
Cyperskí Gréci (tvoria až 78 
% obyvateľov ostrova, 18 % tvo-
ria Turci žijúci predovšetkým 
na severe) sú prevažne členmi 
gréckej ortodoxnej cirkvi. Cy-
perskí Turci vyznávajú islam. 
Náboženské menšiny Arménov, 
Maronitov a po latinsky hovoria-
cich obyvateľov si podľa ústavy 
z roku 1960 zvolili príslušnosť k 
cyperským Grékom. Prvým pre-
zidentom sa vtedy stal Makarios 
III. Od vojny roku 1974 Turecko 
násilne obsadilo severnú časť 
ostrova a odvtedy nerešpektuje 
žiadne rozhodnutie medziná-
rodného spoločenstva. Najmä 
rezolúcia Bezpečnostnej rady 
OSN č. 550 je zo strany Turec-
ka tvrdošijne nerešpektovaná. 
V obsadenej časti ostrova prišli 
o svoj majetok cyperskí Gréci, 

a ten teraz protizákonne užíva-
jú ľudia, ktorým nepatrí.

Víno považovali 
za otravu
Pafos je dnes moderným leto-
viskom, ktoré v sebe kombinuje 
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Legenda hovorí, že Mamas 
žil v 12. storočí v jaskyni 
neďaleko Guzelyurtu, a 

keď za ním prišli miestni vybe-
rači daní, odmietol im zaplatiť 
– veď býval v jaskyni, tak za čo? 
Vojaci ho teda zajali a viedli do 
mesta k vladárovi, keď im ces-
tu skrížil lev snažiaci sa zožrať 
jahniatko. Mamas, sledovaný 
zdesenými vojakmi, jahniatko 
zachránil a v ceste do mesta 
pokračoval na chrbte leva. Na 
byzantského vladára tým uro-

bil taký obrovský dojem, že ho 
oslobodil od platenia daní až do 
konca života. Celkom ľahký a 
praktický návod, ako sa vyhnúť 
plateniu daní, však? 

Prvý kresťanský štát
Kresťanskí svätci však písali de-
jiny ostrova oveľa skôr ako svätý 
Mamas. Nesporne najdôležitej-
šou udalosťou počas obdobia 
rímskeho Cypru bola návšteva 
apoštolov Pavla a Barnabáša 
sprevádzaných svätým Markom, 

ktorý prišiel na ostrov na začiat-
ku svojej prvej misie v roku 45. 
Po príchode do Salamidy po-
kračovali do Pafosu, kde sa im 
podarilo obrátiť na kresťanstvo 
vtedajšieho rímskeho guverné-
ra. Tým sa Cyprus stal prvou kra-
jinou na svete spravovanou kres-
ťanským panovníkom. Nebolo to 
však také jednoduché – na ulici 
Sasandrou v Pafose sa dodnes za-
choval zvyšok kamenného stĺpa, 
pri ktorom bol svätý Pavol na za-
čiatku svojej misie bičovaný.

Daňový raj
Takto sa modlia 
pred odoslaním 
daňového prizna-
nia nielen miestni 
obyvatelia, ale 
aj zahraniční 
majitelia firiem. 
Stredomorský 
ostrov je známym 
daňovým rajom, 
a tak nečudo, že 
tomuto patrónovi 
sú zasvätené aj 
chrám a kláštor 
neďaleko hlavné-
ho mesta.

CYPRUS – SVÄTÝ MAMAS, OCHRAŇUJ NÁS

C kí G é i ( i ž



žiaka z vysokej školy ešte roku 
1972. V dedinskom prostredí 
sa hostina uskutočňuje na po-
liach, kde sa dovezú drevené 
stoly. Okrem obvyklých hostí a 
hlavných svedkov sa na svadbu 
pozývajú aj tzv. kumbaros, teda 
vedľajší svedkovia, ktorých býva 
aj dvesto. Okolo polnoci sa novo-
manželom na šaty pripevňujú 
euro bankovky. „Ešte donedáv-
na sa nosili dary  – napríklad 
elektrické spotrebiče – ako u 
nás na Slovensku, bolo to však 
dosť nepraktické. Moja kama-

rátka dostala až 57 žehličiek. A 
k tomu sa jej podarilo dostať eš-
te niekoľko desiatok iných spot-
rebičov, takže si mohla otvoriť 

obchod s bielou technikou,“ 
smeje sa Anna. „V súčasnosti 
mladomanželia dostávajú len 
peniaze. A nie je to zlý biznis: ak 

rodičov svadba stála 29 000 eur, 
príjem mladých z nej môže byť 
aj 87 000 eur – len si treba dobre 
pamätať, kedy ste komu boli na 
svadbe a kto zas má dať vám – 
je to lepšie než uložiť si peniaze 
do banky,“ dokončuje vysvetle-
nie fungovania ďalšej zo zvlášt-
ností miestnej ekonomiky. 

Cyperské tradície súvisiace so 
životným cyklom sú v mnohom 
zvláštne – napríklad absolútne 
neuznávajú kremáciu, pocho-
váva sa len do zeme. Omša za 
zosnulého sa slúži po troch, 
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nádherné pláže a prírodné sce-
nérie s historickými pamiatka-
mi – v prístave nájdete stredo-
vekú pevnosť a neďaleko odtiaľ 
jedinečné zachované rímske vi-
ly s fascinujúcimi mozaikami. 
Mozaiky, ten pestrý svet v obra-
zoch, kedysi oživovali chladné 
podlahy domov a správnych 
budov. V Dionýzovom dome na-
príklad zdobí vstup do jedálne 
triumf boha vína a okolité drob-
né scény uprostred rozľahlého 
priestoru, na ktorom sa kedysi 
ležalo, slúžili na skrátenie pre-
stávky medzi servírovaním 
jednotlivých chodov. Podlaha v 
átriu zasa rozpráva, čo sa priho-
dilo prvým ľuďom pijúcim víno 
– priatelia ich opitosť považova-

li za otravu a miestneho roľníka 
Ikarosa, ktorý im víno daroval, 
zabili. Dnes je už, našťastie, 
tento historický incident vysvet-
lený a zdravosť pohárika vína 
denne aj vedecky overená – na 
slnečných svahoch pohoria Tro-
odos na sever od Limasolu, naj-
dôležitejšieho prístavu krajiny, 
sa rodí tá najlahodnejšia vínna 
réva. A hrad Rytierov rádu jo-
hanitov v Kolossi je domovom 
sladkej Commandarie, najstar-
šej vínnej značky na svete.

Pod ochranou 
Afrodity
V antike bol však Pafos aj cen-
trom kultu Afrodity, bohyne 
lásky a krásy. Už od tretieho sto-

ročia nášho letopočtu sú neďa-
leké skaly Rimanov známe ako 
miesto jej zrodenia z morskej 
peny. Grécke mýty okolo Afrodi-
ty pretrvávajú do dnešných dní. 
Aj podľa Homéra morská pena, 
z ktorej vystúpila táto krásna, 
nahá a okúzľujúca bohyňa, ne-
bola len taká obyčajná. Údaj-
ne to boli spermie boha neba 
Urána. Spenený príboj dodnes 
naráža na skaly, blízko ktorých 
sa podľa mýtu udialo božské 
oplodnenie mora. Na tomto ča-
rokrásnom mieste si môžete aj 
dnes zaplávať. Cyperčania tvr-
dia, že ak sa vám podarí skaly 
oboplávať trikrát, bohyňa vám 
daruje večné čaro lásky. Nesta-
čí vám? Potom sa zastavte v tzv. 

Afroditiných kúpeľoch neďale-
ko mestečka Polis. Tôňa medzi 
stromami bola údajne svedkom 
jej zoznámenia s nádherným 
Adonisom...

Zbohatnúť sa dá i na svadbe
Ak vás platenie daní neo-

bíde, dobre zarobiť môžete aj 
na pravej cyperskej svadbe. Na 
priemernom sobáši sa zúčast-
ňuje dvetisíc a viac hostí. Kedysi 
ich rodičia nevesty a ženícha 
chodili pozývať osobne tri, šty-
ri týždne pred svadbou, dnes sa 
to robí prostredníctvom miest-
nych novín. „Prečítate si inzerát 
s menami a hneď viete, či sa 
máte, alebo nemáte ukázať,“ vy-
svetľuje nám Anna, ktorá sa na 
ostrove vydala za svojho spolu-



šiestich, deviatich, štrnástich, 
dvadsiatich aj štyridsiatich 
dňoch, ďalej po troch a šiestich 
mesiacoch, a potom, samozrej-
me, každý rok na výročie úmr-
tia. V niektorých dedinkách sa 
v dome zosnulého nezapaľuje 
svetlo a obrazy a zrkadlá sa ob-
racajú smerom k stene. 

Vhodný v každom 
ročnom období
Slnečné lúče sú v lete prakticky 
zaručené, ostrov má však čo po-
núknuť aj v ostatných ročných 
obdobiach – v zime sa napríklad 
môžete doobeda lyžovať vo výš-
ke 2 000 metrov nad morom a 
poobede si vychutnať windsur-
fing v príjemnej teplote. Naj-
lepším spôsobom na spoznanie 
ostrova je prenájom vlastného 
auta – Cyprus má najviac osob-
ných automobilov na obyvateľa 
na svete, autobusových liniek 
tam jazdí len veľmi málo. Ako 
hovoria s obľubou miestni oby-
vatelia: „Všetci jazdia autom, 
peši chodia len ´srdciari´, kto-
rým to prikázal lekár.“ Avšak 
pozor, jazdí sa vľavo! 
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