII wieku
rozwijało się pomyślnie. Najeźdźcy splądrowali i zrujnowali miasto. Od tego czasu jest opustoszałe. Zachował się teatr rzymski wybudowany na miejscu teatru greckiego, który zniszczyło trzęsienie ziemi. 3.500 widzów mogło
oglądać sztuki a także walki gladiatorów. Za teatrem przetrwały resztki willi
Eustoliosa, gdzie można oglądać mozaikę w formie medalionu, przedstawiającą młodą kobietę z miarką, co ma symbolizować ducha stworzenia. Można też oglądać ruiny bazyliki chrześcijańskiej z V wieku, stojącej na szczycie
spadającego do morza urwiska. Została wzniesiona przez biskupa Zenona,
który reprezentował Kościół cypryjski na soborze efeskim w roku 431. Ruiny bazyliki obejmują główną nawę, kaplicę, baptysterium i pałac biskupi. Do
bazyliki przylega rzymskie forum, gdzie można podziwiać zrekonstruowany
portyk z korynckich kolumn, cysternę z czasów hellenistycznych, rzymskie
nimfeum z fontanną oraz pozostałości innych budowli publicznych i domów
prywatnych. Nieco dalej można oglądać Dom Mozaiki z Achillesem czy Dom
Gladiatora. W obu willach zachowały się piękne mozaiki, przedstawiające
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sceny z Odysei i walczących zawodników. Na zachód od głównego terenu
wykopalisk zachowały się fundamenty stadionu, gdzie rozgrywano zawody
sportowe, które mogło oglądać 6.000 widzów.
W Kourion znajdują się również pozostałości sanktuarium Apollina Hylatesa, opiekuna lasów, stąd miejsce, gdzie składano ofiary było zalesione.
Takie pozostało do dnia dzisiejszego. Świątynia funkcjonowała od VII wieku
p.n.e. do końca IV wieku n.e., kiedy to cesarz Teodozjusz Wielki zlikwidował wszystkie kulty pogańskie. Obok świątyni znajdowały się schroniska dla
pielgrzymów i sala do ćwiczeń gimnastycznych. Były również łaźnie i pomieszczenia magazynowe. Obok znajdują się ruiny pomieszczeń należących
do najwyższego kapłana i skarbiec. W kierunku północnym prowadzi Święta
Droga do świątyni Apollina. Niezadaszony ołtarz jest otoczony dwiema kolumnami. Znajdujemy tam również fragmenty muru i fronton. Podobno każdego postronnego człowieka, który dotknął tego ołtarza, chronionego świętym kręgiem, zwanym temenosem, zrzucano z urwiska do morza.
Na Półwyspie Akrotiri znajduje się klasztor Agios Nikolaos ton Gaton
(św. Mikołaja od Kotów), ufundowany przez św. Helenę w IV wieku. Podarowała mnichom również koty, które miały walczyć z plagą węży. Z czasem
mnichów zamieniły mniszki, a sam obiekt został gruntownie przebudowany. Również warty zwiedzenia jest średniowieczny zamek Kolossi. Osiedli
w nim krzyżowcy, usunięci z Ziemi Świętej w roku 1291. Zamek pełnił funkcję Wielkiej Komandorii zakonu Joannitów, a przez krótki czas również zakonu Templariuszy. Joannici władali twierdzą aż do czasu zdobycia Cypru
przez Republikę Wenecką w roku 1488. Obok zamku widoczne są ruiny XIVwiecznej cukrowni a także akwedukt, który dostarczał wodę.
W Limassol znajduje się zamek zbudowany w XIII wieku przez Lusignanów. Później przebudowywany przez Wenecjan, Turków i Anglików.
W środku mieści się Muzeum Cypryjskiego Średniowiecza. Na zdjęciach
i planach architektonicznych zaprezentowano powstałe na Cyprze budowle
wczesnochrześcijańskie, bizantyjskie, romańskie i gotyckie. Ponadto jest duża kolekcja monet od czasów rzymskich po okres turecki, ceramika, lampy
oliwne, militaria i wiele innych rzeczy.
Na wschód od Limassol, nad brzegiem morza, znajdują się ruiny starożytnego miasta Amathous. Założone ok. roku 1000 p.n.e. było twierdzą
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Fenicjan. Później w czasie najazdu Persów, opowiedziało się po ich stronie.
W VII wieku zostało zniszczone przez Arabów. Niewiele pozostało do dzisiejszych czasów. Można oglądać wielką, wyłożoną białymi płytami agorę
oraz resztki okalających ją portyków. Zachowało się też trochę kolumn, ruiny
akropolu, łaźni i wczesnochrześcijańskiej bazyliki. Nieopodal znajdują się
również ruiny świątyń Afrodyty, Adonisa i Herkulesa.
Na północny wschód od Amathous leży neolityczna osada Choirokoitia. Żyli tu pierwotni mieszkańcy Cypru, którzy zajmowali się uprawą ziemi
i myślistwem. Z odkryć archeologicznych wynika, że nie znali jeszcze sztuki garncarstwa, natomiast kobiety nosiły ozdoby z muszli. Figurki bożków
płodności wykonywano z kamienia. Zmarłych chowano w pozycji embrionalnej pod podłogą domów, kładąc im na piersiach ciężki kamień, aby uniemożliwić powrót do żywych. Zachowały się sklecone z kamieni i mułu fundamenty, nad którymi wznosiły się kiedyś okrągłe domostwa.
Larnaka jest jednym z ważniejszych miast Cypru. W starożytności nazywała się Kition. Stąd pochodził słynny filozof stoicki Zenon. Biskupem Kition miał być biblijny Łazarz, wzbudzony z martwych przez Chrystusa. Jego
szczątki spoczywają w kościele św. Łazarza. Nad słonym jeziorem Larnaka
w roku 1816 zbudowano meczet ku czci Hala Sultan, córki Abu Bakra, teścia
Mahometa. Podobno zginęła tu w roku 632, podczas oblężenia miasta przez
Arabów. W meczecie pochowana została babka nieżyjącego już króla Jordanii Husajna, która zmarła na wygnaniu na Cyprze w roku 1929.
Nad centrum Larnaki wznosi się XVII-wieczna twierdza, zbudowana
przez Turków, na miejscu wcześniejszego zamku Lusignanów. Wewnątrz jest
muzeum, gdzie można oglądać militaria z epoki tureckiej, znaleziska ze starożytnego Kitionu oraz zabytkowe przedmioty z Hala Sultan Tekkesi. Twierdza posiada własny meczet przerobiony z kościoła chrześcijańskiego.
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II. W części tureckiej
Od roku 1974 Cypr jest podzielony. Część północna została zaanektowana przez Turków. Stolicą państwa północnego, podobnie jak południowego jest Nikozja. Tam także jest wiele zabytków, które powinniśmy zobaczyć.

1. Nikozja
W części północnej Nikozji również można oglądać mury starego miasta. Przy nich znajduje się Brama Kyreńska, zbudowana za czasów weneckich. W pobliżu jest Mevlevi Tekke, klasztor Bractwa Sufickiego Maulawijja,
zwanych tańczącymi derwiszami. Klasztor pochodzi z XVII wieku. Bractwo
korzystało z niego do lat dwudziestych XX wieku, kiedy zostało zdelegalizowane. Znane było jako mistyczny ruch muzułmański, którego członkowie
wprowadzali się w trans za pomocą wirowego tańca. Obecnie w klasztorze
jest Muzeum Etnograficzne, gdzie w jednej z sal można zobaczyć figury tańczących derwiszów i przygrywających im muzyków.
Najwspanialszym zabytkiem północnej Nikozji jest meczet Selimiye
Camii, przebudowany z chrześcijańskiej katedry Mądrości Bożej. Zbudowano ją w latach 1209-1326. Na meczet została przekształcona po zdobyciu
Nikozji przez Turków w roku 1571. Do Selimiye Camii przylega mały pawilon z kopułą, z roku 1829. Jest to biblioteka sułtana Mahmuda, w której
znajduje się ok. 1700 starych ksiąg, w tym 700-letnie egzemplarze Koranu.
Dwieście metrów od meczetu stoi karawanseraj Büyük Han, zajazd dla podróżnych z 1572 roku. Jest tam stajnia dla wielbłądów i koni oraz ośmioboczne pomieszczenie ze studnią. Każdy z pokoi, gdzie mieszkali podróżni, posiada palenisko. W pobliżu jest jeszcze mniejszy karawanseraj Kumarcilar
Han (dziś jest tam Urząd Konserwacji Zabytków) oraz łaźnia turecka Büyük Hamam. Kilkaset metrów dalej znajduje się meczet Hydarpaşa Camii,
przebudowany z gotyckiego XIV-wiecznego kościoła św. Katarzyny. Obecnie mieści się tam galeria sztuki nowoczesnej. Warta obejrzenia jest też willa
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Derwisza Paszy z 1807 roku, należąca onegdaj do wydawcy pierwszej tureckiej gazety na Cyprze „Zamam” (Czas). Gazetę zaczęto wydawać w roku
1891. Obecnie jest tam oddział Muzeum Etnograficznego. Ekspozycja zawiera stroje z czasów osmańskich, biżuterię, bułaty, lampy, ceramikę, dywany,
a także kałamarze i pióra.

2. Kyrenia i Belapaïs
Najważniejszym zabytkiem Kyrenii (Girne) jest zamek. Powstał w czasach bizantyjskich, później kilkakrotnie przebudowywany. Obwarowania zostały wzmocnione przez Lusignanów a potem Wenecjan. W roku 1571 bez
walki przejęli go Turcy. Od bramy zamku biegnie w górę tunel, którym się
dochodzi do placu parad, a stamtąd na mury i do budynku, gdzie mieściły się
apartamenty Lusignanów. W podziemiach są lochy i magazyny. Na zamku
znajduje się Muzeum Wraku Morskiego. Jest tam prezentowany statek handlowy wydobyty z dna morskiego, który zatonął koło Kyrenii ok. roku 300
p.n.e. W specjalnie klimatyzowanym pomieszczeniu przechowuje się drewniany kadłub. Wyłowiono nietknięty ładunek, w tym sporo żywności. Z murów zamku rozciąga się przepiękny widok na port. Na jego zachodnim krańcu
znajduje się barokowa dzwonnica kościoła św. Archanioła z roku 1860, przekształcona w Muzeum Ikon. Są tam zgromadzone dzieła z wiejskich kościołów, które były wokół Kyrenii.
Belapaïs jest typową cypryjską wsią, położoną wśród gajów cytrusowych w górach Pentadaktylos. Jest znana z dwóch rzeczy. W latach 195356 mieszkał tam angielski pisarz Lawrence Durrell, który swój pobyt na
Cyprze opisał w książce „Bitter Lemons” (Gorzkie cytryny), w której opisał walkę EOKA z Brytyjczykami. Zachował się dom, w którym mieszkał.
Znane z książki „drzewo lenistwa” wciąż rośnie przed najważniejszym zabytkiem Belapaïs, Opactwem Premonstratensów z XI wieku. Wieś zawdzięcza klasztorowi nazwę, która pochodzi z języka francuskiego Abbaye
de la Paix (opactwo pokoju). Zachowały się kuchnia i część mieszkalna
oraz część kościelna. W zrujnowanych krużgankach rosną cztery wielkie
cyprysy.
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Na południowy zachód od Kyrenii, w górach Pentadaktylos, na 700-metrowej skale nad przełęczą, wznosi się zamek Agios Ilarion (sw. Hilariona).
Zbudowano go w XI wieku za panowania Cesarstwa Bizantyjskiego. Rozbudowali go krzyżowcy, a później został letnią rezydencją Lusignanów. Posiada
potrójne mury obronne i wieże.
Na zachód od Kyrenii w Palaia Kastro znajdują się pozostałości sanktuarium z epoki brązu. Archeolodzy znaleźli tysiące figurek wotywnych z terakoty, które obecnie są przechowywane w Muzeum Cypru, w Nikozji.
Nad zatoką Morfou, na zachodzie północnego Cypru, jest miejscowość
Vouni, gdzie znajdują się ruiny perskiego pałacu obronnego w stylu orientalnym. Vouni powstało, aby ujarzmić pobliskie Soli, które zbuntowało się
przeciwko Persom w roku 498 p.n.e. W VII wieku Soli padło podczas ataku
Arabów. Zachowała się bazylika wczesnochrześcijańska z mozaikami podłogowymi oraz teatr rzymski.

3. Famagusta i Salamina
W Famaguście zachowały się mury obronne, które przez dziesięć
miesięcy w latach 1570-71 powstrzymywały inwazję tureckiej floty. Jest
też meczet Lala Mustafa Pasza, który powstał w XIV-wiecznej katedrze
św. Mikołaja. W tym kościele Lusignanowie koronowali się na królów
Jerozolimy.
Osiem kilometrów na północ od Famagusty znajdują się ruiny starożytnej Salaminy, które zostało złupione w VII wieku przez Arabów. Wśród pozostałości trzeba wymienić budynek gimnazjonu, łaźnie z basenami i fontannami oraz teatr rzymski. Pozostały też mury dwóch bazylik chrześcijańskich,
Agios Epifanios i Kampanopetia. W pierwszej jest grób św. Epifaniosa.
W tej drugiej znajdujemy interesującą mozaikę podłogową z figurami geometrycznymi. Po agorze pozostało ponad dwadzieścia kolumn. Kilka kilometrów od tego miejsca jest klasztor Apostolos Varnavas (św. Barnaby), który
wzniesiono w miejscu, gdzie w roku 488 arcybiskup Salaminy odkrył grób
Barnaby, prekursora chrześcijaństwa na Cyprze. Obecnie w obiekcie znajduje
się Muzeum Ikon i Muzeum Archeologiczne.
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W pobliżu cypla półwyspu Karpasia, na północny wschód od Famagusty, nad skalnym brzegiem góruje klasztor Apostolos Andreas (św. Andrzeja). Legenda mówi, że w tym miejscu św. Andrzej uderzył laską o skałę,
z której wytrysnęło źródełko leczniczej wody. W tej samej okolicy była kiedyś neolityczna osada Kastros. Odkryto tam również pozostałości świątyni
Afrodyty.
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Okres neolitu – pierwsze ślady działalności mieszkańców Cypru
XV wiek p.n.e. – stworzenie pisma cypryjskiego
1400 p.n.e.–1250 p.n.e. – napływ Greków na Cypr
800 p.n.e. – liczne kolonie greckie i fenickie
568-526 p.n.e. – okres panowania egipskiego nad Cyprem
525 p.n.e. – początek perskiego panowania nad wyspą
410 p.n.e. – Ewagoras królem Salamis (Salaminy)
333 p.n.e. – Cypr wchodzi w skład imperium Aleksandra Wielkiego
321 p.n.e. – Cypr wchodzi w skład państwa Ptolemeuszy
58 p.n.e. – Marek Porcjusz Katon Młodszy podbija Cypr
45 n.e. – na Cypr dociera chrześcijaństwo za pośrednictwem Pawła
i Barnaby
364 – Cypr włączony do Bizancjum
632 – pierwszy najazd arabski; przez następne 300 lat Arabowie i Bizantyńczycy walczą o wyspę
965 – ostateczna utrata wyspy przez Arabów
1184 – Izaak Komnen odrywa wyspę od Bizancjum
1191 – podbicie wyspy przez Ryszarda Lwie Serce, który sprzedaje ją
Templariuszom, a ci z kolei w następnym roku oddają Ryszardowi, który
oddaje ją Gwidonowi z Lusignan, ostatniemu królowi Jerozolimy
1192 – powstanie Królestwa Cypru
1489 – Cypr staje się posiadłością wenecką
1571 – podbój wyspy przez Turków; w ciągu kilkudziesięciu lat na wyspę
przybywa ponad 50 tysięcy tureckich osadników
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1821 – surowe represje skierowane przeciwko greckiej ludności
1878 – Cypr przechodzi pod brytyjską administrację
1925 – Cypr kolonią brytyjską
1955 – powstanie EOKA (Cypryjskiej Organizacji Wyzwolenia
Narodowego)
1960 – Cypr uzyskuje niepodległość
XII 1963 – początek krwawych starć między cypryjskimi Grekami i cypryjskimi Turkami
1964 – przybycie oddziałów ONZ (UNFICYP)
1974 – inspirowany przez Ateny zamach stanu skierowany przeciwko prezydentowi Cypru Makariosowi III; turecka interwencja zbrojna; podział
wyspy
1977 – śmierć ojca cypryjskiej niepodległości biskupa Makariosa III
1983 – turecka część wyspy deklaruje niepodległość, jako Turecka Republika Północnego Cypru (uznawana tylko przez Turcję i kilka organizacji)
1999 – początek negocjacji pod egidą ONZ, mających doprowadzić do
ponownego zjednoczenia wyspy;
luty 2003 – prezydentem Cypru został Tassos Papadopoulos, przeciwnik
kompromisu z cypryjskimi Turkami
2004
• kwiecień – grecka część wyspy odrzuciła w referendum plan zjednoczenia (plan Annana) na warunkach stawianych przez ONZ z turecką
częścią, Turcy cypryjscy głosowali za przyjęciem planu (Grecy cypryjscy chcą zjednoczenia, ale na innych warunkach)
• 1 maja – Cypr stał się członkiem UE
2008 – 1 stycznia Cypr wszedł do strefy euro

BIBLIOGRAFIA

Adamczyk A., Cypr. Dzieje polityczne, Warszawa 2002.
Angold M., Cesarstwo Bizantyjskie, 1025-1204. Historia polityczna, Wrocław
1993.
Barber M., Templariusze, Warszawa 1999.
Bartnicki A. (red.), Zarys dziejów Afryki i Azji 1896-1996. Historia konfliktów,
Warszawa 1996.
Beitzel B. (red.), Atlas miejsc biblijnych, Warszawa 2007.
Bernard A., Republika Cypru, Warszawa 1976.
Biblia to jest Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, Warszawa 2007.
Dostatni B., Wokół Morza Śródziemnego, Warszawa 1996.
Edbury P., The Kingdom of Cyprus and the Crusades, 1191-1374, Cambridge
1991.
Edbury P., The Templars in Cyprus, w: The Military Orders. Fighting for the
Faith and Caring for the Sick (red. M. Barber), Aldershot 1994.
Encyklopedia Katolicka, t. 3, Lublin 1989.
Gać J., Śladami Pawła z Tarsu, Łódź 2000.
Harris J., Bizancjum i wyprawy krzyżowe, Warszawa 2005.
Heurgon J., Rzym i świat śródziemnomorski, Warszawa 1996.
Holt P., Bliski Wschód od wypraw krzyżowych do 1517 roku, Warszawa 1993.
Hughes J., Cypr, Warszawa 2005.
Madden T. (red.), Krucjaty, Warszawa 2007.
McDonald G., Cypr, Bielsko Biała 2003.
McDonald R., Cyprus, London 1989.
Młynarczyk J., Sztuka Cypru, Warszawa 1983.

64

Bernard Koziróg — Cypr. Historia, religia, zabytki

Potkowski E., Zakony rycerskie, Warszawa 2005.
Riley-Smith J., Historia krucjat, Warszawa 2000.
Runciman S., Dzieje wypraw krzyżowych, t. 1-3, Warszawa 1987.
Window on Cyprus, Nikozja 2010.
Wolski J., Historia powszechna starożytności, Warszawa 2002.

SPIS TREŚCI

Od Wydawcy .................................................................................... 5
Wstęp . .................................................................................................. 7
Rozdział I. HISTORIA .................................................................................. 9
I. Od starożytności do podboju tureckiego ......................................... 9
II. Pod panowaniem tureckim ............................................................ 14
III. Pod panowaniem brytyjskim ....................................................... 18
IV. Republika Cypryjska .................................................................... 27
Rozdział II. RELIGIA .................................................................................
I. Religia starożytnych Greków ..........................................................
		
1. Formy kultu i kapłaństwo . ........................................................
		
2. Modlitwy i ofiary . .....................................................................
		
3. Kult bogini Afrodyty .................................................................
II. Chrześcijaństwo ..............................................................................
		
1. Paweł z Tarsu . ...........................................................................
		
2. Barnaba . ....................................................................................
		
3. W okresie bizantyjskim .............................................................
		
4. W okresie panowania władców zachodnich . ............................
		
5. W okresie panowania tureckiego ..............................................
		
6. W okresie panowania brytyjskiego ...........................................
		
7. Po uzyskaniu niepodległości .....................................................
	III. Islam ...............................................................................................

35
35
36
36
37
39
39
41
42
43
44
44
45
46

66

Bernard Koziróg — Cypr. Historia, religia, zabytki

Rozdział III. ZABYTKI ..............................................................................
I. W części greckiej ..............................................................................
		
1. Nikozja ......................................................................................
		
2. Pafos ..........................................................................................
		
3. Góry Troodos . ...........................................................................
		
4. Na południowym wybrzeżu ......................................................
II. W części tureckiej ...........................................................................
		
1. Nikozja ......................................................................................
		
2. Kyrenia i Belapaïs .....................................................................
		
3. Famagusta i Salamina . ..............................................................

47
47
47
48
50
53
56
56
57
58

Kalendarium ................................................................................ 61
Bibliografia . ................................................................................ 63

