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Kiedy spory przygasa³y, Syria po-
nownie odchodzi³a w zapomnienie,
a medialny œwiat szybko wyszuki-
wa³ nowych, sensacyjnych tema-
tów. Po ostatnich wydarzeniach na
Bliskim Wschodzie, kiedy obalane
s¹ kolejne dyktatury i narastaj¹
wewnêtrzne konflikty, Syria po-
nownie zalaz³a siê na czele przeka-
zów telewizyjnych i prasowych.
Kraj pogr¹¿a siê w chaosie, gin¹
korespondenci wojenni, miasta po-
ch³ania po¿oga. Turystyka zamar³a
i prawdopodobnie przez kilka na-
stêpnych lat, niewiele osób odwa-
¿y siê tutaj przyjechaæ. A szkoda,
bo Syria to kraj, który mo¿e po-
szczyciæ siê cennymi zabytkami,
wspania³¹ kultur¹ i prawdziw¹
orientaln¹ atmosfer¹. Kraj z Zie-
mi¹ Œwiêt¹ – miejscem szczególnie
istotnym dla trzech wielkich mo-
noteistycznych religii œwiata, które
Biblia nazywa „Ogrodem Boga”,
a Koran „B³ogos³awionym pocz¹t-
kiem wszystkiego”. Dla niemal po-
³owy ludzkoœci ziemia ta jest geo-
graficznym i duchowym Ÿród³em
wiary. Jednak Syria to œwiat Islamu.
W panoramie miast dominuj¹
smuk³e meczety, z których dobie-

ga g³os Muezina, kobiety zakrywaj¹
twarze a mê¿czyŸni handluj¹ wszê-
dzie i wszystkim.
Wyruszamy na spotkanie ze œwia-
tem orientu, na bliski wschód.
Rano doje¿d¿amy do lotniska
w Warszawie, zostawiamy samo-
chód na parkingu, przechodzimy
odprawê, zaliczamy obowi¹zkowo
sklepy wolnoc³owe, w których ku-
pujemy kilka mocniejszych napoi
i po chwili jesteœmy na p³ycie lot-
niska. W huku w³¹czonych silni-
ków wsiadamy do „Ducha Egiptu”
– takim has³em reklamuj¹ siê Egip-
skie linie lotnicze. Mamy jednak
nadziejê, ¿e dolecimy na miejsce
w cielesnej postaci. Po kilku minu-
tach jesteœmy ju¿ w powietrzu.
Przed nami cztery godziny lotu do
Sharm El Sheikh, bowiem do Sy-
rii, jedziemy przez Egipt i Jordaniê
zataczaj¹c ko³o niczym statek ko-
smiczny po zakrzywionej paraboli.
Podró¿e, to jak ¿ycie – po prostej –
nie zawsze jest najbli¿ej i najtaniej.
Szczêœliwie l¹dujemy na lotnisku,
które wita nas bezlitosnym s³oñcem
i skwarem. Po za³atwieniu wszyst-
kich formalnoœci klimatyzowanym
autokarem jedziemy wzd³u¿ zato-

ki Akaba na pó³noc pó³wyspu Sy-
naj. Po kilku godzinach jesteœmy
na przystani w Tabie, najdalej wy-
suniêtym na pó³noc mieœcie Egip-
tu. St¹d po szybkiej odprawie gra-
nicznej, motorow¹ ³odzi¹ p³ynie-
my do Jordanii. Przed nami pó³to-
ragodzinny rejs przez zatokê Aka-
ba. Z pok³adu spogl¹damy na wie-
¿owce miasta Eliat, które dziêki re-
zolucji ONZ z 1947 roku w spra-
wie podzia³u Palestyny na dwa pañ-
stwa: ¿ydowskie i arabskie znalaz³o
siê w posiadaniu Izraela. Niestety
nadal ten w¹ski pas wybrze¿a jest
sol¹ w oku pañstw arabskich. Po-
woli zbli¿amy siê do l¹du. Przed
nami Jordania. Po odprawie pasz-
portowej, Drog¹ Królewsk¹ wyru-
szamy na pó³noc w kierunku Syrii.
Sprawnie mijamy Jordañski poste-
runek graniczny i powoli ruszamy
dalej. Pokonuj¹c kolejnych kilka
kilometrów, doje¿d¿amy do parkin-
gu, na którym w metalowych bara-
kach znalaz³y swoje miejsce kanto-
ry. Zamieniamy znienawidzone
przez rz¹d Syryjski banknoty z wi-
zerunkiem: Jackson, Granta a co
niektórzy nawet Franklina na funt
syryjski. Nastêpny posterunek i je-
steœmy w tzw. strefie niczyjej. Skru-
pulatne sprawdzanie dokumentów
i niespodzianka. Do autobusu
wkracza funkcjonariusz niczym
pielêgniarka, z dum¹ trzymaj¹c ter-
mometr. Niepokój jak halny prze-
lecia³ po turystach, bo chyba nikt
nie ma ochoty poczuæ siê niemow-
lakiem. Chybi³ – trafi³ i termometr
z ulg¹ l¹duje w uchu. 37OC OK.
Jeszcze kilka trafieñ i gêsia skórka
opuszcza nasze cia³a. To echa pta-
siej grypy. Jeszcze odka¿anie auto-
busu i jedziemy dalej. Po chwili
kolejny posterunek, przy którym z
plakatu spogl¹da na nas by³y dyk-
tator Syrii Hafez al-Assad i jego syn
obecny prezydent – Baszar al-As-
sad. Ciekawostk¹ mo¿e byæ fakt,
¿e Hafez al-Assad po objêciu w³a-
dzy zmieni³ swoje nazwisko z Wahsz

(co po arabsku oznacza – potwór)
na al-Assad (co po arabsku znaczy
– Lew). Ironia losu, patrz¹c na dzi-
siejsz¹ sytuacjê w Syrii.
Jad¹c przez Syriê, ca³y czas wyczu-
wa siê atmosferê napiêcia. Na wzgó-
rzach dominuj¹ przestarza³e insta-
lacje radarowe, a w dolinach bazy
wojskowe. Kiedy je mijamy, syryjski
kierowca kategorycznym g³osem
nakazuje schowaæ aparaty i kamery.
A to jedyna atrakcja na bezkresnych
pustyniach, które przemierzamy.
Wspó³czesna historia Syrii, to nie-
ustanny konflikt z Izraelem o Wzgó-
rza Golan, które stanowi¹ doskona-
³y punkt obserwacyjny i naturaln¹
zaporê przed ofensyw¹ ze strony
nieprzyjaciela. Wzgórza Golan to
równie¿ Ÿród³a rzeki Jordan i uro-
dzajne gleby. Od roku 1967 r. Izrael
okupuje wzgórza, a Syria stara siê
bezskutecznie je odzyskaæ. Procesy
pokojowe nie przynosz¹ rezultatów,
a wzajemne roszczenia wykluczaj¹
porozumienie.
Wieczorem docieramy do miasta.
Przed nami Damaszek – kultural-
ne i religijne centrum Orientu,
najstarsze nieprzerwanie zamiesz-
ka³e miasto œwiata. Miasto pulsu-
je, têtni nieustannym gwarem
i dŸwiêkiem klaksonów. Rozpêdzo-
ne samochody przemykaj¹, moto-
rowery szukaj¹ odrobiny luzu na
zat³oczonych ulicach, a mrok prze-

Stolica OrientuDamaszek – Syria
S¹ kraje, które nie le¿¹ na popu-larnych szlakach turystycznych,podró¿nicy i turyœci docieraj¹ spo-radycznie, a wczasowicze prawiew ogóle. Syria – to jeden z tychkrajów, o których do niedawnaby³o g³oœno tylko w momencie na-rastaj¹cych konfliktów z s¹siednimIzraelem.
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cinaj¹ podœwietlone na zielono
minarety. Gdzieœ zaciera siê grani-
ca pomiêdzy drog¹, a chodnikiem.
Wszêdzie stragany i nawo³uj¹cy
handlarze – losy, d³ugopisy, pista-
cje, a pomiêdzy wielb³¹d, ci¹gn¹cy
dwuko³ow¹ platformê. Gwar
i zgie³k nie ma koñca.
Damaszek by³ stolic¹ perskiego
imperium, wa¿nym oœrodkiem
helleñskim, znacz¹cym miastem
imperium rzymskiego, a po zdo-
byciu przez Arabów w 635 r, sta³ siê
muzu³mañsk¹ metropoli¹. Dzisiaj
mieszka tu ponad 4,5 miliona
mieszkañców, z czego 90% to wy-
znawcy Islamu.
Rano, ju¿ na spokojnie ruszamy do
centrum miasta. G³ówne wejœcie na
Stare Miasto prowadzi obok impo-
nuj¹cej cytadeli przez brukowan¹,
szerok¹ i os³oniêt¹ dachem przed
s³oñcem ulicê targow¹ – Suk al-Ha-
midijja. Suk, powoli budzi siê do
¿ycia, metalowe ¿aluzje ods³aniaj¹
towar, a handlarze bior¹ nas na cel.
Nawo³uj¹ w ró¿nych jêzykach,
pachnie kaw¹, dymem z fajek wod-
nych, orientalnymi przyprawami.
Na straganach b³yszczy poz³acana
bi¿uteria i miedziane naczynia.
Odwiedzamy Madrasê – teologiczn¹
szko³ê muzu³mañsk¹ – obecnie znaj-
duje siê tutaj biblioteka. Nieco da-
lej skromny budynek Mauzoleum
Salladyna, jednego z najwiêkszych
bohaterów œwiata arabskiego. To on
wypar³ chrzeœcijan z niemal ca³ego
obszaru Ziemi Œwiêtej.
Przed nami jeden z najcenniejszych
zabytków, uznawany za symbol
Damaszku – Meczet Umajjadów.
Jak wiêkszoœæ meczetów w Syrii
i ten jest dostêpny dla turystów (czy-
taj niewiernych), pod warunkiem
poszanowania tradycji Islamu zwi¹-
zanego z ubiorem. Tak wiêc zakry-
wamy: ramiona, kolana, u kobiet
równie¿ w³osy oraz zdejmujemy
buty. Wchodzimy na rozleg³y dzie-
dziniec. Panuje tu weso³y gwar
i atmosfera rodzinnego pikniku.
Dzieci œlizgaj¹ siê po wypolerowa-
nej posadzce, doroœli przesiaduj¹
pod kolumnami arkad otaczaj¹-
cych dziedziniec. Damasceñska
œwi¹tynia w zamyœle jego twórców
– rodu Umajjadów – mia³a byæ naj-
wiêksz¹ tego typu budowl¹ wznie-

sion¹ przez cz³owieka. I tak zapew-
ne by³o przez wiele wieków. Me-
czet budowany przez 10 lat, by³ jed-
nym z najpiêkniejszych i najwa¿-
niejszych meczetów ówczesnego
œwiata, zosta³ wzniesiony w 705 r.
w miejscu rzymskiej œwi¹tyni Jowi-
sza i póŸniejszej bazyliki Jana
Chrzciciela. Pomimo wielokrot-
nych zniszczeñ, patrz¹c na poz³a-
can¹ studniê do ablucji, skarbiec
na kolumnach i œcienne mozaiki
jesteœmy pod wra¿eniem tego miej-
sca. W œrodku meczetu atmosfera
znacznie powa¿niejsza. Immam
donoœnym g³osem wyg³asza nauki
dla grupki zebranych, kilka osób
modli siê, sk³aniaj¹c siê w kierun-
ku Mekki. Sporo osób siedzi na
dywanach – osobno kobiety i mê¿-
czyŸni – czêœæ osób nie zwa¿aj¹c na
gwar, po prostu œpi. Jednak naj-
wiêcej wiernych gromadzi siê tu¿
obok Mihrabu wskazuj¹cego kie-
runek Mekki i bogato zdobionego
Minbaru – podwy¿szenia, z które-
go siê przemawia – gdzie znajduj¹
siê relikwie Jana Chrzciciela. Ponoæ
za zielonymi szybami spoczywa
jego czaszka. Muzu³manie
i chrzeœcijanie zgodnie wierz¹, ¿e
w œwi¹tyni znajduje siê grób Jana
Chrzciciela, uznawanego przez
muzu³manów za wa¿n¹ postaæ –
to on naucza³ i ochrzci³ proroka
Issê – Jezusa. Zreszt¹ Chrystus jest
w meczecie Umajjadów uhonoro-
wany szczególnie: jego imiê nosi
jeden z trzech najstarszych mina-
retów. Do meczetów pielgrzymuj¹
wierni z Iranu, Arabii Saudyjskiej
i Jordanii, modl¹c siê niejako za-
miennie, jeœli nie mog¹ udaæ siê do
Mekki. W roku 2000 miejsce to
odwiedzi³ te¿ papie¿ Jan Pawe³ II.

Jeszcze jedno spojrzenie na kunsz-
townie rzeŸbione kru¿ganki i po-
nownie wpadamy w objêcia gwar-
nego miasta. Robimy krótki przy-
stanek przy niewielkiej ciastkarni,
gdzie na oczach klientów wy³aniaj¹
siê z pieca smakowite ciasteczka
z baranin¹, szpinakiem, serem lub
na s³odko. Idziemy dalej. A przed
nami œwiat jak z Baœni „Tysi¹ca i jed-
nej nocy”. Stare Miasto – zachwyca
pl¹tanin¹ w¹skich uliczek, zau³ków
z tajemniczymi przejœciami, podwó-
rek, gdzie miedzy drzewami poma-
rañczy na sznurku suszy siê pranie.
A teraz miejsce, które nas urzek³o.
Przed nami szyicki meczet Saida
Rukaja, do którego odwa¿amy siê
wejœæ. Rukaja by³a córk¹ Husajna,
syna Alego. Zmar³a po tym, jak Ja-
zid Umajad rzuci³ jej na kolana
odciêta g³owê jej ojca pokonanego
w bitwie w Karbali. Historia Hu-
sajna œciœle zwi¹zana jest z pocz¹t-
kami od³amu islamu – szyizmu, siê-
gaj¹cego VII wieku, kiedy wœród
arabskich muzu³manów trwa³a za-
ciek³a rywalizacja o schedê po Ma-
homecie. Przeciskamy siê przez
pulsuj¹cy t³um. Atmosfera siê za-
gêszcza. Wszyscy zwracaj¹ na nas
uwagê, coœ szepcz¹ i komentuj¹
miêdzy sob¹. Pokonujemy pierwsz¹
bramê. Wchodzimy na niewielki
dziedziniec zostawiaj¹c buty. Ob-
s³uga odbiera nasze sanda³y, które
l¹duj¹ pomiêdzy setkami innych
przechodzonych klapek. Wchodzi-
my do g³ównej sali modlitewnej
podzielonej na czêœæ mêsk¹ i ¿eñ-
sk¹. Ka¿dy centymetr œcian pokry-
waj¹ miliony kolorowych lusterek.
Œwiat³o tworzy nieskoñczone re-
fleksy. Wierni u³o¿eni w ciasnych
rzêdach nie zwa¿aj¹c na ogólny
zgie³k i wrzawê, modl¹ siê dotyka-
j¹c czo³em niewielkich kr¹¿ków
u³o¿onych na posadce, wykona-
nych z gliny pochodz¹cej z Karba-
li. Niczym s³onie w sk³adzie porce-

lany przeciskamy siê pomiêdzy ¿ar-
liwie modl¹cymi siê wiernymi.
W koñcu docieramy pod œcianê
i z niepewnoœci¹ wyci¹gamy kame-
ry i aparaty – w duchu liczê na bu-
dz¹c¹ respekt posturê kolegi. By³y
kulturysta o zachwianych propor-
cjach od razu wzbudza zaintereso-
wanie. Ju¿ po chwili otacza nas t³um
mê¿czyzn wypytuj¹cych – sk¹d je-
steœmy? Z czasem atmosfera siê roz-
luŸnia. Niemniej, dyskretnie siê
wycofujemy. Przy wyjœciu niespo-
dzianka. Krótkie spojrzenie obs³u-
gi i nasze sanda³y czekaj¹ na ladzie.
Przed nami ponownie – suk, serce
miasta. Podzielony na czêœci, w któ-
rych handluje siê ró¿nymi towara-
mi – od ¿ywnoœci, przypraw, przez
bi¿uteriê, a¿ po tekstylia ze s³ynnym
adamaszkiem na czele. Przed baza-
rem spotykamy Polskich ¿o³nierzy
pe³ni¹cych s³u¿bê w Organizacji
Narodów Zjednoczonych w Syrii.
Opuszczamy Damaszek, miasto
zamieszka³e bez przerwy od ponad
7 tys. lat. Fascynuj¹ce kontrastami,
urzekaj¹ce tajemniczoœci¹ bazarów
i piêknem 800 meczetów i ich mi-
naretów. Pe³ne wschodniej atmos-
fery, orientalnych zapachów i sma-
ków. Pozostawiamy równie¿ za sob¹
Syriê, która pomimo ci¹g³ych na-
piêæ, zauroczy³a nas niezwyk³ymi
zabytkami i goœcinnoœci¹. Syryjczy-
cy s¹ naprawdê przyjaŸni, ich zain-
teresowania przybyszami z innych
krajów s¹ autentyczne, a wartoœci
ludzi nie mierzy siê zawartoœci¹
portfeli. W przeciwieñstwie do kra-
jów arabskich ¿yj¹cych z masowej
turystyki, w Syrii nie musimy oba-
wiaæ siê natrêtnych naganiaczy ofe-
ruj¹cych marne pami¹tki, choæ tar-
gowanie jest nieodzownym elemen-
tem tutejszej kultury.
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