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Północna nitka Jedwabnego Szlaku biegnąca przez dzisiejszy Kazachstan
obfituje w niespodzianki. Wspaniałe, ośnieżone góry, turkusowe jeziora,
gościnni ludzie. Na tej swoistej krawędzi, gdzie równinny step spotyka się
z szerokimi dolinami, można spotkać prawdziwe cuda natury. Aż dziw
bierze, iż są one tak mało znane, chociaż swoją urodą dorównują innym
bardziej rozreklamowanym pomnikom przyrody. Do tego także miłe
niespodzianki dla podniebienia. Okazuje się, że Kazachowie mają swoją
własną receptę na dobrą herbatę…
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W oddali pasterz na koniu
ze stadem przemierzający
Dolinę Śmierci

Autor artykułu na
tle Doliny Śmierci
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Kolejny odcinek wyprawy do
Azji Środkowej to spotkanie z prawdziwymi i niepowtarzalnymi cudami
natury. Kazachstan obfituje w tego
typu miejsca, zwłaszcza w regionie
południowo-wschodnim, na styku
stepu i masywu Tien-Szan. Po wyjeździe z ujgurskiej miejscowości
Bayseyt nadal przemierzaliśmy starożytny szlak karawanowy ciągnący
się z Bliskiego Wschodu aż do Chin.
Teren powoli stawał się coraz bardziej pagórkowaty, a na twarzy naszego kierowcy zagościł tajemniczy
uśmieszek. W końcu nie wytrzymał
i zwrócił się do mnie bezpośrednio:
„Andrzej – a ty wiesz, że teraz przemierzamy Dolinę Śmierci?”. Szybko
przeszukałem pamięć: ależ tak, no
pewnie! O tym miejscu znalazłem
wzmiankę tylko w jednej książkowej
pozycji wydanej w języku polskim
dawno temu. Dolina Śmierci jest
miejscem szczególnym dla Kazachów. Związana jest z wielką wojną,

jaką prowadzili ze swoimi sąsiadami
ze wschodu – Dżungarami w I połowie
XVIII wieku. Zawierucha trwała
kilkanaście lat. Dżungarowie zdominowali region, a ich działania
koncentrowały się na eksterminacji
ludności miejscowej. Według niepotwierdzonych szacunków, około
1,1 mln Kazachów poniosło śmierć
w wyniku wojny (jako żołnierze
i jako cywile). Tylko nieco ponad
300 tys. z nich zostało zamordowanych przez swoich oprawców na tej
brunatno-żółtawej ziemi ciągnącej
się na przestrzeni 200 km u podnóży
Tien-Szan. W Europie mamy swoje
miejsca tragicznej historii. Kazachstan ma swoje. Szkoda, że tak niewiele w Polsce o tamtych wydarzeniach
się pisze. Czyżby czas robił swoje,
a może są traumy godniejsze i inne
zasługujące na mniejszą uwagę? Dla
Kazachów do dziś wydarzenia
sprzed 300 lat budzą emocje. Ponieważ
Ujgurzy są spadkobiercami tradycji
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Elementy wspaniałej wieczornej uczty, od
lewej „sguszczonka” i masło domowej roboty,
w centralnym miejscu stoją czasze z konfiturą z kwaśnicy i do tego po prawej stronie
domowe racuchy

dżungarskiej, nawet obecnie traktowani są we wschodnim Kazachstanie z niezwykłą nieufnością. Można
to było poczuć w odwiedzonej przez
nas wcześniej wiosce Bayseyt. Płaskowyż o nazwie „Dolina Śmierci”
wyjaśnił jeszcze jedną zagadkę. Kiedy
spoglądaliśmy na bezkresny step
i góry odległe od nas o dobre 50 lub
60 km, ale jakby na wyciągnięcie
ręki. Powoli chylące się ku zachodowi słońce wspaniale je oświetlało, ale
my zadawaliśmy sobie pytanie: jak
tu jest w zimie, kiedy temperatura
spada do ponad 40 stopni poniżej
zera? Okazuje się, iż Dolina Śmierci
zasługuje na swoją nazwę także
współcześnie. Notorycznie notuje
się przypadki zamarzania. A jednak
krajobraz jest urzekający. To jest jedno z tych miejsc, dla których przyjechaliśmy do Kazachstanu. Bezkres,
cisza, przestrzenie, spokój. Tylko
lekki świst wiatru przypomina o grozie tego miejsca.

Domowej roboty chleb i masło i racuchy,
które można maczać albo w zagęszczonym
mleku kozim miejscowej roboty albo w konfiturze z kwaśnicy. Mleko nazywane tu „sguszczonką” smakuje jak dobrej jakości miód.

Przebiliśmy się przez kolejną partię
wzniesień, gdzie jeszcze w czasach
ZSRR wydobywano rudę żelaza.
Nasz cel to wioska Saty, położona
już w górach. Mamy spędzić tam
kilka dni odkrywając Jeziora Kolsai.
Do Satów przyjechaliśmy już po
zmroku. Ostatnie 40 km drogi zajęło nam prawie 2 godziny. Według
informacji w sieci, do Satów miał
ponoć kursować autobus. Widząc
stan drogi raczej nie wydawało się to
możliwe. Niestety znów należało
zatem zaktualizować wiedzę pochodzącą z Internetu. Dom Pana Serika

i Pani Nurböbek był jednym z okazalszych w wiosce. Murowany,
dobrze ogrzewany. Przed wejściem
zdjęliśmy nasze buty. Przeszliśmy
następnie przez przedpokój i kuchnię. W tej ostatniej od razu rzuciły
się nam dwie rzeczy w oczy: bardzo
duża, nowoczesna lodówka piętrząca
się aż po sam sufit i ogromny samowar
stojący na stole. Rozpakowaliśmy się
w naszym pokoju. Zanim rozpoczęliśmy kolację przyszła zła wiadomość. W górach spadł śnieg i droga
do urokliwego Jeziora Kaindy jest
nieprzejezdna, nawet dla pojazdu
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Mgła schodząca do Jeziora Kolsai

W takiej jurcie nad
pierwszym jeziorem
Kolsai również można
zanocować
Jurta w środku może
pomieścić nawet 20
osób
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z napędem na cztery koła. Mieliśmy
zasępione miny. Tyle się telepaliśmy,
a na dzień dobry odpadła nam jedna
z głównych atrakcji pobytu. Lekko
podminowani usiedliśmy za stołem.
To, co tam zobaczyliśmy spowodowało, iż na trochę zapomnieliśmy
o przykrościach: domowej roboty
chleb i masło, wspaniała zupa i na
końcu najważniejsze – racuchy, które
można było maczać albo w zagęszczonym mleku kozim miejscowej
roboty albo w konfiturze z kwaśnicy.

Mleko nazywane tu „sguszczonką”
smakuje jak dobrej jakości miód. Ma
kolor beżowy. Chleb, odrywany palcami, macza się w czaszce z mlekiem
i następnie spożywa. Zaś kwaśnica
funkcjonuje u Kazachów pod nazwą
„barbaris”. Jej smak należał do jednych z największych odkryć i niespodzianek podczas całego pobytu
w Kazachstanie. Ma kolor wiśniowy,
niemal czarny i jasne, małe pesteczki
wielkością podobne do tych z winogron. Cały owoc z pestkami służy do
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przewiózł ją przez góry. Dokładnie
30 dni potem na drugą stronę pasma
Tien-Szan, do ojca dziewczyny, udała się rodzinna delegacja kuzynów
pana Serika z prośbą o rękę porwanej. On osobiście tego by nie zrobił,
ponieważ pewnie żyw już by nie
wrócił. I tak pani Nurböbek od ponad 40 lat pracuje w miejscowej
przychodni 3 godziny dziennie, zaś
pozostałą część dnia przeznacza na
opiekę nad domem. Pan Serik zaś
był żołnierzem, a teraz jest szefem
miejscowego odcinka straży granicznej. Pracę ma ciężką, ponieważ
jego głównym zadaniem jest ściganie kontraband narkotykowych oraz
niestety islamskich grup bojowych
złożonych z kilku osób, jakie czasami operują wzdłuż granicy kazachsko-kirgiskiej. Kiedy odwiedziliśmy
Saty do małżeństwa gospodarzy
przyjechały wnuki jednej z córek
mieszkające w sąsiedniej wiosce.
Wypad nad Jeziora Kolsai był
średnio udany. Zobaczyliśmy tylko
tzw. pierwsze jezioro, położone na
wysokości 1 550 m n.p.m., około 30

Do czarki nalano właśnie 2 łyżeczki mleka
Po prawej stronie
mamy herbatę z małą
ilością esencji. Na jej
kolor wpływa stała ilość
mleka; po lewej stronie
mocna herbata sütpień
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wyrobu konfitury. Jak się ją sporządza? To wielka tajemnica, pilnie
strzeżona przez wszystkie tutejsze
gospodynie domu. Konfitura była
tak przepyszna, że każdego dnia na
śniadanie i na kolację chlebek i racuchy bardzo szybko przewijały się
przez moje ręce razem z kolejnymi
łyżkami dżemu. Dosłownie nie mogłem się powstrzymać.
Pani Nurböbek jest Kirgizką.
Urodziła się po drugiej stronie gór
(w linii prostej od nas jakieś 30 km),
w sąsiednim Kirgistanie, w wioseczce
o identycznej nazwie jak nasza
kazachska. W czasach ZSRR granicy nie było. Zatem pan Serik, jako
młody chłopak, często wędrował po
górach i pewnego dnia zapuścił się
bardzo daleko od swoich stron.
Zawitał do kirgiskich Satów. Tam
poznał młodą dziewczynę, która
świeżo wróciła ze stołecznego Frunze
(dziś Biszkek – stolica Kirgistanu)
z dyplomem pielęgniarki. Nie wiedziała, że szykuje się właśnie porwanie, zwyczaj praktykowany przez
mężczyzn także i dziś. Pan Serik
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minut jazdy z Satów. Pogoda starała
się nam popsuć wrażenia, jak tylko
mogła. Obeszliśmy w ciągu 3 godzin
całe jezioro, w strugach deszczu.
W pewnym momencie nadeszła
mgła, która sprawiła, iż okolica
nabrała niezwykle mistycznego charakteru. Wróciliśmy przemoknięci
do szpiku kości i spędziliśmy resztę
dnia w Satach, aby się wygrzać.
Wieczorem zakosztowaliśmy kazachskiej bani.
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W czasie odpoczynku zaplanowałem sobie, że dobiorę się do samowaru stojącego w kuchni i sprawdzę
jak to jest z herbatą. Pani Nurböbek
akurat wróciła z pracy. W czasie naszego pobytu ani razu się nie
uśmiechnęła do nikogo. Teraz popatrzyła na mnie. Miała surową twarz
jakby naznaczoną życiem i górskim
wiatrem. Zapytałem, jak Kazachowie
sporządzają herbatę. Ona po kolei
mi wszystko wytłumaczyła.
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Otóż herbata kazachska nazywa
się „sütpień çay”. Dosłownie oznacza
to herbatę z mlekiem. Samowar ma
kranik z wrzątkiem. Przed nim stoi
mniejszy czajniczek z esencją herbacianą. Do czaszki na dno nalewa się
z małego, białego dzbanuszka dwie
stołowe łyżeczki mleka zagęszczonego
(ale nie mającego nic wspólnego
z tzw. „sguszczonką”). Mleko to bardziej przypomina śmietankę. Potem
zalewa się je esencją herbacianą
mniej więcej do 1/3 wysokości czarki. Resztę naczynia zajmuje wrzątek.
Pani Nurböbek zaznaczyła też, że
w odróżnieniu od ujgurskiego etkin,
gęstość i tym samym smak sütpienia
reguluje się ilością esencji herbacianej,
a nie mlekiem. Herbata mocniejsza,
to większa dawka czystej esencji.
Ostatniego dnia Saty żegnały nas
deszczem. Słońce zaczęło przebijać
przez chmury dopiero gdy wyjechaliśmy z gór z powrotem na step.
Zmierzaliśmy do Kanionu Czaryńskiego, kazachskiego „Kanionu
Kolorado”, uważanego za jeden z cudów świata i znajdującego się pod
ochroną UNESCO. Cały wąwóz
ciągnie się na długości 190 km.
W swojej środkowej części posiada
niezwykle wyrzeźbione ściany z różnorodnymi formami skalnymi przypominającymi zwierzęta, zamki,
czasami nawet też znane postacie.
Kanion Czaryński to było jedno
z tych miejsc, dla którego obejrzenia
przyjechaliśmy do Kazachstanu.
Dlatego bardzo ucieszyliśmy się,
kiedy słońce na dobre zawitało
podczas schodzenia na dno kanionu.
Spacer zaczął się zupełnie niepozornie.

Kanion Czaryński, uważany jest za jeden
z cudów świata i znajduje się pod ochroną
UNESCO. Cały wąwóz ciągnie się na długości
190 km. W swojej środkowej części posiada
niezwykle wyrzeźbione ściany z różnorodnymi
formami skalnymi Było to jedno z najpiękniejszych miejsc, jakie zobaczyliśmy w Kazachstanie. Jedno z najpiękniejszych, jakie
widzieliśmy kiedykolwiek.
Wokół nikogo nie było, tylko my
i skały. Po trzecim zakręcie naszym
oczom ukazało się całe piękno tego
miejsca. Po obu stronach można
było oglądać strome ściany poprzecinane mniejszymi wąwozami
i zakończone potężnymi blokami
skalnymi przypominającymi mury
twierdz, baszty, wieże. Następnie zaś
można było obserwować mniejsze,
ale też bardziej wyrafinowane formy
w postaci kapelusików, głów zwierzęcych. Nasza własna wyobraźnia
dodała też sporo do tego fantastycznego, księżycowego krajobrazu.
Ściany kanionu sięgają ponoć 80
metrów. Z perspektywy dna wąwozu
wydawało się, że są o wiele wyższe.
W pewnym momencie droga zaczęła się obniżać i można było
obserwować dalszą perspektywę
krętych wąwozów. Końca kanionu
nie było widać. Słońce wspaniale
oświetlało żółtawo-rdzawe skały.
Co rusz zatrzymywaliśmy się przy
jakimś ostańcu, który prowokował
u nas do zgadywania jakiż to znany
aktor lub pisarz spoczął tu, ponieważ
nie mógł oderwać oczu od piękna

tego miejsca. Na końcu kilkukilometrowej ścieżki czekała na nas
kolejna niespodzianka, czyli miejsce, w którym można przenocować
w jurcie, w domku gościnnym lub
rozbić swój własny namiot. Jest też
kantyna, gdzie można zjeść. Obiekt
zupełnie nowy, dlatego brak jeszcze
jakichkolwiek informacji o nim
w sieci. Na krawędź kanionu wyszliśmy w tym samym miejscu, co początek marszruty. Było to jedno
z najpiękniejszych miejsc, jakie zobaczyliśmy w Kazachstanie. Jedno
z najpiękniejszych, jakie widzieliśmy
kiedykolwiek.
Andrzej Jagiełło

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