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Nado i Tare… 

 

 

…Zabieram ze sobą trzy pary spodni, pięć 

koszul, jeden sweter, kurtkę przeciwdeszczową, 

dwie pary butów, siedem podkoszulków, siedem 

par slipów i siedem par skarpet. I pięć notesów, 

kilka paczek długopisów, „Heban” Ryszarda 

Kapuścińskiego, który przed laty wzbudził moje 

zainteresowanie Afryką, trochę literatury faktu, 

powieści, iPoda ze słuchawkami i muzyką. Poza 

tym kamerę cyfrową, rozgałęźnik, przejściówkę, 

telefon komórkowy, telefon satelitarny, mapy, 

czapkę, okulary przeciwsłoneczne, tabletki na 

malarię, krem z filtrem. Jestem zaszczepiony na 

wszystko, na co można się zaszczepić: na 

żółtaczkę, cholerę, wściekliznę, dyfteryt… 

 (Klaus Brinkbaumer, Afrykańska odyseja) 

 

 

Jechałem czwartą godzinę. Piach, piach, piach. Sahara Zachodnia powoli zostawała za  

plecami. Późny listopad. To już nie ten skwar, co latem, kiedy nagrzana kierownica parzy w 

ręce, a powietrze uderza w twarz falami wrzątku. Wynajęty wóz toczył się z wydmy na 

wydmę, burząc grzbiety usypanego przez wiatr złota. Który to już dzień? Dobra podróż 

zaczyna się wtedy, gdy tracę orientację czasową, gdy dni nakładają się na siebie, a przeżycia z 

wrażeniami mieszają dni tygodnia. Jest środa albo piątek. Piątek nie, bo muzułmanie pracują. 

Czyli może czwartek? Kilka lat temu uliczny kramarz w Bejrucie powiedział mniej więcej 

tak: …jak mamy tutaj w miarę normalnie prowadzić biznes, gdy chrześcijanie muszą mieć 

wolną niedzielę, żydzi sobotę, a muzułmanie piątek? Jak mam kogoś zatrudnić i kiedy sklep 
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ma być otwarty, a kiedy zamknięty? - gdy co chwilę ktoś musi mieć wolne. Trzy dni w 

tygodniu są świąteczne, a każdy chciałby mieć jeszcze jeden dzień wolny dodatkowo, tak jak 

Europejczycy mają soboty. Kiedy u nas ma być sobota? W piątek dla żydów? W czwartek dla 

muzułmanów? Świat się dziwi, że u nas jest bałagan – a jak ma być porządek, kiedy trzy z 

siedmiu dni tygodnia są wolne. 

Najgorsze są kamienie. Tną opony, uszkadzają podwozie. Dlatego koniecznie trzeba 

mieć ze sobą podwójny zapas. Jedną gumę zawsze się złapie i trzeba mieć kolejny zapas, by 

dojechać do najbliższej naprawy. Toczyłem się powoli wyglądając ostrzy wystających z 

piachu. Twarde skamieliny są trudno widoczne, leżą porozrzucane przez wiatr, często ukryte i 

przysypane ledwie drobną warstwą piachu. Uderzają znienacka. Są jak skorpiony. Podpełzają 

pod koła i tną. Rach ciach ciach. Niemiłosierne i zdradliwe. Przebiegłe, bo zazwyczaj szkoda 

przez nie wyrządzona wychodzi na jaw po kilku, kilkunastu, czy nawet kilkudziesięciu 

kilometrach. Powietrze schodzi powoli i majestatycznie, a Sahara przyjmuje śmiałka z 

otwartymi ramionami. Są jak odroczony wyrok, jak kara w zawieszeniu. A czym dalej w 

pustynię, tym trudniej wrócić, by naprawić. Można jechać i być od dawna skazanym na 

porażkę – nie wiedząc o tym. Jednak z czasem i upływem drogi zaczyna się to ignorować. 

Uwaga skupia się nie na drodze, a na poboczach – tam dzieje się życie. Węże. W oddali 

majaczące camele. Czasem nieduże trąby powietrzne. Małe saharyjskie tornada. Mają metr, 

dwa. Tańczą same na wietrze. Beduińskie tancerki: to pojawiają się, to znikają. Oddzielają 

sobą fatamorgany od rzeczywistości. Czasem jakieś wraki land roverów, pnie przywiane z 

odległych oaz. Czym głębiej w Saharę, tym świat zdaje się przestawać istnieć. Nocą, gdy śpię, 

jedynie rozgwieżdżone niebo każe pamiętać, że jestem na Ziemi. 

I stało się. Byłem gdzieś na wysokości Cap Barbas, tyle że głęboko na wschód. Wielki 

Adrar miał mnie dopiero przyjąć. Najpierw nic nie czułem, a potem kierownica coraz bardziej 

skręcała w lewo. Mauretański Beduin powiedział mi kilka dni wcześniej: …czasem, jak nie 

będziesz wiedział, gdzie iść, zawsze idź w prawo – przynajmniej to jakaś zasada. Nawet 

błądząc, łatwo możesz wrócić – bo wtedy tylko w lewo.  

Najpierw myślałem, że to jakaś koleina, załamany grzbiet fali piachu wciąga mnie w 

swoją świeżą stronę. Po kilometrze dałem za wygraną. Coraz wolniej, stop. Każdy ma 

swojego węża, swoją hydrę. Wokół morze piachu, ocean bez brzegu, grzbiety fal zastygły, jak 

na obrazach europejskich mistrzów. Horyzont majaczy idealnym okręgiem, falując 
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temperaturą piasku. W oddali kawałki czarnych skał, które za chwilę znikną pod naporem 

wirów. Jakbym był w ogromnej klepsydrze, zdany jedynie na czas. Jestem i mnie nie ma. Czy 

raczej jest coś, czy nic? Tutaj nie ma nic i to nic staje się czymś przez to, że jest niczym. 

Pustka może być zdrobnieniem od pustyni. Pustynia jest większą siostrą pustki. Wyszedłem z 

wozu i wiedziałem, że jestem w domu. Sahara przynosi z sobą nieprawdopodobne doznanie 

spełnienia. Miliony, miliardy miliardów ziarenek piasku mogą być kroplami wody, ludźmi, 

sekundami i minutami – mogą być całą historią, którą można zostawić za sobą, wyjeżdżając 

potem na gudron. Sahara, to historia, w którą można wejść. 

Lewy przód nadawał się do wymiany. Chirurgiczne cięcie kilka, kilkanaście 

kilometrów wcześniej. Nawet nie poczułem. Bok gumy wybrzuszył się, jak rozdarta skóra na 

przedramieniu – niestety, nie można jej zszyć, zreperować. Było tak cicho, że wiatr mógł 

rozpocząć swój koncert. Samotność na pustyni ma kilka wymiarów – jednym z nich jest 

stuprocentowa pewność, że pomoc nie nadejdzie. Nawet, jeśli jest się w kilka osób, to nadal 

ma się tę pewność, że rachunek prawdopodobieństwa nie pozwala na marzenia. Na pustyni 

nie ma cienia. Tym bardziej nie ma cienia nadziei. W obliczu wydm i ruchomych piasków 

nawet kilka osób też będzie samotnych w swojej skorupie łodzi. Doznanie, które trwa raptem 

kilka minut, nie jest zagrożeniem: oponę można wymienić i jechać dalej. Ale chwila, gdy 

przyroda upomina się o swoje, musi być zadumą. Przeznaczenie. Niby nic: lewarek, klucz, 

szmaty, śruby, brudna felga. A jednak wszystko: dal, skwar, żółto pod nogami, nic, woda w 

kabinie, tylko mięśnie i pamięć, by wrócić. Cisza, która jest głosem. Ryszard Kapuściński, 

którego „Heban” Brinkbaumer wiózł z sobą, zapisał w „Wojnie Futbolowej”: Ludzie, którzy 

piszą historię, zbyt dużo uwagi poświęcają tzw. głośnym momentom, a za mało badają okresy 

ciszy. Jest to brak intuicji tak niezawodnej u każdej matki, kiedy usłyszy, że w pokoju jej 

dziecka raptem zrobiło się cicho. Matka wie, że ta cisza oznacza coś niedobrego. Że jest to 

cisza, za którą coś się kryje. Biegnie interweniować, ponieważ czuje, że zło wisi w powietrzu. 

Tę samą funkcję spełnia cisza w historii i polityce. Cisza jest sygnałem nieszczęścia i często – 

przestępstwa. Jest takim samym narzędziem politycznym jak szczęk oręża czy przemówienia 

na wiecu. Cisza jest potrzebna tyranom i okupantom, którzy dbają, aby ich dziełu 

towarzyszyło milczenie. Zwróćmy uwagę, że pielęgnował ciszę każdy kolonializm. Z jaką 

dyskrecją pracowała Święta Inkwizycja. Jak bardzo unikał reklamy Leonidas Trujillo. 

Było cicho, jak makiem zasiał. Nic i nikogo. Koszulka niemrawo odklejała się od 

pleców. Pochodziłem naokoło dżipa. Lakier śmierdział od słońca. Nieopodal leżały jakieś 
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suche gałęzie. Trochę dalej piach przysypał coś prostego. Są takie grudy ziemi, w których 

cieniu rosną migawy: pełne wody liście. Ale małe, jak bluszcz. Czym migawa robi się 

większa, tym wiatr usypuje okazalszy kopczyk. A czym większy cień rzucany przez nawiany 

piach, tym bardziej migawa się rozrasta. Ściągnąłem buta i podłożyłem go pod stalową stopę 

lewarka, żeby się nie zapadł. Jeden zapas zrzuciłem z dachu i dałem pod próg. Na wszelki 

wypadek, gdyby podnośnik nie wytrzymał. Drugie koło czekało obok na wymianę. Jest wtedy 

taki moment, kiedy ściągasz uszkodzone koło i zostaje sama tarcza. Wtedy trzeba najpierw 

zrobić zamianę tej asekurującej pod progiem opony na feldze: gdyby, nie daj Boże, auto w 

tym momencie spadło z lewarka, to niech już spadnie progiem na podłożone, uszkodzone 

koło, a nie na nowe, które potem znów może być potrzebne. Sprawnie ściągnąłem 

uszkodzoną oponę, podsunąłem ją pod próg (patrząc na chybotliwy podnośnik), i gdy 

wyciągałem spod progu nieużywane drugie koło, wtedy to się stało. To był moment.  

Wyrośli przede mną, jak z podziemi. Tak się wystraszyłem, że w bezwarunkowym 

odruchu odrzuciłem ciężką oponę wprost na lewarek. Ten w mgnieniu oka uwolnił dżipa, 

który spadł i oparł się dopiero na chwilę wcześniej podłożonej, uszkodzonej oponie. 

Odskoczyłem metr, dwa - jak z katapulty. Przede mną, tuż przy drzwiach, stało dwóch, 

czarnych jak smoła, mężczyzn. Dwóch przybyszów znikąd. Dwóch najeźdźców, którzy 

wyrośli nie wiadomo skąd i kiedy, bo pustynia była przecież pusta. Trwało to raptem ułamki 

sekund. Tysiące myśli przeleciało przez głowę, a sytuacja nie była komfortowa. Nie miałem 

dostępu do wozu, ten był bez koła, a mnie zaczynała parzyć prawa stopa. But zniknął 

wciśnięty lewarkiem w piach, jak makrela w puszkę. Kłopoty. Duże kłopoty. Bardzo, bardzo, 

bardzo duże kłopoty. Byli wysocy, szczupli, opatuleni w obdarte ciuchy i na moje szczęście – 

z pustymi rękami. W momencie zrobiłem krok do przodu, chwytając z piachu stalowy 

krzyżak. Nie zastanawiałem się – nie ma na to czasu. Ale i tak nie miałem szans. Musiałbym 

ich pobić do utraty przytomności, albo, w najlepszym przypadku, lżej pobitych związać (ale 

czym? – buty miałem na rzepy). Potem musiałbym założyć koło i uciekać. Zakładając, że nie 

dorwaliby mnie za kilka dni na tych set tysiącach kilometrów kwadratowych, które przecież 

nie należały do mnie, a każdy Czarny byłby na pewno z ich rodziny. Bardzo duże kłopoty. 

Wyrzuciłem z siebie stek przekleństw po polsku. A oni? Nie byli wystraszeni, jak ja. 

Ale gdy chwyciłem klucz do kół, wyciągnęli przed siebie ręce, cofając się trochę w tył. Pół 

kroku. Jednak i tak zastawiali drzwi do dżipa. Szansa była w ich gestykulacji. Najwyraźniej 

zrozumieli, że nie odebrałem przyjaźnie ich nagłego pojawienia się. Z natłoku angielskich, 
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francuskich i arabskich słów zacząłem wyławiać pojedyncze znaczenia: …nie bój się, my nie 

obcy, przyjaciele, nic złego, nie bój się, pomóc, pomoc, jesteśmy w drodze, nie wrogowie, 

idziemy z południa, nie bój się, nie obawiaj się, ty i my przyjaciele, pomoc, podróż, nie 

chcemy kłopotów. Wszystko to trwało do pięciu sekund, a każda kolejna uspokajała sytuację. 

Podróże nauczyły mnie wielu rzeczy. Nawet tego, że można podróżować siedząc w 

domu z atlasem w ręce i gapiąc się na globus. Jean Hatzfeld w „Strategii antylop” przytoczył 

słowa nieznajomego literackiego bohatera: Literatura nie jest jakimś wrodzonym darem, to 

raczej kwestia splotu okoliczności i przypadków, spotkań, spiętrzenia sytuacji. To mnogość 

postaci i epizodów, które autor ze sobą kojarzy, kiedy styka się z ludźmi, i których żaden 

historyk nie będzie w stanie odtworzyć. To raczej celowe zejście z głównej drogi wydarzeń, 

tropienie śladów, jakie pozostawiają zdarzenia, opis metamorfozy… Zazwyczaj najciekawsze 

wydarzenia dzieją się poza głównym śladem. Podróż jest w nas, nawet gdy nie podróżujemy. 

Jest jak krew, która ciągle się przetacza. A świat jest wielkim układem krwionośnym. Z 

drogami-aortami, z rzekami-żyłami, z morzami i oceanami, które rozlewają się po mnie, jak 

krew. Nawet najwięksi domatorzy mogą być największymi podróżnikami – w krainach 

swoich marzeń o miejscach, osobach i czasach. Jednak coś przewyższa ceną wrażenia: jest 

tym twarz Obcego, który już za chwilę może stać się Innym. James Frazer, sławny brytyjski 

antropolog, żyjący na przełomie XIX i XX wieku, zapisał w ostatnim rozdziale swojej „Złotej 

Gałęzi”: Dotarliśmy do kresu dociekań, ale jak to się często zdarza, poszukując prawdy, 

udzielając odpowiedzi na jedno pytanie, postawiliśmy równocześnie wiele innych. Idąc jedną 

drogą do domu, minęliśmy inne, które prowadziły od niej lub zdawały się prowadzić do 

znacznie dalszych celów, aniżeli święty gaj w Nemi. Podróż zawsze obfituje w 

niespodziewane wydarzenia. Można wszystko zaplanować, a potem patrzeć bezradnie, jak 

droga zakręca w swoim kierunku. Jednak ponad wszystko istnieje coś takiego, jak magnes 

głównej drogi. Aby z niej zjechać, trzeba niejednokrotnie pokonać niemal ziemskie 

przyciąganie. Zrobić coś wbrew grawitacji. Poczucie bezpieczeństwa, spotęgowane 

zmęczenie, świadomość nieuchronnych kłopotów - to czeka poza głównym szlakiem podróży, 

ale żeby dotknąć części prawdy, trzeba skręcić w prawo lub w lewo. Zjechać na pobocze. A 

drogi to twarze. Mówi się o obliczach Hipokratesowych (facieshippocratica), które 

przedstawiają zbliżającą się śmierć lub niebezpieczeństwo. Cicero pisał w Pro Murena, że 

niektórzy umieją z twarzy wynosić, jakie kto ma zdolności. W Ogrodzie Różanym Saadiego z 

Szirazu czytamy, że piękna twarz może być kluczem do otwartych drzwi, a w Piekle Dantego 
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magowie i wróżbici kroczą mozolnie przed siebie, mając twarze przekręcone do tyłu, gdyż 

chcieli widzieć zbyt daleko naprzód. Gdy polski poeta Norwid pisał: Noc idzie – czarna noc z 

twarzą Murzyna: twarz miała u niego obraz nocy. Dla Szekspira w mowie Makbeta twarz 

może być księgą: Oblicze twoje, mój panie, to księga, w której wyczytać można dziwne 

rzeczy. U Publiusza Syrusa już w I w. p.n.e. przeczytać można, że dla człowieka bystrego 

twarz była mową, a Owidiusz rzekł, że często milcząca twarz ma głos i słowa. Podobnie 

myślał angielski malarz Reynolds pisząc o ludzkiej twarzy, jak o pejzażu, a Christopher 

Marlow zadał pytanie myśląc o Helenie: czy dla tej twarzy wyruszyło tysiąc okrętów i czy nie 

przez nią spalono wyniosłe mury Troi? A prozaicznie: czerwona twarz symbolizuje gniew 

albo wstyd. Blada twarz w powieściach z Dzikiego Zachodu, to człowiek białej rasy. Jest 

także twarz pokerowa, która nic nie zdradza - jest twarzą ukrywającą myśli. Natomiast we 

Freudowskim marzeniu sennym twarz jest piękna.  

Jeżeli więc czegoś nauczyły mnie bezkresy świata, to czytania z człowieka: z jego rąk, 

dłoni, fryzury, nóg – i właśnie z twarzy. Ona mówi wszystko. Oczy, bruzdy, zęby, policzki, 

brwi, rzęsy, wargi. Nawet uszy: jak się lekko unoszą, to uśmiech jest szczery. W każdej 

podróży jest się zdanym na nie swoją twarz i zazwyczaj tylko od tych twarzy zależy 

powodzenie całej eskapady. Lotniska, hotele, autobusy, drogi i bezdroża, parki, knajpy, porty. 

Lądy i oceany, góry i równiny. Lasy, leśne dukty, dróżki do krain, których nie ma na mapach: 

wszędzie i o wszystkim decyduje jakaś konkretna twarz. A jak odróżnić dobrą od złej? 

Przyjazną od mniej przyjaznej? Chyba tylko przez doświadczenie porażek i sukcesów. Twarz 

w podróży jest zawsze twarzą nadziei, oczekiwania na wiadomość, przesłanie. Podróż, to 

zdanie się na innego, różnego, obcego, drugiego. Gdy rzeka podróży porywa, trzeba poddać 

się jej nurtowi, pozwolić łupinie łódki płynąć samej. Ale na każdej szerokości geograficznej, 

przy każdym południku, czeka jakaś twarz, którą pytam o jedzenie, spanie, kierunek 

wędrówki, paliwo. I te setki spotkanych twarzy uczy jednego: stopnia zaufania. Jednak 

podróż ma także oblicze innej twarzy: mojej twarzy. A trzymając się Newtonowskiej zasady, 

że akcja rodzi reakcję, to sam swoją twarzą mogę wiele: przekonać i zniechęcić, prosić, 

dziękować i przepraszać. Mogę współczuć i pogardzać, pukać i otwierać, okazywać szacunek 

i nienawiść, wątpliwość i aprobatę. Gdy brakuje słów, zawsze pozostaje twarz. Mimika to 

często najlepszy język: można nie mieć pieniędzy i czasu, ale jak się ma przyjazną i serdeczną 

twarz – wtedy można załatwić wszystko. Tak było i tym razem. 
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Staliśmy naprzeciw siebie. Moja twarz musiała być przerażona. Wybałuszone oczy, 

zaciśnięte zęby, twarde jak stal policzki. We wstępie do „Zaginionych białych plemion” 

Riccardo Orizio zapisał: Kiedy jesteś białym i cudzoziemcem w tropikach, uczysz się od razu 

rozpoznawać owo specyficzne spojrzenie. Na początku wprawia cię w zakłopotanie. Potem 

zdajesz sobie sprawę, że jest takie samo jak twoje, kiedy przyglądasz się komuś, kto jest inny 

niż ty, a zatem przestajesz zwracać na nie uwagę. Mokre wargi. Widzieli to i zaczęli różnymi 

sposobami mnie uspokajać. A potem, gdy wycofali się trochę poza miejsce przy samochodzie, 

zrozumiałem resztę i nie wierzyłem własnym oczom i uszom. Zaczynaliśmy rozmawiać. 

Słowo po słowie zbierałem ich opowieść w całość. Gdy pomogli mi naprawić koło, 

usiedliśmy w cieniu dżipa. Piliśmy wodę małymi łykami, a oni opowiadali. 

Byli ludźmi, których szukałem. Przyleciałem do Maroka, by na własne oczy zobaczyć 

wędrujących z południa Afryki, dla których celem była Europa. Opowieści spisane przez 

Klausa Brinkbaumera są tak wstrząsające, że prawie nie sposób w nie uwierzyć. Kończyła się 

pierwsza dekada XXI wieku, a w Mauretanii raptem trzydzieści lat wcześniej oficjalnie 

zakazano handlu niewolnikami. Dziś, zresztą od wielu dziesięcioleci, istnieją dwa główne 

szlaki, którymi Afrykańczycy z południa próbują przedostać się na wybrzeża Morza 

Śródziemnego, a potem różnymi sposobami na Stary Kontynent. Uchodźcy. 

Stary Kontynent. Kto i kiedy nadał Europie taką nazwę? Dlaczego? Czy Saidowski 

„Orientalizm” dotyczy tylko Wschodu, gdy i u nas, my sami, Europejczycy, nazywamy 

naszym imieniem coś, co na to imię nie zasługuje, a przynajmniej z pewnością do końca mu 

się nie należy. Nazwa Stary Kontynent mogłaby wskazywać, i w potocznym rozumieniu 

wskazuje, że Europa jest najstarsza – a to przecież nieprawda. Za nazwą idzie świadomość 

budowana przez stulecia, a ta w konkluzji prowadzi do nieporozumienia, kompleksów i 

zafałszowań historii. Powszechnie wiadomo, że kolebką człowieczeństwa jest Afryka. 

Badacze są zgodni, że rozprzestrzenienie się wczesnych przedstawicieli rodzaju ludzkiego 

musiało dokonać się z terenu Czarnego Lądu. Około 1,7-1,5 mln lat temu Homo erectus 

opuścił Afrykę i sukcesywnie zajmował obszary południowo-wschodniej Azji. Człowiek 

wychodził z Afryki prawdopodobnie trzykrotnie, a podczas drugiego wyjścia jego łupem stała 

się północna Azja. Dopiero trzeci kierunek okazał się europejskim. Był nim Homo 

heidelbergensis (około 550 tys. lat temu). Natomiast Homo sapiens dotarł do Europy między 

75 a 60 tysięcy lat temu, jednak w samej Afryce gatunek ten powstał dużo wcześniej, bo 

jakieś 120-150 tys. lat temu (na terenach dzisiejszej Afryki centralnej). Na podstawie 
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prowadzonych badań przypuszcza się, że w tej eskapadzie uczestniczyła stosunkowo nieduża 

grupa: około 50 osobników na przestrzeni bodaj 70 lat, w skład których wchodziło sześć 

płodnych kobiet, albo była to grupa większa (500 osobników), jednak ich ekspansja trwać 

mogła trochę dłużej, mianowicie lat 200. Drogą dotarcia Homo erectus i Homo 

heidelbergensis do Europy z pewnością był Suez, który jako wąski przesmyk jedyny stanowił 

lądowe połączenie kontynentu afrykańskiego z azjatyckim, a co za tym idzie – z Europą. 

Jednak współczesne wykopaliska wskazują także na możliwość zasiedlenia Europy przez 

Cieśninę Gibraltarską. Uwidaczniają to ślady Homo antecesor odnalezione w hiszpańskiej 

Atapuercie, gdzie narzędzia kamienne są bardzo podobne do tych używanych po drugiej 

stronie Cieśniny. Czy zatem Stary Kontynent jest tak stary? Czy w kontekście badań 

postkolonialnych, wraz z całym dyskursem dekolonizacyjnym, nie należałoby zaprzestać, a 

przynajmniej ograniczyć terminologii, która wskazuje na domniemane pierwszeństwo, prymat 

i nadrzędność? 

W Maroku od handlarza starymi samochodami wynająłem wóz i ruszyłem na 

południe. Nie wiedziałem, gdzie ich szukać, jak wyłowić z tłumu, gdzieś na targu, może na 

plażach? Nie miałem pojęcia, jak głęboko wbijać się w Tiris Zemmour, w ogóle w cały Adrar. 

Prowincje Sahary Zachodniej, Mauretanii czy Mali są tak rozległe, że nie sposób przewidzieć 

dróg, duktów, szlaków. Ale musiałem ich znaleźć – choćby tylko jednego. Jechałem na 

południe. 

Uchodźcy. Kilku widziałem już wcześniej w okolicach Ad-Dakhli. Gdy tankowałem, 

na stację podjechał autobus z Nouakchott. Stolica Mauretanii do dziś jest ważnym, 

środkowym punktem na mapie tzw. Dużej Pętli. To tam schodzą się wszyscy z różnych 

kierunków południa i wschodu – prąc nad Ocean, przedzierając się przez północny Senegal i 

bardzo zachodnie Mali. Wcześniej zazwyczaj szli piechotą, a od stolicy Nouakchott mogą 

liczyć na zwarty transport drogowy. Stacja była typowa: dwa dystrybutory, kilka metalowych 

kontenerów, stara reklama coca-coli. Zepsute klimatyzatory. Zatankowałem i zjechałem na 

chwilę na pobocze. Autobus wyglądał na liniowy. Ludzie wychodzili dla rozprostowania 

kości, za potrzebą. Kilka osób sięgało do swoich bagaży. I wtedy, kątem oka, zobaczyłem 

trzech, czterech mężczyzn, którzy wygramolili się zza bagaży, wyszli z bagażnika i umknęli 

między kontenery. Dwa z nich miały zadaszenie, a panujący tam cień osłaniał twarze, które i 

tak mieli poobwiązywane chustami. Mężczyźni byli czujni. Wyglądali zewnętrznego 

niebezpieczeństwa, bo w autobusie dla nikogo nie było tajemnicą, co skrywa luk bagażowy. 
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Cała przerwa trwała może z dwadzieścia minut. Ktoś przyniósł im wodę, coś do jedzenia. 

Rozmawiali stojąc. Widzieli mnie wyraźnie. Na masce dżipa miałem rozłożoną mapę, a przez 

czarne okulary nikt nie widział moich oczu i kierunku spojrzenia. Być może wśród 

„legalnych” pasażerów jechał jakiś przewodnik. Ktoś, komu musieli zapłacić kilkaset 

dolarów, by dostać się do marokańskiego Agadiru. Możliwe też, że chcieli wysiąść wcześniej, 

za jakieś pięćset, sześćset kilometrów, w okolicach Al-‘Ayun. Tamtejsze wybrzeża sąsiadują 

z plażami Wysp Kanaryjskich, będących pod jurysdykcją Hiszpanii. Potem dowiedziałem się 

więcej, spotykając podobnych wędrowców w każdym miasteczku niemal całego wybrzeża od 

Maroka po Senegal. Trzeba było tylko dotrwać nocy. 

Tzw. Duża Pętla jest szlakiem, który rozpoczyna się w środku Afryki. W samym jej 

sercu. By tam dotrzeć, uchodźcy ruszają z południa, z wszystkich miejsc wokół brzegów 

Zatoki Gwinejskiej, a dla wielu szlak zaczyna się gdzieś w okolicach Akry. To punkt zborny. 

Jest jak magnes, który nawet, gdyby pokroić i poćwiartować, nadal będzie przyciągać. 

Kapuściński zapisał w „Hebanie”: Co przypomina dworzec autobusowy w Akrze? Najbardziej 

przypomina tabor wielkiego cyrku, który zatrzymał się na krótki postój. Jest kolorowo i 

rozbrzmiewa muzyka. Autobusy są podobne raczej do wozów cyrkowych, niż do luksusowych 

chaussonów, które suną po autostradach Europy i Ameryki. Stolica Ghany niczym nie różni 

się od innych, pobliskich stolic, czy dużych miast. Czytamy dalej: Próbuję poznać Akrę. To 

jakby rozmnożone, powielone miasteczko, które wypełzło z buszu, z dżungli i zatrzymało się 

nad brzegiem Zatoki Gwinejskiej. Akra jest płaska, parterowa, licha, ale są też domy, które 

mają jedno i więcej pięter. Żadnej wymyślnej architektury, żadnego zbytku ni pompy. Tynki 

zwyczajne, ściany w kolorach pastelowych, jasnożółtych, jasnozielonych. Na tych ścianach 

pełno zacieków. Świeże, po porze deszczowej tworzą nieskończone konstelacje i kolaże palm, 

mozaik, fantastycznych map, esów-floresów. Ciasno zabudowane śródmieście. Ruch, tłoczno, 

gwarno, życie toczy się na ulicy. Ulica to jezdnia oddzielona od pobocza otwartym ściekiem-

rynsztokiem. Nie ma chodników. Na jezdni samochody wmieszane w tłum ludzi. Wszystko to 

posuwa się razem – przechodnie, auta, rowery, wózki tragarzy, jakieś krowy, kozy. Na 

poboczu, za ściekiem, wzdłuż całej ulicy – życie domowe i gospodarcze. Podobnie jest w 

togijskim Lome, w benińskin Cotonou, czy bardziej na zachód – w Abidjanie, stolicy 

Wybrzeża Kości Słoniowej. Szlak wije się później na wschód, wzdłuż wybrzeża Zatoki 

Gwinejskiej, mijając Togo i Benin, by skierować się trochę na południe. Przez nigeryjski 

Lagos dociera do miasta Benin City, gdzie kończy się dobrze ubita i wyasfaltowana droga. To 
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także miejsce, dokąd dociera szlak południowy: z Kamerunu, Gwinei Równikowej, Gabonu 

oraz państw ościennych. Podróżując kilkakrotnie po Kamerunie, nie raz słyszałem opowieści 

Białych misjonarzy o dziesiątkach uciekinierów na północ, którzy na misjach szukali 

schronienia przed policją, żandarmami, czy też prosząc o wodę i jedzenie. Zdarzało się, że 

zdesperowani napadali na przejeżdżające dżipy. Wtedy jeszcze nie wiedziałem, że kilka lat 

później dwóch Afrykańczyków pomoże mi na Saharze naprawić oponę. Brinkbaumer 

przytacza opowieść jednego z wielu Kameruńczyków: Po raz trzeci Auguste Na Na opuścił 

swoją dawną ojczyznę latem 2005 roku. Jechał autobusami, ciężarówkami, szedł na piechotę 

– tym razem podróżował jak tysiące innych uchodźców. Pozostał jakiś czas w Zinderze w 

Nigrze, zakochał się w Mary, został ojcem, ale musiał iść dalej. Pojechał jak inni na północ, 

został jak inni deportowany, teraz jak wszyscy tkwi w Arlit. „I wszystko to na nic – mówi – od 

czterech lat nic nie robię, nie żyję. Wyruszyłem w drogę w poszukiwaniu życia i co 

znalazłem?”. Szlak jest jak rzeka, która porywa swoim nurtem czekających na brzegu. Jej 

koryto wije się później na północ: przez całą resztę Nigerii, wkraczając do Nigru. Przez 

Zinder dociera do Agadeszu, by w leżącej prawie pięćset kilometrów na północ Assamace 

rozgałęzić się.  

Nie widzieliśmy, co robić. Mogliśmy iść dalej na północ, przekroczyć granicę z 

Algierią i wzdłuż głównych dróg iść w stronę morza. Około 2500 kilometrów. Przysłowie z 

naszych okolic mówi, że długą drogę skraca się chodzeniem, a nie wyrąbywaniem siekierą. 

Idziemy tylko nocami, wtedy nie wytropią nas wojskowi. Gdyby przy odrobinie szczęścia 

udało nam się co noc przejść dziesięć kilometrów, doszlibyśmy do Algieru gdzieś za rok. 

Zawsze trzeba nadkładać drogi przy posterunkach, bo psy ujadają. Czują zapach. 

Musielibyśmy też gdzieś się zatrzymać, by zarobić, opatrzyć rany, odpocząć. Baliśmy się 

Sahary, a gdybyśmy wybrali Dużą Pętlę, to drogi wprawdzie jest dwa razy więcej, ale jest 

bezpieczniej. Można podjechać. Ludzie mówili, że jak przebrniemy Burkinę Faso, to potem 

byle do Atlantyku. Tam wieje wiatr i można przeżyć.  

Teraz byli na końcu Dużej Pętli. Siedzieliśmy razem do zmierzchu, zanurzeni w 

pustyni. Trzech braci w podróży. Gdy jechałem, widzieli mnie z daleka. Leżeli zakopani w 

piachu, przykryci kartonami, na których ziarna usypały zasłonę. Bali się, że na nich najadę, 

ale kilka wydm wcześniej wybrałem trochę inny kierunek. Gdy idą nocą, dni poświęcają na 

sen w obawie przed wytropieniem. Nie mogą być widoczni. Późnym wieczorem starają się 

dotrzeć do jakieś osady, by coś zjeść, napić się. Czasem kilka dni błądzą. Nie wiedzieli, czy 
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się ujawniać, ale nie mieli wody, a ja nie wyglądałem na wojskowy zwiad. Poza tym wojsko 

zawsze ma na dachu duże anteny. Opowiadali o wszystkim. 

Staramy się trzymać równolegle do głównej drogi, ale wojskowe posterunki zmuszają 

do głębokiego odbijania w Saharę. W Senegalu nas złapali, ale wykupiliśmy się za sto 

dolarów amerykańskich od głowy. Trzy dni trzymali nas w ziemiance, w której leżały kogoś 

rozkładające się zwłoki. Ściany pełne były wyrytych nazw miast, z których pochodzili złapani: 

Katiola, Abomey, Tamale, Akra, Ibadan, Sapele, Abuja. Nawet Monrowia z Liberii. Gdy w 

nocy widzimy w oddali światła, są dwa wyjścia: albo jest to posterunek, albo mała osada, 

jakieś miasteczko. Wtedy się rozdzielamy i każdy podchodzi osobno. Gdyby jednego złapali, 

drugi może go próbować ratować, albo potem, przez kogoś podstawionego, starać się 

wykupić. Po godzinie takich podchodów wracamy do miejsca, w którym się rozstaliśmy i 

omawiamy, czy warto ryzykować dotarcie do miasteczka. Jeśli są to światła posterunku – 

robimy duże koło. Teraz idziemy od miesiąca. Noc za nocą. Według gwiazd i Słońca. 

Assamaka, gdy idzie się z południa, leży jeszcze po stronie Nigru, a przekroczenie 

granicy z Algierią jest dla uchodźców praktycznie niemożliwe. Nawet legalnie. Prowadzą tu 

dwie drogi i szlak karawan. W kilku słowach opisał to miejsce Sven Lindqvist, wybitny 

szwedzki reportażysta: Przejście graniczne In Gezzam ma złą opinię. Opowiada się o nim 

niezliczone historie, jak to bezwzględni policjanci i celnicy próbują co rusz znaleźć kolejny 

pretekst, by odesłać ludzi z powrotem, do Tamanrasset albo jeszcze chętniej do Algieru. Mówi 

się też o tym, że trzeba stać i czekać w słonecznej spiekocie od godziny dziesiątej, kiedy glina 

idzie na lunch, do godziny wpół do piątej, kiedy ten sam glina wraca po sjeście. Relacja 

Lindqvista dotyczy jednak podróży z północy, gdy celnikom nie zależy na zatrzymywaniu 

imigrantów, bo szlak wiedzie w drugą stronę. Można powiedzieć, że tu właśnie zaczyna się 

Duża Pętla. Dla wielu jest to najważniejsza decyzja, od której zależy powodzenie całej 

wyprawy – całej walki o życie. Droga na północ, przez Algierię, jest krótsza, ale dużo 

bardziej niebezpieczna. Zabija Sahara i wojsko. Katują do nieprzytomności złapanych i 

wywożą na pustynię. Reszty dopełnia słońce. Trudno dziś dociec, kto i kiedy wymyślił Dużą 

Pętlę. Trzeba po prostu iść na zachód, dlatego wielu rozpoczyna tę wędrówkę już w Agadeszu 

– nie docierając do Assamaki. Trzeba dotrzeć do Niamey, potem przedostać się przez Burkinę 

Faso, by dalej na zachód dojść do malijskiego Bamako. Gęsta sieć dróg sprzyja wędrowcom, 

którzy potem chcą za wszelką cenę dotrzeć do wybrzeży Atlantyku. W tym miejscu Duża 

Pętla łączy się z mniejszym, południowym szlakiem, który wiedzie wzdłuż wybrzeża z 
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Senegalu, Gambii, Gwinei Bissau, Gwinei – ale także z Sierra Leone i Liberii, aż po 

Wybrzeże Kości Słoniowej, które od wschodu graniczy z Ghaną. 

Nado i Tare siedzieli obok mnie. Ubrani w brudne dżinsy. Trochę poobdzierani, z 

licznymi bliznami. Stare koszulki wyblakły od słońca, pełne plam, śladów oleju i tłuszczu. Na 

nogach mieli trampki, a sznurówki były jednym wielkim, wielokolorowym węzłem. Spodnie 

w kilku miejscach poprzedzierane. Ich bagażem były nieduże torby, które podczas marszu 

zarzucali na plecy. Nado miał łydkę pogryzioną przez psa, którego musieli zatłuc, bo za dużo 

robił hałasu, gdy kradli kozę w Burkinie. Szli z Togo. Tare miał na ręce dwa zegarki, ale 

żaden nie chodził. Patrząc na nich, przypomniał mi się Sokrates: Kiedy ciemną drogą 

poprowadzi Cię wtajemniczony, stanie się ona jaśniejsza od słońca. Mieli też dwa duże kije i 

puste baniaki na wodę. 

Robimy to tak: gdy zbliża się świt, szukamy miejsca na spoczynek. Zdarza się, że 

musimy wrócić kawał drogi, bo nic lepszego nie znaleźliśmy. Omijamy wraki samochodów, 

duże skały, miejsca rozwidleń karawan. Szukamy jakichś nasypów, które tworzą naturalną 

ochronę przed słońcem i wzrokiem wojska. Czasem trafi się jakaś zaginiona fosylia. Tam się 

zakopujemy i staramy przespać dzień, przeleżeć do dziesięciu godzin. Ale z tym jest różnie, bo 

słońce nie daje spać. Kopiemy nory kilka metrów od siebie. Mamy łopatki. Zawsze jeden z nas 

zakopuje najpierw bardzo dokładnie drugiego, kładąc na plecy, pod piach, karton. Potem sam 

się zakopuje, ale nie jest to już tak dokładnie: to daje nam szansę, że jeden z nas w razie czego 

się uratuje, a potem wyciągnie z opresji drugiego. Oddychamy przez szmaty i chusty. Ciebie 

najpierw usłyszeliśmy, bo tak wiał wiatr. Mamy zasadę, by się nigdy nie ujawniać, nawet jak 

idą inni, podobni do nas – bo są tacy, którzy wędrują z dniem. Czasem mają wizy, 

pozwolenia, lub więcej pieniędzy niż my. Ty złapałeś gumę i byłeś sam. Biały. I 

potrzebowaliśmy wody. 

Pytam: co jutro? I od razu orientuję się, że dla nich jutro zaczyna się dziś, za kilka 

godzin – bo dla nich dzień to noc, a noc to dzień. Pytam o wszystko, choć pytania i 

dociekania zdają się nie mieć znaczenia. Bledną, jak słońce na horyzoncie, jak piasek, który 

na Saharze w ciągu całego dnia kilka razy zmienia kolor. Pytania stają się niezręcznością, 

wkraczaniem w tragedię, a i tak nikt się tym nie przejmie. Wiele razy wystarczy lub wypada 

tylko słuchać, tym bardziej, gdy nosi się skórę oprawcy, ciemiężyciela, kolonizatora i 
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zwykłego bandyty. Hipokryty. Antyhumanisty. Złodzieja. Czarni mawiają: Bóg musi być 

biały. 

Musimy dotrzeć w okolice Ad-Dakhli. Wędrujemy prawie trzy lata, ale nie mamy 

odwrotu. Potem wzdłuż wybrzeża, do Maroka. Może uda nam się dopłynąć z Tarfayi na 

Lanzarotte. Ale co dalej? – to wyspa, a my chcemy do Europy, ale na kontynent. Jeśli nie, to 

pójdziemy dalej – do Tangeru. Może zostaniemy w Maroku. Opuściliśmy w Togo nasze 

rodziny. Jesteśmy dalekimi kuzynami. Potem będziemy słać pieniądze, a jak zarobimy więcej, 

to albo wrócimy, albo ściągniemy ich do nas. Pracy się nie boimy. Pracowaliśmy na 

budowach, przy wodociągach. Nie mamy jeszcze trzydziestu lat (Nado – 27, Tare – 26). Z 

naszego miasteczka wyszła nas piątka: jeden przepadł bez wieści w Nigerii, drugi pracuje 

przy kawie w Burkinie, a Pepe ruszył przez Algierię, ale teraz siedzi w więzieniu. Dzwonił do 

domu jakiś czas temu prosząc o pieniądze na adwokata. My trzymamy się razem, czasem też 

dzwonimy do rodziny. Rok temu przesłaliśmy trochę zarobionych pieniędzy przez konwój 

humanitarny. Lepiej wysłać, bo jak się ma za dużo przy sobie, to można je szybko stracić. 

Czasem spotykamy podobnych do nas, ale trzymamy się z dala. Ludzie się biją, kłócą – droga 

odziera z człowieczeństwa. Od tygodnia czujemy już Atlantyk, jest wilgotniej i zimniej. 

Trochę wypytali o mnie: co robię, czym się zajmuję, skąd pochodzę. Słyszeli o Polsce, 

ale podobno tam jest zimno. Ile mam krów, ile żon? Idąc, widują Europejczyków w dżipach, 

którzy przemierzają wybrzeże Atlantyku w poszukiwaniu przygód. Czasem przemknie ktoś 

na motorze. Ale najdalej dojeżdżają do Gambii. Powoli zapadł zmierzch. To siedzieliśmy, to 

chodziliśmy. Dałem im opatrunki, wodę, trochę jedzenia, trochę pieniędzy. I gdy potem 

szukałem na Saharze miejsca do spania w hotelu pod gwiazdami, oni szli przed siebie. W 

stronę Oceanu. Mieliśmy nad sobą ten sam bezkres, który zrównywał nas w prawach, ale 

urodziła nas inna ziemia, która w prawach nas poróżniła. Nie mogłem im inaczej pomóc. 

Gdybym wiózł ich wozem, za chwilę trafilibyśmy na wojsko. Rozsiane posterunki są 

wszędzie, a dla nich byłby to kres wędrówki. Opowiedziałem im o spostrzeżeniu, że gdy 

zapada noc, nagle na wszystkich drogach robi się ruch kilka razy większy, niż w ciągu dnia. 

W miasteczkach i osadach dopiero w nocy zaczyna się życie: ludzie wylegają przed domy, na 

ulice. Siedzą przy kramach i barach. Kwitnie handel i świeży ubój. Kozy i barany z 

podciętymi gardłami wiszą na hakach, aż spłynie z nich krew. Nie wiadomo skąd zjawiają się 

te wszystkie samochody, które stają w długie kolejki przed checkpointami. Przelotowe 

mieściny wiją się w kurzu i piachu, który w snopach różnie ustawionych samochodowych 
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reflektorów wzmaga wrażenie tumultu i gwaru. Potem zrozumiałem, że noc to szansa na kilka 

kilometrów: łatwiej uciec, łatwiej się przedostać. 

Wtedy trudniej nas zobaczyć. Wytropić. Upolować. Wiemy, że może nam się nie udać. 

Zbyt wiele widzieliśmy i tylko cud uratował nas przed różnymi nieszczęściami, choć chyba i 

tak  swój przydział cierpienia już odebraliśmy. 

Jestem Biały. Co by było, gdybym był Czarny? Gdybym urodził się w Senegalu albo 

Namibii? I gdybym chciał i musiał iść pięć lat na północ? Gdybym nie mógł mieszkać tam, 

gdzie chcę? Gdybym nie miał wody? Co bym zrobił, gdybym żył w tak straszliwej biedzie, że 

musiałbym iść, żeby przeżyć: nie z wyboru, tylko z konieczności. Co by było, gdybym musiał 

żebrać na pustyni przez kilka miesięcy, lat? Ukrywać się, uciekać, zakopywać w piachu, nie 

kąpać się przez miesiąc. Co by się stało? Jakim prawem, według jakiego prawa i przez kogo 

stanowionego nie mógłbym wsiąść na prom i mieszkać w Europie, albo gdziekolwiek? Kto 

ma prawo nadawać takie prawa? I czy to nie jest Zagłada? 

Riccardo Orizio: Niezwykłe przypadki? Pozbawione jakiegokolwiek znaczenia? Być 

może. Ale i my wszyscy, pod pozorami normalności, należymy do jakiegoś zaginionego 

plemienia. My wszyscy możemy stać się mniejszością. Jesteśmy potencjalnie wszyscy 

zmarginalizowani. Biali, którzy żyją w jamajskiej Dolinie Bananów, nie różnią się zbytnio od 

jamajskich emigrantów z miejskich peryferii Zachodu. I jedni, i drudzy są często przegrani. I 

jedni, i drudzy mają nie ten, co trzeba, kolor skóry. Wracałem na północ.  

 

Maciej Kalarus 

 

 

 

 

 

 


