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Ale czy tam jest bezpiecznie?

ALGIERIA 2017

ALGIERIA - Algierska Republika Ludowo-Demokratyczna. 

Jest to największe państwo w Afryce i dziesiąte co do wielkości na świecie. Obszary pustynne zajmują 80 % powierzchni tego państwa,

ponad siedem i pół razy większego od Polski. W 1830 roku na te tereny wkroczyli Francuzi i od tego czasu, aż do roku 1962,

Algieria była ich kolonią.

Algieria jest krajem muzułmańskim i ponad 97% ludności, to wyznawcy islamu. Chociaż katolicyzm wyznaje zaledwie 0,01%

mieszkańców, to do Algierii przybywa wielu pielgrzymów za sprawą wywodzącego się stąd św. Augustyna.
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Ale czy tam jest bezpiecznie? Tak reagowali znajomi na wieść, że jedziemy do Algierii.Według naszego MSZ bezpiecznie nie było

(i nadal nie jest, ostrzeżenie z marca 2017, aby wstrzymać się z podróżami wciąż wisi na stronie), ale znowu Algierczycy

na CouchSurfingu* zapewniali że jest, więc i my uznaliśmy, że można jechać. Skoro z pierwszym zadanym na CS* pytaniem poszło

tak dobrze, ośmieliliśmy się zadać kolejne, a mianowicie, czy ktoś z użytkowników CS mógłby nam przysłać zaproszenie, niezbędne

do ubiegania się o algierską wizę. Nie czekaliśmy długo, pomoc zaoferowało parę osób, przy okazji przyszły propozycje spotkań,

dostaliśmy też parę cennychwskazówek co warto zobaczyć, jak już będziemy na miejscu.

* Couchsurfing.org (CS) – jest to strona internetowa założona pod koniec 2002 roku przez Caseya Fentona z USA, która umożliwia znalezienie darmowego

zakwaterowania nawet w najdalszych zakątkach świata (noclegi w prywatnych domach lub mieszkaniach oferowanych także przez użytkowników strony).



Wizę załatwiliśmy bardzo sprawnie w ambasadzie w Warszawie, z planowaniem trasy też się nie grzebaliśmy. Wiedzieliśmy,

że chcemy zobaczyć Saharę (zajmuje 80% powierzchni Algierii więc w sumie trudno jej nie zobaczyć), wskoczymy więc na Trans-

Sahara Highway, która zaczyna się w Algierze i po 4.500 km kończy w nigeryjskim Lagos, ale my siłą rzeczy dotrzemy tylko

do Tamaransset , czyli jakieś 2.000 km od Algieru i stamtąd zawrócimy, kierując się na Oran. Proste, zwłaszcza na mapie, ale jak już

się zacznie w tę mapę zagłębiać, nasuwa się trochę pytań: jak z jakością drogi, co ze stacjami benzynowymi, najdłuższy odcinek

do przejechania to In Salah – Tamanrasset, prawie 700 km, z mapy raczej nie wygląda, żeby pomiędzy były jakieś zamieszkałe

oazy. Czy zdołamy pokonać ten dystans w jeden dzień? I znowu, co z tankowaniem na tak długim odcinku? Kwestię tankowania

załatwiły dodatkowe kanistry, z resztą nie było sensu zaprzątać sobie zawczasu głowy.

Kupiliśmy bilety na prom Marsylia - Algier i już wkrótce,

był początek października, znaleźliśmy się w algierskim porcie.

Zachęceni przez celników ominęliśmy sznury zapakowanych

pod sufit samochodów i ustawili pod jedynym wolnym

okienkiem, żeby wypełnić deklaracje celne. Z francuskiego

znaliśmy ledwie trzy słowa więc nieoceniona okazała się

pomoc poznanego na promie algierskiego londyńczyka, który

KTM-em przyjechał na wakacje do domu w Algierze i krok

po kroku prowadził nas przez kolejne punkty. Chwilę wahamy

się przy pytaniu, w jakim hotelu się zatrzymamy w czasie pobytu, ale dochodzimy do wniosku, że jakiś Hilton na pewno w Algierze

jest i rzeczywiście, usatysfakcjonowana celniczka przekazuje nas w ręce kolegów, dostajemy papiery na motocykle, wykupujemy

obowiązkowe ubezpieczenie i już, wjeżdżamy do miasta.
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Po 24-ro godzinnej bezczynności na promie, jazda szeroką

arterią wzdłuż morza to nieopisana przyjemność. Wystawiamy

twarze na promienie słońca i wiatr, mrużymy oczy

od oślepiającej bieli budynków, chłoniemy pierwsze zapachy

i widoki. Ani się obejrzeliśmy, a minęliśmy centrum

i przedmieścia, dopiero drogowskaz Oran 390 km przywrócił

się na przeciwległym krańcu Algieru, pod pomnikiem Chwały i Męczeństwa. Postawiony w

roku 1982 na jednym ze wzgórz okalających miasto, upamiętnia trwającą 8 lat (1954-

1962) algierską wojnę o niepodległość, a jego autorem jest Zygmunt Konieczny, autor

warszawskiej Nike! Spod pomnika roztacza się fantastyczny widok na miasto, schodzące

w dół wzgórz do błękitnej zatoki. Wkrótce zanurzymy się w jego ulice najpierw szukając

noclegu, potem wędrując po Kasbie - starym mieście, zbudowanym w XVI w. przez Turków

i wpisanym na Światową Listę Unesco ze względu na szczególną architekturę

i układ urbanistyczny, ale także wyjątkową więź społeczną, łączącąmieszkańców.

Rzeczywiście ma Kasba szczególny klimat i żal, że część budynków sypie się dosłownie

czy to pod wpływem czasu, czy może na skutek trzęsień ziemi, które czasem nawiedzają

nas do rzeczywistości.

Zawracamy i tym

razem zatrzymujemy

te rejony. Szczęśliwie widać też ślady jakiejś odbudowy, podobnie jak w nowszej „francuskiej” części, gdzie wiele budynków,
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schowanych jest za rusztowaniami, tak jak np. słynny gmach

poczty.

W Algierze zostajemy dwa dni, mamy więc czas

na muzeum etnograficzne Bardo i leżące obok Muzeum

Antyku i Islamu, które są jakby skrótem historii Algierii.

Bardo to ślady najstarszych, berberskich plemion, pierwszych

mieszkańców tych ziem, Muzeum Antyku to głównie mozaiki

i rzeźby, pozostałe po 400 latach rzymskiego panowania,

a muzeum Islamu to okres najazdu Arabów w XVII w.

Pomiędzy byli Fenicjanie, Wandalowie, piraci no i w końcu Francuzi, którzy od 1830 r. stopniowo podbili cały kraj. Postawił się

im Abd-el-Kader, bohater narodowy, którego pomnik stoi na środku placu też nazwanego

jego imieniem.

Blisko stamtąd do małej knajpki, gdzie dzięki przypadkowi udało nam się napić zimnego,

algierskiego piwa marki Tango. Zważywszy na fakt, że Algieria to kraj muzułmański

i zakup na przykład butelki algierskiego wina graniczy niemal z cudem (nam cud przytrafił

się w Oranie), był to naprawdę szczęśliwy traf. Właściwie byliśmy bardziej głodni

niż spragnieni, z pogardą mijaliśmy powszechne tu fastfoody z pizzą, marząc o czymś

typowo lokalnym i w końcu dostrzegliśmy szyld z napisem „restaurant”. Miejsce

wydawało się być zamknięte na głucho, ale ośmieleni smużką światła wydostającą się

zza szczelnie zasłoniętych okien nacisnęliśmy klamkę. Drzwi uchyliły się nieco i para
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badawczych oczu spojrzała na nas ze środka, ale na nasz widok właściciel oczu natychmiast otworzył drzwi na tyle, abyśmy mogli

wśliznąć się do środka.

Sala pełna była mężczyzn,

którzy oblegali też bar,

zastawiony butelkami.

Nas właściciel zaprowadził

w głąb, do sali rodzinnej,

gdzie zwyczajowo mogą

przebywać kobiety. Miejsce,

a szczególnie przekrój

i wygląd gości, przypominało czasy prohibicji i Al Capone’a, i gdyby nie kłęby duszącego papierosowego dymu, pewnie na jednym

tangu by się nie skończyło. Wychodziliśmy żegnani uśmiechami i porozumiewawczymi spojrzeniami, już swojacy, przygnani

w to miejsce wspólną potrzebą. Parę razy udało nam się potem kupić piwo w hotelu, choć czasem kończyło się na jednym, bo nagle

po zamówieniu drugiego okazywało się, że wraz z pierwszym wypiliśmy już cały dostępny zapas – może personel dbał w ten sposób

o nasze morale…?

Raz noc zastała nas w miasteczku, gdzie jedyny hotel okazał się być w remoncie, szczęśliwie otwarta była mała kanciapa drzwi

obok, która służyła za lokalny monopolowy. Udane zakupy nieco poprawiły nam humor, kiedy tłukliśmy się w ciemnościach ponad

50 km dalej w poszukiwaniu noclegu. Byliśmy wtedy wciąż na północy, z Algieru bowiem pojechaliśmy wzdłuż wybrzeża

Morza Śródziemnegow stronę Annaby.
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Annaba, założona w starożytności przez Fenicjan jako Hippona,

ma w sobie mnóstwo uroku. Położona nad morzem, skąd prowadzi

obsadzone palmami Korso Rewolucji, najbardziej reprezentacyjna

część miasta, czasy świetności ma jednak za sobą i mamy nadzieję,

że zarówno pokolonialne kamienice, jak i stara Kasba z meczetem

Said Abu Marwan z 1035r., odzyskają kiedyś utracony blask. Już

w lepszym stanie wydają się być rzymskie ruiny, pamiętające

Św. Augustyna, który przez 34 lata, od 396 r. aż do śmierci w czasie

oblężenia miasta przez Wandalów, był biskupem Hippony. Ponad resztkami kolumn

i rzymskich murów, wznoszą się na wzgórzu białe ściany odnowionej parę lat temu

dziewiętnastowiecznej bazyliki Św. Augustyna. Augustyn urodził się niedaleko stąd

w Tigaście, podobnie jak jego matka Św. Monika, która najprawdopodobniej pochodziła

z berberyjskiej rodziny. Nie raz zdarzyło nam się poznać po drodze Berberów, którzy

zawsze z dumą mówili o swoich korzeniach, podkreślali odrębność, m.in. inny

od arabskiego język i pismo. Kiedyś jeden z kelnerów opisał nam to wszystko na kawałku

serwetki (ach ta nasza znajomość 3 francuskich słów!), kreśląc na koniec znak krzyża

i dotykając dłonią serca. Potem poznał nas ze swoim sąsiadem, również Berberem, który

przez kilkanaście lat był kucharzem w Pradze więc znakomicie nam się z nim rozmawiało,

bo on używał czeskiego, a my polskiego…
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Z Annaby ruszyliśmy na południe do Konstantyny, która jest niesamowitym miastem, również wpisanym na listę światowego

dziedzictwa UNESCO. Rozlokowana na wzgórzach pomiędzy głębokim wąwozem, spina ją w jedną całość osiem mostów,

z najstarszym Bab al-Kantara z 1792 r. oraz najwyższym kamiennym mostem na świecie Sidi Rached z 1912 r. Największe wrażenie

robi wiszący, wąskimost Mellach Slimane z 1925 r. Korzysta

z niego tak wielu ludzi, że most jest w nieustannym ruchu,

buja się na boki, buja w górę i w dół, a spojrzenie

w kamienną przepaść poniżej przyprawia o zawrót głowy.

Dodatkowo, żeby dostać się z mostu na poziom ulicy trzeba

jeszcze pokonać strome podejście schodami lub skorzystać

z windy! A jakby mostów było mało, pomiędzy jedną

częścią miasta a drugą kursuje kolejka linowa! Stanowczo

nie jest to miejsce dla ludzi cierpiących na lęk wysokości.

Po Konstantynie znowu przyszedł czas na rzymskie ruiny. Mnóstwo

ich w północnej Algierii, która przez 400 lat była spichlerzem

cesarstwa. Nie sposób zobaczyć wszystkich ruin w czasie

miesięcznego pobytu, wybraliśmy więc Dżemilę, bo należy do

jednych z lepiej zachowanych i jest także wpisana na listę UNESCO.

Teren jest ogromny, nie mieliśmy siły oglądać w upale wszystkiego,

ale z przyjemnością zatrzymaliśmy się w miejscowym muzeum

przedwspaniałymi, idealnie zachowanymi mozaikami.
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Duże wrażenie robi Medracen, kolejny punkt na trasie. Jedziemy przez płaskie, puste już o tej porze roku pola uprawne,

kiedy przed nami ukazuje się okrągła budowla, zakończona stożkowatym dachem. Dwa i pół tysiąca lat temu ludzie ociosali tysiące

kamieni, ułożyli jedne na drugich na wysokość prawie 19 metrów, dołożyli 60 kolumn i tak powstało mauzoleum, w którym

pochowali… no właśnie, nauka potrafi w miarę dokładnie

określić wiek budowli, ale że w grobowcu spoczął władca

starożytnego berberskiego królestwa Numibii, tego może

się jedynie domyślać i chyba nigdy nie poznamy prawdy.

Następnego dnia jedziemy przez góry Atlas,

które wcześniej tylko majaczyły gdzieś na horyzoncie.

Droga jest bardziej malownicza, uroku dodają rosnące

na poboczu wysmukłe palmy i zielone łopatowate opuncje.

Mijamymałe wioski, dzieciaki idą poboczem drogi do szkoły

- różowe grupki to dziewczynki, niebieskie chłopcy,

niezależnie od koloru mundurka małe rączki machają nam

na powitanie, a krzyki i śmiech przebijają się ponad hałas

naszychmaszyn.

Docieramy do wąwozu zwanego Balkonem Ghoufi,

kolejnego miejsca z listy UNESCO. Stoimy na szczycie

głębokiego, krętego kanionu, wyrzeźbionego przez wody,

których istnieniamożemy się jedynie domyślać,
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bo czy ze względu na porę roku, czy na mijaną wcześniej tamę (dlaczego tama, a nie farma baterii słonecznych, dziwimy się), dno

kanionu jest wypełnione kamieniami, nie wodą. Patrząc w dół łatwo sobie jednak wyobrazić, jak rosnące w zakolach palmy

przeglądały się kiedyś w błękitnej wodzie, podobnie jak wykute w skałach domy, wznoszące się tarasowato po ścianach kanionu.

Czterysta lat temu i wcześniej kwitło tu życie, na każdym z zakoli rzeki rosła wzdłuż ścian kanionu wioska, teraz zostały tylko

malownicze ruiny. Na przeciwległym brzegu wzrok wyłuskuje idealnie wkomponowane w pionową kamienną ścianę pozostałości

Hotelu Transatlantyk: powstaływ 1905 r., dokończył żywotaw latach 50-tych, w czasie walk o niepodległość.

Nasyciwszy oczy jedziemy dalej, zostawiamy za sobą

górskie zakręty i powoli wgłębiamy się w saharyjski Wielki Erg

Wschodni. Zaczyna być płasko i piaszczyście po horyzont,

drgające cząsteczki powietrza sprawiają, że wydaje się,

że w oddali widać błyszczącą w słońcu taflę wielkiego jeziora,

do którego za chwilę dojedziemy, tylko że żaden przejechany

kilometr nie przybliża nas do jego brzegów. Jednak piach nie jest

tu wszechobecny, widzimy zielone płachetka pól uprawnych,

a wioski otoczone są zwykle przez „palmeraies”, czyli gaje palm

daktylowych. Drzewa sadzi się w głębokich dołach, dzięki czemu korzenie mają łatwiejszy dostęp do wody, a liście są na wysokości

ludzkich rąk, co ułatwia zapylenie żeńskich kwiatów męskim pyłkiem, a potem zbiór brązowych kiści. Pobocze drogi nam wydaje się

puste i jałowe, ale nie jest takim dla stad kóz, które przemieszczają się powoli, skubiąc niewidoczne dla nas kąski. Podobnie

wielbłądy, pierwszy napotkany przy drodze zwierzak wzbudza nasz zrozumiały entuzjazm, pierwszy i kolejny, rozkładający się

na poboczu po zderzeniu z pędzącą ciężarówką, podobny żal.
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Dojeżdżamy do doliny M’zab, jednego z bardziej fascynujących miejsc na trasie. Wielka oaza składa się z pięciu Ksarów,

z których najważniejsze to Ghardaia, Melika i Beni Isguen. Dziś prawie łączą się ze sobą, ale kiedyś były to odrębne osady, każda

otoczona murem, nad każdą górował charakterystyczny minaret, pełniący również funkcję obronną. Bo choć Mozabici, którzy

osiedli tu w XI w. walką i agresją się brzydzą, to jednak musieli bronić przed potencjalnymi wrogami nie tyle swych dóbr

materialnych, co wierzeń, religii, kultury. Otwarci na obcych zezwalają na zwiedzanie ksarów, ale chroniąc równocześnie swoją

prywatność i prawo do życia zgodnego z kilkusetletnią tradycją proszą o przestrzeganie paru podstawowych reguł. Tylko

w skromnym stroju, tylko z przewodnikiem i tylko do zachodu słońca można przebywać w ksarze, nie wolno palić, nie wolno

zachowywać się głośno, nie wolno robić zdjęć ludziom. Złamaliśmy ostatnią zasadę, uwieczniliśmy na kliszy mozabickie kobiety,

szczelnie osłonięte białą szatą, z pozostawioną małą szparką na jedno oko (to mężatki, panny patrzą na świat dwojgiem oczu).

Strój kobiet to jedna, najbardziej widoczna i „egzotyczna” dla nas strona, o wielewięcej dzieje sięw głębi.

Khaled, poznany dzięki couchsurfingowej stronie, oprowadza nas po rodzinnym Beni Isguen, opowiada o świetnie zorganizowanej

społeczności, gdzie wszyscy są równi i tak samo traktowani, a specjalna Rada wybierana spośród mieszkańców zajmuje się

nie tylko organizacją życia codziennego, w tym edukacją dzieci, ale dba też, by tradycja nie stała się pętem uniemożliwiającym
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normalne życie. Zwyczaje ślubne są niezmienne od setek lat,

ale Rada ustala np. maksymalną wartość prezentów dla pary

młodej. Wysokie minarety nie mają racji bytu w czasach, gdy

każdy ma zegarek, a muezzin korzysta z głośników – Rada

decyduje więc postawić meczet bez minaretu; będzie taniej dla

lokalnej społeczności, a zaoszczędzone pieniądze można

przeznaczyć na ważniejsze cele, na przykład wsparcie chorych

czy biednych.

Sklepy ulokowane są tylko w jednym miejscu, blisko głównej bramy, dzięki czemu ich obecność nie przeszkadza

mieszkańcom wąziutkich uliczek, którzy mają prawo do spokoju i prywatności we własnych czterech ścianach. To dlatego też,

mimo że ściana jednego budynku jest na wyciągnięcie ręki od budynku naprzeciwko, sąsiedzi nie zaglądają sobie do okien,

bo okien tych prawie nie ma! Jednak w domach nie jest ciemno, światło

wpada do środka z góry i systemem przemyślnych świetlików dociera

do najniżej położonych pomieszczeń.

Dodam jeszcze jeden przykład pragmatyzmu Mozabitów: w Beni Isguen

jedyna palma w obrębie miejskich murów rośnie przy studni, posadzona

po to, aby woda rozchlapywana przy okazji wyciągania ciężkich wiader nie

wsiąkała bezużytecznie w glebę. A skoro już o wodzie mowa: ponieważ

kobiety nie mogły samotnie wychodzić poza miejskie mury, to na

mężczyznach spoczywał obowiązek prania…
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Z Ghardaji jedziemy dalej na południe, szczęśliwie bez wojskowej eskorty*, za to w towarzystwie silnego wiatru, który nawiewa

na drogę tabuny piachu. Widoczność spada do paru metrów, słońca nie widać, pobocza nie widać, piach chrzęści miedzy zębami,

a my walczymy o zachowanie pionu, zwłaszcza kiedy mijają nas pędzące z naprzeciwka wielkie ciężarówki. Zatrzymujemy się

w In Salah, oazie otoczonej wydmami, które dosłownie wrzynają się w miasto. Zwykle saharyjskie wydmy nie przemieszczają się,

tu akurat jest inaczej, góra piachu przesuwa się około 1 m na 5 lat, zasypując jedne domostwa, ale przy okazji odsłaniając

tewcześniej zasypane, które wracająwtedy do pierwotnychwłaścicieli lub ich potomków.

W In Salah zaczyna się najdłuższy etap – mamy do przejechania 660 km do Tamanrasset i jest to jedna z piękniejszych widokowo

tras naszej podróży. To tutaj Sahara ukazuje nam swoje prawdziwe oblicze i nie jest to bynajmniej piaszczyste pustkowie, a kraina

ogromnej różnorodności; Sahara pełna jest życia i ani trochę monotonna. Jedziemy przez górskie wąwozy i wyschnięte koryta rzek,

mijamy pojedyncze wzgórki o fantastycznych kształtach, zielone kępy traw, skupiska drzew, na horyzoncie podziwiamy wysokie

pasma górskie. Droga jest całkiem dobra, choć są odcinki pozbawione asfaltu, dziurawe, czasem trzeba zjechać na utwardzone

pobocze, bo akurat jakaś część jest w remoncie. Pierwszy i jedyny raz korzystamy też z naszych kanistrów, stacje benzynowe

wprawdzie są, ale za rzadko jak na nasze 16-sto litrowe zbiorniki.
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Z „Tam”, jak mówią o Tamanrasset, planowaliśmy pojechać do Assekrem

na najpiękniejszy w świecie wschód słońca i w góry Tassili Hoggar, na których widok

„szczęka opada”, jak mówi przewodnik. Niestety, wyjazd w głąb Sahary jest możliwy

tylko z biurem podróży, a my przyjechaliśmy do „Tam” w czwartek wieczorem, piątek

jest dniem wolnym, musielibyśmy czekać do soboty żeby załatwić jakąkolwiek

wycieczkę, pewnie dopiero na niedzielę. Nie mogliśmy sobie pozwolić na taką zwłokę

w podróży więc z żalem ruszyliśmyw drogę powrotną.

Nasze rozczarowanie zrekompensowaliśmy sobiewycieczką

po Pętli Gourara nieopodal Timimoun.

Samo Timimoun jest uroczym miejscem, choć

z przeszłością raczej mroczną, aż do 1912 r. było bowiem

największym w Algierii centrum handlu niewolnikami. Dziś

zachwyt budzi charakterystyczna architektura oraz

wyjątkowe położenie. Najlepiej widać to z dachu dawnego

Hotelu de l’Oasis Rouge przy głównej ulicy. Zbudowany

w początkach XX-go wieku, nawiązuje stylem do lokalnych

budowli i jest tak samo czerwono-brązowy jak okoliczne

domy, a ściany wewnątrz, również w kolorze ochry, są całe

pokryte tradycyjnymi wzorami. Z góry jest świetny widok na ruchliwą ulicę, pośrodku której wznosi się biała kopuła grobowca

marabuta, czyli lokalnego świętego, kontrastująca kolorem z niskimi, ciemnoczerwonymi domami naprzeciwko.
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Ponad dachami strzelają w górę pióropusze zielonych palm,

a za nimi aż po horyzont widać już tylko złociste wydmy

Wielkiego Ergu Zachodniego. To właśnie tamwybraliśmy się

na przejażdżkę, zamieniając nasze dwa koła na koła cztery

terenowej Toyoty. Szlak prowadzi obok wyschniętego

słonego jeziora Sebkha, mija wysokie skały z ruinami

pradawnych ksarów na szczycie, zatopione w piasku

cmentarze,małe zamieszkane oazy, kozy i wielbłądy.

Kolejną oazą na naszej trasie jest Taghit, gdzie

umawiamy się z Barrym – to on przysłał nam zaproszenie, dzięki któremu dostaliśmy algierskie wizy.Wjeżdżamy do miasteczka już

po ciemku, eskorta* tego dnia wyjątkowo nas spowalniała, i od razu trafiamy do wielkiego namiotu rozbitego w środku miasta,

gdzie od tygodnia co wieczór odbywa się kolacja poprzedzająca wesele któregoś ze znajomych Barrego. Siadamy na dywanach

ułożonych wprost na ziemi, przed nami na niskim stoliczku

stoi wielka taca z piramidą kuskusu, jej szczyt wieńczy

kawał wielbłądziego mięsa. Kuskus jest przepyszny,

wielbłądzie mięso podobno też, ale ono nie na nasze

wegetariańskie żołądki. Wieczór kończymy wspólnym

z przyjaciółmi Barego dymkiem z siszy, słuchamy o życiu

na pustyni, o kąpielach i połowach ryb w rzece, o zjazdach

na snowboardzie z wielkich wydm.
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Te wydmy widzimy dopiero następnego dnia, wieczorem ich zarys ledwo majaczył w świetle księżyca, teraz lśnią w pełnym słońcu

tuż na obrzeżach miasta. Wspinamy się na jedną z nich, droga w górę to prawdziwa mordęga i docieramy na szczyt resztkami sił,

ale warto było, bo widok jest niezapomniany. Z jednej strony gdzie okiem sięgnąć widać jedynie stożki piaszczystych wydm,

po przeciwnej zielonymi zakolami wije się aż po horyzont ogromna oaza.

Chciałoby się pojechać wzdłuż niej, kuszą bujne palmy, woda,może kąpiel…

ale nas czas już zaczyna gonić, za parę dni skończy nam sięwiza,

a przed nami jeszcze Tlemcen i Oran.

Tlemcen, z koronkowo zdobionymi domami przypomina andaluzyjskie miasteczka, a my jadąc w ekspresowym tempie przez

miasto za białą Toyotą ochrony*, staramy się zapisać choć w pamięci jak najwięcej szczegółów. Na naszą prośbę zatrzymujemy się

jedynie przed Wielkim Meczetem z 1091 r., a potem w Meczecie Sidi Boumedine, gdzie ten algierski mistyk, poeta

i „człowiek wielkiej prawości” został pochowany w XII wieku. Do jego grobu po dziś dzień przybywają pielgrzymi z całego świata,
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by za pośrednictwem świętego skontaktować się z Bogiem.
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Tak jak Tlemcen zauroczył nas od razu, tak pierwsze wrażenie kiedy wjechaliśmy nocą do Oranu, nie było najlepsze. Ciemne

zaułki, dziwni ludzie snujący się bez celu ulicami albo wystający w bramach, takie obrazki zwykle budzą niepokój. W świetle dnia

nieufność znika, człowiek oswaja się z „obcym”, a im bardziej zagłębia się wmiasto, tym bardziej staje się ono przyjazne.Włóczymy

się po starej, mocno zniszczonej, ale bardzo klimatycznej Kasbie, szukamy domu, w którym mieszkał Camus; ulicę znajdujemy, ale

numer domu ginie w gąszczu sklepowych witryn.

Spoglądamy z wysokiego klifu na port, gdzie już czeka nasz prom do Marsylii, a wieczorem to my snujemy się ciemnymi uliczkami,

bezskutecznie szukając knajpy, gdzie grają tradycyjną muzykę Oranu – Rai. Słychać ją ze wszystkich aut, które mijają nas wmieście,

ale na żywo niestety mało to realne, zaszywamy się więc na koniec w jakimś barze, ostatnim Tangiem w Oranie żegnając się

z Algierią…

18 z 23



* eskorta, obstawa, ochrona, zabezpieczenie, konwój, asysta, security…

To kilka określeń, które nie do końca oddają to, co spotka cię kiedy znajdziesz się w Algierii na obszarze terytorialnie przypisanym

do Sahary. Spotkasz ich i raczej już się od nich nie uwolnisz. To żandarmeria. Obok policji i wojska trzecia zmilitaryzowana formacja

patrolująca drogi/obszary pomiędzy miastami. Dla ciebie to zwykle 6-8 uzbrojonych żandarmów w dwóch terenówkach.

Jedna przed i druga za tobą. Mają za zadanie bezpiecznie dostarczyć cię z punktu A do punktu B i dbać byś samodzielnie nie

(za)błądziłw okolicy. Dla twojego bezpieczeństwa, bo strzeżonego…

Pierwszego dnia zdziwienie połączone z niepokojem. Dajesz im paszporty, dowody rejestracyjne, spisują wszystko, potem

wydzwaniają, każą czekać, a na koniec jechać za nimi. Nie za bardzo wiesz gdzie, bo nawet jak ci powiedzieli, to i tak nie wiesz,

bo ani arabskiego, ani francuskiego nie znasz. Nagle zatrzymują się w szczerym polu (szczerej pustyni) wysiadają z auta i nie

wiedzieć na co czekają… A kałachy w gotowości podpowiadają różne scenariusze… Po jakimś czasie z przeciwnej strony nadjeżdża

kolejna grupa… Powitaniom nie ma końca. W końcu przekazują paszporty i dalej jazda. Wnioskujemy, że to zmiana warty, a raczej

rewiru. I tak co 50-100km.

19 z 23



Kolejnego dnia już wiemy o co chodzi. Dowódca tłumaczy nam sens takiej eskorty – to tylko dla naszego bezpieczeństwa. Mimo,

że mówimy, że czujemy się bezpieczne i że mamy specjalny glejt wydany na granicy… Nieważne, mają rozkaz. Zabierają paszporty.

Oczywiście jak rozkaz to rozkaz. Nie protestujemy. Jedziemy grzecznie między nimi. Gdy zatrzymujemy się, oni stają i pytają co się

stało? A my że nic, ale chcemy od czasu do czasu stanąć, odpocząć, zrobić zdjęcie czy nawet za potrzebą. To ostatnie raczej bez

szans – zbyt wiele ciekawskich oczu. Ograniczamywięc te postoje bardziej w celu „dowodnienia” niż odwodnienia.

Nie mamy pretensji, staramy się zrozumieć, pogadać. Oni też uprzejmi, robią sobie z nami zdjęcia, czasem mają dla nas wodę

czy herbatniki. Dowódcy trzymają fason. Zwykle niepokoi ich kamera na hełmie, ale uspokajamy że zepsuta, chociaż czasem to blef.

Jeden nawet sprawdził nam stan łańcucha i poziom oleju. Jednak nasze plany logistyczne zupełnie ich nie ruszają. Mają nas

dostarczyć od jednego do drugiego posterunku. A na naszej dziennej trasie tych posterunków co najmniej kilka… Gdyby to sprawnie

szło i nie spisywali tak za każdym razem wszystkiego, to jeszcze można zrozumieć. Ale kiedy w skwarze czekasz na kolejny patrol

godzinę (!), potem opowiadasz kolejny raz całą swoją historię podróży a czas leci, to zdajesz sobie sprawę, że miesięczna wiza się

nie sprawdzi. Oni nie rozumieją, dla nich to tylko 1-2 godziny

i przekazują cię dalej, dla nas to zamiast 500 km tylko połowa

tego. I tak tłumacz to każdej grupie. Zaprzyjaźnisz się z jedną,

a tu już druga. Jeden dowódca jedzie jak żółw, inny pędzi

na złamanie karku.

Po kilku takich dniach mamy ich serdecznie dość, choć nic do

nich nie mamy. Zaczynamy się handryczyć z paszportami.

Czasem oddajemy, innym razem tłumaczymy, że to nasza

własność i niemają prawa nam ich zabierać.
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Czasem pokazujemy tylko z daleka, czasem mówimy, że oddamy, jak oni w zamian też dadzą nam swoją własność np. karabin.

Mówimy po polsku, angielsku i na migi. Jak grochem o ścianę. Oni swoje, my swoje. W końcu doprowadzeni do ostateczności

uciekamy. Oni, jak po kilkudziesięciu kilometrach nie są znów przy nas, to przy kolejnych rogatkach inni nas zatrzymują. Kiedy już

w ogóle nie pozwalamy sobie na odebranie paszportów, podstępem zabierają je do biura w koszarach. Niby, że muszą coś tam

z nich wyczytać?! My zmęczeni, wkurzeni już na całego, po godzinie czekania, przy ponad 30 stopniach wsiadamy na moto

i bez paszportów, mimo ich protestów, odjeżdżamy. Oczywiście dowożą je nam w końcu. Przepraszają. Jedziemy dalej. Oczywiście

znóww konwoju.

Na kolejnym posterunku nie ma nas kto przejąć. Święto, nikt nie

był przygotowany. Przychodzi jakiś facet w dresie z bandą

dzieciaków, a to okazuje się dowódca. Przeprasza, prosi

o cierpliwość… Ale nasza cierpliwość mimo przyjemnych

rozmów, wspólnych zdjęć ma granice… Znów uciekamy się

do podstępu i uciekamy. O dziwo nikt nas nie goni,

nie zatrzymuje. Na rogatkach przejeżdżając przez blokadę

salutuję do hełmu z czarną szybą- lewą ręką, bo prawa na gazie.

Nim „posterunkowy” orientuje się niepewnie oddając honory, już nas nie ma. Tu na takich moto jak nasze jeździ tylko czasem

policja. Liczymy więc na jego zamotanie i nie raz udaje się czmychnąć, zwłaszcza bliżej granic (Maroka, czy Tunezji). Czasem udaje

nam się przejechać bez eskorty i zadekować na noc w jakimś hotelu, ale rano stoją już gotowi przy naszych moto. Wywiad działa.

W końcu przestajemy zwracać na nich uwagę. Mimo protestów wyprzedzamy ich na trasie. Raz gonią, innym razem odpuszczają.

Czasem ze śmiechem, czasem z poważną miną. Przed kolejną blokadą znów ich przepuszczamy, aby nie mieli nieprzyjemności.
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„Obstawa nas” miała miejsce nie tylko w trasie, ale i na postojach. W Tamanrasset pilnowali nas tajniacy na przemian chodząc

i jeżdżąc za nami autem. Bawiła nas zabawa w konspirację i chwilowe gubienie ogonów, choć trzeba przyznać, że oni ze swojej

strony starali się być jak najbardziej pomocni i nie traktowali

nas jak zło konieczne. W gruncie rzeczy doceniamy, że byli

z nami, bo przecież mogli powiedzieć, że na Saharze jest

niebezpiecznie (choć my nigdy w najmniejszym stopniu nie

czuliśmy się zagrożeni), więc nie plączcie się po niej,

dla waszego dobra zakazujemy wam na nią wjazdu. Zamiast

tego powiedzieli jedźcie, ale pozwólcie, że będziemy Wam

towarzyszyć. Cóż było robić…
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