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TEKST Marta Zaraska

Jedwabiście
Uzbekistan

wszystkie drogi prowadzą do samarkandy

Plac registan  
w samarkandzie. 
Wbrew pozorom 
nazwa ta po persku 
nie oznacza błękitu, 
ale śnieżną biel
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DOOKOŁA EUROPY ❘ SZKocJa

na stopniach XVi-wieczne-
go meczetu siedzi kilku sta-
ruszków. Mają spalone słoń-
cem twarze i tradycyjne, 
kanciaste czap-

ki na czubkach głów. niedaleko nastolatek, któ-
ry odbija piłkę o ścianę pięćsetletniej medresy  
Mir-i-arab. Oprócz nich, nikogo. a przecież sto-
ję na jednym głównych placów miasta, wpisa-
nego na Listę światowego dziedzictwa Une-
scO! Gdyby buchara leżała w europie, albo na 
dalekim wschodzie dawno już z pewnością by-
łaby zadeptana przez turystów. ale leży w azji 
środkowej, w pół drogi od tego, co większość z 
klientów biur podróży uważa za ciekawe i god-
ne wydania oszczędności z całego roku. w pół 
drogi od chin, w pół od Paryża. w połowie Je-
dwabnego szlaku.  

❁ ❁ ❁

Herbata, przyprawy, jedwab, 
porcelana… choć od dawna nie suną już 
przez bucharę karawany, wciąż czuć w mieście 
atmosferę dawnych targów.  przeładunków, ku-
pieckich ustaleń.  to tu handlarze z aleppo i bag-
dadu spotykali swoich biznesowych partnerów z 
chińskiego kaszgaru czy indyjskiego dźharkhan-
dy, a pośrednicy i sklepikarze zbijali fortuny. to 
tu toczyło się życie naukowe i artystyczne, któ-
re miało wpływ na cały, nie tylko muzułmański 
świat. najlepszym przykładem jest awicenna, 
syn urzędnika podatkowego, który już w wieku 
18 lat został lekarzem tutejszego władcy nuh ibn 
Mansura. a potem jednym z najwybitniejszych 
filozofów średniowiecza. drugim wielkim synem 
buchary jest Ferdousi, poeta z Xi w., autor szah-
name, narodowego eposu Persów i tadżyków. 

Jest już wieczór, miasto stopniowo odżywa. za 
dnia temperatura sięga 42 st. w cieniu (w słońcu 
termometr pewnie by się stopił). aby nie spło-
nąć żywcem musiałam przemykać od cienia do 
cienia, nieustannie schładzając czoło wilgotną 
chusteczką a podeszwy tenisówek zaczęły mi się 
topić od chodzenia po rozpalonych chodnikach. 
dziennie wypijam co najmniej cztery litry wody. 
trudno uwierzyć, ale zimą otaczająca miasto pu-
stynia kyzył-kum pokrywa się śniegiem, a mróz 

potrafi sięgać -20 stopni. Już wiem, że najlepiej przyjechać 
do Uzbekistanu wiosną lub jesienią. 

❁ ❁ ❁

MuzułMańskicH zabytków są 
w bucHarze dziesiątki: najstarszy 
meczet pochodzi jeszcze z iX wieku a w jego pod-
ziemiach mieszczą się V-wieczne ruiny świątyni 
zoroastriańskiej wybudowanej na ruinach jeszcze 
starszej, buddyjskiej. zaczynam się martwić, że 10 
Gb pamięci w aparacie nie starczy na uwiecznie-
nie tych wszystkich misternych mozaik, turku-
sowych arabesek, idealnie proporcjonalne wież, 
ogromnych błękitnych kopuł. 

Mnie najbardziej pociąga plac wokół minaretu 
kalon, 47-metrowej wieży z 1127 r.  wygląda jak-
by była w części zrobiona z koronki, ale to pozory. 
Jest mocna i stabilna.  została skonstruowana tak 
by wytrzymywać nawet silne trzęsienia ziemi. i od 
900 lat jej się to udaje. z jednej strony minaretu 
mieści się medresa Mir-i arab (ta o której ścianę 
nastolatek kopał piłkę), z drugiej meczet kalon. 
Oba budynki lśnią od kunsztownych, niebieskich 
wzorów. i mają siłę magnesu. Przychodzę tu i rano, 
i w południe, i na zachód słońca. 

Obserwuję bucharskie życie: rozklekotane łady 
powoli toczące się drogą, dzieciaki bawiące się w 
berka na placu przed minaretem. w bucharze 
zabytki wtopione są w miasto, idealnie pasują do 
ulepionych z ziemi domów i wąskich uliczek. nie 
ma tu postkomunistycznych bloków, sieciowych 

125 
I TUTAJ COŚ O 

UZBEKISTANIE
JAKAŚ CIEKA-

WOSTKA 
kosztował bet-

onowy falochron 
wybudowany przez 
Japończyków, który 

ma odsunąć  
w czasie zatopienie 

Malediwów. Według 
prognoz wyspy mają 

zniknąć pounąć  
w czasie zatopienie 

Malediwów. Według 
prognoz wyspy mają 

zniknąć pounąć  
w czasie zatopienie 

Malediwów. Według 
prognoz wyspy mają 

zniknąć pounąć  
w czasie zatopienie 

Malediwów. Według 
prognoz wyspy mają 

zniknąć pod 

restauracja 
w Bucharze. Można 
jeść na siedząco, 
można na leżąco

Mężczyzna w 
tradycyjnej czapce 
duppi. Młodzi chłopcy 
chodzą już jednak z 
gołymi głową
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AzjA ŚrodkowA ❘ UzbEKiSTan
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sklepów. nie ma zakorkowanych, roztrąbionych ulic. zamiast 
tego jest leniwy spokój, cisza zakłócona jedynie dobiegającą z 
jakiegoś okna tradycyjną muzyką. w powietrzu unosi się za-
pach świeżo pieczonego chleba   – lepioszki. Można ją kupić 
na każdym rogu, zazwyczaj od starszych  kobiet. to praw-
dopodobnie najlepsze i najpiękniejsze pieczywo na świecie. 
każdy placek zdobi dziurkowany wzorek.

❁ ❁ ❁

do popicia lepioszki najlepsze są uz-
beckie wina (choć Uzbekistan jest krajem muzułmań-
skim, alkohol jest tu łatwo dostępny). na ich degustację uda-
ję się do budynku starego karawanseraju, czyli zajazdu dla 
karawan. Lutfiya achilova, enolog, wita mnie z uśmiechem i 
stawia na stole najpierw uzbecką, a potem polską flagę. Jest 
przygotowana na turystów z prawie każdego kraju. Prawie, 

bo  jak sama przyznaje ostat-
nio zaskoczyli ją podróżnicy 
z wysp Owczych. takiej fla-
gi jeszcze nie ma, a za duń-
ską mogliby się obrazić. kto 
szczególnie lubi uzbeckie 
wina? – co ciekawe, irańczy-
cy – mówi achilova. – skoro 
u siebie nie mogą, to przy-
jeżdżają do nas. Piją, proszą 
o dolewki i zwykle kończy się 
śpiewami – zdradza. Ja degu-
stuję z umiarem, choć muszę 
przyznać, że uzbeckie wina 
są na prawdę pyszne. tym 
bardziej godne podziwu, że 
klimat do uprawy winorośli 
Uzbecy mają ciężki – susza, 
upały, mrozy. na koniec de-

mawiam herbatę i siadam po turecku na wściekle koloro-
wych poduchach przy jednym z niskich stołów stojących w 
ogrodzie. w Uzbekistanie jada się niemal na leżąco, i szcz. 
Jak w każdym uzbeckim domu, hotelu i restauracji dzbanek 
i miseczki do picia mają niebiesko-złoto-biały wzór, przypo-
minający kwiat bawełny (roślina stanowi podstawę tutejszej 
gospodarki i to na jej uprawy poświęcono Morze aralskie). 
design piękny, więc pewnie dlatego serwisu nie sposób ni-
gdzie dostać. a przynajmniej turysta ma z tym spory kłopot, 
bo Uzbecy, z którymi rozmawiam, potwierdzają: każdy ma 
w domu dokładnie takie same filiżanki, talerzyki i półmiski. 
Made in Uzbekistan, oczywiście.

następnego dnia wstaję o 4.30, żeby zdążyć na wschód 
słońca. wszyscy zachwalają, że nad meczetami Registanu, 
placu będącego niegdyś centrum średniowiecznej samar-
kandy wygląda zjawiskowo. Oficjalnie kompleks ten jest z 
samego rana dla turystów zamknięty, ale jak to bywa w Uz-
bekistanie - jeśli postoi się przy strażnikach wystarczająco 
długo, wszystkie bramy da się otworzyć. nauczyłam się tego 
w taszkiencie - najpierw muzeum timurydów (dynastia za-
łożona przez timura, w 1370 r.) okazało się czynne po godzi-
nach, potem podobnie otwarto dla mnie muzeum Moyie Mu-
barek, gdzie znajduje się najstarszy, siedmiowieczny koran 
świata. O 5-tej rano jestem w Registanie praktycznie sama i 
mogę wejść gdzie chcę. chodzę cichymi krużgankami, po-

dziwiam misterne dzieła średniowiecznych rzemieślników. 
na koniec wspinam się na jeden ze strzelistych minaretów 
medresy Ulugbeka, by zobaczyć z góry skąpaną porannym 
światłem samarkandę. ten widok zdecydowanie wart jest 
zarwanej nocy.

tego samego dnia jadę taksówką przez Góry zarafszańskie, 
które są przedmurzem Himalajów. Mój cel to  shahrisabz, 
miasto w którym 9 kwietnia 1336 r. urodził się największy 
bohater narodowy Uzbekistanu - timur chromy, zwany też 
tamerlanem. droga prowadzi przez przełęcz takhtakaracha, 
na krętej szosie więcej jest kóz niż samochodów. samo shah-
risabz jest - w porównaniu do samarkandy - raczej skrom-
ne, jednak ruiny pałacu letniego timura świadczą o świetnej 
przeszłości tego miasta. dla mnie największą atrakcją jest 
jednak bazar - pełen ludzi, gwaru, zapachów świeżego cyna-
monu i szafranu. Miejsce gdzie w jednej budce można kupić 
i złociste chusty na głowę, i krwisty barani udziec.

❁ ❁ ❁

kiedyś żeby dotrzeć z saMarkandy 
do taszkientu karawana Musiała iść 
około tygodnia. dziś to teoretycznie krótka i przy-
jemna jazda pociągiem. teoretycznie, bo w praktyce pustynia 
daje mi popalić. Miało być trzy i pół godziny i klimatyzacja. 
Jest siedem godzin i piekarnik, bo generator nie działa. za 

 w samarkandzie, 
znajdują się 

najwspanialsze 
budowle 

muzułmańskiego 
świata. a także 

prawdopodobnie
najstarszy, liczący 

1300 lat koran

cyduję się kupić butelkę białego, wytrawnego shirazu dla 
rodziny w Polsce. cena? 12 tys. somów, czyli ok. 20 zł. wycią-
gam z plecaka reklamówkę banknotów. w Uzbekistanie no-
szenie portfela mija się z celem. najwyższy nominał to 1000 
somów. za obiad dla dwóch osób w przeciętnej restauracji 
trzeba zapłacić jakieś 25 tys., czyli spory plik. nic dziwnego, 
że Uzbecy mają godne podziwu zdolności w przeliczaniu 
banknotów palcami.

Po degustacji win wracam do mojego hotelu przez kryte, 
średniowieczne bazary. Manewruję pomiędzy straganamina 
których leżą ręcznie malowane szkatułki, puzderka, a przede 
wszystkim haftowane jedwabiem szale, poduszki, pościel, 
narzuty na łóżko. Przemykam się pod pracowniami, gdzie 
wykuwa się misy, talerze, dzbany. Rzemieślnicy kończą już 
pracę, odkładają pędzle i dłuta. Rozwijają na ziemi czerwo-
ne dywany, na których będą grać z przyjaciółmi w karty czy 
tryktraka. Rozkładają plasze, ustawiają pionki.

❁ ❁ ❁

po bucHarze, saMarkanda wydaje się 
nowoczesną Metropolią. są tu ruchliwe, 
szerokie ulice, banki, supermarkety pełne zachodnich pro-
duktów. znajduję tu i polskie krówki, i czekoladki wedla, a 
nawet mleko znad wisły. ale choć brak bucharskiej atmos-
fery, zabytki samarkandy i tak zachwycają. najbardziej te w 
kompleksie mauzoleów szah-i zinda. Prawda, że brzmi to 
jak z baśni tysiąca i Jednej nocy? i tak też wygląda.

to tu znajdują się jedna z najkunsztowniejszych budowli 
muzułmańskiego świata. drzwi w drzwi stoją XiV-wieczne 
mauzolea. niektóre z nich były tak świetnie pomyślane, że 
mimo upływu wieków nie wymagają remontu.  Jeden z bu-
dynków mieści grobowiec Qusam ibn-abbasa, kuzyna Moha-
meta, który według legendy przywiózł w Vii w. do Uzbeki-
stanu islam. w pełnym przepychu wnętrzu rozstawiono pod 
ścianami wąskie ławeczki. siadam na jednej z nich i podzi-

wiam piękną kopułę sufitu. nagle 
miejsce obok zajmuje mężczyzna 
w średnim wieku i zaczyna recy-
tować śpiewnym głosem wersety 
z koranu. to muezin, wzywający 
wiernych do modlitwy. Ma piękny 
głęboki, hipnotyczny wręcz głos. 

zrywa się wiatr, a niebo zło-
wieszczo ciemnieje. kiedy wy-
chodzę z kompleksu szah-i zin-
da, czuję na twarzy ostre smagania 
pyłu. zbliża się burza piaskowa. 
wszystko trwa tylko kilka minut i 
cichnie tak nagle, jak się zaczęło. 
Około 80 proc. Uzbekistanu to pu-
stynia, która od wieków próbuje 
wedrzeć się do miast. z piaskiem 
w zębach i we włosach wracam do 
mojego pensjonatu. Już od bramy 
uwodzi mnie zapach obiadu. za-

Zbiory bawełny. 
Uzbecy twierdzą, że  

ta od nich jest 
najlepsza na świecie

Na wsiach kobiety i 
mężczyźni wciąż 

jadają osobno.   ale 
zawsze pysznie!
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sPosoBy Na UZBekistaN

UZBekistaN

czas:10 dni
  koszt: 4 tys. zł  

(w tym bilet 
lotniczy)

Jednodniowy trekking po 
górach pod taszkientem z 
przewodnikiem - 580 zł 
od osoby

kompleks registan 
w samarkandzie, 12 tys. 
somów za wstęp (ok. 
20zł); godzina jazdy na 
wielbłądzie ok. 30 zł

oglądanie stacji metra 
w taszkiencie - bilet 600 
somów (1 zł); opera 
Narodowa w taszkiencie 
bilet 2 tys. somów (3,3 zł)

Manas art cafe, 
taszkient. Restauracja 
 w tradycyjnych (choć 
klimatyzowanych) 
jurtach; ok. 12 tys. somów, 
czyli 20 zł za obiad. 

restauracja Hotelu 
intercontinental; kuchnia 
europejska i uzbecka,  ok. 
70 zł za obiad. 

Hotel intercontinental 
107a amir temur street, 
taszkient; 560 zł  za 
dwójkę; blisko metra
www.intercontinental.com

 Hotel amelia - 1, Bozor 
Hoja, Buchara; 190 zł za 
dwójkę ze śniadaniem, 
tradycyjny dom z XIX 
wieku. 
www.hotelamelia.com

Na ulicy - lepioszka 
(domowej roboty 
chlebek) ok. 1 zł; 
szaszłyk  ok. 2-3 zł ; 

 jahongir B&B, chirokchi 4, 
samarkanda - 100 zł za 
pokój ze śniadaniem (jak 
zwykle w Uzbekistanie 
obfitym), rodzinny klimat 
http://jahongirbandb.com

tercontinental ma jeden pokój 
przystosowany dla niepełno-
sprawnych. Metro oraz niektóre 
kompleksy religijne (np. Registan 
w samarkandzie, czy chast-Imam 
w taszkiencie) mają podjazdy dla 
wózków, ale są one dość strome.  

  Warto WiedZieĆ
■ Przed 1928 r. w język uzbecki za-
pisywany był alfabetem arabskim. 
W latach 30., tak jak większość ję-
zyków tureckich, przeszedł na ła-
cinę. W 1940 stalin wprowadził 
cyrylicę. Uzbecy zdążyli już do niej 
się przyzwyczaić, gdy w 1992 r. po-
wrócono do łacińskiego systemu. 
oficjalnie, bo w praktyce przez lata 
dominował alfabet rosyjski. Dziś 
prasa, książki czy podręczniki do 
nauki drukowane są tylko w łaciń-
skimi literami.  
■ Lepiej ubierać się konserwa-
tywnie, zwłaszcza poza taszkien-
tem - kobiety w długie spódnice, a 
mężczyźni w długie spodnie (lub 
co najmniej za kolano). 
■ zawsze trzeba mieć przy sobie 
zameldowanie w hotelu, a jeśli je-
chało się pociągiem nocnym - bi-
let, który jest równoważny z za-
meldowaniem. 
■ każda cena to cena wyjściowa i 
zaniechanie targowania się może 
być uznane przez sprzedawcę za 
obraźliwe. 

  iNFo
■ Powierzchnia: 447 400 km2.
■ ludność: 28 mln
■ języki: uzbecki (urzędowy), ro-
syjski (zna go większość dorosłych 
obywateli)
■ religie: islam 88 proc., prawo-
sławie 9 proc.
■ Niepodległość: 1991 r., od zsRR
■ Waluta:  som. 100 Uzs = 0,19 zł

  kiedy

■ Najlepiej na wiosnę (kwiecień - 
maj) lub jesień (koniec września, 
początek października). Latem 
jest bardzo gorąco, ale za to ceny 
są niższe i niemal zupełnie nie ma 
turystów. 

  WiZa
■ Najlepiej załatwiać przez agen-
cję turystyczną w Polsce, która ma 
doświadczenie z uzbeckimi wiza-
mi (np. aina travel - www.aina.pl). 
Ewentualnie ubiegać się samemu 
o zaproszenie przez internet za 
pośrednictwem uzbeckiego biura 
podróży (np. stantours - www.
stantours.com) i z tym zaprosze-
niem udać się do ambasady.

 dojaZd
■ samolotem: air Baltic lata tanio 
przez Rygę (cena ok.350 euro w 
dwie strony), poza tym turkish 
airlines, aeroflot i czech airlines. 
■ Pociągiem: bezpośredni pociąg 
Moskwa - taszkient jedzie 65 go-
dzin, czyli trzy dni. cenowo wy-
chodzi niemal tak samo jak samo-
lotem. tylko wrażenia bezcenne!

 koMUNikacja
■ Najlepiej pociągiem. Uwaga, 
pociągi różnią się jakością. Najlep-
szy to „Registan”. cena biletu w 
pierwszej klasie taszkient-samar-
kanda to ok. 70 zł.
 ■ Niemal każdy samochód w Uz-
bekistanie to potencjalna taksów-
ka. Wystarczy zamachać, powie-
dzieć cel jazdy i zaproponować 
cenę. W taszkiencie dłuższy kurs 
to ok. 3 tys. somów, czyli 6 zł).

 NiePełNosPraWNi
■ Poza stolicą większość hoteli nie 
ma wind. W taszkiencie hotel In-

  PocZUj kliMat
■ książki: „Imperium” - Ryszard 
kapuściński (m.in o zagładzie mo-
rza aralskiego) oraz tego samego 
autora „kirgiz schodzi z konia”. Re-
portaż „obce Diabły Na Jedwab-
nym szlaku” Hopkirk Peter
■ Film: the keeper: the Legend of 
omar khayyam (2005) - dramat 
nakręcony w samarkandzie i Bu-
charze; 
■ Muzyka: Płyty „the silk Road: a 
Musical caravan”, „Music of cen-

tral asia Vol. 2”, składanka “cafe 
oriental” czy wydana przez Putu-
mayo „asian Groove”.

  WWW
uzbekistan-railway.blogspot.com 
świetny blog o podróżowaniu po-
ciągiem po Uzbekistanie
 www.advantour.com/uzbekistan
informacje o kraju
www.fitfortravel.nhs.uk/destina-
tions/asia-(central)/uzbekistan.
aspx - zdrowie (w jęz. angielskim)

a
r

c
h

iw
U

m

oknem niekończące się połacie bladego piasku i żwiru. całe 
szczęście, że mam przy sobie zamrożone butelki z wodą, któ-
rymi mogę się ochładzać. kiedy w końcu wysiadam w tasz-
kiencie, z ulgą spieszę w chłodne podziemia metra. nie ucho-
dzę jednak daleko, gdyż zatrzymuje mnie policja. Paszporcik 
do kontroli. Otworzyć plecak. Pokazać zameldowania (każdy 
turysta musi być zarejestrowany w hotelu i zawsze mieć przy 
sobie odpowiedni kwitek. Jak nie, to mandat - nawet do tysiąc 
dolarów). te zatrzymania przez policję to w taszkiencie pla-
ga. czasami trzeba się wylegitymować na każdej stacji metra i 
każdym przejściu podziemnym, i przy wejściu, i przy wyjściu. 
niektórzy zachodni turyści traktują „zbieranie” zatrzymań 
przez policję jako rodzaj zabawy - im więcej jednego dnia, 
tym lepiej. Policja pilnuje też, żeby nie robić zdjęć w metrze. 
nie wolno, bo to ważny obiekt wojskowy. a byłoby co foto-
grafować! taszkienckie metro jest jednym najpiękniejszych 
na świecie. każda stacja inna, wyłożona a to marmurami, a to 
granitem. są kryształowe żyrandole, malowane sufity, mozai-
ki. zakaz zakazem, a na internecie i tak można znaleźć stąd 
sporo fotografii. brawo dla odważnych!

❁ ❁ ❁

w stolicy przyszedł czas na paMiąt-
ki. w XVi-wiecznej medresie barak chan mieszczą się ma-
leńkie sklepiki, w których rzemieślnicy sprzedają i zarazem 
wyrabiają swoje produkty: malują precyzyjne miniaturki, 

haftują, rzeźbią i kują. Już z daleka słychać dźwięki dłuteł 
i pił. kiedy wchodzę do jednego z butików-warsztatów w 
drzwiach wita mnie młoda dziewczyna. w ofercie: pięknie 
haftowane jedwabnymi nićmi narzuty na łóżka, poszewki na 
poduszki, tradycyjne czapki duppi i kolorowe torby. widząc 
moje zainteresowanie dziewczyna tłumaczy mi, że wszystko 
to haftowane jest przez panny z uzbeckich wiosek. z takiego 
haftu kawalerowie mogą wyciągnąć sporo wniosków o chara-
terze dziewczyny i zdecydować czy warto ją poślubić. drob-
ny ścieg świadczy o cierpliwości, dobrze dobrane kolory - o 
guście, ciekawe, oryginalne wzory - o rozumie. dochodzę do 
wniosku, że ja z moją niezdolnością do haftowania na uzbecką 
żonę się nie nadaję i przechodzę do sklepiku obok. 

tam w oko wpada mi misternie zdobiona lakowa szkatuł-
ka. Piękna, ale droga. Przyglądam się jej dokładniej, jest lekko 
uszkodzona. Okej, kupię, ale za dużo niższą cenę. sprzedaw-
ca nie daje się zbić z pantałyku, podmalowuje ją dla mnie na 
poczekaniu. Przyglądam się cacku. i płacę za nią resztę bank-
notów, które zostały mi w reklamówce. tak dobija się targu 
na Jedwabnym szlaku. ■

marta zaraska – tUtaJ coŚ o toBIE I DotY-
czĄcEGo cIEBIE I UzBEkIstaNU

AzjA ŚrodkowA ❘ UzbEKiSTan

Wrota starego Miasta 
w Bucharze. kiedyś 

witały kupców 
jedwabnego szlaku, 

dziś turystów  


