4. Rodos (Ρόδοσ)
***************************
Na wyspę Rodos pierwszy raz trafiliśmy we wrześniu 2006 roku. Była to krótka, jednodniowa wycieczka w czasie wakacji spędzanych w tureckiej miejscowości Fethiye. Z tureckiego
brzegu regularnie kursowały na greckie Rodos małe, tureckie stateczki wycieczkowe. Rodos
nas urzekło już w porcie a stare miasto sprawiło, że spacerowaliśmy po nim nie mogąc się
napatrzeć. Obiecaliśmy sobie wówczas, że jeszcze wrócimy tam na dłużej.
Rodos (Ρόδος) to wyspa na Morzu Egejskim, o powierzchni 1,4 tys. km², największa z wysp archipelagu Dodekanez (Sporady Południowe).
Nazwa wyspy pochodzi od starogreckiego słowa „τὸ
ῥόδον” (róża), oznaczającego hibiskus. W herbie
wyspy umieszczony jest skaczący jeleń - stąd rzeźby
tych zwierząt, które można zobaczyć w porcie
Mandraki.
Choć wyspa należy do Grecji to geograficznie zaliczana jest już do Azji. Od wybrzeża Turcji oddalona jest zaledwie o 20 km. Wyspa ma kształt wydłużonej elipsy: ma 80 km długości a w najszerszym
miejscu mierzy 40 km. Jej obwód wynosi 250 km.
Najwyższy szczyt to góra Atawiros (1215m n.p.m.).
Wyspa ma około 100 tys. mieszkańców, z czego
60% mieszka w stolicy – w mieście Rodos, a reszta
to mieszkańcy 48 małych miast i wsi.
Odkrycia archeologiczne świadczą o zasiedleniu
wyspy około 1000 roku przed naszą erą. W VI w. p.n.e. Rodos zostało podbite przez Persów.
Miasto Rodos zostało założone w 408 roku p.n.e. Za czasów greckich miasto było centrum
kulturalnym i handlowym. Na Rodos miał się odbyć słynny pojedynek dwóch greckich malarzy Apellesa i Protogenesa, po którym Protogenes uznał się za pokonanego. W tamtych czasach powstał też słynny Kolos Rodyjski – olbrzymich rozmiarów posąg Heliosa, greckiego
boga słońca, wybudowany na wyspie Rodos przez Charesa z Lindos w latach 294-282
p.n.e. Posąg miał ponoć około 30 metrów wysokości, stał na
10-metrowym piedestale i ważył według różnych szacunków
od 30 do 70 ton. Konstrukcję figury tworzył żelazny szkielet.
Szkielet ten wypełniono gliną i obłożono płytami odlanymi z
brązu. Według zapisków kronikarskich do budowy posągu
zużyto około 12 ton brązu oraz około 8 ton żelaza. Oczy wysadzono kamieniami szlachetnymi. Jego budowa trwała 12
lat. Podobno przy montażu kolosa Chares zastosował oryginalną metodę: w miarę budowy posąg obsypywano ziemią
tworząc ogromny kopiec, który po zakończeniu budowy rozkopano. Był to jeden z siedmiu cudów świata starożytnego.
Posąg został zniszczony w latach 227/226 p.n.e., w wyniku
trzęsienia ziemi. Przypuszczalnie do zniszczenia kolosa przyczyniła się korozja szkieletu, wykonanego z nie najlepszej
jakości żelaza i znajdującego się w wilgotnym środowisku
wypełniającej posąg gliny.

Ponieważ przepowiednia wyroczni delfickiej nie była przychylna odbudowie posągu, zrujnowany kolos leżał w wodzie aż do VII wieku. Arabowie, którzy w 654 roku zdobyli Rodos,
sprzedali go na złom wędrownemu kupcowi z Emesy (dziś Hims w Syrii). Nabywca, jak podaje kronika Teofanesa Wyznawcy, rozbił resztki posągu i wywiózł je, objuczywszy nimi 900
wielbłądów. Ostatnie odkrycia archeologiczne sugerują, że posąg mógł stać na wzgórzu, na
którym stoi teraz rodyjski zamek.
Wyspa Rodos należała później wraz z całą Grecją do cesarstwa rzymskiego a następnie do
Cesarstwa Bizantyńskiego. W 672 roku naszej ery po raz pierwszy wyspę zajęli Arabowie.
W 1090 roku po bitwie pod Manzikertem Rodos zostało zajęte przez Turków Seldżuckich. W
czasie pierwszej krucjaty wyspę odbił bizantyjski cesarz Aleksy I Komnen. W 1309 roku, po
przejęciu wyspy przez zakon joannitów, skończyła się na niej era panowania Cesarstwa

Bizantyjskiego. Od tego czasu wyspa była siedzibą joannitów, którzy zbudowali liczne zamki
i ufortyfikowali główne miasto, dzięki czemu odparli atak egipskiego sułtanatu mameluków
w 1444 roku i Mehmeda II Zdobywcy w 1480 roku. Na początku 1523 roku stolicę wyspy
zdobył Sulejman Wspaniały po sześciomiesięcznym oblężeniu. Od tego czasu Rodos przez
czterysta lat było częścią Imperium Osmańskiego.
Po wojnie włosko-tureckiej toczonej w latach 1911-1912 wyspa znalazła się pod władzą
Włoch jako część Dodekanezu. Władzę Włoch nad Rodos usankcjonował Traktat w Lozannie
w 1923 roku, na podstawie którego nastąpiła wymiana ludności między Grecją i Turcją. W
czasie panowania włoskiego dokonano wielu modernizacji infrastruktury na wyspie, budując
szpitale, wodociągi, elektrownię, remontując zabytki, ograniczając malarię i wznosząc liczne
budynki w typowym dla faszystowskich Włoch stylu modernistycznym. Po kapitulacji Włoch
8 września 1943 roku niemiecki generał Ulrich Kleemann, wydał rozkaz ataku na garnizon
włoski stacjonujący na wyspie, który skapitulował po dwóch dniach. Okupacja wyspy przez
wojska nazistowskich Niemiec, miała istotne znaczenie w bitwie o Dodekanez w 1943 roku.

Dopiero 8 maja 1945 roku, po bezwarunkowej kapitulacji Niemiec siły zbrojne Wielkiej Brytanii wyzwoliły wyspę. Na mocy pokoju paryskiego z 1947 roku wyspa Rodos wraz z całym
Dodekanezem została przekazana Grecji.
Stolica wyspy - Rodos leży na północnym
wybrzeżu wyspy. Jest to bardzo ważne
miejsce dla morskiej komunikacji w tych
okolicach. Drogi lądowe łączą miasto
Rodos ze starożytnymi miastami takimi
jak: Lindos, Jalisos, czy też Kamiros.
Miasta na wybrzeżu, takie jak Rodos czy
Lindos, zbudowane zostały amfiteatralnie
przy naturalnych portach już w okresie
antyku. Miasta te były znacznymi ośrodkami handlowymi. Śródlądowe osady powstały gdy mieszkańcy musieli chronić się
przed napaściami piratów okresu Bizantyńskiego a później, po zdobyciu miasta Rodos, również przed Turkami. Wybierano
przy tym miejsca, które nie były widoczne
z morza, czy też z głównych dróg.
Lokowali więc swe nowe mieszkania na
zboczach gór lub wzgórz, w małych dolinach lub nizinach, w pobliżu rzek. Wiele
z nich było umocnionych murami.
W czasach panowania Włochów, do 1943 roku na wyspie zbudowano wiele budynków w typowym w czasach rządów Benito Mussoliniego stylu klasycyzmu modernistycznego m.in.
Pałac Sprawiedliwości, Teatr Pucciniego, Sukiennice i Pałac Gubernatora, inspirowane
włoskim renesansem (wszystkie w stolicy wyspy). Włosi dokonali też licznych rekonstrukcji
zabytków architektury starożytnej i średniowiecznej na wyspie Rodos.
Główną atrakcją wyspy jest stolica ze średniowieczną starówką wpisaną na listę światowego
dziedzictwa UNESCO. Ruch turystyczny obsługiwany jest przez port lotniczy znajdujący się
11 km na zachód od stolicy. Z portu w Rodos można udać się na wycieczkę morską, również
do pobliskiej Turcji, np. do kurortu Marmaris. Najbardziej znane zabytki wyspy to Pałac
Wielkiego Mistrza zakonu joannitów w mieście Rodos, zamek rycerski joannitów w Monolithos i położona na stromym urwisku, strzegąca miejscowości i dwóch naturalnych portów,
grecka cytadela świątynna, głównie z okresu klasycznego i hellenistycznego w Lindos.

Po raz drugi na wyspę Rodos trafiliśmy w lipcu 2011 roku. Wtedy poznaliśmy lepiej wnętrze
wyspy. W górach leżą liczne, popularne wśród turystów klasztory.
Na zachodnim wybrzeżu wyspy warto zwiedzić pozostające w ruinie starożytne doryckie
miasto Kamejros (Kamiros, Κάμειρος). To doryckie miasto wchodziło niegdyś, w IX wieku
przed naszą erą, w skład heksapolis, czyli związku sześciu miast doryckich założonych w Azji
Mniejszej. W skład związku wchodziły następujące miasta: Lindos, Kamejros, Ialissos, Halikarnas (dzisiejsze Bodrum), Kos i Knidos. Miasto Kamejros położone było w nadmorskiej
dolinie, którą zajmowała agora, dzielnice mieszkalne wspinały się zaś na zbocza doliny. Za
czasów swojej świetności miasto leżało nad brzegiem morza, dzisiaj morze jest widoczne w
oddali, tylko z najwyżej położonych punktów starożytnego miasta.

Wnętrze wyspy to małe wioski o
specyficznym greckim klimacie.
Każda wioska ma obowiązkowo
przynajmniej jedną tawernę, w której skupia się życie mieszkańców.
W miarę oddalania się od stolicy,
wioski są coraz rzadsze.
W pobliżu miejscowości Petaloudes
znajduje się słynna Dolina Motyli.
Latem przylatują tam całe chmary
motyli o jednakowym wzorze skrzydeł i dosłownie oblepiają drzewa rosnące w dolinie, przez którą przepływa górski strumień.

U podnóża doliny strumień tworzy niewielkie ale malownicze jezioro o wyjątkowym mikroklimacie odpowiadającym najwidoczniej temu rodzajowi motyli.

W czasie wakacji na Rodos udała się też
rzecz bardzo trudna – udało się sfotografować cykadę – świerszcza, którego bardzo
dobrze słychać ale bardzo trudno zobaczyć.

