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Kapadocja – Turcja

Historia bywa przewrotna. 330
lat temu Europa z trwog¹ patrzy³a na zbli¿aj¹ce siê oddzia³y Imperium Osmañskiego. Dzisiaj to my
szturmujemy obecn¹ Turcjê na
skalê niespotykan¹ w przesz³oœci.
Ponad 200 000 Polaków rocznie za
swój wakacyjny cel wybiera w³aœnie
Turcjê. Dlaczego? OdpowiedŸ jest
prosta – bo blisko, tanio, piêknie
i egzotycznie. A tego wszystkiego
nie znajdziemy w ¿adnym innym
kraju. Nie bez znaczenia jest równie¿ podejœcie Turków do turystów
– wakacje tam to nie walka o przetrwanie, lecz czysta przyjemnoœæ.
Tylko ta cena paliwa! Mimo to
z wielk¹ pasj¹ odkrywców po raz
kolejny przemierzamy ten rozleg³y kraj, rozpostarty na styku
dwóch kontynentów. Za nami
Stambu³, Izmit, Ankara. Skrêcamy na po³udnie, zag³êbiaj¹c siê
w rozleg³e tereny centralnej Anatoli. S³oñce zaczyna rozpalaæ mijane krajobrazy. Nad asfaltem
unosi siê wibruj¹ce rozgrzane powietrze, rozmazuj¹ce zarysy drogi. Drzewa zamieniaj¹ siê w kar³owate krzewy. Klimatyzacja z trudem zbija kolejne stopnie w nagrzanym samochodzie. Nagle –
wielka bia³a równina. Skrêcamy na
niewielki parking, po którym
wiatr przetacza tumany drobnego piasku. Obok skromna knajpka, na której bielonych œcianach
t³ocz¹ siê rêcznie malowane reklamy. Kilkadziesi¹t metrów po ¿wirowej œcie¿ce i stajemy na krawêdzi wyschniêtego s³onego jeziora
Tuz Golu. Idealna bia³a powierzchnia zamkniêta migocz¹cymi w upale górami. Fenomen natury, na który trudno popatrzeæ
bez okularów przeciws³onecznych. Krótki spacer, kilka fotek
i ruszamy dalej.
PóŸnym wieczorem przyje¿d¿amy na kemping, który polecili
nam znajomi z Le¿ajska. W œwietle ksiê¿yca rozbijamy namiot
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Jeden z w¹wozów Kapadocji.

Dolina Mnichów – Pasabag.

wœród nielicznych, mizernych
drzew. Zmêczeni padamy w namiocie nie zwa¿aj¹c na kamienie
w¿ynaj¹ce siê w nasze cia³a.
Czwarta rano. Ciszê przerywaj¹
dziwne dŸwiêki. Wychodzimy
z namiotu i biegniemy na górny
poziom basenowej zje¿d¿alni.
Wokó³ naszego kempingu jak grzyby po deszczu rosn¹ balony.
W koñcu nastaje cisza przerywana sykiem p³omiennych jêzyków.
Z zachwytem ogl¹damy otaczaj¹cy nas spektakl, odbijaj¹cy siê
w wodzie basenu. Tak zaczê³a siê
nasza przygoda z Baœniow¹ Krain¹ – Kapadocj¹.
Kilka godzin póŸniej poznajemy gospodarzy kempingu. Turecka rodzina wita nas z pe³nymi
honorami. Tutaj nie jesteœmy anonimowymi turystami, tylko goœæmi. Zostajemy zaproszeni na porann¹, tureck¹ kawê i herbatê. Po
d³u¿szej rozmowie z gospodarzem
kempingu Osmanem, który wcieli³ siê w rolê przewodnika, ruszamy do „Doliny skalnych mieczy”.
Po chwili stajemy w os³upieniu na
jej dnie. Trudno uwierzyæ, ¿e stworzy³a to natura. Iglice, sterczyny,
kolumny, mami¹ skojarzeniami

przybyszy, którzy szybko nadali jej
now¹ nazwê „Dolina Mi³oœci”.
Kilka kilometrów dalej, kolejny
fenomen natury – baœniowe kominy Pasabag, wygl¹daj¹ce jak
mnisi wspinaj¹cy siê na wzgórze.
W jednym z nich wydr¹¿ona jest
pustelnia œw. Szymona, który przyby³ tutaj uciekaj¹c przed mieszkañcami Jerozolimy, a w³aœciwie
przed zamieszaniem jakie wywo³a³y jego cuda. Nieco dalej skalny
wielb³¹d i faluj¹ce wydmy. Niezwyk³oœæ Kapadocji to dzie³o trzech
wulkanów. Dziœ ich oœnie¿one
sto¿ki wygl¹daj¹ na spokojne, jednak 20 mln lat temu wybuchy
z ich kraterów pokry³y okolice
warstw¹ lawy, od³amków skalnych
i popio³ów, które z czasem zamieni³y siê w miêkki, porowaty tuf,
przykryty tward¹ skorup¹ bazaltu.
W wyniku erozji mniej odporne
fragmenty ska³ uleg³y skruszeniu.
Tak powsta³a podziwiana dziœ
przez turystów wielka galeria naturalnych rzeŸb.
Jedziemy dalej. W drodze towarzyszy nam w³aœciciel kempingu.
Jak nakazuje Turecka tradycja, nie
ma przyjemnoœci bez biznesu. Za
Osmanem trafiamy do wytwórni

dywanów, gdzie pod naszymi nogami l¹duje kilkanaœcie barwnych
kobierców. Jeden z nich wyceniony zosta³ na szokuj¹ce 60 000
euro. Chwilê póŸniej trafiamy do
wytwórni win, gdzie dajemy siê
skusiæ na kilka przeciêtej jakoœci
butelek. Pomimo naszych skromnych zakupów, prowizja l¹duje
w rêkach Osmana, a wycieczka
z nami warta by³a poœwiêconego
czasu.
Wieczorem zostajemy zaproszeni na kolacjê, na któr¹ zgodnie
z sugesti¹ gospodarza, kupujemy
grillowane kurczaki. Przy stole zasiad³a chyba ca³a wioska. Potem
podziêkowania dla nas za zakupy
i do jedzenia. Z ciekawostek kulinarnych przygotowanych przez
¿onê Osmana pijemy pikantny,
czerwony napój – Tursu suwu. Pozosta³oœæ po marynowaniu ogórków, papryki, buraków, marchwi,
czosnku i cebuli – turecka wersja
naszej „ogórczanki”.
Patrz¹c na ten rozleg³y teren,
czasami trudno zauwa¿yæ, ¿e naturê poprawia³ tu cz³owiek. Do
dnia dzisiejszego, wci¹¿ nie brakuje
ludzi, którzy mieszkaj¹ tu tak, jak
ich dziadkowie, w pomieszczeniach wyd³ubanych w skale. Trzeba przyznaæ, ¿e to ca³kiem wygodne lokum – latem jest ch³odno,
a zim¹, kiedy na zewn¹trz œnieg
i mróz – znacznie cieplej. Kiedy
rodzi siê kolejny cz³owiek zaczyna
siê dr¹¿enie nowego pokoju.
Z czasem ca³e góry zamienia³y siê
w najwiêksze naturalne wie¿owce
œwiata. Do dziœ nad wiosk¹ Uçhisar dominuje skalna piramida wygl¹daj¹ce jak szwajcarski ser. Niestety z czasem troglodyci musieli
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Naturalny wie¿owiec – Uçhisar.

opuœciæ swoje domostwa, gdy¿
wykuwanie kolejnych korytarzy
i pomieszczeñ zagra¿a³o stabilnoœci gór. Mieszkanie w takich warunkach mia³o i wady, o których
mieszkañcy nie mieli pojêcia. Kilka kilometrów st¹d znajduje siê
wioska Karain, w której ludnoœæ
zdziesi¹tkowa³a tajemnicza choroba. Dopiero po latach okaza³o siê,
¿e przyczyn¹ masowych zgonów
by³ ksenolit, podobny do azbestu
minera³ wulkaniczny, wystêpuj¹cy w du¿ej iloœci w ska³ach.
Nie wszystkie zabytki mo¿na
zwiedzaæ na w³asn¹ rêkê. Tak wiêc,
dzisiejsze popo³udnie spêdzamy
w towarzystwie kilkuosobowej
grupy i miejscowego przewodnika, by odkryæ tajemnicê podziemnych miast. Kiedy zaczê³y powstawaæ dok³adnie nie wiadomo, ale
najprawdopodobniej zaczêli je
dr¹¿yæ Hetyci w II w p.n.e. Mieszkañcy chronili siê w nich podczas
najazdów, a trzeba przyznaæ, ¿e
by³y to twierdze naprawdê trudne
do zdobycia. Gdyby nawet nieprzyjaciel znalaz³ wejœcie do takiego
miasta, przejœcia by³y blokowane
okr¹g³ymi, potê¿nymi kamieniami. Jesteœmy w jednym z takich
miast – w Derinkuyu. Mo¿na tutaj zejœæ na g³êbokoœæ 55 metrów,
czyli na 8 z prawdopodobnie 20
poziomów. Wewn¹trz: pomieszczenia sypialne, kuchnie, toalety,
sk³ady oliwy, winiarnie, magazyny
broni, stajnie, kaplice i miejsca
pochówku. Dostêp powierza zapewnia³y szyby wentylacyjne g³êbokie nawet na 85 metrów.
Do najbardziej cenionych zabytków Kapadocji nale¿¹ jednak skalne koœcio³y. Najwiêksze ich skupisko znajduje siê dolinie Göreme. Jest ich tu 360, choæ do zwiedzania udostêpniono zaledwie kilkanaœcie. Wiêkszoœæ pochodzi
z IX-XI wieku, ale wiadomo, ¿e
chrzeœcijanie zak³adali tu swoje
pustelnie du¿o wczeœniej. Ju¿
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Ods³oniêty fragment skalnego koscio³a w dolinie Göreme.

samo dotarcie do koœcio³ów wyzwala emocje. Czêsto trzeba pokonaæ ciasne klaustrofobiczne tunele, wspi¹æ siê na strome drabiny
czy przejœæ po skalnej pó³ce. Nikt
jednak nie bêdzie rozczarowany.
Wspania³e freski wynagrodz¹ poniesiony trud.
Kiedy s³oñce w zenicie, a upa³
zaczyna byæ dokuczliwy jedziemy
do doliny Ihlary. Zatrzymujemy siê
na punkcie widokowym, by spojrzeæ z góry na imponuj¹cy kanion.
Niepozorna rzeczka p³ynie 150 m
ni¿ej pomiêdzy pionowymi ska³ami. Wkrótce i my tam jesteœmy.
Po pokonaniu 300 schodków trafiamy do raju. Drzewa pistacjowe,
krzewy kamforowców, wszechobecna zieleñ. Mo¿na zanurzyæ
nogi w zimnej wodzie i podziwiaæ
kolejne skalne koœcio³y.
Wieczorem, Kapadocja zmienia
swoje oblicze, ska³y zaczynaj¹ p³on¹æ kolorami ognia, nad które
wdziera siê pulchniutki ksiê¿yc.
Mija kolejny dzieñ, a my nadal
odkrywamy nowe miejsca i widoki. Kiedy upa³ przestaje nam doskwieraæ, z przyjemnoœci¹ zasiadamy do klasycznej kempingowej
sa³atki, i kilku miejscowych przysmaków.
Pe³ni wra¿eñ, ale ci¹gle nienasyceni wstajemy o 4 rano. Dzisiaj
przygoda z dreszczykiem. Po kilkunastu minutach stoimy ciasno
upakowani w balonowej gondoli.
Niestety start to nie pionowy zryw,
a kilkudziesiêciometrowe szorowanie po ziemi. Potem kilka potyczek z krzakami i innymi startuj¹cymi balonami. W koñcu wzbijamy siê do góry. Widoki i adrenalina zatykaj¹ dech w piersiach.
Wznosimy siê na 300 m w górê
sk¹d doskonale widaæ jednego
z twórców tych przyrodniczych fenomenów – wulkan Erciyes Dagi,
a po chwili wciskamy siê do ciasnych w¹wozów. Ca³y czas doszukujemy siê miejsc, w których ju¿

Okr¹g³y g³az blokujacy wejœcie do podziemnego miasta.

Skalne wydmy.

byliœmy i które warto jeszcze zobaczyæ. Z nowej perspektywy œwiat
wygl¹da jeszcze piêkniej. Czas b³yskawicznie ucieka. Zmarzniêci,
przelatuj¹c tu¿ nad domami szukamy miejsca do l¹dowania. Niestety nie mo¿emy fotografowaæ
samego momentu l¹dowania,
musimy przykucn¹æ w ciasnej
gondoli i mocno siê trzymaæ. Zdarza siê, ¿e balon ci¹gnie za sob¹
gondolê, która jest ju¿ na ziemi.
Na szczêœcie, to by³o udane l¹dowanie. Kiedy emocje opad³y, lampka szampana i certyfikat lotu balonem. Sympatyczne zakoñczenie
kolejnej przygody.
Chwila odpoczynku i jesteœmy
obok miasteczka Selima, gdzie
wznosi siê skalny kompleks klasztorny zwany Twierdza Selime. W¹skimi tunelami z trudem wdrapujemy siê na wy¿sze kondygnacje,

Dolina Ihlary.

by stan¹æ tu¿ przed najwiêkszymi
tego typu budowlami w Kapadocji. Przyroda jednak upomina siê
o swoj¹ górê. Obrywaj¹ce siê skalne bloki ods³aniaj¹ niegdyœ ukryte
wewn¹trz góry koœcio³y.
Jak wiêkszoœæ miejsc na œwiecie,
równie¿ Kapadocja sta³a siê s³awna po medialnym sukcesie
Gwiezdnych Wojen – Georga Lucasa. Od kiedy nakrêcono tutaj
sceny do pierwszej czêœci kosmicznej sagi, turyœci ruszyli, by podziwiaæ ten nieziemski krajobraz.
I my powoli opuszczamy to miejsce, gdzie oprócz wspania³ych widoków, spotkaliœmy goœcinnych
i przyjaznych ludzi, pe³nych ¿yczliwoœci i radoœci z tego, ¿e jesteœmy w³aœnie tutaj, razem z nimi.
www.niezyklyswiat.com
You Tube – Niezwyk³y Œwiat – Turcja
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