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Pięć ziem

– Cinque Terre Włochy

Czy wiecie, ¿e Prawie 40 procent
najcenniejszych zabytków i dzie³
sztuki znajduje siê we W³oszech?
Ale przecie¿ W³ochy to nie tylko
bogate muzea, zadziwiaj¹ce budowle z czasów Imperium Rzymskiego, niezwyk³e dokonania Renesansu, ale to równie¿ wspania³e widoki zaœnie¿onych Dolomitów, ³agodnych wzniesieñ usianych cyprysami i oliwkami Toskanii, malowniczych zatok Kampanii i spalonej s³oñcem Sycylii.
Jednak, kiedy zjedziemy z utartych szlaków, przemierzanych
przez tysi¹ce turystów, znajdziemy
niezwyk³e miejsca, gdzie nie dotar³a masowa turystyka. Tutaj ¿ycie
toczy siê jak przed wiekami. Autokary nie wypluwaj¹ ze swoich
klimatyzowanych wnêtrz, objuczonych aparatami i kamerami
turystów, którzy zaliczaj¹ kolejne
miejsca. Tutaj, by nie zak³óciæ odwiecznego uroku, specjalnie nie
buduje siê szerokich dróg, wielkich
parkingów i gwarnych lotnisk.
Przemierzaj¹c po raz kolejny
W³ochy, doje¿d¿amy na wybrze¿e
Morza Liguryjskiego. Wpadaj¹ce
pionowo do morza ska³y, brak
piaszczystych pla¿, nie zachêca
turystów do przybycia w te strony.
A szkoda, bo widoki s¹ zachwycaj¹ce. Trzeba tylko zjechaæ z autostrady i nadmorskimi w¹skimi drogami, uparcie przemierzaæ liczne
serpentyny, zat³oczone miasteczka, tunele i wzniesienia. Ze znalezieniem kempingu nie bêdzie
³atwo. Ale œwiat nale¿y do cierpliwych. Po kilku próbach i my
wprost z tunelu wje¿d¿amy na
oryginalny kemping. Niewielka
recepcja, parking na kilka samochodów i zawieszone nad skalnym
urwiskiem tarasy, na których przytulone do ska³y, mieni¹ siê kolorowe namioty. Tarasy wysypane drobnym ¿wirem s¹ tak w¹skie, ¿e
z trudem mieœci siê na nich tylko
namiot. Przejœcie wzd³u¿ namiotów prowadzi po a¿urowej, meta22

Widok z Manaroli na miasteczko Corniglia.

lowej kratownicy uczepionej do
ska³. A pod ni¹ – kolejne namioty.
Jeszcze ni¿ej morskie fale rozbijaj¹ce siê o skromn¹, usian¹ drobnymi kamyczkami pla¿ê. Rozbijamy namiot, rozk³adamy ca³y turystyczny ekwipunek i z sykiem odpalamy ch³odne, puszkowe piwo.
Spogl¹daj¹c na malownicze wybrze¿e, ws³uchuj¹c siê w szum fal,
poch³aniaj¹c kolejne ³yki boskiego napoju, szybko zapominamy
o trudach dzisiejszego dnia. Wieczorna k¹piel w morzu i zapach
krewetek sma¿onych na oliwie
z dodatkiem znacznej iloœci czosnku i ostrej papryki, ca³kiem nas
rozleniwiaj¹. Takie widoki, smaki
i zapachy pamiêta siê do koñca
¿ycia.
Nastêpnego dnia rano, z pobliskiej Monegli wyruszamy poci¹giem do Riomaggiore, najdalej na
po³udnie wysuniêtego miasteczka
na wybrze¿u Cinque Terre. Ju¿
sama podró¿ poci¹giem sta³a siê
wielk¹ frajd¹, kiedy wspania³e widoki przerywa³a ciemnoœæ licznych
tuneli. Po kilkunastu minutach
jesteœmy na miejscu. Stacja prawie ca³kowicie znajduje siê w tunelu. Niewielki skrawek odkrytego peronu to budynek z kasami
i informacj¹ turystyczn¹, tu¿ pod
skalnym urwiskiem. Kilka kroków
dalej i jesteœmy w centrum pierwszego z miasteczek Cinque Terre –
Riomaggiore. Nie ma tutaj dwóch
budynków, które by³yby na tej samej wysokoœci, gdy¿ wioska jest
wciœniêta w œciany skalnego urwi-

ska. Nie ma tutaj te¿ zabytków,
ale widoki rekompensuj¹ najlepsze dzie³a. Pomiêdzy pastelowymi
elewacjami domów, przeciskaj¹ siê
strome schodki usiane donicami
z pachn¹cymi kwiatami i zio³ami.
Koty odpoczywaj¹ w cieniu zmursza³ych murów, a ptaki g³oœno figluj¹ nad naszymi g³owami. Zza

uchylonych, kolorowych okiennic
z zaciekawieniem spogl¹daj¹ staruszki, obok których w wielkich
s³ojach, kisz¹ siê cytryny. W niewielkim porcie ko³ysz¹ siê kolorowe ³ódki, obok których rybacy
uk³adaj¹ sieci po porannym po³owie. Tyko ha³aœliwe mewy, walcz¹ce o resztki z po³owów zak³ócaj¹
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Centrum Vernazzy na tle tarasowych poletek.

Chwila wytchnienia.

W oczekiwaniu na klienta

Wybrze¿e Liguryjskie i nasz tarasowy
kemping.

Pastelowe domy Manaroli.

Riomaggiore wciœniête pomiêdzy skalne urwiska.

wszechobecn¹ ciszê. W Riomaggiore zaczyna siê s³ynna œcie¿ka,
wij¹ca siê po nadmorskim urwisku, zwana Via d’Amore. Przemierzaj¹c „Œcie¿kê mi³oœci” prowadz¹ca do Manaroli, podziwiamy wspania³e widoki, s³uchamy dŸwiêku
fal uderzaj¹cych o ska³y, wdychamy s³onawe powietrze, a chwile
wytchnienia spêdzamy na niewielkich romantycznych ³aweczkach
obwieszonych k³ódkami, pieczêtuj¹cymi mi³oœæ zakochanych.
Cinque Terre to piêæ ma³ych
miasteczek usadowionych na ska³ach. Jedyne piêæ miasteczek na
œwiecie, gdzie mieszkañcy pracuj¹c przez wieki dali radê przekszta³ciæ ma³o urodzajny teren w p³odne tarasy, pe³ne ¿yciodajnych roœlin. Wyj¹tkowe œrodowisko, stworzone przez wybrze¿a i morskie
urwiska z licznymi grotami, zatokami i ma³ymi pla¿ami. Tysi¹ce
kilometrów murków sygnalizuj¹cych granice miêdzy polami upraw
winoroœli i gajami oliwnymi. Charakterystyczna wiejskoœæ, œredniowieczne osady, sanktuaria, widokowe œcie¿ki nadmorskie, to w³aœnie Cinque Terre.
Przed nami kolejne miasteczko
– Manarola. Kolejowa stacyjka
wciœniêta pomiêdzy skalne urwiska, uliczka o charakterystycznym
w³oskim klimacie i maleñki port.
To miasteczko z bajecznie koloro-

Nawet w sezonie ¿ycie p³ynie tutaj powoli.
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wymi domkami usadowi³o siê na
kamienistym, urwistym cyplu,
pomiêdzy dwoma imponuj¹cymi
ska³ami. Od strony morza podziwiamy typowe tarasy z winnicami
i charakterystyczne murki zabezpieczaj¹ce ziemiê przed osuniêciem. Przysiadamy na ³aweczce
obok wiekowych mieszkañców,
obserwuj¹c koty wtulone w stare
gliniane wazony stoj¹ce w cieniu
oleandrów i bugenvilii. Zapachy
³askocz¹ nasze nosy. Po chwili znajdujemy nowe miejsce pod kolorow¹ markiz¹, by zjeœæ typow¹
w³osk¹ pizzê – koniecznie na cienkim cieœcie. Idziemy dalej. Z peronu kolejowego usytuowanego na
skalnym urwisku doskonale widaæ,
najmniejsze miasteczko Cinque
Terre. Corniglia, wznosi siê na
szczycie przyl¹dka na wysokoœci
oko³o stu metrów, który opada
nagle w morze. St¹d wsiadamy do
poci¹gu i po kilku minutach jesteœmy w Vernazzie. Miasteczko,
najlepiej zachowa³o aspekt morskiej osady dziêki swojemu wygodnemu i bezpiecznemu portowi.
Wznosi siê na stokach otaczaj¹cych centrum z niewielk¹ pla¿¹
i portem. Spadziste i ciasne uliczki obni¿aj¹ siê w kierunku g³ównej promenady, która zamyka siê
na ma³ym placyku nad morzem.
W miniaturowych knajpkach
przesiaduj¹ turyœci, s¹cz¹c tutej-

Uliczki w miasteczkach Cinque Terre.

sze wino. Na piaszczystej pla¿y
mieni¹ siê nieliczne kolorowe parasole mi³oœników opalenizny.
W porcie dzieci popisuj¹ siê przed
nami skacz¹c z falochronów. Niegdyœ zamo¿ne kamienice, koœció³
o bogatej ornamentyce, wyraŸnie
wskazuj¹, i¿ poziom ¿ycia w tej
osadzie by³ wy¿szy ni¿ w innych
miasteczkach pod wzglêdem ekonomicznym i spo³ecznym. Nawet
dziœ prezentuje siê elegancko i szlachetnie, otoczone stromymi, kamienistymi brzegami. Nad miasteczkiem, na skalnym cyplu góruje wie¿a, zapewne pozosta³oœæ
po zamku. Wspinamy siê po kamiennych schodkach, malowniczo wij¹cych siê pomiêdzy ska³ami, na których usadowi³y siê miniaturowe knajpki, gdzie dwa, trzy
stoliki zachêcaj¹ turystów, wspania³ymi widokami i zapachem œródziemnomorskich przysmaków.
Ostatnie miasteczko Cinque
Terre – Monterosso zosta³o praktycznie zbudowane z domów-wie¿,
ustawionych przy ciasnych uliczkach. Bêd¹c nieprzerwanie ³upione stworzy³o najró¿niejsze modele obrony. Rezultatem jest pozosta³y w miasteczku zamek, trzy
okr¹g³e wie¿e na nadmorskim
urwisku oraz œlady muru obronnego.
W 1997 roku wybrze¿e wraz
z miasteczkami Cinque Terre zosta³o wpisane na listê œwiatowego
dziedzictwa UNESCO jako Park
Narodowy i Chroniona Strefa
Morska. Opuszczaj¹c ten malowniczy zak¹tek przypominamy sobie s³owa, którymi George Byron
okreœli³ Cinque Terre – „Raj na ziemi”. I chyba do dnia dzisiejszego,
s³owa te nie straci³y nic na aktualnoœci.
www.niezyklyswiat.com
YouTube – Niezwyk³y Œwiat –
W³ochy
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