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Cypr – nieduża wyspa o charakterystycznym kształcie, położona pośród granatowych
wód Morza Śródziemnego, oglądana na mapie albo na zdjęciu satelitarnym dla jednych
wydawać się może patelnią rozgrzaną do czerwoności od palącego w tym regionie
słońca; dla innych może być zielonym liściem rzuconym ręką stwórcy na morskie fale
i dryfującym po bezkresie morza. A morze to, zwane powszechnie „śródziemnym”,
Turcy nazywają „białym” (Akdeniz).

Morze Śródziemne przez tysiąclecia żywiło i utrzymywało przeróżne ludy i narody
żyjące na trzech kontynentach, mówiące niezliczonymi językami i wyznające wiele
religii. Od najdawniejszych czasów losy mieszkańców basenu Śródziemnomorza były
splecione z tym morzem, a w wytworach ich kultury utrwalała się przez wieki pamięć
o wspólnych problemach i wspólnych radościach, bo – kiedy mieszka się nad tym sa-
mym morzem – siłą rzeczy dzieli się ten sam los, bez względu na język czy religię.
Najważniejszym czynnikiem, który upodabnia do siebie losy narodów nieraz odmien-
nych kulturowo, ale mieszkających blisko siebie, jest niewątpliwie przyroda, a przez to
słowo rozumiemy tutaj zarówno czynniki klimatyczne, jak i charakter rolnictwa,
ukształtowanie terenu czy obecność zjawisk typu trzęsienia ziemi i wulkany. Innym
bardzo istotnym czynnikiem splatającym losy narodów jest polityka. W tym aspekcie
można rozpatrywać drogi rozprzestrzeniania się na przykład osiągnięć cywilizacji
i kultury rzymskiej w całym basenie Morza Śródziemnego, wędrówkę kultury arabskiej
wzdłuż wybrzeży aż na półwysep Pirenejski czy wreszcie historię przemieszczania się
wytworów kultury osmańskiej na Bałkany i na północne wybrzeża Afryki aż po Try-
polis.

Jak wskazuje bogaty dorobek poprzednich konferencji zorganizowanych w Instytu-
cie Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego, a poświęconych kulturze i cywilizacji śród-
ziemnomorskiej, wspólnotę dziejów tego obszaru można badać na bardzo różnych
płaszczyznach, jak choćby architektura, sztuki piękne, sztuka wojenna, rzemiosło czy
idee polityczne i filozoficzne. Ja natomiast podejmuję próbę przeglądu tematów, które
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pojawiają się w literaturze ludowej tureckojęzycznych mieszkańców Cypru, a które
– moim zdaniem – powstały dzięki tym uwarunkowaniom, jakie Cypryjczykom dawał
fakt zamieszkania na tej przepięknej, ale dość boleśnie doświadczanej w historii wyspie.

Na potrzeby niniejszego referatu przeanalizowałam cztery gatunki ludowej poezji
Turków cypryjskich: destan, ağıt, türkü i mani1. Co to są za utwory i w jakich okolicz-
nościach powstają? Destan to utwór epicki, wierszowany, opisujący wielkie wydarze-
nia z życia narodu, bohaterskie czyny jednostki, walki między bogami, narodziny na-
rodu itp. Za odpowiedniki destanu w innych kulturach uważa się epopeję, epos, mit,
niekiedy także legendę. I tak, do najważniejszych i najświętszych destanów stworzo-
nych przez ludy tureckie można zaliczyć Destan o Kaganie Oguzie czy Destan o Szarej
Wilczycy, opowiadające o powstaniu narodu tureckiego. Jednak w tradycji Turków
anatolijskich i cypryjskich zasięg znaczenia słowa „destan” uległ znacznemu poszerze-
niu, a co za tym idzie – istotnemu pomniejszeniu uległa rola tego gatunku oraz waga
jego przesłania. Wśród Turków pojawiły się bowiem, szczególnie w czasach now-
szych, takie destany, jak: Destan o lenistwie czy Destan o kogucie, czyli utwory o te-
matyce dość banalnej, a czasami wręcz satyryczne. Destany te powstawały już nie
w czasach legendarnych, ale w naszych czasach, niemalże na naszych oczach. Powsta-
wały spontanicznie, z potrzeby chwili; na przykład kiedy zachodziło jakieś ważne wy-
darzenie albo gdy należało napiętnować rozpowszechniające się błędne zachowania
społeczne. Asumptem do powstawania „nowoczesnych” destanów mogła być na przy-
kład wojna, powódź, susza, trzęsienie ziemi, klęska szarańczy albo nieurodzaju i towa-
rzyszący temu głód. Jak pokazują przykłady, wiele destanów powstało jako wyraz
potępienia morderstwa popełnionego w tureckiej społeczności wyspy. Jednak nie
wszystkie przestępstwa były potępiane, czego najlepszym przykładem jest destan
opiewający czyny trzech braci, wyjętych spod prawa rozbójników.

Destany były utworami literatury mówionej. Przetrwały długie lata dzięki wierne-
mu powtarzaniu, dzięki przekazywaniu z ust do ust, z pokolenia na pokolenie. Zapisy-
waniem cypryjsko-tureckich destanów zajęli się pierwsi badacze folkloru dopiero
w połowie XX stulecia.

Kilka słów wyjaśnienia należy się także wiekowi destanów. Najstarszy zachowany
do dziś destan cypryjskich Turków pochodzi z około 1810 roku (Destan o dragoma-
nie)2, następny (Destan o Cyprze) powstał w 1833 roku. Tak więc znając datę przyby-
cia Turków na wyspę (1571), można się zastanawiać, czy tworzyli takie utwory między
1571 a 1810 rokiem, a jeśli nie, to dlaczego… Za logiczne można uznać dwie próby

                                                          
1 Wybór właśnie tych czterech gatunków był spowodowany najlepszym dostępem do źródeł, ponieważ

destany i agıty Turków cypryjskich zostaly zebrane i wydane w trzytomowej pracy (B. Fevzioğlu, S. Atun,
Kıbrıs Türk Halk Edebiyatında Destanlar Ve Ağıtlar Üzerine Bilgiler, Belgeler, Araştırmalar, t. 1–3, Ma-
ğusa 2001–2003). Wedlug zapewnien autorów tej bardzo pożytecznej i przygotowanej z wielkim wysiłkiem
antologii, jest to zbiór w s z y s t k i c h zachowanych do naszych czasów utworów zaliczających się do tych
gatunków. Natomiast duży wybór (choć niekompletny) utworów typu türkü i mani jest dostępny w opraco-
waniach: M. İslamoğlu, Kıbrıs Türk Folkloru, Ankara 2004, wyd. 2; O. M. Yorgancıoğlu, Kıbrıs Türk
Folkloru, b.m.w., 2000, wyd. 2 oraz M. Yaşın, Kıbrıslıtürk Şiiri Antolojisi,. İstanbul 1994.

2 Dragoman (z arab. tardżuman) – dawne określenie bliskowschodniego tłumacza i przewodnika.
Wspomniany destan opowiada o osmańskim urzędniku na wyspie w XVIII wieku. Był nim znienawidzony
przez społeczność turecką Grek Christofadzi, skazany przez sułtana na śmierć za nielojalność wobec
osmańskiej władzy.
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wytłumaczenia tego faktu, a obydwie mogą być słuszne i nie muszą się wzajemnie
wykluczać. Dlatego brak dawnych destanów cypryjskich można tłumaczyć tym, że
w pierwszych wiekach bytności Turków na wyspie zajęci tworzeniem zrębów władzy
i administracji nowi posiadacze Cypru mogli „nie mieć czasu” na działalność twórczą
w postaci układania destanów. Inne wytłumaczenie, jakie się w tym miejscu nasuwa, to
brak wewnętrznej potrzeby tworzenia destanów, skoro ma się stare utwory przyniesio-
ne jeszcze z Anatolii. Fakt niezachowania się do naszych czasów takich starych desta-
nów (pochodzących z XVI czy XVII wieku i zdradzających anatolijskie pochodzenie)
wcale nie musi dowodzić, że takiego zjawiska nie było… Niezaprzeczalnym faktem
jest natomiast to, że wyraźny wzrost liczby destanów tworzonych na wyspie nastąpił
po przejęciu Cypru przez administrację brytyjską (1878). Na ten wzrost miała wpływ
specyficzna postawa ludności wyspy wobec władzy kolonialnej – była to postawa opo-
ru, buntu, nieraz przechodzącego w rozbójnictwo, a wydarzenia takie jak najbardziej
nadawały się do tego, aby je uwieczniać i opiewać w utworach epickich.

Ciekawą, ale niezbyt popularną wśród Turków teorię na temat przyczyn opóźnienia
narodzin poezji tureckiej na Cyprze podaje cypryjski poeta i literaturoznawca Mehmet
Yaşın, który tak pisze:

Czy się to cypryjskim Turkom podoba, czy nie, to trzeba stwierdzić, że przez długie lata sta-
nowili oni bardzo niewielką grupkę wśród mieszkańców Cypru. Cypryjscy Turcy powstali z ele-
mentu przesiedlonego z Anatolii, który wymieszał się z elementem greckim, ale bardziej z le-
wantyńskim (włoski i francuski), a także z semickim (arabski i żydowski). I dopiero tak powstały
naród począł tworzyć własną tradycję poetycką, ale siłą rzeczy musiało mu to zająć dużo czasu3.

Jakie były zasadnicze tematy destanów powstałych na Cyprze? Badacze folkloru
wymieniają takie podstawowe grupy tematyczne: 1) destany zwierzęce o charakterze
dydaktycznym noszące wyraźne cechy zarówno starożytnej bajki indyjskiej, jak i grec-
kiej, 2) destany religijne (na przykład Destan o Adamie i Ewie), 3) destany o ludzkich
charakterach (na przykład Destan o lenistwie, Destan o dłużniku i wierzycielu),
4) destany o instytucjach (na przykład Destan o szkole, Destan o policji), 5) destany
opiewające buntowników i wyjętych spod prawa, 6) destany erotyczne (na przykład
Destan o c... i d..., Destan o nieudaczniku)4.

Drugi gatunek poezji ludowej rozpowszechniony w ustnej tradycji ludów tureckich,
to ağıt (czyt. a-yt). Jest to krótki, kilku- lub kilkunastozwrotkowy wiersz wyrażający
ból i żałobę po śmierci kogoś bliskiego lub powszechnie znanego i cenionego. Za od-
powiedniki w literaturach europejskich można by uznać takie gatunki, jak elegia czy
tren, ale ze względu na ludowy charakter ağıtu skłaniam się raczej do tłumaczenia tego
terminu jako „lament”.

Kolejny gatunek poezji ludowej – lub raczej ludowej muzyki, gdyż jest to utwór
śpiewany – to türkü. Najbliższym polskim odpowiednikiem tego terminu jest „piosen-
ka ludowa”. Türkü najczęściej ma od dwóch do czterech czterowersowych zwrotek,
a porusza takie tematy, jak miłość, tęsknota, śmierć, wojna, przyroda.

                                                          
3 M. Yaşın, op.cit., s. 20.
4 İ. Bozkurt, Kıbrıs Türklerinde Halk Edebiyatı Bakımından Destan Geleneği [w:] B. Fevzioğlu,

S. Atun, op.cit., t. 1, s. 2–3.
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Innym bardzo popularnym gatunkiem poezji ludowej jest mani (czterowiersz, ry-
mowanka). Tematy w mani mogą być takie same jak w türkü, choć często spotyka się
mani frywolne, żartobliwe. Zasadnicza różnica między mani a türkü (oprócz rozmia-
rów) polega na tym, że mani jest zawsze recytowane, a nie śpiewane. Bardzo ciekawą
cechą mani jest to, że bywa używane na tak zwanych mani çatışması, co możemy
przetłumaczyć jako „pojedynek na mani”. Współzawodnictwo polega na tym, że jeden
poeta ludowy biegły w szybkim układaniu rymowanych wierszyków wymyśla na po-
czekaniu swój utwór, a stający z nim w szranki inny poeta musi bez zwłoki ułożyć
czterowiersz nawiązujący do tego już wygłoszonego. Takie współzawodnictwo, toczo-
ne w miejskich i wiejskich kafejkach, obserwowane przez rzesze „kibiców”, trwa do
momentu, gdy jeden z poetów nie zdoła na czas ułożyć rymowanej odpowiedzi i to on
jest uważany za pokonanego. To, co nas najbardziej tutaj interesuje, to fakt, że zawody
takie stały się popularne także wśród greckojęzycznej ludności Cypru i były praktyko-
wane przez Greków aż do czasów najnowszych. Co ciekawe, Grecy nazywają te zawo-
dy czatizmos, co jest zniekształconym tureckim słowem çatışma (pojedynek).
W związku z tym Turcy zawsze wysuwali tezę, że zawody w układaniu mani zostały
przejęte przez Cypryjczyków po tym, jak Turcy podbili wyspę.

Jednak badacz literatury Turków cypryjskich Mehmet Yaşın wysunął ciekawą tezę,
która wśród rodaków przysporzyła mu wielu wrogów5. Głosi on bowiem, że zawody
w układaniu mani są tradycją starogrecką, znaną w basenie Morza Śródziemnego także
poza Grecją, i że to Turcy przejęli ten zwyczaj od Greków. Twierdzenie swoje opiera
Yaşın na następujących podstawach: 1. Współzawodnictwo w układaniu mani znane
jest wprawdzie od wieków w całej Anatolii, ale nie należy tam do popularnych rozry-
wek ludności, natomiast na Cyprze stało się powszechną, najbardziej lubianą rozrywką
ludu aż do czasów najnowszych, kiedy tę rolę przejęło radio, a potem telewizja. Stąd
wniosek, że tradycja ta rozwinęła się tak naprawdę dopiero w zetknięciu się tureckich
zdobywców z ludnością należącą do kultury helleńskiej. 2. Istotnym czynnikiem prze-
mawiającym za tym, aby zawody w układaniu mani uznać za tradycję grecką, jest fakt,
że układane podczas takich rozgrywek greckie wiersze, w przeciwieństwie do turec-
kich, mających bardzo krótkie wersy, są utworami pod względem rytmiki i wersyfika-
cji żywo przypominającymi starogreckie poezje, mianowicie, najczęściej zbudowane
są z długich wersów, trzynasto-, a nawet piętnastozgłoskowych. A to, według Yaşına,
nosi ślady poetyki wypracowanej jeszcze w epoce Homera i jest dowodem na prastare
pochodzenie tego typu tradycji.

Być może piękna tradycja pojedynków na wiersze ma bogatsze korzenie, niż się
wydaje… Wszak kultura helleńska i tradycje tureckich zdobywców nie były jedynymi
czynnikami kształtującymi obraz kultury mieszkańców Cypru. Na pewno pogłębionych
badań wymaga prześledzenie wpływów, jakie fenicki kult bogini Astarte wywarł na
helleńskim kulcie Afrodyty. Innym wartym prześledzenia tropem jest lewantyńska
tradycja festiwali z okresu średniowiecza, związana z kultem morza, oraz jej grecko-
-ortodoksyjny odpowiednik, który przetrwał na Cyprze do naszych czasów pod nazwą
kataklismos, a również przebiegał pod hasłem zmagań poetów. Tak więc pewne trady-
cje związane z kulturą ludową na Cyprze są, być może, tworami o znacznie bardziej

                                                          
5 M. Yaşın, op.cit., s. 21–22.
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skomplikowanym pochodzeniu, niż to się wydaje, i niewykluczone, że niosą w sobie
dziedzictwo przebogatej historii kultur, których wpływy ścierały się bądź mieszały
z sobą w ciągu nie tylko stuleci, ale nawet tysiącleci…

Bez względu jednak na to, czy tradycja pojedynku na układanie mani ma korzenie
greckie, czy tureckie, czy może – o wiele szerzej – śródziemnomorskie, niezaprzeczal-
ny jest fakt, że właśnie na Cyprze, nie w Anatolii i nie w Grecji, tradycja ta tak pięknie
się rozwinęła i była kultywowana do najnowszych czasów przez obydwie społeczności.

Utwory typu türkü i mani, podobnie jak wiele utworów w innych kulturach – cho-
ciażby w polskiej kulturze ludowej – często odwołują się do na pozór niezwiązanych
z tematem zjawisk przyrodniczych, do nazw kwiatów czy owoców, tak jak na przykład
w znanej wszystkim polskiej piosence ludowej: „Czerwone jabłuszko po ziemi się
toczy, tę dziewczynę kocham, co ma czarne oczy”. Otóż motywy typu „czerwone ja-
błuszko” pojawiają się powszechnie w tureckich i cypryjsko-tureckich piosenkach
i rymowankach. A to, co szczególnie zasługuje na uwagę w kontekście naszych rozwa-
żań, to fakt, że ten „zestaw” terminów przyrodniczych, z jakimi przybyli Turcy na
Cypr w XVI wieku, uległ wyraźnym przemianom, ewoluując w stronę flory i fauny
śródziemnomorskiej. Pisze o tym Mehmet Yaşın w swojej antologii poezji cypryjsko-
tureckiej. Zauważył on, że powszechnie obecne w ludowych piosenkach nazwy, takie
jak goździk (karanfil), róża (gül), słowik (bülbül), żuraw (turna) – po przybyciu Tur-
ków na Cypr zostały zastąpione takimi słowami, jak narcyz (nergis), kwiat granatu
(nar çiçeği), oliwka (zeytin), pomarańcza (portakal), gołąb (kumru), jaskółka (kırlangı-
ç). Bardzo ciekawym przykładem nowego kwiatu i owocu, jaki pojawił się w poezji
Turków cypryjskich, a będącego charakterystycznym elementem flory śródziemnomor-
skiej, jest babutsa (Opuntia ficus-indica). Jest to roślina kaktusowata z rodzaju opuncji,
mająca piękne, duże, żółte kwiaty i jadalne owoce. Choć dzisiaj kaktusy te uprawia się
na owoce także w południowych regionach Turcji, Turcy zetknęli się z tą rośliną dopie-
ro wtedy, gdy zaczęli podbijać basen Morza Śródziemnego. Za ciekawy należy uważać
fakt, że znana na Cyprze jako babutsa („kapeć”), w różnych regionach Turcji nazywa-
na jest na różne sposoby, a nazwy te wskazują, że Turcy mają świadomość obcego
pochodzenia tej rośliny6.

A oto przykład użycia motywu babutsy w cypryjskiej mani:

Drogi do miasta usłane kolcami / Są jak liście babutsy / Słyszałem, że nadchodzi moja uko-
chana / Wyścieliłem drogi srebrem7.

Warto tu przypomnieć, że zamieszkujący wyspę Grecy i Turcy żyli przez trzy wieki
w symbiozie, dzielili ten sam los, podlegali tym samym klęskom żywiołowym i prze-
żywali te same smutki i radości dopóty, dopóki w ich życie nie zaczęła ingerować po-
lityka. Ten wspólny los i wspólne życie widać chociażby w poświęconych tematom
tureckim utworach greckojęzycznych mieszkańców wyspy. Servet Sami Dedeçay wy-

                                                          
6 I tak, babutsa bywa określana w Anatolii jako Frenk inciri (figa francuska/europejska), Misır inciri

(figa egipska) czy Hint inciri (figa indyjska). Jednak najlepszą nazwę dla tej rośliny o bardzo dużych
i kolczastych liściach wymyślił dowcipny lud z regionu Antalyi, tam bowiem babutsa jest nazywana kay-
nana dili, co znaczy – język teściowej.

7 M. İslamoğlu, op.cit., s. 121.
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mienia w swoim artykule8 51 utworów z gatunków: wiersz, destan i piosenka ludowa,
napisanych po grecku przez cypryjskich Greków, a poruszających tematy związane
z Turkami. Dedeçay powołuje się tu jedynie na utwory, które ukazały się drukiem
(w latach 1889–1938), co pozwala sądzić, że takich utworów w ustnej tradycji cypryj-
skich Greków powstało znacznie więcej. Natomiast Mahmut İslamoğlu i Şevket Öznur
w wydanej w 2006 roku książce opublikowali 11 utworów żałobnych z gatunku ağıt
(lament) pochodzących z lat 1892–1946, napisanych przez Greków i poświęconych
zmarłym Turkom – mieszkańcom wyspy. Zasadnicza różnica, jaka od razu rzuca się
w oczy podczas lektury lamentów tureckich i greckich, to ta, że w lamentach greckich
autor z reguły odwołuje się do obu społeczności wyspy i wyraźnie to podkreśla, cza-
sem nawet kilkakrotnie. Jako przykład można tu podać grecki utwór opisujący oko-
liczności skazania na śmierć przez władze brytyjskie cenionego przez obie społeczno-
ści Cypru lekarza, dr. Behiça, który w przypływie zazdrości zabił swą żonę. Lament ten
zaczyna się tak:

Chryste, Matko Boża i wszyscy apostołowie,
Apostole Andrzeju i wszyscy święci
Pomóżcie mi, dodajcie sił, abym potrafił
Napisać wiersz o zbrodni, co się wydarzyła.
Chrześcijanie i muzułmanie, podejdźcie bliżej
Zapłaczcie wszyscy, nauczyciele i uczniowie,
Gdy wam opowiem o sławnym doktorze Behiçu
Którego Cypr utracił, bo go skazano i powieszono9.

Kultura śródziemnomorska znajduje odbicie w twórczości ludowej Turków cypryj-
skich w postaci przeróżnych motywów, a jednym z najbardziej rzucających się w oczy
jest motyw alkoholu. Na przykład, w ludowej piosence pod tytułem Cypryjska panna
młoda powtarza się taki refren:

Butelki grają, czin czin czin, butelki dźwięczą / A chłopcy, młode lwy, jakże pięknie tańczą10.

Bagaż doświadczeń w dziedzinie trunków, jaki przywieźli z sobą na Cypr tureccy
najeźdźcy, był ubogi i składał się właściwie z jednego tylko napoju – z rakii (tur.: rakı),
lecz na Cyprze Turcy szybko przyswoili sobie bogactwo śródziemnomorskiej fantazji
w kwestii wyrobu i spożywania alkoholu i tylko wina nie można spotkać w utworach
poezji ludowej. Występują natomiast trunki o wysokiej zawartości alkoholu, charakte-
rystyczne dla tego obszaru geograficznego. Przy okazji jest to zjawisko ciekawe także
z punktu widzenia językoznawstwa, jako że do języka cypryjskich Turków weszły
nowe słowa. Najczęściej spotykane, to: angliya, zivaniya, bodiri. Angliya to wytwarza-
ny przez cypryjskich Greków wysokoprocentowy trunek wzorowany na koniaku, ziva-
niya to pędzony domowym sposobem prawie czysty spirytus, a bodiri to wdzięczne
greckie słówko, które w poezji cypryjskiej zastąpiło używane przez Turków w Anatolii
słowo kadeh oznaczające kieliszek.

                                                          
8 S.S. Dedeçay, Kıbrıslı Rum ve Türk Ozanların Kıbrıslı Türkler Hakkında Yazdıkları Rumca Destan-

lar, Türküler veya Şiirler [w:] B. Fevzioğlu, S. Atun, op.cit., t. 1, s. 7–17.
9 M. İslamoğlu, Ş. Öznur, Kıbrıs Rum Halk Edebiyatında Türkler Için Yakılan Ağıtlar, Lefkoşa 2006,

s. 116.
10 M. Yaşın, op.cit., s. 87.
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Prawdopodobnie typowym dla ludzi Śródziemnomorza zamiłowaniem do trunków
przypłacił swe życie bohater kilku utworów typu destan i lament, który przeszedł do
historii jako Arab Ali albo Ali Dezerter. W cypryjskich destanach o wiele częściej niż
w anatolijsko-tureckich występuje zawadiaka, podrywacz, który sprowadza na drogę
grzechu liczne kobiety z całej okolicy; wpływ na pojawianie się takich skandali oby-
czajowych wśród Turków miały zapewne uwarunkowania narodowościowe i politycz-
ne na Cyprze. Kobietami, które ulegały wdziękom podrywacza, przeważnie były Gre-
czynki albo Angielki – żony oficerów z angielskiego regimentu.

Arab Ali był przystojnym młodzianem wcielonym do brytyjskiej armii. Stał się naj-
słynniejszym bohaterem skandali, uwiecznionym w cypryjskiej poezji ludowej. Jego
marny koniec opisano zarówno w destanie (Destan o Alim Dezerterze), jak i w lamen-
cie (Lament Araba Alego). Po dezercji z wojska ukrywał się po cypryjskich pustko-
wiach, napadał na wsie, zastraszał i grabił przez cały okres drugiej wojny światowej,
wykorzystując fakt, że wszyscy zdolni do noszenia broni mężczyźni zostali powołani
do wojska, a na wyspie pozostali starcy, kobiety i dzieci. Armia brytyjska dopadła go
dopiero jesienią 1946 roku, a miejscem jego upadku była winiarnia w mieście Famagu-
sta. Wkrótce po śmierci zaczęto czcić jego pamięć, przedstawiając go jako bohatera
walczącego z angielską władzą kolonialną. Poświęcony mu lament brzmi następująco:

Wszedłem do winiarni, wypiłem trzy koniaki
Zobaczyłem wrogów i straciłem głowę
Wbito mi siedem bagnetów, przy ósmym upadłem.

Obudź się, mój Ali! Obudź się!
Już się nie obudzę, powaliło mnie siedem bagnetów.

Wyszedłem z winiarni z wielkim trudem
Wyszedłem z winiarni plując krwią
Famagusto, stałaś się przyczyną mojej śmierci!

Obudź się, mój Ali! Obudź się!
Już się nie obudzę, powaliło mnie siedem bagnetów.

Zabrali mnie z portu Famagusty
I cisnęli o trzy mile dalej
Śmierć przyszła z rąk niewiernych Anglików.

Obudź się, mój Ali! Obudź się!
Już się nie obudzę, powaliło mnie siedem bagnetów11.

Buntownik wyjęty spod prawa stał się charakterystycznym motywem poezji Tur-
ków cypryjskich jeszcze pod koniec XIX wieku i pojawiał się wielokrotnie aż do lat
sześćdziesiątych XX wieku, również w poezji ludowej cypryjskich Greków. Taki czło-
wiek, choćby był pospolitym rzezimieszkiem, często jeszcze za życia – a na pewno
zaraz po śmierci – stawał się bohaterem niemalże narodowym. Nasłynniejsza historia
związana z rozbójnictwem na Cyprze, jaka przetrwała w zbiorowej pamięci zarówno
Turków, jak i Greków, to opowieść o braciach Hasanbulli (Destan o braciach Hasan-
bulli). Trzej bracia noszący przydomek Hasanbulli, niesłusznie wplątani w aferę kry-
minalną, aby uniknąć więzienia uciekli w góry Trodos i tam prowadzili swoje rozbój-
nicze życie, ciesząc się wsparciem i pomocą ze strony ludności, która widziała w nich
bohaterów walczących z brytyjską władzą kolonialną. Trwało to od 1887 do 1896 roku,

                                                          
11 B. Fevzioğlu, S. Atun, op.cit., t. 1, s. 277–278.
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a skończyło się śmiercią wszystkich braci z rąk Brytyjczyków. Zaraz po ich śmierci
zaczęły powstawać destany tureckie i greckie, opiewające ich czyny. W tym miejscu
trzeba zauważyć, że temat ten nie był niczym wyjątkowym w twórczości ludowej na-
rodów zamieszkujących basen Morza Śródziemnego ani rozbójnictwo nie było typowe
jedynie dla Cypru. Tendencje rozbójnicze zaczęły nasilać się w ostatnim dwudziestole-
ciu XIX wieku m.in. w południowych Włoszech i na Sardynii, a były odpowiedzią na
narastający konflikt społeczny, na rosnącą w szybkim tempie biedę wśród i tak już
bardzo zubożałego społeczeństwa. Historia braci Hasanbulli wpisuje się więc w po-
wszechną tradycję tego obszaru. Pogłębiające się ubóstwo, porzucanie rodzinnej ziemi,
aby jechać do Ameryki za chlebem, wchodzenie na drogę konfliktu z prawem – to
zjawiska typowe zarówno dla Sardynii i Sycylii, jak i dla Grecji czy brytyjskiego
wówczas Cypru.

Szczególne miejsce wśród cypryjskich destanów zajmuje Destan o lenistwie, po-
dobnie jak wyjątkowe miejsce wśród cypryjskich poetów ludowych zajmuje jego autor
Mustafa Muzaffer (1905–1995). Wyjątkowość autora bierze się z faktu, że ten prosty
cypryjski rolnik, który edukację zakończył w wieku 11 lat, jednakowo biegle składał
wiersze zarówno po turecku, jak i po grecku i z powodzeniem stawał w szranki do
pojedynków na mani i z tureckimi, i z greckimi poetami. Mustafa Muzaffer zasługuje
na największą uwagę z racji dbałości o zachowanie swoich utworów dla następnych
pokoleń, w przeciwieństwie bowiem do większości ludowych poetów zabiegał o ich
wydanie. Jego pierwszy grecki destan ukazał się w 1934 roku; ustami zrozpaczonego
ojca opowiadał o niecnych postępkach wyrodnego syna. I choć tytuł nadany temu
utworowi przez autora (Satirikon Biima Peri Tembelias) świadczy o tym, że Mustafa
Muzaffer uważał swój wiersz za satyrę, przetłumaczony w naszych czasach na język
turecki (dopiero w 67 lat po greckim wydaniu) zaczął funkcjonować jako Destan
o lenistwie.

Z puktu widzenia naszych rozważań Destan o lenistwie jest ciekawym źródłem
wiedzy o bieżących problemach trapiących mieszkańców Cypru w latach trzydziestych
XX wieku. W porównaniu z innymi destanami niesie sporo informacji o sytuacji kraju,
a szczególnie o kondycji materialnej mieszkańców cypryjskich wiosek. Narratorem
w tym dosyć długim, bo liczącym 154 wersy utworze jest zrozpaczony, stary ojciec,
którego syn okazał się leniem i nicponiem, a w dodatku – człowiekiem bez skrupułów
okradającym ojca. Jest to więc satyra na zdemoralizowaną młodzież. Przy okazji na-
rzekań ojca na niecne postępki syna dowiadujemy się o rozrywkach wiejskich niero-
bów („Jak tylko pójdzie do miasteczka, to szaleje / Wiele moich pieniędzy przepuścił
na jedzenie; Miałem beczułkę hellimu12 / Zeżarł z przyjaciółmi i jeszcze wylizali dno;
Całe wino wypił i dał wypić innym / Miałem także zivaniyę, też ją wykończyli; Nie
zależy im na wołach, na koniu czy krowie / Siedzą w kawiarni i grają w karty / Żują
karmelki i marnują czas”)13, o nasilającej się emigracji zarobkowej („Wielu stąd wyje-
chało, zamieszkali w Europie”), o stylu życia („W święta nie pracuję / Tylko tyle mam
wolnego”). Poznajemy ciężki trud cypryjskiego rolnika, ale dowiadujemy się także, że
poprzednie pokolenie było o wiele biedniejsze niż to z lat trzydziestych XX wieku

                                                          
12 Hellim – ser dojrzewający, charakterystyczny dla Cypru.
13 Wszystkie cytaty z Destanu o lenistwie pochodzą z: B. Fevzioglu, S. Atun, op.cit., t. 1, s. 241–245.
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(„Mój ojciec nie miał pieniędzy, wciąż był zadłużony / Harował u obcych, aby spłacać
długi / Wiele czasu minęło, nim stać nas było na dwa muły; Wszystko, co mam, kupiłem
za uczciwie zdobyte pieniądze / Pracuję bez wytchnienia od tysiąc dziewięćset drugiego /
A za mój trud dostawałem grosze”). Ze słów ojca dowiadujemy się, jakie zawody były
wówczas w poważaniu wśród wieśniaków („Zazdrościłem tym, co studiują medycynę /
I tym, co zostali adwokatami / Nauczycielom, skrybom, a nawet handlarzom / Mój zaś
został złodziejem”) i czym chłopi napełniali swoje spiżarnie i spichrze (pszenica, jęcz-
mień, ziemniaki, bób, oliwa, oliwki, sery, jajka, wino, zivaniya). Między wersami mo-
żemy też wyczytać, co było przyczyną faktu, że chłopak wyrósł na takiego nicponia,
a przyczyną tą było łagodne, „bezstresowe” wychowanie: „Dziwiłem się ojcom, czemu
karcą swe dzieci / Skąd wtedy mogłem wiedzieć, że tak będzie”. W utworze padają też
ceny produktów („Okka14 pszenicy była po cztery szylingi / On sprzedał po trzy”), a na
koniec, gdy narrator zachęca słuchaczy do zakupu swojego wydanego właśnie destanu,
mówi: „Kupcie od poety po jednej kartce / Kosztuje jeden kurusz, nie żałujcie”.

Podsumowanie

Jedynie pogłębione studia porównawcze z zakresu eposów, legend, baśni wytworzo-
nych przez różne narody basenu Morza Śródziemnego mogłyby dać satysfakcjonującą
odpowiedź na pytanie, jakie wspólne motywy wykorzystuje się w twórczości ludowej
narodów tego obszaru oraz kiedy i jakimi drogami te motywy przenikały do interesują-
cych nas kultur.

Za bardzo ciekawy i znaczący fakt można uznać to, że warianty niektórych cypryj-
sko-tureckich destanów spotkamy w Anatolii i na Bałkanach. O ile podobieństwa mię-
dzy destanami Turków anatolijskich i cypryjskich można wytłumaczyć tym samym
pochodzeniem (destan powstały w Anatolii „zawędrował” wraz ze swoim recytatorem
na Cypr), o tyle zbieżności w destanach cypryjskich i bałkańskich zmuszają do głęb-
szego zastanowienia się nad drogami, którymi ludzka myśl wędruje z krainy do krainy,
z kontynentu na kontynent, rozprzestrzeniając wspólne dla całej ludzkości odwieczne
fantazje, marzenia, troski i tragedie. Do takich „wspólnych” destanów, których mniej
lub bardziej różniące się warianty można spotkać w Anatolii, na Cyprze i na Bałka-
nach, trzeba zaliczyć Destan o Kogucie czy Destan o żarłoku. Jak pisze badacz folklo-
ru cypryjskiego Mustafa Gökçeoğlu15, najdalej idące podobieństwa do twórczości Tur-
ków cypryjskich można znaleźć w twórczości ludowej muzułmańskich mieszkańców
Kosowa, a to może być dowodem, że zdobywcy i osadnicy wysyłani przez osmańskie-
go sułtana do nowo podbitego Kosowa, a później na Cypr, pochodzili z tego samego
regionu Anatolii.

Na zakończenie tych rozważań o uniwersalnych wątkach i tematach w twórczości
ludowej Turków cypryjskich przyjrzyjmy się pięknej legendzie, która opowiada

                                                          
14 Okka – wschodnia miara wagi, około 1280 gramów.
15 M. Gökçeoğlu, Önsöz [w:] B. Fevzioğlu, S. Atun, op.cit., t. 1, s. xv–xvi.
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o najświętszym dla cypryjskich Greków miejscu, o monastyrze św. Andrzeja Apostoła.
O miejscu tym, ustami anonimowego muzułmańskiego autora, mówi się tak:

Apostolos Andreas

Monastyr Apostolos Andreas leży na samym końcu półwyspu Karpaz. Choć miejsce to zbu-
dowali Grecy, cypryjscy Turcy również uważają je za święte. Podczas arabskich najazdów na wy-
spę zginęło wiele osób, a wśród nich byli też święci mężowie, derwisze. Jeden z takich derwiszy
miał być pochowany właśnie w tym miejscu. Ale Grecy uważają, że pochowany tam jest Andrzej,
z zawodu rybak z Betsaidy, który najpierw przystąpił do uczniów Jana Chrzciciela, a potem – do
uczniów Chrystusa. To miejsce na półwyspie Karpaz przyśniło się i Turkom, i Grekom, ale Turcy
pozostali na ten sen obojętni, a Grecy – stworzyli tam święte miejsce, wybudowali monastyr
i kościół. I zaczęło się tak dziać, że jak ktoś był ślepy, a udał się do monastyru i tam obmył oczy,
odzyskał wzrok. A jak ktoś był kulawy i obmył swe nogi w źródełku, to odzyskał sprawność
i nawet zaczynał biegać. Takich wydarzeń przybywało, aż monastyr Apostolos Andreas stał się
celem pielgrzymek zarówno Greków, jak i Turków. Każdy, kto ma jakieś życzenie albo szuka le-
ku na swoje zmartwienie, wyrusza do Apostolos Andreas16.

UNIVERSAL THEMES IN TURKISH CYPRIOT FOLK POETRY

Summary

It is possible to investigate the communal history of the Mediterranean Basin on a number of levels,
chiefly those of: architecture, the fine arts, the art of war, craft, political and philosophical ideas. In
this paper, however, a different field of human activity will be taken into consideration, namely, that
of folk literature. The author has undertaken an attempt at reviewing the themes which appear in the
folk literature of the Turkish-speaking inhabitants of Cyprus, which – in the author’s opinion – have
arisen as a result of the conditions in existence on the island.

Four types of Turkish Cypriot folk poetry are analysed, namely: destan (epos), ağıt (elegy), türkü
(folk song) and mani (quatrain). These are oral forms of literature, most often anonymous in compo-
sition. They have come about spontaneously as a response to important or harrowing events. From the
point of view of connections with the Mediterranean world the most interesting form is mani. This
form gave birth to the tradition of ‘battles of words’ that involved competition and rivalry amongst
poets. Competitions involving word improvisation are known in Anatolia as well as amongst Greek
and Turkish communities of Cyprus; this tradition was also known in Ancient Greece. Hence the
resulting debate amongst researchers of literature about whether the tradition has Turkish or Hellenic
roots.

The most important Mediterranean motifs that are typically to be found in the folk poetry of Cyp-
riot Turks include: 1. vegetation (following the Turkish conquest of Cyprus the flora of Anatolia
started to be superseded by the flora of the Mediterranean, there appeared such motifs as: olives, the
pomegranate, the flower of the opuntia); 2) alcohol (the national Turkish spirit rakı is replaced in the
poetry created in Cyprus by the universally distilled Greek spirit zivaniya as well as by the English
cognac); 3. dishes typical for the Mediterranean Basin; 4) common geographical disasters of the

                                                          
16 M. Gökçeoğlu, Efsanelerimiz, Lefkoşa 2004, s. 203–204.
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region (the most well known being the work about the great flood at the beginning of the twentieth
century); 5. outlaw rebels and highwaymen (Cypriot manifestation of this motif has a lot in common
with the motif present in the folk art of Sardinia and Sicily).

For thousands of years the Mediterranean has fed various peoples on three continents, peoples
speaking innumerable languages and adhering to numerous religions. From the oldest times the fate
of these peoples has been tied to the sea, while in the products of their culture there has crystallised
the memory of common problems and common sources of joy for, when one lives upon the self same
sea, whether one wants it or not, one shares the same lot, regardless of language or religion. The folk
literature created within the Mediterranean Basin is one of those areas in which we can follow the
joint fate of different peoples in terms of culture, religion and language.


