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FEZ – MAROKO

Czêsto, kiedy planujemy now¹
podró¿, przeszukujemy katalogi,
broszury, albumy. Czasami wystarczy jedno zdjêcie, by wybraæ kolejny cel. I tak te¿ sta³o siê tym razem. Przed nami wielkie gliniane
kadzie niczym plastry miodu, wype³nione kolorowym p³ynem,
w którym jak pszczo³y krz¹taj¹ siê
umorusani ludzie. Gdzieœ, przy obsypuj¹cej siê z tynku œcianie, cierpliwie stoi objuczony osio³ek.
A wszystko to na tle bez³adnie rozrzuconych zabudowañ.
Po kilku latach od obejrzenia
tego zdjêcia wyruszamy, aby zobaczyæ ten obraz w realu. Po szeœciu
godzinach lotu l¹dujemy na afrykañskim wybrze¿u Atlantyku
w Agadirze. Dla wiêkszoœci przybywaj¹cuch tu turystów ten Marokañski kurort z rozleg³ymi pla¿ami to punkt docelowy wymarzonego urlopu. Dla nas to tylko pocz¹tek przygody z „Wrotami Afryki”, w której miesza siê kultura Berberów, Islamu i zachodniego stylu
¿ycia. Z Agadiru ruszamy na pó³noc, ogl¹daj¹c enklawê piratów
w Essaquirze, centrum ceramiki
i bastion portugalczyków w Safi,

Szko³a.
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Popisy ch³opców w ciasnych uliczkach
mediny.

Uliczka Fezu.

Casablankê, w której nikt nie s³ysza³ o s³ynnym filmie i gdzie nie
nakrêcono ani jednej sceny do niego. Przeje¿d¿amy przez Rabat, najwiêksze miasto i stolicê Maroka.
Skrêcaj¹c na wschód docieramy do
królewskiego Meknes, by po kilkudziesiêciu kilometrach znaleŸæ
siê na przedmieœciach Fezu. Historyczne miasto Fez to jedna z ostatnich ostoi œredniowiecznej cywilizacji na œwiecie, usiana meczetami,
medresami, pa³acami i bazarami,
gdzie handel i rzemios³o przetrwa³y w niemal niezmienionej formie
przez tysi¹ce lat. Przed nami tajemnicze miasto, o które niegdyœ rywalizowali najwiêksi w³adcy, a rzemieœlnicy oddawali ¿ycie za Ÿle wykonan¹ pracê. Gwarne miasto, ze
star¹ medin¹ otoczon¹ wysokimi
murami, w której po w¹skich uliczkach sun¹ zakapturzone postacie,
przeciskaj¹ siê objuczone wielkimi

koszami osio³ki, ¿ebracy wyci¹gaj¹
rêce po ja³mu¿nê, a kobiety na widok obcych mê¿czyzn zakrywaj¹
d³oni¹ usta, by z³e moce nie przeniknê³y do ich cia³a.
Nasz¹ podró¿ po labiryncie
mediny w Fezie rozpoczynamy na
zaskakuj¹co rozleg³ym placu dzielnicy Fes el-D¿id, na którym znajduje siê Pa³ac Królewski wzniesiony w XIII wieku przez Merynidów.
Tutaj uwaga! Do pa³acu wstêp jest
zabroniony, a wzrok nie mówi¹c
o obiektywach mo¿na kierowaæ
tylko w okreœlone miejsca. Malownicza stra¿ królewska, ¿o³nierze
i prywatne, ozdobne bramy musz¹
pozostaæ dla nas zakryte czapk¹
niewitk¹. Do 40-to hektarowego
pa³acu prowadz¹ bramy bogato
zdobione motywami roœlinnymi,
geometrycznymi i cytatami z Koranu. Co kilka lat mosiê¿ne drzwi
poddawane s¹ skrupulatnej kon-

Hid¿ab – obowi¹zkowy strój marokanek.

serwacji przy u¿yciu po³ówek cytryny, których kwas doskonale
usuwa zanieczyszczenia.
Zag³êbiamy siê w ¿ydowsk¹ czêœæ
mediny. Uliczki zacieœniaj¹ siê do
kilkudziesiêciu centymetrów, co
szybko wykorzystuj¹ miejscowi
ch³opcy, którzy za kilka dirhamów
sprytnie wspinaj¹ siê pomiêdzy
œcianami. Pokonujemy kolejne
zau³ki i uliczki, by wejœæ na g³ówn¹
– te¿ uliczkê – mediny. Tutaj zachowa³y siê wysokie, niepodobne
do arabskich, ¿ydowskie budynki,
mimo szybkiego procesu niszczenia ci¹gle robi¹ du¿e wra¿enie.
Kiedy powstawa³ pa³ac królewski,
nakazono ¯ydom prowadz¹cym
interesy w dzielnicy Mellah, przenieœæ siê do nowej czêœci Fezu,
w której oferowano im znaczne
przywileje. Pomimo tego, wielu
¯ydów wola³o jednak przejœæ na
Islam i pozostaæ w starej czêœci,
gdzie kwit³ handel. Nazwa „Mellah” po arabsku znaczy „sól” – nawi¹zuje do zwyczaju suszenia
i solenia g³ów œciêtych buntowników, czym tradycyjne trudnili siê
¯ydzi. Pozycja ¯ydów – mimo, i¿
pozornie byli pod ochron¹ su³tana, nie by³a znacz¹ca. Poza Mellah nie wolno by³o im nosiæ butów ani jeŸdziæ konno, a odleglejsze podró¿e poci¹ga³y nastêpne
ograniczenia.
Idziemy dalej. Sprzedawcy znikaj¹ w swoich niewielkich sklepikach za stertami p³askich chlebKURIER POWIATOWY 4/2013 (109)
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Chwila wytchnienia.

Tutaj pracuje ka¿dy.

Przed meczetem.

ków, kobiety odwracaj¹ g³owy,
a rzemieœlnicy zas³aniaj¹ siê rêk¹ lub
kawa³kiem tektury. Tutaj nadal siê
wierzy, ¿e mo¿na skraœæ komuœ
duszê. Wœród rdzennej marokañskiej ludnoœci, potê¿n¹ si³ê
sprawcz¹ nadal stanowi¹ magiczne obrzêdy i praktyki. W ka¿dej
medinie jest szuaf, gdzie po tajemnicz¹ miksturê lub radê przychodz¹
nie tylko ³atwowierni czy niewykszta³ceni Marokañczycy. Aptekarze na targach handluj¹ kawa³kami skór oraz gadami w formalinie.
Powszechna jest równie¿ wiara
w dobre i z³e d¿iny i nigdy nie lekcewa¿y siê mocy tzw. z³ego oka. Poko-

Kobieta zas³aniaj¹ca twarz przed spojrzeniem mê¿czyzn.
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Garbarnia Chouarasa.

Sklep z lustrami.

nujemy kolejne czêœci mediny, których specjalnoœæ zdradzaj¹ nie tylko dŸwiêki, ale i zapachy. Medina
to jeden wielki niekoñcz¹cy siê suk.
To targ z uliczkami rzeŸników,
gdzie na hakach wisz¹ pó³tusze kóz,
baranów, na ladach ca³e g³owy
i pokaŸnych rozmiarów podroby.
Obok penetruj¹cy nos zapach
wszelkiego rodzaju ryb, uwielbianych przez Marokañczyków sardynek, których grillowany zapach
unosi siê w ka¿dej czêsci miasta.
Na drewnianych sto³ach ociekajacych krwi¹ i resztkami ryb le¿¹: rekiny, p³aszczki, wêgorze, kraby, kalmary i kolorowe mureny. Id¹c dalej, ocieramy siê o œciany, a tragarze
z okrzykiem belek! belek! toruj¹
drogê sobie i objuczonemu niedbale umocowanym ³adunkiem osio³kowi. Nad nami pl¹tanina przewodów elektrycznych, prymitywnych zadaszeñ, spróchnia³ych belek podtrzymuj¹cych wykusze
i nadszarpniête czasem balkoniki.
Z boku s³ychaæ gdakanie, gêganie,
pianie. Ale medina to nie tylko
handlowe uliczki. Tutaj znajduj¹ sie
cenne zabytki Fezu, a wœród nich
medresa Bu Inania. Medresy odgrywa³y w Maroku istotn¹ rolê –
by³y m.in. wykorzystywane jako
mieszkania dla zamiejscowych studentów. Uwa¿ano bowiem, ¿e odizolowanie m³odych ludzi od spo³ecznoœci pomo¿e im skupiæ siê na
studiach. Studenci czêsto spêdzali
na uniwersytecie 10 i wiecej lat.

Farbowanie skór.

Medresa Bu Inania, to przyk³ad
wspania³ej sztuki zdobniczej, gdzie
dominuj¹ sztukaterie, precyzyjne
mozaiki i rzeŸbienia. Ponownie zag³êbiamy siê w labirynt uliczek.
Sprzedawcy nawo³uj¹, a zapachy –
tym razem urzekaj¹. Ostra woñ
miêty, przypraw, pomarañczy,
drewna cedrowego i tujowego,
œwiec, daktyli, orzechów oraz pachnide³ mo¿e pos³u¿yæ za przewodnika. Ka¿da dzielnica ma piekarniê, dok¹d wszyscy zanosz¹ swoje
ciasto, aby je upiec oraz hammam,
w którym zmywa siê trudy dnia codziennego. Tymczasem wchodzimy
na niewielki placyk, ocieniony starymi drzewami figowymi, gdzie
wsród towarów s¹ kosze zielonych
liœci henny, rumianku, p¹ków ró¿anych, myd³a oliwkowego i antymonu. Rzut oka przez otwarte
drzwi pozwala dostrzec niemal mistyczn¹ sceneriê meczetu. Zapach
kadzide³ i migotanie œwiec otaczaj¹
wiernych. Jeszcze kilka zau³ków
i wszystkimi zmys³ami zaczynami
odkrywaæ obrazy z naszego zdjêcia.
Schylamy g³owê, przeciskamy siê
pomiedzy skórzanymi torebkami,
butami, paskami, które œciœle os³aniaj¹ œciany i sufity. Kolejne schodki, kolejne pomieszczenia. Nieprzyjemny zapach zaczyna siê
wzmagaæ. Palcami zatykamy nos.
Pomys³owi sprzedawcy proponuj¹
zielone liœcie miêty, by zabiæ nieprzyjemny odór. Wchodzimy na
balkonik, a naszym oczom ukazu-

je siê obraz ze zdjêcia, które nas tutaj
przywiod³o. Przed nami dziesi¹tki
glinianych kadzi, w których pod
ludzkimi stopami, ugniatane s¹
skóry zanurzone w moczu i barwnikach. Garbarnia Chouarasa to
miejsce, które niewiele zmieni³o siê
od czasów œredniowiecznych. Ustawienie kadzi jedna przy drugiej, powoduje, ¿e wyci¹ganie i wk³adanie
skór do barwników wymaga sporego wysi³ku. Sk¹po odziani mê¿czyŸni staraj¹ siê utrzymaæ równowagê, zanurzaj¹c skóry w kadziach.
Dachy okolicznych domów przykrywa gruba warstwa suszacych siê
skór, a cierpliwe osio³ki za³adowane wyprawionymi skórami swoich
pobratymców czekaj¹ na wymarsz.
Ironia losu. Powoli, przez zdobion¹
bramê w kszta³cie dziurki od klucza opuszczamy najwspanialsz¹
medinê Maroka, wpisan¹ na listê
zabytków kultury i sztuki UNESCO. Spogl¹daj¹c za siebie pozostawiamy magiczny œredniowieczny œwiat, który rozpada siê na naszych oczach, pomimo podjêtego
wysi³ku w jego ratowanie. A my ruszamy dalej w objêciach wspó³czesnego œwiata, by ch³on¹æ wszystkimi zmys³ami ten niezwyk³y kraj.

Zapraszamy na:
You Tube
- Niezwyk³y Œwiat – Maroko
www.niezwyklyswiat.com
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