7 NAJLEPSZYCH ODIZOLOWANYCH
KLASZTORÓW NA ŚWIECIE
W tych trudnych czasach, w związku z pandemią Covid-19, wielu
podróżnych poszukuje odosobnienia i mniej zatłoczonych miejsc. Z
tego powodu coraz większą popularnością cieszą się
niekonwencjonalne formy turystyki. W ciągu ostatnich kilku
miesięcy odnotowano wzrost zainteresowania turystyką przygodową
i destynacjami trudno dostępnymi. Ponadto, coraz większą
popularnością cieszy się turystyka pielgrzymkowa. Wynika to z faktu, że wiele klasztorów zostało
wybudowanych w odległych, niemalże niedostępnych miejscach, gdyż mnisi zawsze szukali
samotności i oddalenia od zgiełku. Nawet wśród nich, niektóre świątynie wyróżniają się złożonością
swojego położenia i trudnością w dotarciu do nich. W związku z tym Tourism-Review prezentuje 7
najbardziej odizolowanych klasztorów na świecie.

Taung Kalat (Mjanma)
Na południowy zachód od wulkanu Popa znajduje się niewielka góra Taung Kalat, która ma 737
metrów wysokości. Na jej szczycie znajduje się buddyjski klasztor, który można nazwać jedną z
najbardziej niezwykłych świątyń na świecie. Ze względu na swoje wyjątkowe położenie, klasztor
Taung Kalat ma podobno wiele mistycznych właściwości. Jest to jedno z najważniejszych centrów
pielgrzymkowych w kraju. Setki tysięcy buddystów i turystów przybywa tu, aby oddać cześć 37 Nats
(duchom) mieszkającym na górze. Do klasztoru można się wspiąć pokonując 777 stopni po schodach,
zbudowanych w formie zadaszonej pół-duchowej galerii. Na początku ścieżki schody są dość
szerokie, wykonane z kamienia, później są nieco bardziej zmienne, a na szerokich schodach znajdują
się również ławki do odpoczynku.

Paro Taktsang (Bhutan)
Paro Takstang, znany również jako Gniazdo Tygrysa, wisi na 3000-metrowym klifie w dolinie Paro i
jest jednym z najbardziej odległych klasztorów na świecie. Legenda głosi, że Guru Rinpocze przybył
tu na grzbiecie wielkiej tygrysicy, znalazł tu jaskinię i oddał się długiej medytacji. Klasztor ten został
zbudowany w 1692 roku i jest aktywnym klasztorem o ścisłej praktyce. Można się tam dostać pieszo
lub do pewnej wysokości na mułach. Wejście na górę nie jest łatwe, przewyższa 1000 metrów, a
zwiedzanie jest dozwolone tylko pod nadzorem przewodników i tylko w kilku pomieszczeniach.

Klasztor Phugtal (Indie)
Ukryty w odległym południowo-wschodnim regionie doliny Zanskar, wysoko w Himalajach, klasztor
Phugtal dosłownie wisi na klifie o wysokości 3800 metrów. Ten niezwykły klasztor został założony w
XII wieku przez Lamę Gangzem Sherap Sampo i obecnie mieszka tu około 70 mnichów. Zadziwiające
jest to, że mimo iż konstrukcja wykonana jest z cegieł błotnych, kamieni i drewna, przetrwała setki
lat. Absolutnie nie jest łatwo dostać się do samego regionu Ladakh, a potem trzeba jeszcze pokonać
drogę do doliny Zanskar i stamtąd pieszo udać się do klasztoru.

Wisząca Świątynia (Chiny)
Następnym odizolowanym klasztorem na liście jest Wiszący Klasztor, który znajduje się u podnóża
góry Heng Shan, 65 kilometrów od miasta Datong. Został zbudowany w 491 roku i pozostał prawie
nietknięty. Podczas jego budowy zastosowano unikalną technikę: belki jako podstawa zostały do
połowy wbite w górę. W ten sposób podtrzymywana jest sama góra. Klasztor jest niezwykły również
dlatego, że łączył w sobie buddyzm, konfucjanizm i taoizm. Wewnątrz można zobaczyć posągi
Siakjamuniego, Konfucjusza i Laozi. Obecnie klasztor trudno nazwać niedostępnym. Został on
otwarty dla turystów i miliony ciekawskich Chińczyków zalewają to miejsce. Nie wyklucza to jednak
faktu, że dawniej mnisi żyli tu w odosobnieniu.

Monaster Ostrog (Czarnogóra)
Ostrog nie jest najstarszym klasztorem w Czarnogórze, ale jest bardzo popularny i z pewnością jest
jednym z najbardziej odosobnionych klasztorów w kraju. Prawosławni pielgrzymi odwiedzają go
niemal tak często jak Bazylikę Grobu Pańskiego w Jerozolimie. Został zbudowany w XVII wieku, ale
jaskinie w tutejszych skałach służyły mnichom jako schronienie znacznie dłużej. Dziś Ostrog jest
funkcjonującym klasztorem, w którym mieszka 12 mnichów. Miejsce to jest również otwarte dla
turystów. Klasztor znajduje się 8 kilometrów od autostrady łączącej Podgoricę i Nikšić. Do Ostroga
można dojechać autobusem lub samochodem, należy jednak pamiętać, że droga jest górzysta, co
oznacza, że jest zwężona i kręta, a więc tylko doświadczony kierowca może ją pokonać.

Klasztor Kye Gompa (Indie)
Innym bardzo ciekawym i odległym klasztorem jest Kye Gompa w Indiach. Widoki z tego klasztoru
przypominają nieco krajobrazy z filmu Władca Pierścieni. Tybetański klasztor buddyjski znajduje się
w wiosce Ki, w Himalajach na wzgórzu na wysokości 4166 metrów nad poziomem morza z widokiem
na dolinę Spiti. Klasztor przeszedł przez wiele wstrząsów, takich jak ataki, trzęsienia ziemi i
grabieże, ale przetrwał. Dziś klasztor jest domem dla około 300 osób. Turyści są tu również mile
widziani i mogą dostać się do klasztoru autobusem lub taksówką z Kaza lub Kibber lub pieszo
stamtąd.

Meteory (Grecja)
Wśród wszystkich odosobnionych klasztorów na całym świecie, nie można pominąć słynnych
prawosławnych klasztorów Meteory. Świątynie te położone są na wysokich klifach w środkowej
Grecji. Atanazego, nie musiał wspinać się na skałę, gdyż na zawrotną wysokość wyniósł go orzeł. Dla
laików jednak jedynym sposobem dotarcia tam są żmudne schody. Ale nawet to jest dobre, biorąc
pod uwagę, że do lat 20. ubiegłego wieku trzeba było używać lin i specjalnych siatek. Klasztor znany
jest również z kręcenia scen do filmu Jamesa Bonda Tylko dla twoich oczu.
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