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Funkcjonowanie quasi-pa stwa  

w zjednoczonej Europie. Cypr Pó nocny 

Strategiczne znaczenie Cypru 

Rozwa aj c problem cypryjski, nale y zwróci  uwag  na zagadnienie po o-

enia geograficznego Cypru. Ma ono strategiczne znaczenie, gdy  wyspa mie ci 

si  w niedalekiej odleg o ci od Turcji, Grecji, Syrii, Izraela i Kana u Sueskiego. 

Ju  Aleksander Macedo ski zauwa y  jej warto , mówi c: „je li macie w po-

siadaniu Cypr, mo emy dominowa  nad Fenicj  i Egiptem”1. Napoleon III  

w podobny sposób postrzega  Cypr, gdy na pocz tku podbojów wschodnich 

chcia  zacz  od jego zdominowania. Wyspa jest nazywana „lotniskowcem”,  

a tak e pomostem pomi dzy trzema kontynentami. Ten fakt zadecydowa , i  

Cypr sta  si  pa stwem zajmowanym od staro ytno ci przez ró nych w adców, 

zgodnie z tre ci  starego przys owia: „Mars, bóg wojny, zadomowi  si  tu od ty-

si cleci”2. 

Nazwa wyspy pochodzi od z ó  miedzi (cuprum), w które wyspa by a boga-

to wyposa ona. Od IV tysi clecia p.n.e. odnajdujemy lady cywilizacji na Cy-

prze3. Pierwszym kolonizatorem by a Grecja, która wp yn a na pó niejszy 

kszta t tego pa stwa4. Dzi ki Achajom Cypr sta  si  „wysp  Afrodyty”, bowiem 

oni wprowadzili kult bogów greckich. Ze wzgl du na swoj  warto  po o enia 

na szlakach handlowych, Cypr by  kolejno podbijany przez Asyryjczyków, 

Egipcjan, Persów, Rzymian, Fenicjan. Arabowie znale li si  na wyspie w 649 r. 

i panowali na tych obszarach a  do 965 r., kiedy to Cypr sta  si  cz ci  Cesar-

stwa Bizantyjskiego. Nast pnie od zdobycia pa stwa przez króla Ryszarda Lwie 

                                                 
*  katarzyna.kuczowicz@gmail.com. 
1  G. Hill, History of Cyprus, Cambridge 1952, s. 321–314. 
2  A. Bernard, Republika Cypru. Kipriaki Dimokratia. Kibris Cumhuriyeti, Warszawa 1976, s. 3–5. 
3  B. Nitecka-Jagie o, Cypr. Anatomia konfliktu, Warszawa 1975, s. 9–10. 
4  A. Adamczyk, Problem cypryjski, „Studia Europejskie” 1997, nr 4, s. 73. 
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Serce podczas III wyprawy krzy owej do XVI w. rz dy obj  król Jerozolimy. 

W tym okresie kwit  handel, a port w Famagu cie sta  si  jednym z najwi k-

szych we wschodniej cz ci Morza ródziemnego. Wyspa zosta a sprzedana 

Wenecji przez ostatni  królow  Katarzyn  w 1488 r. Po tym wydarzeniu Cypr 

oprócz bazy handlowej, sta  si  baz  wojenn . Turcy obj li go we w adanie  

w 1573 r., od tego momentu zacz to przesiedlanie tureckich ch opów na wysp . 

Stosunek ludno ci wynosi  150 tys. Greków do 60 tys. Turków. Mimo zró ni-

cowania spo ecznego, w tym okresie nie przejawiali wobec siebie wrogich 

uprzedze , a ich postawy by y solidarne wzgl dem wyzyskuj cego su tana. 

Obywatele burzyli si  przeciwko w adzy, nie za  przeciw wspó obywatelom5, 

dlatego te  dochodzi o do wielu wspólnych walk, wynikaj cych ze wzgl dów 

ekonomicznych6. 

Kolejnym okresem jest powstanie na Cyprze idei enosis (gr. unia, zwi zek). 

Czynnikiem rozbudzaj cym greckie d enia wiod ce do stworzenia monarchii 

hellenistycznej by o uzyskanie niepodleg o ci przez Grecj  w 1830 r. Jednak e 

obce pa stwa mia y inne zamierzenia, w XIX w. Cypr sta  si  koloni  brytyjsk . 

Wydarzenia maj ce miejsce na kongresie w Berlinie wp yn y po rednio na losy 

Cypru. Bu garia uzyska a status autonomicznego ksi stwa, aczkolwiek zosta a 

podporz dkowana przez Rosj . Bieg tych wydarze  zaniepokoi  kraje zachod-

nie, które obawia y si  rosn cej si y Rosji, d cej do opanowania Morza ród-

ziemnego. W rezultacie tych poczyna  w 1878 r. su tan podpisa  firman, w któ-

rym Cypr dosta  si  Anglikom w zamian za udzielenie przez nich pomocy Tur-

kom. Tre  tego dokumentu mówi a, i  su tan wci  pozostaje w adc  wyspy, 

natomiast królowa Wiktoria staje si  wasalem z prawem korzystania, przejmuje 

administrowanie i nadzór. Rok pó niej zosta  zawarty dokument potwierdzaj cy 

te postanowienia, z deklaracj , i  Anglia b dzie p aci a su tanowi odszkodowa-

nie za u ytkowanie Cypru7. W efekcie tych zapisów Anglia nie ponios a ad-

nych kosztów, gdy  ludno  cypryjska zosta a obarczona podatkami na rzecz 

su tana. Przypatruj c si  ingerencji pa stw postronnych, mo na zauwa y , i  

Cypr sta  si  kart  przetargow  w stosunkach dyplomatycznych8, a zewn trzni 

aktorzy wp yn li na podzia  wyspy, który ugruntowa  si  a  do dzisiejszych czasów. 

Polityka Anglików 

Idea tworzenia Wielkiej Grecji reaktywowa a si  po II wojnie wiatowej, 

gdy ludno  chcia a wyzwoli  si  spod panowania brytyjskiego. Do w adzy do-

szed  arcybiskup Autokefalicznego Ko cio a Prawos awnego – Makarios, który 

                                                 
5  B. Nitecka-Jagie o, Cypr…, s. 9–7. 
6  A. Adamczyk, op. cit., s. 73. 
7  A. Bernard, op. cit., s. 13–15. 
8  A. Adamczyk, op. cit., s. 74. 
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zorganizowa  referendum, w którym zapytano obywateli, czy chc  przy czenia 

do Grecji. Wi kszo  opowiedzia a si  za t  ide , ale Brytyjczycy nie uznali 

tych wyników. Spowodowa o to utworzenie przeciwko nim oddzia ów party-

zanckich Ethniki Organosis Kipriotikis Apeleftheroseos (EOKA) dowodzonych 

przez gen. Jeorjosa Grivasa9. Nale y zauwa y , i  Wielka Brytania ponownie 

przebiegle pos u y a si  faktem istnienia dwunarodowo ci na Cyprze. Swoj  de-

cyzj  odmown  w kwestii uznania wyników referendum argumentowa a t  oko-

liczno ci , i  nie uczestniczyli w nim tureccy Cypryjczycy.  

Dzia ania brytyjskie skupi y si  na nak anianiu greckich Cypryjczyków do 

ustanowienia konstytucji, co pozwoli oby Anglikom dalej utrzymywa  swoje 

wp ywy. Jednak e wobec cz ciowych rozwi za  stawiali oni opór, bowiem ich 

d eniem by o uzyskanie prawa do samostanowienia. Takie zrealizowane da-

nia oznacza yby utrat  zwierzchnictwa Anglii, a po czenie Cypru z Grecj , do 

czego kolonizatorzy nie chcieli dopu ci . Ich celem sta o si  wzajemne poró -

nienie spo eczno ci. Znowu  Brytyjczycy pos u yli si  obywatelami zamieszka-

ymi w drugiej cz ci wyspy, gdy umieszczano ich w administracji i policji  

w zamian za zwalnianie greckich Cypryjczyków. Na dodatek nowi pracownicy 

uczestniczyli w akcjach pacyfikacyjnych skierowanych przeciwko EOKA. Bry-

tyjska propaganda spowodowa a podsycanie wzajemnej niech ci i nieufno ci 

w ród mieszka ców Cypru. W ród mniejszo ci tureckiej ukszta towa  si  po-

gl d, i  urzeczywistnienie idei enosis oznacza oby dla nich terror i zag ad 10.  

W problem zosta y zaanga owane równie  rz dy w Atenach i Ankarze, które 

nie przejawia y ch ci pokojowego rozwi zania sporu ze wzgl du na wzajemne 

historyczne zasz o ci. Konflikt wzmacnia  si . Grecja odrzuci a postulaty Anka-

ry dotycz ce tureckiego administrowania krajem, przez co Turcy wysun li ide  

taksim, czyli podzia u wyspy na dwie cz ci. Nale y zaznaczy , i  prekursorem 

tej idei by  brytyjski minister do spraw kolonii – Lennox Boyd, który w 1956 r. 
zaproponowa  ten roz am11. Taka sytuacja spowodowa a przed u enie sprawo-
wania brytyjskiego zwierzchnictwa na Cyprze.  

Niepodleg o  

Nasilaj cy si  problem cypryjski zmusi  rz d Wielkiej Brytanii do dzia ania. 

W 1959 r. w Zurychu Grecja i Turcja podj y rozmowy o dalszych losach Cy-

pru12. Ponowna debata odby a si  w Londynie z dodatkowym udzia em Wielkiej 

Brytanii. Ustalono tam tre  nast puj cych porozumie  – uk adu o ustanowieniu 
Republiki Cypru oraz uk adu o sojuszu pomi dzy Cyprem, Grecj  i Turcj   

                                                 
9  Ibidem, s. 74. 
10  A. Bernard, op. cit., s. 27–28; A. Adamczyk, op. cit., s. 75. 
11  A. Bernard, op. cit., s. 28–29. 
12  A. Adamczyk, op. cit., s. 75. 
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z propozycjami przysz ej konstytucji oraz uk adu gwarancyjnego. Na mocy tych 

postanowie  Cypr od 1960 r. mia  uzyska  niepodleg o , obywatele mieli nie 

powraca  do g oszonych ówcze nie idei enosis i taksim, a Wielka Brytania mia a 

pozosta  zwierzchnikiem tamtejszych dwóch baz wojskowych. Zosta a równie  

zredagowana tre  Konstytucji Republiki Cypru13. G ówne jej zasady mówi y, i  

prezydentem b dzie Grek, a wiceprezydentem Turek, obydwaj wyposa eni  

w prawo veta w kwestiach polityki zagranicznej, obronno ci i bezpiecze stwa. 

W sk ad rz du, jak i Izby Reprezentantów mieli w wi kszo ci wchodzi  obywa-

tele pochodzenia greckiego. Podobne proporcje ludno ciowe uk ada y si  przy 

obsadzaniu stanowisk administracyjnych oraz w wojsku. Zawarty trójstronny 

traktat gwarancyjny w przypadku zagro enia konstytucyjnego ustanawia  prawo 

interwencji Grecji, Turcji b d  Anglii w wewn trzne sprawy Cypru14. Dodatkowo 

zapewnia  mo liwo  utrzymywania na Cyprze okre lonego kontyngentu wojska 

przez pa stwa sojusznicze, przez co u atwiona sta a si  zewn trzna ingerencja15. 

Nied ugo po uzyskaniu niepodleg o ci dosz o do star  na Cyprze – w 1964  
i 1967 r. Wtedy by  równie  wysoce prawdopodobny konflikt zbrojny pomi dzy 
Grecj  a Turcj 16. Ustanowiona Republika Cypru na czele z prezydentem arcy-
biskupem Makariosem oraz wiceprezydentem Fazilem Küçükiem nie gwaranto-
wa a za egnania konfliktu. Postanowienia z Zurychu i Londynu by y niespra-
wiedliwe w stosunku do greckich Cypryjczyków, a sytuacja spo ecze stwa tu-
reckiego sta a si  uprzywilejowana. Jako mniejszo  narodowa otrzymali decy-
duj cy wp yw na losy pa stwa, z pomini ciem liczniejszych Greków. Nowa 
konstytucja stwarza a problemy w funkcjonowaniu pa stwa, obie narodowo ci – 
zamiast wzajemnego d enia do konsensusu – rozpocz y polityczn  walk 17. 
Nieufno , wzajemne oskar enia, matematyczny podzia  funkcji pa stwowych 
po ród spo eczno ci cypryjskiej – stwarza y pod o e do sporów. Próby arcybi-
skupa Makariosa, maj ce na celu usprawnienie dzia ania Cypru, w efekcie by y 
odbierane jako amanie zasad konstytucji. Spo eczno  turecka odczuwa a dys-
kryminacj 18. Z jej strony, pad y oskar enia o eksterminacj  ludno ci pochodze-
nia tureckiego. Atmosfera panuj ca na wyspie pomi dzy dwiema narodowo-
ciami nios a ze sob  wizj  wojny domowej19. W 1963 r. prezydent Cypru za-

proponowa  projekt nowelizuj cy konstytucj  – tzw. „13 punktów Makariosa”. 
Jego dzia ania zosta y odebrane jako przekre lenie postanowie  z Zurychu  

                                                 
13  A. Bernard, op. cit., s. 36. 
14  P. Polyviou, Cyprus. The tragedy and the Challenge, Washington 1975, s. 16–25. 
15  B. Nitecka-Jagie o, Polityka nad Bosforem, Warszawa 1981, s. 196. 
16 J. Juchnowski, W. Kalicki, Stosunki grecko-tureckie w latach osiemdziesi tych i dziewi dzie-

si tych w wietle polskiej prasy, „Przegl d Politologiczny” 2000, R. 4, nr 3–4, s. 8.  
17  A. Adamczyk, op. cit., s. 77. 
18  B. Nitecka-Jagie o, Polityka…, s. 196. 
19  O. Örek, History Speaks. Historical Background of Inter-Communal Conflict In Cyprus, Nico-

sia 1971, s. 49. 
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i Londynu. Rezultatem podj cia próby ratowania pa stwa sta y si  zamieszki.  

W napi te stosunki zosta y zaanga owane wojska greckie i tureckie, które powo-

ywa y si  na postanowienia traktatu gwarancyjnego umo liwiaj ce im ze-

wn trzn  interwencj . Sytuacja na wyspie wymaga a zewn trznego mediatora, 

dlatego te  zwo ano posiedzenie Rady Bezpiecze stwa, która wezwa a pa stwa 

do powstrzymania si  od jakichkolwiek gró b b d  akcji zbrojnych. W celu do-

pilnowania porz dku powo ano oddzia y mi dzynarodowych si  pokojowych 

ONZ – United Nations Force In Cyprus20.  
W wyniku istnienia sytuacji konfliktowej odrodzi o si  w obywatelach cy-

pryjskich d enie do idei enosis oraz taksim. Ka dy z obozów posiada  wsparcie 
odpowiednio w Atenach i Ankarze21. Stanowcza postawa prezydenta Makariosa, 
odrzucaj ca powy sze idee, spowodowa a zaistnienie kolejnych zamieszek  
w 1967 r. Zosta y one st umione dzi ki interwencji Stanów Zjednoczonych, jed-
nak e spór pozosta  nierozwi zany22.  

Inwazja i podzia  wyspy 

Po krwawych wydarzeniach w 1964 i 1967 r. d enia Makariosa skupi y si  
na uniezale nieniu polityki Cypru od pa stw trzecich. Te dzia ania nie podoba y 
si  rz dowi greckiemu, który powo a  organizacj  EOKA 2, maj c  na celu kon-
tynuacj  enosis, czyli stworzenie wraz z Cyprem „Wielkiej Grecji”. Prezydent 
podejmowa  dzia ania, aby zwalcza  nielegaln  organizacj  terrorystyczn  
EOKA 2, jednak e bez wi kszego skutku. W dniu 15 lipca 1974 r. dosz o do 
zamachu stanu, w którym obalono prezydenta Makariosa. Jego miejsce zaj  Ni-
kos Sampson, przywódca organizacji. Zaniepokojona Turcja zadecydowa a  
o wkroczeniu z wojskami na Cypr i podzieleniu wyspy wedle idei taksim23. Na 
skutek tych wydarze  Rada Bezpiecze stwa ONZ wyda a rezolucj  nawo uj c  
do wstrzymania dzia a  wojskowych, aby zapewni  pokój24. Interwencja amery-
ka ska i brytyjska za egna a konflikt, aczkolwiek bez skutecznego rozwi zania. 
W Genewie rozpocz to negocjacje pa stw. Nie przynios y one adnego rezulta-
tu, gdy  zosta y zerwane przez Turcj , która kontynuowa a dzia ania zbrojne na 
Cyprze, zdobywaj c tamtejsze tereny. Pozycja Turcji sta a si  dominuj ca, bo-
wiem okupowa a najbardziej urodzajne tereny, zmuszaj c zamieszka ych tam 
greckich Cypryjczyków do ucieczki na po udnie kraju. W konsekwencji Turcja 
sta a si  silniejszym partnerem w negocjacjach, posiadaj c ju  37% zdobytego 
terytorium. Jej wojska stacjonowa y w pa stwie, stanowi c gwarancj  bezpie-

                                                 
20  A. Adamczyk, op. cit., s. 79. 
21  Ibidem, s. 80. 
22  Dokumentacja prasowa, 20.12.1967, s. 1035. 
23  A. Adamczyk, op. cit., s. 81–84. 
24  Resolution Adopted by the United Nations on the Cyprus Problem 1964–1994, Nicosia 1994, s. 47. 
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cze stwa przed d eniami przy czenia Cypru do Grecji25. Postawa tureckich 

Cypryjczyków by a stanowcza – nie chcieli ust pi  na rzecz drugiej strony, gdy  
uwa ali, e maj  takie samo prawo do suwerenno ci. Postrzegali swoj  pozycj  
na równi z pe noprawnymi Cypryjczykami i nie okre lali siebie jako mniejszo ci 
narodowej. W ich opinii Grecy mylnie twierdzili, i  wkroczenie tureckich wojsk 
na Cypr by o okupacyjne26. 

Nowe „pa stwo” tureckie  

Rozwi zania problemu cypryjskiego podj  si , przebywaj cy na wygnaniu 

od zamachu stanu, arcybiskup Makarios. Zaproponowa  on program, w którym 

ustrój pa stwa sta by si  federacj  z centraln  w adz . Poruszy  te  kwesti  

uchod ców, którzy mieli uzyska  prawo powrotu na swe posiad o ci27. Niestety 

Turcy nie byli sk onni do kompromisu, 13 lutego 1975 r. og osili Federacj  Pa -

stwa Turków Cypryjskich, która 18 listopada 1983 r. zosta a przekszta cona  

w Tureck  Republik  Cypru Pó nocnego. Dzia ania ONZ nie zbli y y zwa nio-

nych pa stw do siebie. Turcja wspiera a Cypr Pó nocny i jako jedyna uzna a ist-

nienie Tureckiej Republiki Cypru Pó nocnego28. 

Od tego momentu wizja jedno ci okaza a si  niemo liwa. Pa stwa zaanga-

owane w konflikt podj y negocjacje, w wyniku których ustalono najwa niej-

szy przysz y priorytet wspólnej polityki. Otó  jest nim ustanowienie niezale nej 

republiki federacyjnej, opieraj cej si  na koegzystowaniu dwóch wspólnot, które 

s  ponad sojuszami militarnymi. Po ukszta towaniu zgodnego celu w rozwi za-

nie konfliktu wielokrotnie anga owa o si  ONZ, jak i Stany Zjednoczone, nie-

stety bez zadowalaj cego skutku29. 

Obecny status quo  

Oficjalnie Cypr jest cz onkiem Unii Europejskiej. Natomiast ze wzgl du na 

fakt, i  przedziela go „zielona linia”, tylko cz  po udniowa nale y do Wspól-

noty. Dlatego do momentu ustabilizowania si  sytuacji na obszarze tureckim 

tamtejsze cz onkowstwo jest zawieszone30. Wielk  nadziej  na przeci cie w z a 

                                                 
25  A. Adamczyk, op. cit., s. 81–84. 
26  K. Wierczy ska, Konflikt cypryjski w kontek cie wej cia Turcji do Unii Europejskiej, „Przegl d 

Zachodni” 2006, nr 4, s. 223. 
27  A. Bernard, op. cit., s. 125–126. 
28  A. Adamczyk, op. cit., s. 86. 
29  Ibidem, s. 86. 
30  Cz onkowstwo Cypru w Unii Europejskiej, Ambasada Republiki Cypryjskiej w Warszawie, 

http://www.mfa.gov.cy/mfa/Embassies/Embassy_Warsaw.nsf/DMLcyeu_ol/DMLcyeu_ol?Ope

nDocument [stan z 15.02.2014 r.]. 
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gordyjskiego by a perspektywa przyst pienia do Unii Europejskiej, jednak e 

stan okupowania pó nocy kraju przerodzi  si  w powszechne zjawisko. Do dzi  

problem pozosta  nierozwi zany. 

Oprócz zawik ania politycznego, konflikt na wyspie niesie jednocze nie 

problemy spo eczne. Spór cypryjski poci ga ze sob  wiele konsekwencji dotyka-

j cych przede wszystkim ludno  cywiln . Przypadek greckiej Cypryjki Titiny 

Loizidou mo e zobrazowa  problemy wynikaj ce z podzielenia si  Cypru na 

dwie cz ci. W a cicielka ziemi po o onej na pó nocnej cz ci Cypru z o y a 

skarg  przeciwko Turcji do Europejskiego Trybuna u Praw Cz owieka, ze 

wzgl du na okupacj  tych ziem, poniewa  nie mog a korzysta  ze swojej w a-

sno ci. W orzeczeniu z 18 grudnia 1996 r. Trybuna  uzna , i  Turcja naruszy a 

art. 1 Protoko u do Europejskiej Konwencji Praw Cz owieka, gdy  uniemo li-

wia a powódce dost p do jej w asno ci. Dodatkowo stwierdzi , i  Turecka Re-

publika Pó nocnego Cypru, okupuj c te tereny, narusza prawo mi dzynarodowe, 

a akty przez ni  wydane s  niewa ne. Turcja nie zrealizowa a w pe ni dania 

Titiny Loizidou, ale jej przypadek przyczyni  si  do s uszno ci twierdzenia, i  to 

Turcja ponosi win  za wysiedlenie tysi cy greckich Cypryjczyków31. ETPC sta-

n  na stanowisku, i  nie istniej  „strefy wolne od praw cz owieka”32. 

Problem cypryjski istnieje od wielu lat i do tej pory nie uda o si  znale  

rozwi zania satysfakcjonuj cego obydwie strony. Analizuj c panuj c  tam sytu-

acj , mo na zauwa y , e ka da zewn trzna „pomoc” pa stw trzecich przynosi-

a niepomy lne skutki. Cypr zosta  wykorzystany przez inne pa stwa do reali-

zowania polityki zagranicznej obcych mocarstw. Zewn trzne wp ywy oraz brak 

silnej w adzy pa stwowej spowodowa y sk ócenie spo eczno ci. Mimo podej-

mowanych rozmów, w dalszym ci gu adna ze stron sporu nie chce zgodzi  si  

na kompromisowe rozstrzygni cia. Status Cypru jest niekonwencjonalnym 

przypadkiem pa stwowo ci istniej cej w Unii Europejskiej. De facto mamy do 

czynienia z pa stwem okupowanym wewn trz zunifikowanej Wspólnoty. Jak-

kolwiek idea zjednoczeniowa przy wieca celom europejskim, Cypr pozostaje 

poza obszarem tych zamierze . Przypatruj c si  przekrojowi losów cypryjskich 

mo na zauwa y , i  w najbli szym czasie tamtejsza sytuacja wewn trzna nie 

ulegnie zmianie. 

                                                 
31  K. Wierczy ska, op. cit., s. 223–224. 
32  J. Kokott, B. Rudolf, European Convention on Human Rights – applicability to acts performer 

outsider national territory – acts In Northern Cyprus possibly within Turkish jurisdiction – ter-

ritorial limitation of declarations of acceptance – dynamic interpretation of provisions on en-

forcement, „American Journal of International Law”, January 1996, s. 99–102. 
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Funkcjonowanie quasi-pa stwa w zjednoczonej Europie.  

Cypr Pó nocny 

Streszczenie 

W artykule przedstawiono polityk  kolejnych rz dów Republiki Cypryjskiej, które doprowa-

dzi y do podzia u pa stwa. Celem pracy by o ukazanie drogi zmierzaj cej ku powstaniu quasi-

pa stwa, w której na taki bieg wydarze  mia y swój znacz cy udzia  pa stwa europejskie. Autorka 

omówi a przyczyny powstania konfliktu, kolejne podboje dokonywane przez ró ne narody oraz 

systemy ich rz dów. Zwróci a uwag  na ró norodne interesy pa stw postronnych – Anglii, Turcji, 
jak i Grecji, które by y decyduj ce przy formowaniu si  podzia u wyspy. Wewn trzne nastroje pa-
nuj ce na Cyprze opisane zosta y z perspektywy w dwóch idei – enosis i taksim. Pierwszy ruch by  
oparty na idei zjednoczeniowej sprzyjaj cej Grecji, natomiast drugi zmierza  w kierunku wydzie-
lenia odr bnej cz ci tureckiej. Doprowadzi y one do wewn trznych walk, na które odpowiedzi  
musia a by  interwencja zewn trzna. Wys anie na Cypr oddzia ów mi dzynarodowych si  poko-
jowych ONZ nie zapobieg o podzieleniu kraju, czego efektem sta a si  „zielona linia”. Do dzisiej-
szego dnia pa stwo jest okupowane przez wojska tureckie. Konflikt spowodowa  wiele utrudnie , 
które g ównie odczuwa ludno  cywilna. Podejmowane by y próby ETPC wp ywania na rz d Tur-
cji, jednak bez wi kszego efektu. Cypr jest przyk adem pa stwa, w którym wszelka ingerencja 
zewn trzna mo e okaza  si  zgubna. 

S owa kluczowe: Cypr Pó nocny, Republika Cypryjska, Cypr, problem cypryjski, podzia  Cy-
pru, idea taksim i enosis, Turecka Republika Cypru Pó nocnego, okupacja turecka, quasi-pa stwo, 
zielona linia.  

The Functioning of the quasi-state in a United Europe.  

North Cyprus 

Summary 

The government policy of Northern Cyprus was described in the article that led to dismember-
ment of the state. The aim of this paper was to show a process to establish quasi-state in which the 
European countries took a part. The author talked about the reasons of creation the conflict, subse-
quent conquests of different nations and governance systems. Particular attention was given to the 
interest diversity of outside countries – England, Turkey and Greece which became determinant 
factor in forming the island status quo. Internal situation on Cyprus is concluded in two ideas eno-

sis and taksim. First of them was based on the idea of favoring a unification with Greece, while the 
other was heading in the direction of separating an area for Turkey. Domestic fights were caused 
by these ideas and brought an intervention. The United Nations Emergency Forces were sent to 
Cyprus, but it could not prevent splitting of the country and so called the green line became a re-
sult of this conflict. To this date the northern part of the state is occupied by the Turkish army. The 
conflict caused many difficulties, especially for the civilians. The attempts were being made to in-
fluence on Turkey’s government by ETPC, but without any result. Yet, the Cyprus is an example 
of the state where any outside intervention may turn out to be disastrous. 

Keywords: Northern Cyprus, Republic Of Cyprus, Cyprus, Cyprus problem, the division of 
Cyprus, the ideas enosis and taksim, Turkish Republic of Northern Cyprus, Turkish occupation, 
quasi-state, the green line. 

 


