W 80 SMAKÓW Dookoła świata

Herbaciane
pola Batumi
Batumi, ech Batumi
Herbaciane pola Batumi
Cykadami dźwięczący świt
Świadkiem był szczęścia chwil.

S

łynny refren popularnej piosenki zespołu Filipinki śpiewałem sobie po
cichu w myślach, przemierzając trasę z Kutaisi do nadmorskiego Batumi
marszrutką, czyli takim minibusem. Jadąc z centrum Gruzji nad wybrzeże czarnomorskie, miałem nadzieję ujrzeć świat ujęty w nutowym opisie
z połowy lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku. Minąłem właśnie Ozurgeti
– stolicę Gurii. Po prawej stronie równina, po lewej widać już góry. Piętnastominutowa przerwa na zatankowanie wozu. Wtedy usłyszałem koncert, jaki
wydały z siebie tysiące owadów znajdujące się na pobliskich drzewach. Zatem
cykady były. Co jednak z herbatą? Zarówno Guria, jak i sąsiednia Adżaria to
regiony nadmorskie słynące kiedyś z jej upraw.
Historia plantacji herbaty na wschodnim wybrzeżu Morza Czarnego jest
krótka i burzliwa. Sięga drugiej połowy XIX wieku. Wówczas Gruzja od kilkudziesięciu lat stanowiła malutką składową olbrzymiego imperium carów.
Była regionem przygranicznym o niewielkim zaludnieniu. Niemały procent
mieszkańców stanowili wojskowi carscy, ale także inni będący jeńcami wojennymi. Wśród tych ostatnich na szczególną uwagę zasługują oﬁcerowie armii



angielskiej, którzy brali udział w wojnie krymskiej (1855–1856). Wzięci
do niewoli, byli przymusowo osiedlani przez Rosjan na terenach dzisiejszej Gruzji. Wielu z nich
wcześniej mieszkało w tak odległych
zakątkach świata jak Cejlon czy
Chiny, gdzie pełnili funkcje urzędników kolonialnych. Niewątpliwie zetknęli się wówczas z uprawami
herbaty i technikami jej zbierania
i przetwarzania. Ponieważ potem
swoje życie związali z Rosją i Gruzją,
chcieli przenieść troszeczkę swojego
dawnego świata na łono „nowej ojczyzny”. Wśród tych oﬁcerów na
szczególną uwagę zasługuje niejaki
McNamara. Wzięty do niewoli na
Krymie, został osadzony niedaleko
Batumi i powodowany miłością do
miejscowej dziewczyny postanowił
zostać. Oficer zaczął eksperymentować ze sprowadzonymi z Chin
sadzonkami. Zauważył bowiem, że
przez większą część roku czarnomorski klimat Gruzji do złudzenia przypominał ten panujący na Cejlonie.
W 1864 roku Anglik zaprezentował
swoje osiągnięcia. Wyrób pod nazwą
„herbata kaukaska” nie był przedniej
jakości i tak naprawdę składał się
z suszu chińskiego z niewielką domieszką suszu wyhodowanego na
miejscu. Okazało się, że bardzo
wilgotny klimat, przejawiający się
obﬁtymi opadami deszczu, oraz
żyzna gleba dały zupełnie nieoczekiwany rezultat. Herbata miała w tym
regionie świetne warunki dla rozwoju. Z czasem w wyniku udoskonalania technik obróbki liści
i pielęgnacji zrezygnowano z importu sadzonek ze wschodniej
i południowej Azji.
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nieliczne dziś pola herbaciane na trasie z Kobuleti do Batumi

Targ batumski, a na targu trzeba się posilić... naturalnie herbatą

Pierwsze plantacje na skalę
przemysłową, dające przyzwoite
zyski, powstawały już z udziałem kapitału prywatnego przy całkowitej
akceptacji carskich urzędników.
W 1913 roku uprawy herbaty zajmowały niecałe dwa tysiące akrów.
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 rzeźba Ali i Nino w Batumi
Symbolizuje wieczną miłość i porozumienie między narodami. jej autorka,
Tamara Kvesitadze, inspirowała się
postaciami z miejscowej opowieści
o romeo i julii – książką Ali i Nino
azerskiego autora piszącego pod
pseudonimem Kurban Said. To historia
miłości młodego azera, muzułmanina,
oraz gruzińskiej chrześcijańskiej
księżniczki.
Siedmiometrowej wysokości posągi
poruszają się, zbliżają się do siebie,
by następnie się od siebie oddalić.
nocą są widowiskowo oświetlone
zmieniającym się, różnokolorowym
światłem.
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Kolejna rzeźba na wspaniałej nadmorskiej promenadzie w Batumi



Paradoksalnie prawdziwy boom rozpoczął się wraz z nadejściem władzy
bolszewickiej. Z jednej strony część
plantatorów przeniosła się dalej na
południe – do Turcji. Do dziś w tureckich regionach czarnomorskich
z powodzeniem uprawia się herbatę,
a każdy przeciętny Turek nie wyobraża sobie rozpoczęcia dnia bez
wypicia mocnego płynu z dwiema
kostkami cukru z tulipanowej szklaneczki. Z drugiej zaś strony opuszczone gruzińskie herbaciane pola
przeszły w 1925 roku pod zarząd
Gruzińskiej Spółki Herbacianej z kapitałem wynoszącym pięć milionów
rubli. Rozwój przemysłu herbacianego w Gruzji spowodował, że do
rozpadu ZSRR gruzińska herbata
stanowiła jedno z głównych źródeł
dochodów małego kaukaskiego
kraju. Warto też wspomnieć o tym,
że specyﬁczny klimat oraz jakość gleb
spowodowały, że było to najbardziej
na północ wysunięte miejsce na świecie, gdzie przemysłowo uprawiano
herbatę. Gwałtowny wzrost areału
upraw (w porównaniu z 1913 rokiem
dwadzieścia lat później herbatę
uprawiano na obszarze 150-krotnie
większym) spowodował problemy ze
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zbieraniem. Brakowało wykwaliﬁkowanej siły roboczej. Potrzebna była
mechanizacja procesu. W 1937 roku
na uprawy ruszyły maszyny, które
były w stanie obsłużyć cztery akry
w ciągu godziny. Ludzkie ręce na
takiej powierzchni musiałyby pracować cały miesiąc. Radziecka doktryna gospodarcza zorientowana na
coraz większą wydajność sprzyjała
podejmowaniu różnego rodzaju eksperymentów. Jeden z nich przeprowadzony w 1948 roku dał sztuczny
szczep herbaciany odporny na silne
mrozy, co zapewne było priorytetem
dla władz olbrzymiego i jednocześnie zimnego kraju północy.

Stara (ale odnowiona) uliczka w centrum Batumi,
w tle nowoczesne wieżowce

Piękna karta historii, wspaniałe
osiągnięcia. Herbata znana na całym
obszarze demokracji ludowych. Dotarłem do Kobuleti, które dziś jest
modnym, siostrzanym dla Batumi,
nadmorskim kurortem. Po drodze
nie udało mi się dostrzec ani jednego
herbacianego poletka. Przez dalsze
trzydzieści kilometrów drogi wiodącej nadmorskimi serpentynami
widziałem może ze dwa pola z charakterystycznymi równiusieńko
posadzonymi zazielenionymi krzaczkami. Dzisiejszy obraz zdziczałych
plantacji, którymi nikt się nie zajmuje, to kwintesencja samodzielnej
egzystencji Gruzji po rozpadzie
ZSRR. Kiedyś na potrzeby Moskwy
na pniu sprzedawano tony zielonego
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Tak zwana Batumi Piazza z budynkami w stylu włoskim i drogimi kawiarniami,
w tle gruzińska cerkiew św. Mikołaja

suszu. Dotyczyło to nie tylko herbaty, lecz także warzyw, owoców,
wina itd… Jak powiedział mi jeden ze
starszych mieszkańców Batumi, kiedyś można było polecieć samolotem
do Moskwy z towarem w postaci herbaty, sprzedać wszystko w ciągu jednego dnia, wrócić do kraju i żyć
potem z tego przez następny rok.
Większość domów, które widziałem
w Gruzji, zostało wybudowanych
w latach sześćdziesiątych lub siedemdziesiątych ubiegłego wieku,
czyli za Breżniewa. Były stawiane
właśnie za te niebotyczne dochody,
które można było uzyskać w krótkim
czasie. Gruzinom wówczas żyło się
wspaniale, przede wszystkim tym,
którzy uprawiali herbatę. Wszystko
runęło w 1991 roku. Moskwa przestała być metropolią, to była już zagranica. Kraj stracił jedyny rynek
zbytu. Gospodarka stanęła z dnia
na dzień.
Dziś plantacje z mozołem się odbudowuje, jak wszystko w regionie


kaukaskim. Mówi się nawet, że
obecny gruziński susz herbaciany jest
o wiele lepszy od tego produkowanego w czasach radzieckich. Co
z tego, kiedy w sklepach próżno go
szukać. Tymczasem na rynek gruziński weszła herbata z sąsiedniego
Azerbejdżanu produkowana z dodatkiem olejku bergamotowego. Wydaje się smaczniejsza od miejscowej
gruzińskiej. Jest też znacznie tańsza.
Mocno zubożałego społeczeństwa,
w którym średnia pensja jest pięciokrotnie niższa niż w Polsce, ale które
zmuszone jest kupować produkty
w cenach o zbliżonym do polskiego
poziomie, najzwyczajniej nie stać na
zakup własnej herbaty. Wydaje się
zatem, że jeszcze długo pola gruzińskich nadmorskich rejonów Gurii
i Adżarii będą stały odłogiem. Może
nadzieją dla nich okaże się rozwój
Batumi, które już dziś zachwyca rozmachem inwestycyjnym i wygląda
jak kurort z bajki. Jest tam wspaniały
nadmorski bulwar z wieżą alfabetu
gruzińskiego, pomnikiem Alego

i Nino czy delﬁnarium. Starówka jest
pieczołowicie odnawiana i lśni obecnie blaskiem kamienic, pałaców,
cerkwi, meczetów i synagog. Na ulicach słychać nie tylko gruziński czy
rosyjski, ale też coraz częściej turecki,
angielski czy japoński. Jeśli turystyka
odkrywa Batumi, może także odkryje na nowo smak gruzińskiej herbaty z okolicznych pól. Wówczas
zaśpiewamy znów z dumą refren
słynnej piosenki…
Andrzej Jagiełło
Pilot turystyczny
i przewodnik warszawski
www.facebook.com/LatarkawPlecaku

