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sanego na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO (podobnie jak pozostałości
dawnej stolicy NISY). Choć to kraj muzułmański, to mało tu zabytków sakralnych (niewielu jest tu praktykujących, religia to tu raczej ludowy zwyczaj) poza
wybudowanymi na polecenie prezydenta ogromnymi meczetami, świecącymi
pustkami. Z pomieszania dawnych wpływów islamu i tradycji jest chyba ubiór
miejscowych kobiet. Wszystkie noszą długie, kwieciste suknie i takież kolorowe
chustki na głowie. Na niezbyt ciekawej pustyni warto zobaczyć stale płonący
gaz w leju, przypominającym krater wulkanu ( w latach 60-tych ub. stulecia
zapadła się ziemia w jednym z odwiertów). Europejczyk będzie zadowolony z
tutejszej kuchni, ze znakomitymi szaszłykami i pielmieniami . Na terenie kraju
dobra i tania komunikacja samolotowa i kolejowa (drogi tragiczne). Z Polski najłatwiej tu dostać się samolotem, przez Istambuł. �
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Kiedy wylądowałem nocą w stolicy TURKMENISTANU – liczącym blisko 800 tysięcy ASZCHABADZIE, przez moment miałem złudzenie, że
jadę ulicami Las Vegas. Dawno nie widziałem
w jakimkolwiek mieście tak kolorowej iluminacji
prawie wszystkich budynków. Miasto właściwie
od nowa wybudował SAPPARMYRAT NYYAZOW
(były generał KGB, były I Sekretarz tutejszej partii
komunistycznej) – pierwszy Prezydent powstałego w 1991 roku TURKMENISTANU. Ogłosił się
„Ojcem wszystkich Turkmenów” czyli TURKMENBASZĄ, na co dzień łamiąc prawa człowieka, zalecał stosowanie tortur w stosunku do opozycji,
a nepotyzm i kult jednostki obowiązują do dziś,
choć dożywotni Prezydent zmarł w 2006 roku.
Kiedy objął władzę kazał wybudować monstrualną stolicę z białego marmuru (miasto często zwą
białym miastem). Wszystkie budynki, włącznie z
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mieszkalnymi wieżowcami, pokryte są kamieniem
sprowadzanym z Hiszpanii i Włoch. Gigantyczne
budowle, bulwary i aleje projektowali artyści z
Francji i Turcji. W mieście położonym na pustyni
posadzono 22 miliony drzew (do każdego doprowadzona woda), urządzono tysiące podświetlanych fontann, dziesiątki marmurowych placów,
setki pomników, z pokrytymi złotem pomnikami
Turkmenbaszy włącznie (największy ma na sobie
19 kg złota). Siedziby urzędów i ministerstw to
swoiste „bizantyjskie” pałace, przypominające
trochę architekturę socrealizmu. Dzieło założyciela kontynuuje dziś kolejny Prezydent BERDIMUHAMEDOW (z zawodu dentysta), spoglądający z ogromnych bilbordów na każdej większej
ulicy. Niektóre z ulic – alei mają 8 pasów ruchu
i niewielki ruch samochodowy ( na auto stać
tylko bogatych, którzy są blisko władzy). Przed

większością pomników stoją warty honorowe .
Można zadać sobie pytanie, skąd takie bogactwo w stolicy kraju większego od Polski (w 90%
leżącego na pustyni Kara-kum) , gdzie średnia
pensja to 400 $, a emerytura 200? Otóż Turkmenistan to czwarta na świecie potęga gazowa.
To petrodolary wpompowywane są w szaleńcze
pomysły budowania gigantycznej stolicy, z monstrualnie rozbudowaną administracją ( są tu m.in.
ministerstwa… ds. dywanów, koni itp.). Siedziby tych instytucji mogą wielkością i wyglądem
przyćmić niejeden europejski pałac. Jak można
się domyślać, na prowincji tego kraju widzimy
biedę , zacofanie, ludzi żyjących z uprawy bawełny i hodowli owiec, na ziemi wyrwanej pustyni.
Turkmenistan to teren dawnego „JEDWABNEGO
SZLAKU”, dlatego warto zobaczyć MARY – ruiny
jednego z największych miast na tym szlaku, wpi-
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