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Kazachstan to dziewiąty największy kraj na świecie, prawie nieznany
Polakom. Najczęściej kojarzony z zsyłkami rodaków prowadzonymi
w czasach carskiej Rosji i w okresie stalinowskim. Może niektórzy jeszcze
zapamiętali ten kraj, bo tam właśnie znajdował się kosmodrom Bajkonur,
z którego startowali w kosmos Jurij Gagarin i Mieczysław Hermaszewski.
Pewnie też nieobca nam jest tematyka prób jądrowych przeprowadzanych w czasach radzieckich i tragicznych skutków tych eksperymentów,
którymi została dotknięta ludność miejscowa. I na tym pewnie moglibyśmy skończyć opowieść. Ale czy Kazachstan w istocie ma do zaoferowania tylko koszmary minionej epoki? Przekonajmy się…
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Hotel Kazachstan zbudowany
w czasach radzieckich. Ten
25-piętrowy wieżowiec ma
bardzo charakterystyczną
bryłę, jednak uwagę zwracają
różnego rodzaju ozdobniki,
świadczące o wyjątkowości
obiektu. Hotel Kazachstan widoczny jest niemal z każdego
punktu miasta. Jest też ważnym
przystankiem dla przyjezdnych,
gdyż stamtąd można najszybciej
dostać się w pobliskie góry
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K
Plac przed masywnym
gmachem Politechniki
Ałmatyńskiej. Przed budynkiem rozbita jurta kazachska,
druga już zwinięta. Został
tylko charakterystyczny
drewniany stelaż, budowany
na zasadzie harmonijki, żeby
można go było łatwo przewozić po stepie
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azachstan to prawie trzy miliony kilometrów kwadratowych powierzchni. Ze
wschodu na zachód państwo to ma
ponad 3 000 km długości w linii
prostej. Z północy na południe to
„jedynie” 1 600 km długości.
Ogromna przestrzeń dla około
18 milionów mieszkańców. Jedna
czwarta z nich żyje na stałe w dwóch
miastach: Ałmaty i Astanie. Reszta
porozrzucana jest po mniejszych
ośrodkach miejskich. Niewielki procent Kazachów zamieszkuje stepy
i góry. Kazachstan ma srogi klimat.
Jednego dnia temperatura potrafi
oscylować wokół 25–30ºC, następnego dnia pada śnieg. Kiedy w jednym regionie panują upały, w innym
można już jeździć na nartach.

Ktoś poradził mi: „Jedź tam na
progu jesieni, będzie jeszcze ciepło,
czasami upalnie i słonecznie. Jednocześnie zaś kolory tej pory roku rozkwitną w całej krasie…”. Posłuchałem.
Rzeczywiście, miasto Ałmaty powitało mnie piękną, słoneczną pogodą,
w której skrzyły się górujące nad
miastem szczyty pasma gór Ałatau
Zailijski. Należą one do jednego
z najpotężniejszych pasm gór na
świecie – Tienszan. Kiedy udawałem się pierwszy raz do centrum
miasta, uderzyły mnie przede
wszystkim odległości do pokonywania. Ałmaty to niespełna 2 miliony
mieszkańców. Drugie tyle dojeżdża
do pracy z okolicznych przysiółków
i miasteczek. Miasto pięknie ulokowane u podnóża gór jest bardzo rozległe
i jakby spływa na równinę i stepy.
Dominują trzy typy zabudowy.
Pierwszy to zabudowa mieszkalna
w postaci parterowych domków do
złudzenia przypominających dawne
jurty, w których zamieszkiwali Kazachowie. Drugi to zabudowa z czasów
carskich i radzieckich, która w odróżnieniu od innych miast dawnego
imperium nosi mnóstwo cech środkowoazjatyckich. Tylko szarawy kolor
przypomina o minionej epoce.
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Mieszkanki Ałmaty
Ałmatyńskie metro
to połączenie
elegancji i przepychu
z nowoczesnością

Reszta budynków, a zarazem trzeci
typ zabudowy, to mieniące się
w promieniach słońca nowoczesne
centra biznesowe i finansowe budowane według najnowszych trendów
spotykanych i w Polsce. Ogrom tych
budynków, przeważnie w kolorze seledynowym (narodowej barwie Kazachstanu), wyglądających jak pałace
środkowoazjatyckich chanów, może
nieco przytłaczać. Ulice są szerokie,
po kilka pasów ruchu. Mieszkańcy
bardzo często w rozmowach lubią
posługiwać się terminem „kwartał”.

To taka jednostka miary odległości
w Ałmaty. Oznacza teren mieszkalny o długości około 400 metrów.
Dlatego na pytanie o lokalizację instytucji, hotelu, restauracji, pomnika
czy parku bardzo często pada odpowiedź: „To pięć kwartałów w dół
i potem dwa kwartały w lewo”. Należy to teraz pomnożyć przez liczbę
metrów do pokonania. Szybko przekształcają się w kilometry.
Ałmaty ma bardzo skomplikowaną
sieć komunikacji miejskiej. Można
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Jedna z arterii Ałmaty,
bulwar Al-Farabi. W ciągu
ostatnich kilku lat nastąpiły
gruntowne zmiany nazw
wszystkich ulic w mieście.
Komunistycznych bohaterów zastąpili średniowieczni
kazachscy wojownicy czy
chanowie. Starsze pokolenie
nadal jednak używa
poprzednich nazw. Trzeba
wiedzieć, że dawny prospekt
Lenina to teraz Bulwar
Dostyk, zaś Żibek Żoły (czyli
Jedwabny Szlak) to dawna
ulica Gorkiego. Na szczęście
Puszkin czy Gogol zostali
uznani w jakiś sposób za
wspólne dziedzictwo i ostali
się jako patroni ulic
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Sobór Wniebowstąpienia
Pańskiego. Uwagę zwraca niezwykła kolorystyka
świątyni, charakterystyczna
dla początku XX wieku
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Rosyjska młoda para, już
po ceremonii w Cerkwi
Zienkowa, spacerująca
po Parku 28 Gwardzistów

dojechać wszędzie i zawsze. Kłopot
sprawia jedynie znajomość tras
i czas, jaki trzeba przeznaczyć na ich
pokonanie. Z mojego lokum, położonego na obrzeżach miasta, trzeba
było każdorazowo jechać 40 minut
autobusem do centrum. Ałmaty ma
także swoje metro, chociaż na razie
otwartych jest zaledwie sześć stacji.
Zbudowane jest według starych moskiewskich wzorców: przestronne
korytarze z rzeźbami kazachskich
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bohaterów narodowych z błyszczących
płyt marmurowych. Jedyne, co odróżnia ałmatyńskie metro od jego
pierwowzoru, to brak ludzi.
Kazachowie noszą w sobie ślady
kilku tysięcy lat historii. Historycy,
lingwiści i antropolodzy zgodnie
twierdzą, że stepy azjatyckie były
kolebką ludów indoeuropejskich.
Przestrzeń między Morzem Kaspijskim i masywem Tienszan już około
3 000 lat przed naszą erą była

zamieszkana przez wspólnych
przodków dzisiejszych Rosjan, Polaków, Niemców, Hiszpanów, Persów,
Hindusów, Litwinów, Ormian, Greków, czy Islandczyków. Na terenach
dzisiejszego Kazachstanu posługiwano się językiem indoeuropejskim.
Na przestrzeni II i I tysiąclecia przed
naszą erą ludy indoeuropejskie rozlały się po kontynencie euroazjatyckim, tworząc wspaniałe cywilizacje:
grecką, perską, czy aryjską w Indiach.
Jednak nie wszyscy wyruszyli ze
swojej kolebki. Aż do V w n.e.
dominującą ludnością na stepach
byli wciąż Indoeuropejczycy – spadkobiercy stepowych cywilizacji
Saków i Scytów, świadkowie splendoru Królestwa Baktrii i Sogdiany.
U progu średniowiecza ze wschodu
na stepy przybyły ludy tureckie. Odtąd przez kilkaset lat wraz z kolejnymi napływami tureckiej ludności
z Azji Wschodniej – Turków Niebieskich, Chazarów, Kipczaków,
Oguzów, Kirgizów oraz Ujgurów
– krajobraz etniczny ulegał wielkim
przeobrażeniom. Ludność napływowa
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Stadion łyżwiarski
Medeu widziany z okna
wagonika kolejki linowej
Medeu–Szymbułak

zasymilowała się z zastaną ludnością.
Drugi naród spacerujący po ulicach
Ałmaty to Rosjanie. To nie tylko potomkowie osób, które w czasach
ZSRR przyjechały w serce Azji
Środkowej za pracą lub zostały do
przyjazdu zmuszone. Rosyjska obecność w regionie sięga czasów carskich, czyli pierwszej połowy
XIX wieku. Niektórzy z miejscowych Rosjan mogą zatem z dumą
powiedzieć, że Kazachstan jest ich
ojczyzną z dziada pradziada. Niestety władze Kazachstanu patrzą na to
w zupełnie inny sposób. Starają się
różnymi sposobami nakłonić Rosjan
do wyjazdu z kraju. Najbardziej skutecznymi działaniami wydają się te
polegające na ograniczaniu do minimum możliwości podjęcia pracy.
Rosjan najczęściej można spotkać
w Parku Panfiłowa. Dziś park ma za
patrona 28 Gwardzistów, którzy
w latach rewolucji walczyli za tak
zwaną „nową władzę”. W jego sercu
stoi główna cerkiew Ałmaty – Sobór
Wniebowstąpienia Pańskiego, potocznie zwany Cerkwią Zienkowa.
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Jezioro Ałmatyńskie,
położone na wysokości
2 516 m n.p.m. Na
zdjęciu autor artykułu

Zbudowany w latach 1904–1907
pod kierownictwem inżyniera Zienkowa, siedem lat później przeżył
chyba swój największy test. Egzaminatorem okazała się natura, która zesłała na miasteczko Wierny (dawna
nazwa Ałmaty) trzęsienie ziemi.
Bryła cerkwi została nienaruszona,
w odróżnieniu od większości miasta
– doszczętnie zniszczonego. Sobór
Wniebowstąpienia Pańskiego to jeden
z unikalnych przykładów drewnia-

nej architektury sakralnej i dzierży
pierwsze miejsce na światowej liście
tego typu obiektów pod względem
wysokości. Jego dzwon zawieszony
jest aż 45 metrów nad ziemią. Cerkiew
może pomieścić do 1 800 wiernych.
Zawsze jest otwarta i zawsze coś się
tam dzieje. Najlepiej przyjść w okolicach godziny 17, usiąść sobie w kąciku i posłuchać melodyjnego chóru
prawosławnego. Kto ma dość spacerowania po szerokich arteriach,
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Rzeka Ili

parkach czy muzeach Ałmaty może
wybrać sobie szereg atrakcji w pobliskich górach.
Najpopularniejszym (zwłaszcza
w weekendy) miejscem jest centrum
sportów zimowych w Medeu wraz
z położonym jeszcze wyżej kurortem narciarskim Szymbułak. Oba
miejsca łączy wspaniała kolejka górska. W trakcie jazdy przez około 30
minut można oglądać z góry tor łyżwiarski, który ze względu na unikalną
jakość lodu produkowanego z krystalicznie czystej, górskiej wody
przyciąga sportowców z całego świata.
Wyżej zaś mieniące się w odcieniach
jesieni drzewa liściaste i sosny tienszańskie powoli ustępują miejsca
skałom i pasącym się na ich zboczach koniom. Ośnieżone szczyty
wydają się być na wyciągnięcie ręki.
Podobnie rzecz ma się z Wielkim Jeziorem Ałmatyńskim położonym
w sąsiedniej dolinie. Do niego też
można dojechać autobusem, a potem taksówką. Targowanie się
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Kazachstan to prawie trzy miliony kilometrów
kwadratowych powierzchni. Ze wschodu na
zachód państwo to ma ponad 3 000 km
długości w linii prostej. Z północy na południe
to „jedynie” 1 600 km długości. Ogromna przestrzeń dla około 18 milionów mieszkańców.
Jedna czwarta z nich żyje na stałe w dwóch
miastach: Ałmaty i Astanie.
o cenę kursu jest jak najbardziej
wskazane. Turkusowe jezioro położone w niezwykłym otoczeniu
ośnieżonych gór, które wydają się
wpadać wprost do lustra wody, jest
niezwykle urokliwym miejscem, lubianym przez mieszkańców Ałmaty.
Moje pierwsze spotkanie z górami
w Kazachstanie wypadło jednak zupełnie gdzie indziej. O podróży Jedwabnym Szlakiem, drodze do jeziora Esik, płaskowyżu Assy, jeziora
Kolsai i Kanionu Czaryńskiego,
o tym jak kosztowałem różowych
winogron, herbaty etkin i chleba

tukacz, który przed spożyciem trzeba
rozbić młotkiem, opowiem w następnych numerach „Filiżanki Smaków”.
Andrzej Jagiełło

Pilot turystyczny
i przewodnik warszawski
www.facebook.com/LatarkawPlecaku
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