W 80 smaków Dookoła Świata

Smaki
Jedwabnego Szlaku:

Etkin cay
Tekst i zdjęcia: Andrzej Jagiełło

Zdjęcie © byheaven - Fotolia.com

Jeziora Kolsai

14

W 80 smaków Dookoła Świata

W północnej części Jedwabnego Szlaku są miejsca
zupełnie wyjątkowe. Miejsca trudno osiągalne ze
względu na ukształtowanie terenu, zmienną pogodę
i niekiedy stan dróg. Zaplanowałem kilkudniową trasę
na wschód w kierunku granic z Kirgistanem i Chinami.

W

trakcie tej wyprawy
pragnąłem odwiedzić
przede wszystkim cuda
natury w postaci jeziora Esik,
płaskowyżu Assy, jeziora Kolsai
i Kanionu Czaryńskiego. A skoro
już wybierałem się na głęboką prowincję, liczyłem także na mnóstwo okazji
do poznania lokalnego folkloru.
Problem był jednak taki, że
o miejscach, które chciałem zobaczyć, brak jest w zasadzie informacji
o charakterze logistycznym: czym
jechać, kiedy jechać i gdzie spać. Nie
ma też map terenu. Ostatecznie
okazało się, że niezbędny jest dobrej
jakości wóz z napędem na cztery
koła wraz z kierowcą znającym miejscowe realia infrastrukturalne.
Wyjechaliśmy bladym świtem z Ałmaty w stronę miasta Esik, położonego
około 50 km na wschód od dawnej
stolicy Kazachstanu. Poruszaliśmy
się starym, średniowiecznym traktem
karawanowym. Po naszej prawej
stronie powoli zaczął pojawiać się
step górski, częściowo przystosowany do uprawy roli. W tle wspaniała
panorama górska, z wybijającym się
szczytem Talgar, sięgającym prawie
5 000 m n.p.m. Po lewej stronie zaś,
na wydartej stepowi ziemi, rosły
jabłka, winogrona, śliwki. Jechaliśmy przez zagłębie owocowe Kazachstanu. Co jakiś czas mijaliśmy
przydrożne kolorowe stragany
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Panorama na góry z poziomu płaskowyżu talgarskiego położonego
na wysokości 3 200 m n.p.m.

wprost uginające się pod ciężarem
słodkich, dojrzałych w promieniach
słońca owoców. Zatrzymaliśmy się
na chwilę przy jednym ze straganów.
Kazaszka podała nam do spróbowania różowe winogrono. Smak nie do
opisania. Soczysty, z dużą ilością
miąższu i przede wszystkim niesamowicie słodki. Zostaliśmy przekonani i do samochodu zabraliśmy torbę
pełną różowych kuleczek, których
po niecałej godzinie już nie było.
W miasteczku Esik zboczyliśmy
na prawo. Po około 25 kilometrach
wspinania się po serpentynach bardzo wąskiej drogi asfaltowej osiągnęliśmy pierwszy punkt wyprawy:
jezioro Esik. Kiedy zajechaliśmy na
parking położony na grobli i wyszliśmy z samochodu, naszym oczom
ukazał się widok, jakiego rzadko
można doświadczyć. Pośród okolicznych ośnieżonych wierzchołków
ujrzeliśmy turkusową taflę wody. Na
przeciwległym brzegu dał się słyszeć
szum potoku zasilającego jezioro.
Wokół na stokach rosły drzewa,
mieniące się wszystkimi kolorami,
jakie można znaleźć jesienią na naszej planecie. Wokół nie było żywej
duszy, przyjechaliśmy w środku tygodnia pracy. To potęgowało wrażenie, że znaleźliśmy się w przedsionku
raju. Nie dziwiłem się wówczas, że
w każdy weekend Kazachowie tłumnie ruszają nad jezioro, aby wypocząć
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i rozkoszować się tym darem, jakim
obdarzyła ich natura. Tylko raz
w niedawnej historii spokój tego
miejsca został zakłócony. 7 lipca
1963 roku wezbrane wody z dopływów rzeki Esik zniszczyły część grobli.
Uwolnione wody jeziora spłynęły
do miasta Esik, zabierając ze sobą
około 1 000 istnień ludzkich. Katastrofa w postaci powodzi wodnobłotnej spowodowała także tragiczne
szkody w miasteczku. W efekcie
tych wydarzeń zdecydowano się na
zmianę koryta rzeki, a na miejscu
jeziora zostało jedynie oczko wodne. Na początku lat 90. XX wieku
postanowiono jednak przywrócić
pierwotny stan. Naprawiono część
zerwanej grobli, a także stworzono

na nowo strefę turystyczną w postaci
parkingu, ławeczek i drewnianych
stołów, a także miejsca na biwakowanie. W początkach XXI wieku
obszar jeziora osiągnął stan 75% poziomu sprzed katastrofy. Dziś nie
ma śladów po zdarzeniach z tamtych
dni. Jedynie krzyż prawosławny ustawiony nad parkingiem upamiętnia
ofiary kataklizmu sprzed pół wieku.
Naszym kolejnym celem był płaskowyż Assy, położony na wysokości
2 600 m n.p.m. Przejechaliśmy przez
dolinę Turgen w stronę wioseczki
Batan. Podczas postoju na wzgórzach po lewej stronie zobaczyliśmy
stado koni pasących się na żółtawopomarańczowej hali. W oddali widać
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Droga do Jeziora Ałmatyńskiego wije się malowniczo
wśród lekko już ośnieżonych szczytów z widocznymi
na pierwszym planie sosnami tienszańskimi. Jest to
endemit występujący tylko w regionie całego pasma
górskiego, ciągnącego się od Uzbekistanu poprzez
Kazachstan, Kirgistan aż do Chin

Ta pani się uśmiecha.
I słusznie, bo jej winogrona
są przepyszne

było jurtę. Kazachowie w czasach
ZSRR przenieśli się w większości do
stałych domostw, jednak nie utracili
kontaktu ze swoją koczowniczą przeszłością. Tu i ówdzie, zwłaszcza
w górach, ciągle jeszcze można spotkać prawie „pocztówkowe” obrazy
jurt i pasterzy. Z tym że do tego pejzażu dodawany jest współcześnie
wysokiej klasy samochód. To nic, że
jurta z oczywistych względów nie
posiada zaplecza kanalizacyjnego,
a mieszkańcy myją się w zimnym,
choć orzeźwiającym i zdrowym, potoku górskim. Samochód musi być
i to najlepiej z napędem na wszystkie
koła. Ot, znak czasów… tych najnowszych. Niestety na nas czekała
niemiła niespodzianka. Tuż za wsią
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Jezioro Esik na wysokości
1 750 m n.p.m.

Batan natknęliśmy się na zamknięty
szlaban. Nie można było jechać dalej.
Kierowca poszedł zasięgnąć języka
u miejscowych. Okazało się, że wyżej
od kilku godzin pada śnieg i spadła
kamienna lawina, która zagrodziła
drogę. Jeszcze raz musieliśmy przypomnieć sobie, że znaleźliśmy się
w wysokich górach, gdzie nie zawsze człowiek jest panem sytuacji.
Zawróciliśmy.
Na osłodę nasz przewodnik zaproponował niespodziankę. Otóż
na trasie Jedwabnego Szlaku znajduje się ujgurska wioska Bayseyt. To
szansa posmakowania miejscowych
specjałów, zwłaszcza herbaty etkin
i obowiązkowego do niej chleba
tukacz. Sama wioseczka była zupełnie
zwyczajna. Pośrodku biegł asfaltowy
trakt, wyznaczający trasę Ałmaty
– Narynkol (przy granicy z Chinami). Po bokach nasadzone rzędy
platanów. Dopiero za nimi ustawiono domostwa. Już przy wjeździe do
Bayseyt można było zaobserwować
18

Z daleka widać konie na
Płaskowyżu Batan i jurtę.
Obok współczesna duma
pasterzy, czyli srebrzysty
samochód z napędem na
cztery koła

charakterystyczne zjawisko: domostwa miały pootwierane furtki lub
bramy, można było swobodnie do
nich wejść. Czy to zwykła turecka
gościnność? Niektóre zabudowania
były jednak zamknięte. Wszystko się
wkrótce wyjaśniło. Większość wioski zamieszkiwali Ujgurzy. Wierzą
oni, że dom zamknięty to dom przeklęty, sprawca nieszczęść. Dlatego
nie wolno zamykać się przed światem zewnętrznym. Można doszukiwać się w tym zwyczaju elementów
przeszłości tego ludu, który czerpie
z dorobku szamanizmu, manicheizmu i islamu. Zwłaszcza ta druga religia, biorąca swój początek z nauk
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Maniego – misjonarza urodzonego
w III w. n.e. na ziemiach współczesnej
Armenii – odcisnęła swoje piętno na
kulturze ujgurskiej. Manicheizm
u schyłku starożytności i progu średniowiecza był dominującym wyznaniem na olbrzymich obszarach
od Morza Śródziemnego po Himalaje. Sam św. Augustyn urodził się
jako manichejczyk. Religia ta zakładała dualizm świata, podział na stronę
zła i stronę dobra. Kiedy w VII w. n.e.
Ujgurzy przybyli z północy na stepy
środkowoazjatyckie i przyjęli nauki
Maniego, w ciągu zaledwie trzech
pokoleń zmienili swoją mentalność
z wojowniczych koczowników na
pokojowo nastawionych osadników.
Przestali walczyć i rozwijali swoje
państwo rozciągające się od Tien-Szanu do pustyni Takla-Makan,
położonej w dzisiejszych Chinach
Zachodnich. Porzucenie trybu życia
przodków zemściło się kilkadziesiąt
lat później. Potężny Kaganat Ujgurski
rozpadł się jak domek kart pod
naporem etnicznych kuzynów

– Kirgizów. Sama ludność ujgurska
pozostała przy manicheizmie aż do
schyłku XIV w. Wówczas to Ujgurzy
przyjęli islam jako religię najbardziej
zbliżoną do wyznawanej do tej pory.
Zjechaliśmy z drogi, żeby zrobić
sobie przerwę na drugie śniadanie.
Nasz kierowca patrzył łakomym
wzrokiem na świeżo usmażone
szaszłyki. Ja natomiast chciałem
spróbować zupełnie czegoś innego
– ujgurskiego chleba tukacz, który
spożywa się do herbaty etkin. Jeśli
chodzi o chleb, to spodziewałem się
czegoś dużego, wypiekanego na
wzór bliskowschodni, w piecu.
Okazuje się, że Ujgurzy, i owszem,
pieką chleb z mąki kukurydzianej,
zawsze rano, ponieważ potem, kiedy
wychodzą w pole, zabierają go ze
sobą. Jednakże nie po to, żeby
spożyć go w trakcie ciężkiego dnia
pracy, lecz żeby go ususzyć. Kiedy
wracają do swoich domostw chleb
jest już tak suchy i twardy, że potrzeba narzędzi, aby go rozbić. Na stół

Przydrożny sklep
w ujgurskiej wiosce Bayseyt.
Starszy mężczyzna ma na
głowie ujgurską tjubietiejkę,
czyli tradycyjne męskie
nakrycie głowy w tradycyjnych kolorach

Autor artykułu przy
czaszy z etkin çay
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Na stole widać czaszę
z herbatą etkin i talerzyk
z nierozbitym jeszcze
chlebem tukacz

podano właśnie tukacz. Był wielkości
dużego obwarzanka. Miał wysoki
brzeg i faktycznie był straszliwie
twardy. Do chleba przyniesiono także młoteczek. W tym momencie
wszystko stało się jasne. Młotkiem
trzeba rozbić chleb na mniejsze kawałki, które potem zanurza się
w herbacie. Na samą herbatę trzeba
było jednak jeszcze poczekać.
Wykorzystałem tę okazję, aby zapytać miejscową panią domu o sposób
jej przyrządzania.
Do sporządzenia dobrej herbaty etkin trzeba przygotować przede
wszystkim jeden litr wrzątku. Do
tego wrzuca się zaledwie jedną łyżkę
stołową czarnej herbaty i szczyptę
soli. Na końcu rzecz najważniejsza
– mleko, koniecznie domowe, które
jest dosyć gęste i wygląda jak śmietana.
Ilość mleka wpływa na gęstość
napoju. Obok rozbitego chleba
tukacz pojawiła się wreszcie olbrzymia
czasza herbaty. Ujgurzy, Kazachowie,
lecz także i Tatarzy zamieszkujący
Rosję, piją herbatę na sposób dalekowschodni. Nie w szklankach czy
filiżankach tylko w czaszach bez
ucha. Czaszę bierze się w obie dłonie
i wychyla. Mój etkin çay składał się
20

z łyżeczki mleka położonej na dnie
czaszki i zalanej herbatą. Po jakimś
czasie na powierzchni zaczęły pływać
kożuchy mleczne. Smak zaskakująco
dobry. Czuć było przede wszystkim
herbatę, której moc łagodziło mleko.
Cudownie rozgrzała ciało. Wziąłem
do ręki kawałeczek chleba tukacz
i zanurzyłem w czaszy. Chleb, jak za
dotknięciem czarodziejskiej różdżki, zmiękł i dał się zjeść. Tukacz
był bardzo sycący.
Herbaty etkin czy chleba tukacz
nie spotkamy w dużym mieście ani
w sklepie. Te osobliwe smaki popróbować możemy tylko wzdłuż Jedwabnego Szlaku. Cóż, pora ruszać
dalej…
Andrzej Jagiełło

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