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Zbigniew Milewicz  
 
TRANSSYB 
 
 
- Po co ci ta wyprawa? - pyta Zuzia. - Tutaj masz Dalekiego Wschodu pod dostatkiem, sam do 
ciebie przyjechał. 
Chodzimy po praskim bazarze, aby kupić dla mnie szorty na podróż i faktycznie, pełna egzotyka. 
Wietnamczycy, Chińczycy, Koreańczycy z tanią elektroniką, papierosami, ciuchami i różnymi 
gadżetami. Nikt dokładnie nie wie, ilu ich jest w mieście, ale na pewno niemało. Zacho- 
wują się - jeżeli można tak powiedzieć – bezszmerowo. Nie wchodzą w konflikty z Polakami, ale 
przecież w Warszawie żyją, rodzą się, umierają, gdzieś muszą mieszkać. Tylko miejskie statystyki 
niczego nie wykazują. Obok straganów bary, fryzjerskie kanciapy, powinienem jeszcze się ostrzyc 
przed podróżą. Wchodzę do pierwszego z brzegu zakładu, skośnooka klientela i mistrz nożyczek 
patrzą na mnie, jak bym z księżyca spadł, słyszę: „tylko dla personelu, proszę pana.” Brzmi to 
jednak grzecznie i zupełnie poprawnie po polsku. 
 
Zuzi zawdzięczam dach nad głową w Nowym Dworze Mazowieckim. Najpierw miał to być tylko 
jeden nocleg, ale jest pełnia sezonu urlopowego i dopiero na 16 sierpnia udaje mi się kupić bilety 
na pociąg do Moskwy. Całe trzy dni zatem będzie mnie miała na karku. Podejmuje mnie z kresową 
gościnnością, zaprawioną ciętym humorem, ma rodzinne korzenie spod Stryja. Z wykształcenia 
jest nauczycielem historii, niestety bezrobotnym, prywatnie – matką dwojga świetnych nastolatków, 
Kasi i Jakuba, a z zamiłowania tarocistką, z tego żyją. Mnie kabały przed podróżą nie chce jednak 
postawić. Od przyjaciół nie bierze pieniędzy, a jak nie weźmie to wróżba traci swoją moc – 
tłumaczy mi z powagą, a w oczach tańczą jej wesołe diabliki. 
 
- Na twoja wątrobę to ty jednak kochanieńki w tej Rosji uważaj i z kobietami też ostrożnie -  
radzi dobrotliwie. 
Drugi bilet kolejowy - dla Edmunda, przyjaciela z Monachium, z którym spotykam się przed 
odjazdem pociągu w przydworcowej kawiarni. Szyld „Hard Rock” pasuje jak ulał do dwóch 
emerytów z harcerskimi plecakami. Edmund jest starszy ode mnie, ma 74 lata, ale kondycję 
młodzika. Pochodzi z Wielkopolski, w domu do obiadu pija tylko „Kadarkę“, rzekomo dlatego, że 
mu nadzwyczajnie smakuje, ale wszyscy wiedzą, że tańszego wina w „Pennym“ nie ma. Na 
podróże po świecie sobie za to nie skąpi, to jego pasja. Nasza wyprawa koleją transsyberyjską z 
Moskwy do Władywostoku plus powrót samolotem powinna się zamknąć kwotą około 1700 euro 
na osobę, z noclegami i wyżywieniem włącznie. Plan wygląda z grubsza następująco:  
 
Najpierw do Moskwy, tam zatrzymujemy się dwa – trzy dni, śpimy w hotelu, zwiedzamy miasto. 
Później Nowosybirsk, Krasnojarsk, Irkuck, Ussuryjsk i Władywostok. Ponieważ nie posiadamy 
biletów kolejowych na poszczególne odcinki, będziemy je musieli zorganizować w pierwszej 
kolejności i dopiero wtedy dopiąć program; wizę mamy na miesiąc. 
 
Pociąg podstawiany jest Warszawie Zachodniej. Przyjeżdża planowo na Centralny i o 20.20 
wyrusza w drogę. Towarzystwo w wagonie jest mieszane, polski przeplata się z rosyjskim. Mamy 
miejsca w oddzielnych przedziałach, ale młody człowiek z grupy rosyjskich licealistów, którzy 
wracają z wycieczki do Krakowa, chętnie idzie na zamianę, przynajmniej będzie razem ze swoimi. 
Przypadają nam dwie dolne koje. 
 
W granicznym Brześciu dochodzi egzotyczna para: zażywny rodak w garniturze, mimo upału pod 
krawatem i może dwudziestoletnia Mongołka. Wysadzono ich z wcześniejszego pociągu do 
Moskwy, ponieważ dziewczyna miała od półtora roku nieaktualną już polską wizę. 
  
- Ten pociąg jest lepszy – uśmiecha się szczerozłoto. 
Para jedzie do Mongolii, tylko na chwilę właściwie, żeby skompletować dokumenty, potrzebne w 
polskim USC. Problem tylko, czy zmieszczą się w czasie, wiza tranzytowa na Rosję, którą mają, 
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po dziewięciu dniach traci ważność, a pociągi do Ułan Bator nie kursują codziennie. Przychodzi 
rosyjski konduktor, zabiera bilety do białoruskiej kontroli granicznej, z powrotem otrzymamy je w 
Moskwie. Od pary na górze żąda po sto dolarów za łóżko. Amerykańska waluta jest w Rosji nadal 
tradycyjnym przelicznikiem różnych usług, pasażerka płaci bez słowa. Myślę sobie bezczelnie, że 
moja miejscówka była wielokrotnie tańsza i pycha szybko zostaje ukarana. Oficer białoruskiej 
straży granicznej, niewysoki brunecik w paradnym mundurze, studiuje chwilę nasze paszporty, 
Edmunda i mój, uprzejmie pyta dokąd i po co jedziemy, po czym prosi mnie na korytarz. Czy ja 
wiem, że zgodnie z przepisami powinien nas wysadzić z pociągu, bo nie mamy tranzytowej wizy 
białoruskiej? Mówię, że nie wiem, sprawdzałem w internecie i niczego na ten temat tam nie było. 
Poza tym nie wysiadamy z pociągu w jego kraju. To – mówi – nieważne, a więc co proponuję?  
 
On tu rozdaje karty, ale będę się targował. Chce sto i to nie dolarów, tylko euro, w końcu staje na 
pięćdziesięciu od łebka. Poniżej uchybiałoby godności pogranicznika. Edmund nie będzie płacił, 
poskarży się naczelnikowi posterunku na podwładnego, do Łukaszenki napisze. Krzyki starszego 
pana eskalują i ściągają pod nasz przedział uzbrojony patrol osiłków w mundurach moro. Czarno 
widzę Władywostok. Moj przyjaciel pewnie też, bo jednak sięga po portfel, ale dalej cały się trzęsie 
z nerwów. 
 
- Co ja bym z tego miał, gdybym was w nocy wysadził z pociągu? – pyta retorycznie oficer. 
 
Zasada pierwsza: wierz, ale sprawdzaj 
  
Ranek następnego dnia wita nas słonecznie, już daleko po rosyjskiej stronie. Zapowiada się 
kolejny, gorący dzień lata. Po korytarzu pomykają młodzi ludzie z moskiewskiej grupy, w 
najlepszych nastrojach. Żarty, śmiechy, przekomarzania, ta dobra aura udziela się starszym.W 
Polsce – opowiada mi Sasza, z którym wczoraj zamieniliśmy się miejscami – było świetnie, dużo 
zwiedzili i nawiązali ciekawe znajomości, ale trochę się już stęsknił za swoimi bliskimi. Grupą 
kieruje blondynka w balzakowskim wieku, w seledynowej, obcisłej sukience, mocno uwydatniającej 
jej apetyczne kształty, z którą trochę sobie flirtujemy. Ma na imię Swieta i kiedy się porusza, to jej 
biodra i biust falują tak, że raz za razem chwalę w myślach Pana Boga za dzieło stworzenia. 
Niedaleko pada jabłko od jabłoni, w grupie jest jej córka, maturzystka Wika, której udało się zdać 
na wydział ekonomii moskiewskiego uniwersytetu. Ciemnowłosa dla odmiany, urodziwa i podobno 
niegłupia, mama jest z niej dumna. 
 
- Kiedy na was patrzę, nie mam żadnych wątpliwości, że kobiety są głównym kapitałem Rosji – 
wygłaszam. 
Ponieważ nie są przyzwyczajone do komplementów, jeszcze przed przyjazdem do Moskwy 
dowiaduję się, że mamy z Edmundem zaklepane miejsca w hotelu, po cenie, jak dla miejscowych. 
Nie tylko należy, ale i opłaca się więc być miłym dla bliźnich. Z hotelu „Kuzminki“ na poludniu 
Moskwy korzystałem już w ubiegłym roku, całkiem przyzwoity i jak na stołeczne ceny, niedrogi. 
Telefonowałem tam z Monachium, żeby zarezerwować miejsca, były wolne, ale recepcjonistka 
doradziła, żeby za kilka dni jeszcze raz zadzwonić i się upewnić. Oczywiście w przedwyjazdowej 
bieganinie zapomniałem. Swieta z własnej inicjatywy dzwoni więc z telefonu komórkowego do 
swojej siostry w Moskwie, zleca jej „temat“ i po chwili już wiem. 
 
− Gdyby były jakieś problemy, proszę do mnie zadzwonić – daje mi na pożegnanie karteczkę z 
numerem telefonu. 
Robi to bez cienia niedawnej kokieterii, po koleżeńsku. Pociąg wtacza się na peron Dworca 
Białoruskiego zgodnie z rozkładem jazdy, o godz. 20.50. Platforma peronu jeszcze rozgrzana 
całodziennym żarem, pełna jest wstrieczajuszczich. Słowo „wstrietit“ ma w języku rosyjskim wiele 
znaczeń. Można się z kimś spotkać, kogoś przyjąć, ale też powitać, wyjść po człowieka na 
dworzec, albo lotnisko. To jest cały ceremoniał - z kwiatami, nierzadko z szampanem, w odświętnej 
garderobie. Mężczyźni w średnim wieku i starsi obowiązkowo pod krawatami i wygoleni do sina, 
wszystkie kobiety – w pełnym wieczorowym makijażu, niezależnie od pory dnia. Im rzadszy lub 
droższy gość, tym większa gala i większe święto, ale generalnie reguła rosyjskiej gościnności 
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głosi: po każdego, kto przyjeżdża się wychodzi, każdego kto nas żegna, odprowadzamy, żeby – 
jak niektórzy żartują – przypadkiem się nie wrócił. 
 
Najpierw po bilety kolejowe. Transsyb odchodzi z Dworca Jarosławskiego, ale można je kupić i 
tutaj. Wszędzie te same formalności. Pani w okienku bierze twój paszport, sprawdza dane, 
włącznie z aktualnością wizy, wpisuje cię do komputera i dopiero wtedy sprzedaje bilet. Podobny 
system kontroli obowiązuje wszystkich, także Rosjan, w całym systemie komunikacji 
dalekobieżnej, także autobusowej, na terenie federacji. Do innostranców, jak w dawnym systemie, 
ma się jednak nadal mniej zaufania. Jeżeli jesteś w jakiejś miejscowości dłużej niż trzy robocze 
dni, masz obowiązek meldowania się na milicji. Chyba, że mieszkasz w hotelu, tam dają stosowny 
stempelek na karteczce do rejestracji, którą dostaje się przy przekraczaniu granicy rosyjskiej. W 
drodze powrotnej oddajesz bumagę straży granicznej, wiec pilnować jej trzeba, jak oka w głowie, 
na równi ze wszystkimi biletami na pociąg i samolot oraz rachunkami za hotele, które też mogą 
wziąć pod lupę. Jesteś w Rosji, państwie, w którym nadal obowiązuje zasada: dowieriaj, no 
prowieriaj, czyli wierz, ale sprawdzaj. Będziemy zatem starali się tak podróżować, aby nie 
zakotwiczać nigdzie dłużej niż te trzy powszednie dni.  
 
Jest taka możliwość, ale kasjerka uprzedza, że lepsze miejsca są już częściowo sprzedane. Latem 
transsyb idzie jak świeże bułki, aby temu sprostać, rosyjskie koleje odprawiają na Daleki Wschód 
średnio po kilkanaście pociągów na dobę. Mają one swoje numery; liczba świadczy m.in. o 
standardzie, im niższa, tym lepszy i oczywiście droższy. „Niższymi“ jeżdżą więc na ogół bogaci, 
zagraniczni turyści i nowi ruscy, a „wyższymi“ - naród. My z Edmundem będziemy się 
solidaryzować głównie z narodem i za całą przyjemność jazdy z Moskwy do Władywostoku, 
podzieloną na cztery etapy, płacimy po 354 ruble, czyli po około 180 euro. Biorąc pod uwagę, że to 
najdłuższa linia kolejowa na świecie, wynosząca 9288 kilometrów, cena nie jest wygórowana. 
 
Do hotelu jedziemy metrem. Moskwa liczy oficjalnie około 10,5 miliona mieszkańców, przy 
powierzchni 1081 km2 i kiedy w godzinach szczytu na ulicach zaczynają się tworzyć gigantyczne 
korki, to metro – mimo także sporego ścisku – cały czas świetnie funkcjonuje i pozwala tysiącom 
ludzi dotrzeć do pracy i domów. W porach szczytu ich liczba sięga 0,5 miliona. 
 
Stacja Tekstilszcziki, wysiadamy. Jak wszystkie dworce moskiewskie obstawiona jest bazarową 
architekturą, różnej urody, handlują przeważnie kawkazcy. Ich szaurma, gorący i chrupiący placek, 
nadziewany mięsem tak pachnie, że od razu kupuję. Edmund bierze kurczaka z rożna. Jemy na 
stojąco, przy kontuarze smażalni. Do hotelu jeszcze kawałek – najpierw zaśmieconym skwerem, 
później chodnikiem wzdłuż ciągu monotonnych, kilkunastopiętrowych bloków z wielkiej płyty. Z niej 
był zbudowany cały blok komunistyczny. 
- Całe szczęście, że była ta płyta, dziś ludzie nie mieliby gdzie mieszkać – mruczy Edmund. 
  
Z wykształcenia inżynier budownictwa, dokładnie takie budynki stawiał w PRL-owskim Wrocławiu, 
normy techniczne wszędzie były podobne. W Rosji po pierestrojce skończyły się mieszkania 
kwaterunkowe, ludzie zaczęli je wykupywać. Całe rodziny składały się na to, zaciągano 
niebotyczne kredyty w bankach. Dziś ceny mieszkań w Moskwie nie ustępują nowojorskim, a 
często je przewyższają. Jak wszędzie, liczy się standard i położenie. Stare, przeznaczone do 
sprzedaży, obowiązkowo przechodzą tzw. jewroremont, nowe budowane są pod konkretnego, 
zamożnego klienta. Dla przeciętnych niczego się już na ogół nie stawia, bo i tak ich nie stać. 
 
Tekstilszcziki zamożne nie są, nie widać luksusowych domów, otoczonych murem, strzeżonych 
przez ochraniarzy i nowoczesne systemy alarmowe. Bar z bilardem, do którego wstępujemy w 
drodze do hotelu, ma jednak zimne, beczkowe piwo, co jest największym luksusem po całym 
skwarnym dniu. Właściciel, Ormianin mówi, że mnie pamięta z ubiegłego roku i choć mu nie 
wierzę, biorę drugie piwo, bo pierwsze z pragnienia wypijam duszkiem. Tym razem obsługuje mnie 
młodziutka kelnerka, która kręci się po sali. Podając piwo, trąca mnie biodrem, przeprasza 
zalotnym trzepotem rzęs i tanecznym krokiem odpływa na zaplecze. Jej miejsce na sali zajmuje 
inna dziewczyna, podobna do tamtej urodą, ale starsza, też w służbowej, czarnej mini - spódniczce 
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i na szpilkach. Jesteśmy jedynymi klientami, stoliki są czyste, ale kelnerka z dużym wdziękiem to 
jakiś blat jeszcze raz przetrze, żeby błyszczał, to krzesło poprawi, albo sztuczną różę w wazonie. 
Stukot jej obcasów ładnie harmonizuje z muzyką rosyjskich szlagierów, płynącą z kolumn. 
 
- Dziewuszki są pilne i miłe, starają się przyciągać klientelę – mówi ajent – ale interesy idą kiepsko. 
Najgorsza dzielnica w Moskwie, najwięcej przestępstw kryminalnych i obcych, znaczy nie ruskich. 
Takich, jak on sam, Azerbajdżańców, Ormian, Kirgizów. Kelnerki są Kirgizkami akurat... 
 Zwracam uwagę na niewielkie podium z rurką do erotycznych tańców. 
- To już tutaj było, jak przejmowałem lokal – śmieje się. Klienci przychodzą różni, kto ma pieniądze 
i życzenie, temu i zatańczą, ale rzadko się to zdarza. 
 
W gostinicy „Kuzminki“, przy Wołżskim Bulwarze czeka na nas dwuosobowy pokój z łazienką, 
rzeczywiście w przyzwoitej cenie. Jedynym mankamentem jest brak ciepłej wody, bo coś tam 
remontują, ale zimna jest. Działa także hotelowa winda, mieszkamy na siódmym. Niektóre meble w 
pokoju można byłoby już wymienić, położyć nową tapetę i odnowić sanitariaty, ale łóżko jest 
wygodne, lodówka i telewizor działają, więcej do szczęścia mi nie potrzeba. Mój towarzysz kręci 
trochę nosem, za dużo się namieszkał w różnych hotelach na świecie, więc żeby się też trochę 
pomądrzyć, w obronie rozpadającej się szafy, cytuję słowa poety Fiodora Tiutczewa: 
 
 Rozumem Rosji nam nie pojąć,  
 Arszynem wielkim jej nie zmierzyć, 
 Bo Rosja prawo ma szczególne, 
 Bo w Rosję można tylko wierzyć... 
 
Brat bliźniak Putina 
  
Prowadzenie dziennika podróży ma sens, jeżeli robi się to systematycznie, bo pamięć jest 
zawodna. Od wyjazdu z Moskwy nie minęły dwie godziny, a ja już nie pamiętam na przykład, ile 
kosztowało wejście bez kolejki do Mauzoleum Lenina, gdzie formalnie nie pobiera się żadnych 
opłat. W końcu zrezygnowaliśmy. Tymi pieniędzmi przewodnicy dzielą się później z żołnierzami z 
ochrony mauzoleum, bo żołd im nawet na papierosy nie wystarcza . Co innego prywatne firmy 
ochraniarskie, te prosperują dobrze. Rosłych ochraniarzy widać wszędzie: w hotelach, przed 
restauracjami, większymi sklepami, bankami, kantorami wymiany walut, muzeami i oczywiście 
nocnymi lokalami. Obstawiają przyjęcia weselne, stypy (pierwsze widziałem, w drugie uwierzyłem) 
i inne imprezy okolicznościowe. Prezentują się wyjściowo – są schludni, wysportowani, zwykle w 
eleganckich garniturach. Bywa, że się czają, jak na przykład na Placu Europejskim przy Dworcu 
Kijowskim, gdzie stoi nowoczesna rzeźba z niklowanych rurek, z obracającą się kulą ziemską i 
emblematem „E“ w środku. Otacza ja balustrada z podobnych, metalicznych kręgów, idealne 
miejsce, żeby się oprzeć i odpocząć po łazikowaniu po mieście. Mam się tutaj spotkać z Niką, 
moją moskiewską znajomą. Nagle, jak spod ziemi, wyrasta przede mną młody człowiek w błękitnej 
koszuli i zwraca mi uwagę, że nie powinienem opierać stopy o balustradę, bo ją w ten sposób 
brudzę i będzie nieładnie wyglądała. Pojednawczo przyznaję mu rację i siadam na tarasie 
pobliskiej kawiarni, która reklamuje „Pilsnera Urquelle“. Ceny mają bardzo europejskie, ale to piwo 
jest ich warte, poza tym taras jest dobrym punktem obserwacyjnym. Przy balustradzie pojawia się 
kolejna ofiara, jakiś Japończyk obwieszony aparatami fotograficznymi, który na domiar złego siada 
na rurze. Natychmiast przychodzi inny „niebieski“ i z jego gestykulacji wynika, że konstrukcja może 
się wygiąć pod ciężarem ciała mikrusa. Wskazuje mu kawiarnię i sam po chwili też do niej 
wchodzi. Takie buty, a wiec to kawiarniani naganiacze.  
 
Plac Europejski jest typową wizytówką nowej Moskwy. W nowoczesnym, wielopiętrowym 
kompleksie handlowym prezentuje się głównie zachodni kapitał, jest Sony, Escada, Dior, 
Svarowski, Nestle, Boss... rosyjskich firm jak na lekarstwo. Tylko najsilniejszy w stolicy operator 
sieci komórkowej, „Biline” jest widoczny. Reklamy i wystawy zachodnich firm są w tym mieście 
wszechobecne. McDonald wiedzie prym, podobno właśnie w Moskwie osiąga swoje rekordowe 
obroty w skali światowej. Na ulicach więcej wypasionych bmw i mercedesów, niż swojsko 
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rozklekotanych ład. Kto szuka rosyjskości, znajdzie ją w kopułach i wnętrzach cerkwii, na Kremlu, 
w spiżowych pomnikach i muzeach. Można pójść na Stary Arbat, przejść się Twerską, zadumać na 
Placu Puszkina, w nekropolii Nowodziewiczej oddać hołd wybitnym zmarłym, a nawet objechać 
miasto turystycznym busem i popatrzeć na panoramę ze Wzgórz Worobiowych, ale praktycznie nie 
mieć o Moskwie jeszcze żadnego pojęcia. Leciwa, ruda przewodniczka po Kremlu, krążąca wśród 
turystów, pomaga rozszerzyć horyzonty. 
 
- Tysiąc rubli od osoby, zwiedzamy wszystko co można, w tym zbrojownię i diamentowa fontannę, 
gdzie normalnie nigdy się nie dostaniecie. 
- Jak znajda się jeszcze inni chętni, to obniży pani cenę? - próbuję negocjować. 
 - Nie lubię Polaków, chytry taki naród – prycha ze złością i odchodzi. 
 
Ciekawe, skąd poznała, ze jestem z Polski, nawet słowa z Edmundem nie zamieniłem. Pewnie po 
akcencie. Turysta innostraniec to źródło dochodów. Za zwiedzanie muzeów i niektórych cerkwii 
płaci więcej od miejscowych, o czym informują cenniki przy kasach. W hotelach to samo, ale tam 
zasady glasnosti w cenach na ogół nie obowiązują, albo dane są nieaktualne. Na szczęście ta 
pazerność wobec obcych ma swoje wyjątki, czasami bardzo sympatyczne.  
 
W kasie miejskiego Muzeum Historycznego siedzi zasuszona, drobna kobieta i z natchnieniem coś 
dzierga na drutach. 
 
− Szalik dla wnuka będzie? - zagaduję. 
− Sweterek dla wnusi – prostuje. – Tylko patrzeć, jak przyjdzie jesień, będzie jak znalazł. 
 
Nie pyta tradycyjnie, skąd przyjechałem, tylko czy jestem emerytem. Potakuję. Dostaję wobec tego 
bilet ze zniżką dla rosyjskiego emeryta. Czuję, że rumienię się ze wstydu, coś próbuję prostować, 
a kasjerka na to bez cienia ironii, że mam się nie przejmować, brać, jak dają, bo ich emerytów tak 
czy owak nie stać na zwiedzanie muzeów. Smutne. 
 
Za 100-150 rubli można przed Placem Czerwonym sfotografować się z twórcami sławy i chwały 
imperium. Jak nie ma zbyt dużego ruchu Stalin z Mikołajem II grają w szachy, Lenin rozwiązuje 
krzyżówki, a Gorbaczow siedzi i myśli. Tylko Putin cały czas jest w gotowości. Trzyma się od 
kolegów trochę na uboczu, ale przecież zawsze na pierwszym planie, jakby akcentując swoja 
postawą: wprawdzie tylko udaję Włodzimierza Siergiejewicza, ale jestem najbardziej aktualny, a 
wiec najważniejszy... Jest też najbardziej zbliżony do oryginału. Mongoł Misza, który nieopodal 
handluje pamiątkami po dawnym ZSRR, twierdzi nawet, że to prawdziwy brat bliźniak 
Włodzimierza Siergiejewicza, będący w niełasce u TAMTEGO, więc musi dorabiać na życie 
zdjęciami. Jak jednak wierzyć Miszce, skoro gada, jak nakręcony, żeby tylko sprzedać towar. 
- A może to nie brat... – mówi tajemniczo. 
Cóż, Neron też czasami wymykał się z pałacu i pod przebraniem sondował, co o nim myśli naród. 
Fryderyk Wielki tak samo. Może więc ten Miszka nie do końca łże – myślę sobie. 
 
Na Wschód 
  
Do Nowosybirska jedziemy w „plackarcie“. Słowo to oznacza zarówno miejscówkę, jak i zbiorowy 
wagon z miejscami do leżenia, mogący pomieścić 54 osoby. Drażnią mnie germanizmy w języku 
rosyjskim. Je się buterbrody, chodzi do kofehauzu, nosi bjustgaltery itd. Wracając jednak do 
plackarty, w znaczeniu miejsca życia zbiorowego na kołach, to jest ona jednorazową przygodą, 
którą nawet mimo pewnych niedogodności warto przeżyć, ale trzeba zapomnieć o stereotypach. 
Nie ma powszechnego bratania się, chóralnych śpiewów przy akompaniamencie harmoszki, 
toastów „na zdarowie“ wznoszonych szklankami pełnymi wódki, zwierzeń weteranów, 
obwieszonych medalami, gęsi w koszykach, ani suszących się onuc u powały. Takich filmów już 
się nie kreci. Po zmianach ustrojowych ludzie pozamykali się w sobie, ich świat się też 
zglobalizował. Widać to w stylu życia, konsumpcji, modzie. Ponieważ jednak życie składa się z 
kompromisów, pizzę można popić petersburskim piwem, a bliny coca-colą, do rodzimego dresu 
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założyć adidasy, nieustannie sms-ować z Nokii, ale słuchać tylko rosyjskiego pop-u. Młodzi 
podróżni w wagonie, a wiodą prym, mają w uszach słuchawki z mp-3, więc dokładnie nie wiadomo 
czego słuchają. Muzyka dolatuje natomiast z głośników zamontowanych w wagonie, nie za głośna, 
można przy niej czytać, rozmawiać, zdrzemnąć się. 
 
Próbuję to zrobić, tylko moje łóżko jest usytuowane tuż przy wyjściu na korytarz i do ubikacji. Co 
rusz ktoś wychodzi za potrzebą albo zapalić i po drodze zwykle zawadza o mnie, a drzwi skrzypią 
mi nad uchem. Do charakterystycznego zapaszku, dochodzącego z WC też trudno mi przywyknąć, 
choć z biegiem czasu się przystosuję. Edmund ma lepsze miejsce, bo na górze, za to musi się 
wspinać, jak chce poleżeć. Jesteśmy zakwaterowani w rzędzie pojedynczych miejsc, ciągnących 
się na dwóch poziomach wzdłuż przejścia przez wagon, po przeciwnej stronie są czteroosobowe, 
przestronniejsze boxy. Po sąsiedzku podróżuje młoda para, najwyraźniej skłócona ze sobą, 
sądząc po minach i zawziętym milczeniu oraz nasz rówieśnik, jadący na ślub wnuka do 
Krasnojarska. Tylko on kwapi się do rozmowy, rad, że spotkał polskich Niemców. Służył w armii w 
Berlinie Wschodnim, do 1968 roku i dobrze wspomina tamten okres. Umiał wtedy po niemiecku, 
ale teraz już ni czorta, wszystko zapomniał.  
 
Mam szczęście do wojskowych wątków w tej podróży. Nika, z którą przed odjazdem do 
Nowosybirska spotkałem się w kawiarni, uraczyła mnie następującą historią: 
 
Niedługo po ukończeniu studiów medycznych została wysłana do Afganistanu. Spędziła tam 5 lat, 
więc zna afgański. Miała specjalność chirurga i lekarza ogólnego, zajęć jej nie brakowało. Kiedy 
trzeba było, pomagała też mieszkańcom wsi, w której stacjonowali. Leczyła, operowała, odbierała 
porody. Któregoś dnia, w zasadzce, została postrzelona przez łotewską snajperkę, służącą w 
oddziale afgańskich partyzantów. Dostała w nerki i mogła juz z tego nie wyjść, ale miejscowi jej 
pomogli. Przemycili ją do Tybetu, gdzie dzięki innym, wspaniałym ludziom przeżyła kolejne trzy 
lata, na rekonwalescencji i zbieraniu wiedzy w dziedzinie niekonwencjonalnych metod leczenia, 
opartych na filozofii buddyjskiej. Skąd wiedziała, kto ją postrzelił? Ich rozwiedka to ustaliła, 
Łotyszka dostała się w ręce chłopaków i na koniec sama przyznała.  
  
 Dzisiaj Nika pracuje w poliklinice na Starym Arbacie jako anastezjolog, ma też kolejną 
specjalizację – urologiczną i stopień pułkownika. Do szpitala i domu wożą ją służbowym 
samochodem, ale pobory nie wystarczają na życie. Ma na utrzymaniu dwójkę dorastających dzieci 
i potrzeby są duże. Aby im sprostać, dodatkowo zajmuje się rozprowadzaniem bionaturalnych, 
farmaceutycznych preparatów pewnej międzynarodowej firmy. 
 
Jedziemy firmowym pociągiem „Sajan-Abakan“, o zupełnie przyzwoitym standardzie. Jest 
klimatyzacja, wagon restauracyjny, konduktorzy co rusz odkurzają dywaniki w korytarzach  
i czyszczą szyby w drzwiach. Masz wrażenie, że dbają, jak o swoje, chociaż koleje w Rosji są 
nadal w 100% państwowe. Tu i ówdzie działają prywatne firmy przewozowe, ale odbywa się to na 
zasadzie podwykonawstwa i nie dotyczy pociągów firmowych. Informacji tych udziela mi osobiście 
kierownik pociągu, S.Ł. Szukunow, któremu „doniesiono“, że w wagonie 11 jest cudzoziemiec, co 
cały czas coś notuje. 
 
Myślę, że zrobiła to nasza prowodnica, pierwsza po Bogu w wagonie, mająca, jak za czasów 
nieboszczki ZSRR, obowiązek meldować naczalstwu o wszystkim, co w terenie podejrzane. 
Pewnie pomyślała sobie: ciekawe, o czym tak pisze i na co mu to potrzebne, co w takim pociągu 
może być szczególnego? Podróżni jak podróżni, jeden śpi, drugi je, a potem na odwrót. Pospał, to 
głodny, naje się, znowu by spał. Za oknem też trudno wypatrzeć coś nadzwyczajnego - tajga bez 
końca, porośnięta prawie samymi brzozami, równina płaska, jak stół. Raz na godzinę, czasem 
częściej, widać jakiś zrujnowany kołchoz. Może jestem szpiegiem na usługach obcego mocarstwa i 
wypatruję złóż strategicznych minerałów na syberyjskiej ziemi. Wysadzą mnie na najbliższej stacji, 
a później wsadzą. Wyląduję w jakimś prowincjonalnym, ponurym areszcie i całymi dniami, nocami 
będą przesłuchiwać, póki się nie przyznam. Trudno się uwolnić od starych scenariuszy. 
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Tymczasem naczelnik, dusza człowiek, przyniósł mi w prezencie książeczkę, którą sam napisał, 
pod tytułem: „Miasta i wsie wzdłuż trasy pociągu firmowego Sajany”. To prawdziwy przewodnik, 
proszę autora o autograf, uprzejmie się zgadza. Nie ma już za dużo egzemplarzy, ale kiedy ktoś 
jest szczególnie zainteresowany marszrutą, to dostaje taki prezent, oczywiście za darmo. 
 
Za nami już Jarosławl, Kirow, Perm, Jekaterinburg – w czasach władzy radzieckiej Swierdłowsk. W 
półtoramilionowym Jekaterinburgu, stolicy bogatego w cenne minerały Uralu i ważnego ośrodka 
przemysłu ciężkiego federacji, kończy się Europa i zaczyna Azja. Miasto powstałe w 1721 r., na 
mocy ukazu Piotra Wielkiego, otrzymało imię jego małżonki Katarzyny I. Tu została, w nocy z 16 
na 17 lipca 1918 roku, zamordowana carska rodzina Romanowów – Mikołaj II, jego małżonka 
Aleksandra i ich dzieci Aleksiej, Olga, Tatjana, Maria i Anastazja. Polecenie wydal J.M. Swierdłow, 
bliski współpracownik Lenina, formalnie będący głową bolszewickiego państwa. Wyrok wykonali 
czekiści, strzałami z rewolwerów, w piwnicach willi, która oficjalnie miała być miejscem 
tymczasowego pobytu aresztowanych. Budynek mieścił się w centrum miasta, w jakiś czas później 
otwarto tam Muzeum Rewolucji, do którego ściągać zaczęły rzesze ludzi. Jedni, żeby oddać hołd 
Rewolucji, inni, liczniejsi, by uczcić sławne osoby, niewinnie zgładzone w jej imieniu. Ten 
rozwijający się kult męczeństwa Romanowów był solą w oku władzy sowieckiej. W 1977 r. 
ówczesny I sekretarz miejscowego komitetu partii, Borys Jelcyn, nakazał pod jakimś błahym 
pretekstem zburzyć budynek, co także odbyło się za dyskretnym parawanem nocy. Dziś stoi tutaj 
„Cerkiew na krwi“, a ostatni z Romanowów są przez kościół prawosławny uznawani za świętych. 
 
Swierdłow przeżył swoje ofiary dokładnie o 8 miesięcy. Według oficjalnych źródeł, chory na 
gruźlicę, zmarł w Orle podczas pandemii grypy hiszpanki. Wersja nieoficjalna, bardziej 
fantastyczna, podaje, że „przypadkiem” pobił go na śmierć dziki tłum, kiedy szedł ze swoich 
apartamentów hotelowych „Metropolu“ na Kreml. Stalin, który zajmował się wówczas jego ochroną, 
nie upilnował. Podobno prywatnie się nie cierpieli. Dla uczczenia zasłużonego przywódcy stolica 
Uralu otrzymała jego imię, do starej nazwy wróciła dopiero na początku lat 90. Obwód nadal jest 
jednak... swierdłowski. 
 
Tjumeń, Omsk – dawna warownia, zbudowana w czasach Piotra Wielkiego, by strzec południowej 
granicy państwa. Miejsce carskich zesłań. W czasie wojny domowej po rewolucji rezydował tam 
Rząd Tymczasowy z admirałem Aleksandrem Kołczakiem. Stąd do Nowosybirska jeszcze tylko 
625 kilometrów. Po ponad dwóch dobach jazdy jesteśmy u celu, punktualnie co do minuty. Do 
czasu moskiewskiego dolicza się już trzy godziny, jest znacznie chłodniej, niż na Twerskiej. Ludzie 
chodzą w swetrach, ciepłych kurtkach, w szortach - tylko dwóch przyjezdnych, ale w mig się 
przebiorą. Sybiraka – powiadają tutaj – nie poznaje się po tym, że marznie, tylko, że się ciepło 
ubiera. 
  
Na dworcu ma działać biuro pośrednictwa w wynajmowaniu prywatnych kwater i jest. Wcześnie 
rano, żadnych interesantów, stajemy więc przy kontuarze i czekamy, aż urzędniczka skończy 
czytać i zajmie się nami. Minę ma bardzo zaaferowaną, nie widać – czym, kontuar jest dosyć 
szeroki, a nie wypada zapuszczać żurawia. Od czasu do czasu łypie na nas spoza okularów i dalej 
czyta. Czekamy cierpliwie może już pół godziny, aż dworcowy sprzątacz, który już jakąś chwile nas 
obserwuje, tłumaczy szeptem, że sami powinniśmy powiedzieć jej o co chodzi, bo tak to możemy 
stać i do sądnego dnia. Skutkuje, bez większych ceregieli i formalności, raz – dwa kwaterujemy się 
w blokowisku z wielkiej płyty, oddalonym od dworca o parę kroków. Klatka schodowa potwornie 
brudna i zdewastowana, windą znowu na siódme piętro, mieszkanie jest wyłącznie do naszej 
dyspozycji. Niewielka, prosta kawalerka za 800 rubli na dobę. Standard radziecki, ale jest się gdzie 
wyspać, odświeżyć i coś upitrasić. Losujemy miejsca do spania. Dostaje mi się tapczan, Edmund 
będzie musiał zadowolić się rozkładanym fotelem, w sumie jest sprawiedliwie, trafił na chudszego. 

Bez transsybu nie byłoby Nowosybirska, ale po kolei. 

Kiedy w górach Ałtaju na początku XIX wieku położono pierwsze w Rosji tory kolejowe, o dlugości 
około 2 kilometrów, po których konne zaprzęgi transportowały urobek srebra z kopalni, w Anglii 
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powstawały już pierwsze prototypy parowozów. Prawie kolejnych trzydziestu lat potrzebowała 
Rosja, żeby na linii Petersburg – Carskie Sioło – Pawłowsk otwarta została pierwsza pasażerska 
linia kolejowa, obsługiwana przez parowóz. W 1860 r. długość linii kolejowych na świecie wynosiła 
już 108 tys. km: w Stanach Zjednoczonych – 49 tys., Wielkiej Brytanii – 17 tys., Niemczech – 11 
tys., a w ogromnej Rosji ledwie 1590 km. Światłe głowy w państwie rozumiały, że opóźnienia te 
hamują jego rozwój, ale w budżecie brakowało środków na postęp techniczny. Z pomocy 
prywatnego i zagranicznego kapitału cesarz nie chciał skorzystać, monopol na kolej miał być 
niepodzielnie państwowy. 

Dopiero przegrana w Wojnie Krymskiej w latach 1853-1856 uświadomiła władzy konieczność 
pewnych kompromisów. Mogło nie dojść do poddania Sewastopola wojskom sprzymierzonym z 
imperium osmańskim, gdyby Moskwa miała połączenie kolejowe z Morzem Czarnym, 
umożliwiające szybki transport wojskowego wsparcia. W czasie wojny zmarł Mikołaj I Romanow. 
Następca tronu, Aleksander II był politykiem bardziej elastycznym i przewidującym, ale dopiero za 
panowania następnego z Romanowów koleje w Rosji otrzymały zielone światło. Aleksander III, 
znany ze skrajnego, politycznego konserwatyzmu, antysemityzmu, tudzież z wielkiej podejrzliwości 
wobec otoczenia (za jego panowania powstała słynna, carska Ochrana, protoplastka późniejszej 
Czeka i kolejnych służb bezpieczeństwa w tym kraju), był jednak dobrym gospodarzem. Poszerzył 
granice państwa o nowe zdobycze terytorialne i stworzył możliwości dla rozwoju technicznego. 

Jedno bez drugiego nie mogło się obejść. Na Wielkim Trakcie Syberyjskim, zwanym potocznie 
moskiewskim, albo irkuckim (w zależności od tego, kto dokąd zmierzał ) ruch był coraz 
intensywniejszy. Z centralnej części kraju na Wschód docierały towary przemysłowe i poczta, w 
odwrotnym kierunku – futra, złoto, srebro i herbata z Chin. Trakt kontynuował tradycje Wielkiego 
Szlaku Herbacianego, sięgające XVII wieku. Towarami najczęściej wysyłanymi do Chin były futra, 
skóry oraz arkusze żelaza, a najchętniej sprowadzanymi do Rosji, poza herbatą – jedwab, aksamit, 
cukier, laka. Autorzy dwutomowej pracy p.t. „Transport kolejowy Wschodniej Syberii od XIX do XX 
wieku“, opublikowanej na stulecie Transsyberyjskiej Magistrali1 podają, że w latach 1887 – 1891 
przewóz towarów wzrósł na owym trakcie pięciokrotnie. Z Tomska w stronę Irkucka szło co roku do 
70 tysięcy wozów, z ładunkami towarów o łącznym ciężarze 1,6-1,7 miliona pudów. Zajęcie przy 
tym miało 16 tysięcy woźniców. Transport trwał jednak miesiącami, droga była trudna, 
niebezpieczna, w porze deszczów i roztopów w ogóle nieprzejezdna. Był to także szlak tysięcy 
zesłańcow, którzy na katorgę wędrowali pieszo, przeważnie zimą i latem, kiedy drogi się do tego 
nadawały. Ich też przybywało, carska Ochrana dwoiła się i troiła. Kolej miała te ograniczenia 
wyeliminować. 

Pomysłodawcą budowy Wielkiej Syberyjskiej Drogi (tak pierwotnie ją nazywano, ale ostatecznie 
przyjął się termin pochodzący z angielskiego „Trans – Siberian Railway”) był generał-gubernator 
Wschodniej Syberii N.N. Murawiow-Amurskij. W roku 1886 został wydany stosowny carski ukaz i w 
teren ruszyły trzy ekspedycje, aby wytyczyć trasy środkowosyberyjskiej, zabajkalskiej i 
południowo-ussuryjskiej linii kolejowej. Dzieło miało być sfinansowane przez państwo, bez pomocy 
zachodniego kapitału, aby ograniczyć obce wpływy na Syberii i Dalekim Wschodzie. Budowę 
wytyczono jednocześnie z dwóch stron: od Czelabińska, trasą linii Zachodniosyberyjskiej, 
biegnącej do rzeki Ob i od Władywostoku , linią Ussuryjską aż do Chabarowska. Uroczystość 
położenia kamienia węgielnego odbyła się 12 maja 1891 roku we Władywostoku, ceremonii 
dokonał młody następca tronu, przyszły car Mikolaj II. 

Zwiedzanie półtoramilionowej stolicy Syberii rozpoczynamy od głównej atrakcji turystycznej miasta 
– Państwowego Teatru Opery i Baletu, przy pl. Lenina. Pod względem poziomu, repertuaru i 
wykonawców ma podobno wszelkie dane ku temu, aby konkurować z moskiewskim Teatrem 

                                                 
1 Irkuckij Institut Inżinierow Żeleznodorożnogo Transporta. Izdatielstwo „Oblmaszinform”, Irkuck 
2001 
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„Bolszoj”. Niestety kanikuła, więc nie sprawdzimy, ale można podziwiać kopułę, która ma 
rozpiętość 60 m i wisi na wysokości 35 m. Budowę tego największego w Rosji teatru rozpoczęto w 
1930 roku, jednak pierwsza premiera odbyła się dopiero w 1945 roku. W czasie wojny 
przechowywano tutaj dzieła sztuki, pochodzące z ewakuowanych rosyjskich muzeów, w tym ze 
słynnej Galerii Trietjakowskiej. Potężne są podziemia teatru. Opancerzone dodatkowymi 
wzmocnieniami z betonu i stali miały służyć za bunkier Stalinowi i ludziom z jego otoczenia, gdyby 
przyszło im uciekać przed Hitlerem na Syberię. Podziemnymi tunelami dojechać można spod 
teatru aż do dworca kolejowego. 

Pomnik wodza rewolucji, usytuowany nieopodal, zdaje się przewyższać teatr, choć tak nie jest. 
Stoi tylko bardziej centralnie i stąd to złudzenie. Wznosi się nad pobliskim skrzyżowaniem ulic, w 
pozie, jakby kierował ruchem. Przypomina mi się bliźniaczy, choć oczywiście dużo skromniejszy, 
pomnik w Wesołej, koło Mysłowic na Śląsku, który jeszcze w latach 90 pokazywał, jak dojść do 
sklepu monopolowego. Ten tutaj miał stanąć pierwotnie w Berlinie Wschodnim, towarzysze 
niemieccy uznali jednak, że nie znajdą dostatecznie godnego miejsca dla jego gabarytów, więc 
został wśród swoich, wiecznie żywy. 

Nowosybirsk po Moskwie i Sankt Petersburgu jest trzecim co do wielkości miastem Federacji i 
stolicą obwodu. Ma filharmonię, sceny teatrów dramatycznych, trzy uniwersytety, instytuty 
naukowe, kilkanaście wyższych szkół, muzea i galerie sztuki. Jest wielkim ośrodkiem 
przemysłowym, m.in. maszynowym, elektronicznym, chemicznym, wodnoenergetycznym i 
hutniczym oraz ważnym węzłem drogowym i kolejowym. Łączy szlaki turksyberyjskiej kolei (Azja 
Środkowa – Syberia) z główną, transsyberyjską linią. Miasto dysponuje metrem, portem rzecznym 
na Obie i międzynarodowym portem lotniczym. 

W miejscowym Muzeum Krajoznawczym znajdują się bogate zbiory, poświęcone historii powstania 
kolei transsyberyjskiej i miasta. Naczelnikiem budowy zachodniej linii był K.J. Michajłowskij, Polak 
z pochodzenia. Uchodził za jednego z najlepszych budowniczych carskich kolei i mostów. Pod 
jego nadzorem pracował inny nasz rodak, Wincenty – Ignacy Rojecki, odpowiedzialny za 
wytyczenie trasy linii, w tym m.in. przeprawy przez rzekę Ob. On więc zdecydował o lokalizacji 
Nowonikołajewska, późniejszego Nowosybirska. Teren był technicznie bardzo skomplikowany, a 
odpowiedzialność duża; inżynier wywiązał się ze swoich obowiązków, otrzymał za to znaczący 
awans, ale zapłacił zdrowiem. Zmarł w drodze do Warszawy, w której czekało na niego miejsce w 
jednej z klinik. Wśród budowniczych transsybu było wielu polskich inżynierów i urzędników, ich 
nazwiska widać na listach nagród: Zdziarski, Muchliński, Raciborski, Maliński, Poźniak, Olszewski, 
Grzybowski... Nazwisk robotników nie ma, wśród nich było naszych pewnie jeszcze więcej, są 
natomiast liczby. 

W najintensywniejszym okresie, w latach 1895-96, przy budowie pracowało około 100 tysięcy 
chłopów, więźniów, zesłańców, żołnierzy. Najwięcej trudności sprawiały surowe warunki 
klimatyczne. Trasa przebiegała przez tereny najczęściej bezludne, porośnięte ciężką do przebycia 
tajgą, przecinały ją potężne rzeki, liczne bagna, jeziora, ziemię skuwał wieczny mróz. Nie było dróg 
dla dostaw materiałów budowlanych, a transportować trzeba było wszystko, za wyjątkiem drewna. 
Większość prac wykonywano ręcznie, przy pomocy najprymitywniejszych narzędzi – topora, piły, 
łopaty, kilofa i taczek. Pomimo tych utrudnień w ciągu niespełna 14 lat powstał odcinek trasy 
kolejowej od Czelabińska do Władywostoku i chińskiego Port-Artur na wybrzeżu Pacyfiku, 
będącego w owym czasie główną, ufortyfikowaną bazą morską rosyjskiej floty wojennej Oceanu 
Spokojnego. Średnia prędkość budowy linii wynosiła 740 kilometrów rocznie. Przekopano 100 
milionów m3 ziemi, przygotowano i położono ponad 12 milionów podkładów kolejowych, około 1 
miliona ton szyn i złączy, wybudowano około 100 kilometrów mostów i tuneli. Zakończenie prac, 
łącznie z trasą przez Chiny oraz szczególnie trudnym odcinkiem wokół Bajkału, ze względu na 
górzyste ukształtowanie terenu i wpadające do jeziora rzeki, nastąpiło w październiku 1904 roku. 
Ten tranzytowy, chiński wariant nie był pomyślany zbyt szczęśliwie, za Bajkałem zaczynała się 
Mandżuria, która po przegranej wojnie z Japonią dostała się w ręce przeciwników. W 1905 roku 
Japończycy zajęli nowo oddaną linię kolejową i twierdze w Port-Artur, więc Rosja musiała 
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zdecydować o budowie obwodowej linii Amurskiej, liczącej 2 tysiące kilometrów, aby zapewnić 
sobie całkowicie niezależne połączenie z Władywostokiem. Budowa trwała aż do roku 1916. 

Narzędzia pracy znajdują się w muzealnych zbiorach, obok nich stroje z tamtej epoki – chłopskie, 
pańskie, uniformy sołdatów i łachmany więźniów. Ciężkie dyby do zakuwania niepokornych i 
bizuny, którymi chłostano ich grzbiety, sąsiadują z kołokołami gumieńców, różnej wielkości i 
przeznaczenia oraz dźwięków. Jeden do ślubu, drugi na pogrzeb dzwonił, innego znowu kupcy 
używali, swój mieli żandarmi. Ołówkiem jakiegoś rysownika przedstawiony jest szkic łagru, w 
którym trzymano katorżników. Baraki, pomieszczenia nadzoru, wieżyczki strażnicze, wszystko 
otoczone wysoką, drewnianą palisadą. Drutu kolczastego jeszcze brak, ten amerykański 
wynalazek upodoba sobie dopiero następna władza. 

W 1895 roku w samym tylko Przyamurskim Kraju, przy budowie transsybu trudziło się ponad 11 
tysięcy zesłanych na ciężkie, przymusowe roboty. Dzień roboczy u robotników kontraktowych 
wynosił od 12 do 14 godzin, więźniowie, podobnie, jak żołnierze, pracowali dłużej, praktycznie aż 
do kresu sił. Nędznie odziani, zimą temperatury dochodziły do -50 stopni, wytrzymywali tylko 
nieliczni. Spali w ciasnych, prowizorycznie skleconych barakach, bez podłóg. „Na przestrzeni 
szerokości trzech sążni i siedmiu długości mieściło się trzydziestu skazanych - odnotowywał 
reporter jednej z ówczesnych, liberalnych gazet. – Prycze stały w jednym rzędzie, pół arszyna nad 
ziemią. Brud panował na nich straszny, siedzący na pryczach ludzie co chwile drapali się po 
bokach, piersi i głowie, najwidoczniej insekty nie dawały im spokoju”. Racje żywnościowe były 
głodowe, prowiant często zepsuty i brakowało opieki lekarskiej. Szerzyły się więc epidemie, 
śmiertelność wśród zk-ów była duża. Danych na ten temat nie udało mi się niestety znaleźć, 
podobnie jak liczb mówiących o łącznych stratach ludzkich, poniesionych w czasie budowy 
transsybu. Potocznie bywa ona jednak nazywana drogą na kościach. 
Chuligan zrzuca samoloty i…węgiel 

Aleksander I Pokryszkin, który króluje w sali obok, poświęconej Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej, liczył 
kości pilotom Luftwaffe. As myśliwski, późniejszy marszałek lotnictwa ZSRR, urodził się i rósł w 
tym mieście. 

- Oj, jaki był z niego okropny chuligan – entuzjazmuje się opiekunka sali – ale przy tym jaki ludzki. 
Mówi się, że strącił sto osiemdziesiąt sześć samolotów niemieckich, ale to nieprawda, bo było ich 
ponad pięćset. Podzielił się nimi z kolegami, którzy mieli słabsze osiągnięcia, żeby też mogli 
pojechać sobie do domu na urlop. Bardzo wrażliwy był na ludzką krzywdę, idzie raz Aleksander 
Iwanowicz ulicą, patrzy a tu starowinka węgiel do piwnicy zrzuca. Długo się nie zastanawiając 
podchodzi do niej i mówi: nie męczcie się matko. Później bierze od niej łopatę i sam kończy robotę. 
Innym razem śnieg z chodnika odgarnął zamiast pewnego starego dozorcy, a przecież tych ludzi 
nie znał, taki był ten Pokryszkin.  

Mówi to sama od siebie i z takim patosem, jakby go znała osobiście, a nie jest aż tak wiekowa. 
Osobiście natomiast miło jej, że Edmund zaraz rozpoznał na popiersiu ich bohatera i tyle o nim 
wie, chociaż obcy. Dziś niejeden młody Rosjanin dopiero tutaj dowiaduje się, że był ktoś taki. 

Powojenna chluba miasta – Akademgorodok prezentuje się na muzealnej makiecie ładniej, niż w 
rzeczywistości. Makieta pokazuje, jak wyglądał w czasach rozkwitu. Miasteczko założył pod koniec 
lat 50 syberyjski oddział Akademii Nauk ZSRR. Miało być kuźnią narodowej wiedzy, zwłaszcza 
ścisłej, o co zabiegał usilnie znany fizyk i matematyk Michaił Aleksiejewicz Ławrentiew, pierwszy 
przewodniczący syberyjskiego oddziału Akademii. Cel został osiągnięty, w ciągu krótkiego okresu 
czasu powstały tutaj liczne instytuty naukowo-badawcze i uniwersytet. W najlepszych latach w 
miasteczku mieszkało i pracowało około 65 tysięcy naukowców oraz członków ich rodzin, była to 
strefa szczególnego uprzywilejowania akademickich elit, najlepszych z najlepszych. Po zawaleniu 
się systemu, państwowe subwencje dla nauki zostały poważnie okrojone, wielu intelektualistów 
wyjechało na Zachód, podupadł więc i Akademgorodok. Niektóre jego instytuty nadal cieszą się 
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jednak światową renomą, zwłaszcza największy – Energii Atomowej oraz Mikrobiologii. Dobrze się 
ma także informatyka. Mnożą się różne firmy specjalistyczne, które zdążyły już stworzyć tutaj 
swoistą Silicon Taiga. 

Z centrum jedzie się do miasteczka godzinę. Położone wśród pinii i brzóz, nad brzegiem „morza 
obskiego“, nadal cieszy się sławą elitarnego. Przed Instytutem Energii Atomowej stoi pomnik jego 
pierwszego dyrektora, Igora Wasilijewicza Kurczatowa. Fizyk jądrowy, uznawany za ojca 
radzieckiej bomby atomowej, już w 1942 r. przewidział, nawet dokładniej niż Einstein, jej ogromną 
moc. Z biegiem czasu stał się, podobnie jak amerykańscy naukowcy z programu Manhattan, 
gorącym zwolennikiem zaprzestania prób jądrowych. Funkcje dyrektora IEA pełnił aż do śmierci w 
1960 r. Po nim przejął to stanowisko jego najwierniejszy uczeń, Andriej Sacharow, któremu 
Kurczatow powierzył misję pokojowego wykorzystania energii atomowej dla ludzkości. W pamięci 
tych nielicznych, żyjących jeszcze w miasteczku dawnych pracowników instytutu, Kurczatow 
pozostał jako człowiek niekonwencjonalny. W czasie przerwy w pracy lubił na przykład stanąć w 
oknie gabinetu i patrzeć, którędy ludzie chodzą do domu i na zajęcia. Powstawały w ten sposób 
ścieżki, bo dróg jeszcze nie było. Później na tym planie kazał budowniczym wytyczyć ulice i 
chodniki, co na ogół nie zgadzało się z ustalonymi planami zagospodarowania miasteczka. 
Ekstrawagancja uczonego, jak na owe czasy, była spora, jednak cieszył się wielkim mirem, więc 
honorowano jego polecenia. Do dziś te jego trakty istnieją, niektóre logistycznie są idealne, inne 
trochę dziwne, ale wiadomo przecież, że nauka chodzi swoimi ścieżkami. 

Nad zalewem już po sezonie kąpielowym, woda jednak ciepła, można popływać, leżaków jeszcze 
nie sprzątnięto z plaży i jeden bar handluje. Z przyjemnością korzystam ze wszystkiego. Po 
powrocie do centrum, w głównym, miejskim parku trafiamy na uroczystości z okazji Dnia Flagi 
Rosyjskiej. Jest okazja, aby posłuchać koncertu w wykonaniu wojskowego zespołu, podjeść 
szaszłyków albo waty cukrowej i oczywiście dostać miniaturę flagi . Rozdaje je razem z ulotkami 
SPS, Unia Sił Prawicowych, która rządzi Nowosybirskiem. Jest partią liberalną, prozachodnią i 
optuje za większą niezależnością polityczno-gospodarczą od centrali. Występuje w tej sprawie 
burmistrz w stroju niedbałym, ale wypowiedź ma spójną i minę pewną swego, więc rozumiem, że 
nie musi podpierać się marynarką i krawatem. Brak tej charakteryzacji może wynikać też ze 
świadomości, że ludziom, którzy przyszli świętować i tak wszystko jedno, jak będzie wyglądał 
chorąży ich trójkolorowej flagi. Ważne, żeby było pod nią pod dostatkiem szaszłyków i piwa, 
obojętnie jakiej marki, ale dostępnych dla wszystkich, żeby gardła chciały śpiewać, a nogi tańczyć, 
jak dzisiaj, żeby zwyczajnie chciało się żyć. 

Do następnego etapu podróży jest niecałe czternaście godzin, można więc przeboleć, że znowu 
mamy boczne koje. Towarzystwo naprzeciw stanowi sympatyczna, czteroosobowa rodzina, jadąca 
z Kazachstanu aż za Krasnojarsk, na 80 urodziny mamy męża. Pochodzą z Białorusi, od 
najstarszego do najmłodszego, kilkuletniego wnuka wszyscy okrągli jak piłki. Połowę ich bagażu 
na pewno stanowi prowiant na drogę i praktycznie przez całą podróż jedzą, a my z Edmundem 
musimy im w tym towarzyszyć. Obraziliby się na nas, gdybyśmy odmówili. Ojciec z synem znają 
mnóstwo dowcipów, jest więc wesoło jak na rodzinnym pikniku. Rodzinie towarzyszy starsza, 
drobna Kazaszka, która od lat pracuje pod kręgiem polarnym, w Norilsku, ostatnio jako księgowa. 
Opowiada o trudnych warunkach życia w tym mieście, których przeciwwagą są wysokie pensje, bo 
miasto siedzi na niklu. Pół roku trwa – mówi  –  noc polarna, lądem do nich nie sposób się dostać, 
brak dróg, pozostaje Jenisej albo połączenia lotnicze. Norilsk jest miastem zamkniętym, przybysz 
musi mieć wizę, na którą czeka się średnio pół roku, a żeby ją dostać trzeba wykazać się 
zarobkiem miesięcznym powyżej 14 tysięcy rubli na członka rodziny i odpowiednimi gabarytami 
mieszkania. Słowem, tylko nielicznym udaje się tam przyjechać, my na szczęście do Krasnojarska. 

Na dworcu czekają na nas znajomi Larissy z Usuryjska. Rozpoznają nas z jej opisu, pakują do 
samochodu i po dwudziestu minutach zajeżdżamy pod dom. Jest sobota, późnym wieczorem. 
Wcześniej robimy zakupy na kolację i śniadanie, bo lodówka jest prawie pusta. Taka była umowa z 
Larissą, w zamian za wikt, ewentualnie benzynę do samochodu i jakieś drobne gesty, mamy u nich 
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dach nad głowa i w miarę możliwości – także program turystyczny. Irina, podobnie, jak Larissa, jest 
psychologiem, Sasza programistą, od dwóch lat są małżeństwem, na dorobku. Mieszkają w 
kawalerce ładnego, nowoczesnego bloku; będziemy spali na macie w pokoju, która na co dzień 
jest łożem małżeńskim gospodarzy. Sami pompują dmuchany materac i ścielą na podłodze w 
kuchni. Kto w Monachium zachowałby się podobnie? - zastanawiam się.  

Niewiele czasu mamy na Krasnojarsk, praktycznie tylko jeden dzień, w poniedziałek rano ruszamy 
dalej. Nasi gospodarze w tygodniu pracują, ale jest wychodnoje i chętnie pokażą nam miasto. Ładą 
Saszy jedziemy najpierw do miejscowego Muzeum Krajoznawczego, na którym głównie 
Edmundowi zależy, później nad Jenisej. Rzeka ma w tym mieście prawie dwa kilometry 
szerokości. Płyniemy wodolotem do platformy widokowej w Diwnogorsku, obwieszonej, jak choinka 
szamańskimi wstążeczkami i zamkniętymi kłódkami, mającymi wyprosić ludziom szczęście i 
dozgonna miłość u miejscowych duchów przyrody. Dalej samochodem, do elektrowni wodnej 
Diwnogorsk. Jest druga co do wielkości w Rosji i pierwsza, jeżeli chodzi o emisję energii 
elektrycznej. Tama na Jenisieju ma rozpiętość 1072 m, a jezioro zaporowe ciągnie się na 
długości... 400 kilometrów, aż do Abakanu. Na zaporę wstęp wzbroniony. Gdyby zdarzyło się 
nieszczęście – mówi Sasza – i tama została przerwana, woda zalałaby całe miasto, najwyższy 
punkt zalazłby się 20 metrów pod jej powierzchnią.  

Nad Jenisejem i Angarą 

Na głównej arterii miasta panuje spory ruch, niedzielni wycieczkowicze wracają do domów. 
Samochody wolno suną jeden za drugim, ale dzięki temu dokładnie można obejrzeć Aleję Pokoju, 
która stanowi ciekawą mieszaninę stylów. Stare, odrestaurowane domy z drewna sąsiadują z 
kamiennymi pałacykami bogatych kupców z przełomu XIX i XX wieku i współczesnym 
budownictwem, mniej lub bardziej dopasowanym do całości. Czuć zamożność inwestorów, 
miejscami nie brakuje ulicy wręcz paryskiego szyku, bo i zachodni kapitał działa w Krasnojarsku. 

Nazwę osadzie dali kozacy, którzy przybyli tu w pierwszej połowie XVII w, od czerwonawego koloru 
granitowych skał nad rzeką. Rozpoczęcie eksploatacji rud żelaza w kolejnym wieku, a później 
otwarcie kolei syberyjskiej przeistoczyło sioło w miasto, które dziś liczy prawie milion mieszkańców. 
Jest najbardziej centralnie położoną metropolią Federacji, a więc stanowi punkt strategicznie 
ważny. W czasach komunistycznych mieściły się tutaj liczne fabryki zbrojeniowe i zakłady 
technologii atomowej oraz produkcja krajowych „rezerw“ złota i cudzoziemcy wstępu nie mieli. Do 
dziś istnieją dzielnice (Krasnojarsk 26 i 45) wyłączone z normalnego ruchu. Trudno tam nawet 
„przypadkiem“ zabłądzić, są poza miastem, do tego nie oznaczone żadnymi drogowskazami. 
Miasto żyje głównie nadal z przemysłu (ma m.in. drugą co do wielkości hutę aluminium na 
świecie), niestety stanowiącego duże obciążenie dla naturalnego środowiska. Położone jest jednak 
przepięknie, więc przyciąga turystów. Od południa graniczy z parkiem narodowym „Stołby“, 
rozciągającym się na prawym brzegu Jenisieju, między jego dwoma dopływami, na przestrzeni 
47000 ha. Nazwa „słupy“ pochodzi od czerwonawej, granitowej tajgi o przedziwnych formach, 
wrośniętej w krajobraz. Nie brakuje amatorów górskich wypraw w malownicze Sajany, ciągną do 
Krasnojarska także miłośnicy żeglugi rzecznej. Stąd w kierunku północnym można dopłynąć 
Jenisiejem aż do Oceanu Lodowatego, a na południe - do republik Chakasji i Tuwy. 

Centrum miasta lśni czystością, jakby za chwilę miał tu przyjechać prezydent albo premier. Na 
placach i skwerach sporo kwiatów, zieleni, są fontanny tańczące w rytm muzyki, spacerowicze, 
biegające dzieciaki, budki z lodami, czasem w tle widać uprzejmych milicjantów. Nawet nie chce 
się myśleć o tym, że parę ulic dalej jest już gorzej, zarówno z porządkiem, jak i wyglądem domów, 
że gdzieś poza tym oficjalnym kadrem mąż leje żonę, bo ta nie chce mu dać ostatniej kopiejki na 
klina, a dzieciakowi nie ma za co kupić lekarstwa.  

Jedziemy zobaczyć zachód słońca i panoramę miasta ze wzgórza, spod XIX-wiecznej kaplicy pod 
wezwaniem św. Paraskiewy, uwiecznionej na 10-rublowym banknocie. Na dziesięciorublówce jest 
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też tama elektrowni, którą oglądaliśmy wcześniej, ale ze wzgórza jej nie widać. Mamy za to piękną 
panoramę miasta w dolinie rzeki, na tle zachodzącego słońca, wartą więcej niż dziesięć rubli. Ten 
banknot stoi tak marnie, że są plany, by zastąpić go bilonem, co martwi lokalnych patriotów, bo 
Krasnojarsk może wyblaknąć w narodowej pamięci. Byłaby to niepowetowana strata, więc władze 
miasta rozpisały konkurs na pomnik ku czci banknotu 10-rublowego, który może już rozstrzygnięto. 
Sensowniej byłoby, zamiast pomnika stworzyć miejsca pracy dla facetów, którzy cierpią na 
pochmieliju. Na kaca najlepsza jest praca i może ich rodzinom wiodłoby się wtedy trochę lepiej. 
Prawosławna święta słynęła za życia z wielu czynów miłosierdzia i za nic miała ziemskie 
zaszczyty, więc tylko ucieszyłaby się z takiego rozwiązania, a elektrowni pewnie wszystko jedno, 
czy ludzie jej nie zapomną. Ważne żeby pamiętali o opłatach za prąd i mieli na to pieniądze. 

Do Irkucka jedziemy niecałą dobę, jak panowie pełną gębą, bo sypialną klasą lux. Innych biletów 
nie było. Mamy do własnej dyspozycji przedział dwuosobowy, zamykany na klucz, z umywalką, 
szafką na ubrania, kryształowym lustrem, dywanem i tapicerką w kolorze bordo, wszystko w 
dobrym stanie. Tylko na moim łóżku powłoczka kołdrę dziurawa, ale kto by zwracał uwagę na takie 
drobiazgi. Prowodnica jest miła, wagon restauracyjny za ścianą, w nim pyszna soljanka i zimna 
wódeczka, aż nie chce się w Irkucku wysiadać. Pora zresztą jest zabójcza, trzecia z minutami nad 
ranem i niewielu pasażerów opuszcza pociąg.  

Na peronie czekają Sierioża z Żenią. Również oni bezbłędnie nas rozpoznają. Chłopcy mają po 
dwadzieścia parę lat, przysłał ich po nas pastor Dima, inny znajomy Larissy. Wysłużonym busikiem 
jakiejś koreańskiej marki jedziemy poza centrum, po dwóch kwadransach samochód parkuje na 
osiedlu z wielkiej płyty, Topkińskij Mikrorejon. Szukam kościoła z kogutem na wieży i plebanią, w 
której będziemy mogli się rozgościć, ale czegoś takiego nie widać. Jest natomiast mieszkanie 
Sierioży, niewielki pokój z kuchnią, w którym żyje razem z żoną i trzyletnią córeczką. Niestety 
poznamy je dopiero w dzień naszego wyjazdu na Primorije, bo są w gościnie u rodziców żony we 
Władywostoku. Dzięki temu mamy z Edmundem gdzie spać.  

Śniadanie, krótka drzemka i ruszamy z Sieriożą na miasto, marszrutką. Chce pokazać nam kościół 
katolicki, zbudowany ze składek polskich zesłańców w XIX w. Budowla w stylu neogotyckim stoi 
nad Angarą, niestety zamknięta. Od czasów stalinowskich mieści się w niej filharmonia, w której 
periodycznie odbywają się koncerty organowe. W zamian zwiedzamy cerkiew 
Krestowozdwiżienską, jedyną w mieście, która nie została przez komunistów zniszczona lub 
zamieniona na pomieszczenia gospodarcze. Przetrwały w niej bogaty, złoty ikonostas, freski i inne 
oryginalne elementy wystroju. Cerkiew prawosławna w Irkucku w znacznej mierze odzyskała swoje 
mienie, fasady świątyń ładnie odrestaurowano, ale wnętrza są puste albo wypełnione nad wyraz 
skromnie. Kościół katolicki walczy o to samo, tyle, że bezskutecznie, dlatego zbudowano nową 
świątynię, niedaleko irkuckiej politechniki. 

Na skwerze pod starym kościołem mamy spotkanie z Dimą i jego żoną. Liczą z wyglądu po 
trzydzieści parę lat, on kędzierzawy blondyn o sportowej sylwetce, ona ciemnowłosa, w 
zaawansowanej ciąży. Obydwoje sympatyczni, naturalni, spodziewają się piątego potomka i mają 
nadzieję, że to będzie syn, bo do tej pory same córeczki. Spotkanie jest krótkie, rzeczowe. Dima 
pyta o nasze plany, chcemy zwiedzić Irkuck i pojechać nad Bajkał. W porządku, to niedaleko stąd, 
Sierioża będzie nam towarzyszył. Pastor ma nadzieję, że znajdziemy też czas, żeby w czwartek 
uczestniczyć w modlitewnym zgromadzeniu jego sióstr i braci, którym przewodzi. Oczywiście, 
będziemy. Dowiaduję się, że nie mają własnego budynku kościelnego, dwa razy w tygodniu 
wynajmują salę w pewnej szkole i tam się modlą. Są chrześcijanami, ale nie luteranami, 
prawosławnymi, czy katolikami, tylko odrębnym zgromadzeniem „Drogi ku wolności“, nazywanym 
też „ Domem Życia“, a o co im chodzi, dowiemy się. 

Najpierw od Sierioży: 

Przez 11 lat był narkomanem. Rodzice posyłali go na różne terapie, tysiące dolarów ich kosztował. 
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Byli zamożni, więc mogli sobie pozwolić, ale nie pomagało. Najpierw tylko brał, później doszła 
dealerka, wszedł w mafijne układy. Nie chce nawet myśleć o tym, ile nieszczęścia przysporzył 
innym. Był już prawie na dnie, kiedy pojawił się brat, który mu pomógł. Przyprowadził do kościoła, 
w którym zaczęto się za niego żarliwie modlić i jak ręką odjął. Od dwóch lat już jest czysty, teraz 
pomaga innym odchodzić od narkotyków i alkoholu. Idzie na Nabierieżną i w inne miejsca, gdzie 
gromadzą się młodzi, gra na gitarze i śpiewa o Jezusie, który jest jedynym ratunkiem, miłością i 
siłą. Rozmawia z nimi, daje świadectwo. Niektórzy kpią sobie z niego, ale wielu z nich wraca 
później i pytają go, gdzie i kiedy można przyjść na modlitwę.  

Prowadzą Dom Miłosierdzia dla bezdomnych, kalekich i zagubionych ludzi, których społeczeństwo 
odrzuciło. Mają też własne centrum rehabilitacyjne dla narkomanów. Wśród członków 
zgromadzenia są przedstawiciele wszystkich warstw społecznych, znani sportowcy, aktorzy, także 
ludzie, którzy nigdy nie byli uzależnieni, ale przyciągnęły ich cuda uzdrowień, doświadczonych tutaj 
przez ich bliskich. Na przykład matka Sierioży, od kiedy zerwał z narkotykami, też wstąpiła do 
Domu Życia. Kościół powstał w Izraelu. W Rosji zaszczepił go pastor Roman z Władywostoku, tam 
parę lat temu zaczął działać, później przyjechał do Irkucka. Kiedy z Primorija ściągnął pastor Dima, 
sam ruszył dalej w głąb Rosji głosić Słowo Boże. Wszyscy funkcyjni kościoła w Irkucku pochodzą z 
Primorija. 

W centrum miasta żegnamy się z Sieriożą, do wieczora. Ma do załatwienia parę spraw, wiemy 
którą marszrutką wrócić do domu.“Podręcznik transsybu“, napisany z wielką starannością przez 
dwóch niemieckich podróżników, Hansa Engberdinga i Bodo Thönsa (w 2008 roku, w Trescher 
Verlag, książka doczekała się już piątego wydania), proponuje w tym miejscu zwiedzanie Muzeum 
Sztuki i centralnego Placu Kirowa. Nawet Edmund wzdraga się jednak na myśl o wejściu do 
pomieszczeń, w których będzie jeszcze duszniej niż na dworze. Temperatura w cieniu przekracza 
35 stopni, na niebie ani jednej chmurki i powietrze stoi w miejscu. Pobliski skwer z tańczącymi 
fontannami daje na szczęście uczucie miłego chłodu i są ławeczki, na których można odsapnąć. 
Stąd na Plac Kirowa tylko parę kroków. W miejscu dawnego Katedralnego Soboru Kazańskiego, 
który na początku lat trzydziestych Stalin kazał wysadzić w powietrze - jak Świątynię Chrystusa 
Zbawiciela w Moskwie - stoi typowa dla sowieckiej architektury, zwalista budowla. Do pierestrojki 
rezydował tam komitet obwodowy partii, teraz mieści się tu administracja miasta i regionu. Od 
koloru fasady nazywają ją „szarym domem“. Siergiej M. Kirow, popularny lider partii bolszewików, 
stawiał w Irkucku pierwsze, rewolucyjne kroki i kiedy w 1934 r. zginął od kuli zamachowca, plac 
otrzymał jego imię. O tym, że to Stalin kazał Kirowa zamordować, bo zaczynał go przerastać, 
niebezpiecznie było nawet myśleć. Śmierć Kirowa była dla Stalina jednocześnie pretekstem do 
rozpoczęcia słynnej czystki w partyjnych szeregach, pokazowych procesów i masowych represji. 

Polskie ślady 

Wcześniejsza władza urzędowała nad brzegiem Angary, w tzw. „białym domu“. Po ostatniej 
renowacji wygląda on trochę żółtawo, ale nazywają go po staremu. Dom zbudowany w 
klasycystycznym stylu, na początku XIX w, stanowił aż do rewolucji siedzibę generalnego 
gubernatora Wschodniej Syberii, pana życia i śmierci tysięcy deportowanych tutaj zesłańców. Te 
progi przekraczali m.in. rosyjscy dekabryści, uczestnicy powstania dworskich elit przeciw carowi z 
1825 i takie znane postacie, jak Bakunin, Gonczarow, Radiszczew oraz polscy patrioci z Powstania 
Listopadowego i Styczniowego. Dziś mieści się tu uniwersytecka biblioteka z ponad 3 milionami 
książek. Imię „Polskich Powstańców“ nosi jedna z większych ulic w mieście, bo zostawili w nim 
swoje ślady. Dobrze wykształceni i obyci ze zdobyczami zachodniej cywilizacji, a przy tym 
pracowici i bardzo solidarni opanowali handel, rzemiosło, prywatne szkolnictwo, bankowość. Byli 
cenionymi lekarzami, adwokatami, naukowcami i odkrywcami. 

Władza gubernatora Wschodniej Syberii sięgała w swoim czasie północno-zachodnich terytoriów 
Ameryki Północnej. Kluczowe były Aleuty tudzież Alaska, dokąd traperzy wyprawiali się po skóry 
wydr (wyspę przehandlowano z Amerykanami za jedyne 7,2 mln dolarów). Na handlu skórami i 



 15

futrami (na rosyjskim i światowym rynku mody najwyższą cenę miały futra soboli, w związku z 
czym pod koniec XIX wieku w rejonie bajkalskim zwierzęta te zostały prawie całkowicie 
wytrzebione), a zwłaszcza na pośrednictwie w nim dorabiano się w Irkucku majątków. Jeszcze 
cenniejsza była chińska herbata, bez której w Rosji nie da się żyć. Cło z przewozu herbaty dawało 
miastu rocznie 8,5 mln rubli; dla porównania, cała produkcja przemysłowa, zwłaszcza garbarnie i 
browary – 0,6 mln rubli. Innym źródłem bogactwa było złoto, którego złoża znajdowały się w 
dolinach okolicznych rzek. Wydobyciem tego kruszcu zajmowali się prywatni przedsiębiorcy, ale 
państwo miało monopol na jego zakup. Według danych szacunkowych pod koniec XIX w, kiedy 
złoża były już mocno wyeksploatowane, jedna duża kopalnia dawała rocznie jeszcze 1,3 tony 
czystego złota, co przynosiło właścicielowi 1,6 mln rubli.  

Kto się dorobił majątku, stawiał sobie okazały dom, bogactwo musiało być widoczne. W kwartale 
między ulicami Marksa, Dzierżyńskiego, Timirazjewa i Diekabrskich Sobitji stoi najwięcej tych 
starych budowli. Poza Tomskiem Irkuck jest jedynym miastem na Syberii, gdzie zachowała się 
nieszczątkowo stara, drewniana architektura, w większości wzniesiona po feralnym 1879 roku. W 
ciągu trzech lipcowych dni pożar strawił prawie cale miasto – ponad 1000 kamienic i 3000 domów 
drewnianej konstrukcji, więc jego budowę musiano rozpocząć praktycznie od nowa. Irkuck 
przeżywał wówczas szczytowy okres gorączki złota i odtworzono go w szybkim tempie. Ścisłe 
centrum z budynkami użyteczności publicznej – tym razem całe w kamieniu, ale przyległe doń 
wille, tradycyjnie w drewnie. Są piętrowe, z solidnie ociosanych bali, niektóre ciekawie zdobione. 
Szczególnie portale okienne i okiennice zasługują na uwagę, ze względu na ornamentykę mającą 
swe korzenie w kulturze Buriatów i innych, rdzennych mieszkańców tych ziem, wierzących, że 
pewne, magiczne znaki chronią dom i jego mieszkańców od zła. Na korozję czasu i sił przyrody 
niestety nie pomagają, potrzebna jest gruntowna renowacja, a tej brak, wiec budynki niszczeją, 
zapadają się pod ziemię. Tu i ówdzie na dachach widać pordzewiałą blachę i eternit, pamiętające 
czasy sowieckie. 

Bez zarzutu utrzymane są tylko dwa pałacyki - książąt Trubeckiego i Wołkońskiego, przywódców 
powstania w Petersburgu z 1825 r. W nich znajdują się muzea dekabrystów, prezentujące poza 
powstańczymi wątkami i dokumentacją z robót przymusowych zesłanych, wspaniałe zbiory mebli, 
porcelany, dywanów i księgozbiory, należące do prominentnych rodów. Wokół książąt ogniskowało 
się życie intelektualne i towarzyskie Paryża Syberii, jak nazywano Irkuck. Ich pamięć jest więc tutaj 
do dziś otoczona estymą.  

Nazajutrz jedziemy z Sieriożą marszrutką do Listwjanki, modnej miejscowości wypoczynkowej nad 
Bajkałem, odległej 70 km od Irkucka. Swoją nazwę zawdzięcza rosnącym tam modrzewiom, a 
dobry, jak na rosyjskie warunki dojazd, pewnemu planowanemu spotkaniu na szczycie sprzed 50 
lat. Nad Bajkałem mieli się spotkać Chruszczow z Eisenhoverem, w międzyczasie wyniknęła 
jednak afera z samolotem szpiegowskim U2, który zestrzelono nad Uralem i do tego wydarzenia 
nie doszło, ale droga została. Jesteśmy u źródeł Angary, jedynej rzeki, która wypływa z Bajkału, do 
tego w tempie... 2000 metrów sześciennych na sekundę. Zawrotne parametry wynikają z 
szerokości rzeki u jej ujścia, wynoszącej 863 metry i głębokości, sięgającej 6 metrów. Zimą, w tych 
warunkach, woda nawet w największe mrozy zamarza dopiero na mniej więcej 15 kilometrze. 

Po drugiej stronie ujścia rzeki znajduje się Port Bajkał, skąd w pierwszych latach po wybudowaniu 
kolei transsyberyjskiej wyruszały w jezioro promy „Bajkał“ i „Angara“, przewożące pociągi i 
pasażerów. Chodziły z zachodniego brzegu na wschodni, do portu – stacji Mysowaja i z powrotem 
; w jedna stronę, przy dobrej pogodzie rejs trwał 3,5 godziny. Później powstała „krugobajkałka“, 
linia biegnąca koliście wzdłuż brzegu jeziora, ale zanim to nastąpiło, kolej przez 8 miesięcy w roku 
korzystała z promów. Kiedy w listopadzie mróz zaczynał ścinać jezioro, statki zamieniały się 
dodatkowo w lodołamacze. Od polowy stycznia lód na jeziorze był już tak gruby, że zostawały w 
porcie. Do połowy maja pasażerów i ich bagaże przewożono przez jezioro na saniach, tych z 
pierwszej i drugiej klasy – trojkami, trzecia klasę – zwykłymi, jednokonnymi zaprzęgami. Co sześć 
wiorst wzdłuż trasy rozmieszczone były baraki wyściełane filcem, w których zmarznięci ludzie 
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mogli się ogrzać. Historie o pociągach, pędzących każdej zimy po lodzie przez Bajkał, można 
włożyć miedzy bajki. Tylko raz, w 1904 r., kiedy Japończycy zajęli Port-Artur, podjęto takie ryzyko. 
Walczące oddziały nad Pacyfikiem potrzebowały dział i amunicji, a po wschodniej stronie jeziora 
brakowało pociągów do przetransportowania wsparcia. Po szynach położonych na lodzie konne 
zaprzęgi przez miesiąc przeciągały do Mysowoj rozmontowane lokomotywy, wagony i cały fracht i 
choć zatonął wówczas tylko jeden parowóz, a cała operacja była logistycznie wzorowo 
przeprowadzona, nie udało się Rosji wygrać tamtej wojny. 

Święte morze Bajkał 

Jak na kurort przystało, są w Listwjance hotele i pensjonaty dla turystów, droższe restauracje i 
tańsze bary, butiki z pamiątkami i drogowskazy do wyciągów narciarskich, bo okolica jest górzysta 
oraz przystanie statków pasażerskich i łódek. Przy centralnej kei - plansze z mapami jeziora i jego 
opisem, po rosyjsku i angielsku, żeby każdy wiedział, gdzie się znajduje. Jesteśmy więc nad 
największym zbiornikiem słodkiej wody na świecie, o długości 636 kilometrów i szerokości od 27 
do 80 kilometrów. Bajkał ma powierzchnię 31500 km2, co odpowiada mniej więcej wielkości Belgii. 
Ma rekordową głębokość 1637 metrów i jeżeli wierzyć Maszy, wodę najczystszą na świecie. Masza 
chodzi w marynarskim podkoszulku (plus pircing w nosie i stylowe tatuaże) po nabrzeżu i namawia 
turystów na rejs łódką ze szklanym dnem, przez które widać całe podwodne bogactwo. To jest jej 
wakacyjna fucha, na co dzień studiuje prawo w Irkucku. 

- Nie wiadomo – mówi - ile pod nami będzie metrów. Popatrzysz i pomyślisz, że pięć, a będzie 
kilka razy więcej. Woda jest tak czysta, że widać wszystkie podwodne stworzenia i rośliny, aż do 
ponad 40 metrów. Do akumulatorów samochodowych ją czerpią, destylować nie trzeba, ale 
oczywiście z głębiny. Jesteście nad jedynym, otwartym akwenem wody pitnej na świecie, pompuje 
się ją z głębokości 400 metrów, przepuszcza tylko przez mechaniczny filtr i przeznacza do 
spożycia. Jest u nas w sprzedaży, w ładnych butelkach, kupisz, będziesz miał na pamiątkę. 

Kiedy Sierioża zaczyna śpiewać, milknie. Dwaj kolesie, raczący się wódeczką w pobliskiej 
szaszłykarni, na czas koncertu odchodzą od stolika. Wokół gitarzysty tworzy się krąg, głównie 
młodych ludzi. Słyszałem już te pieśni u niego w domu, słowa napisał sam, melodie zaaranżował 
częściowo z innych utworów. Powtarza się wątek dobra i zła, miłości i pogardy oraz Zbawiciela, 
wyciągającego dłoń do każdego, kto potrzebuje jego pomocy. Żarliwie śpiewa, czuje się, że to 
płynie z serca. Ma coś z Marka Grechuty - podobna twarz, postura, ruchy, tylko inny głos. Kończy 
koncert, Masza i ktoś tam jeszcze proszą o namiary Domu Życia, przyjdą porozmawiać. Sierioża 
będzie wracał do Irkucka, my z Edmundem dopiero nazajutrz, chcemy nacieszyć się Bajkałem. 

Na bazarze kupujemy wędzonego omuła, rybę, która żyje tylko w tym jeziorze. Sporo lat 
obowiązywał zakaz jej odłowu, ale znowu można się nią delektować. Mięso ma delikatne, 
smaczne, idealne do zimnego piwa. Na niebie ani jednej chmurki, na plaży patelnia, boso nie da 
się chodzić po kamieniach. Widać kąpiących się, mimo temperatury wody, która nie przekracza 15° 
C. Korci mnie, żeby też się zanurzyć w słynnych wodach. Uczucie jest wspaniale orzeźwiające, ale 
nie wytrzymuję dłużej niż jakieś trzy minuty. Pocztówkowy zachód słońca nad Bajkałem, włączamy 
się w tłumek fotografujących na brzegu; spać będziemy w taniej turbazie, przy bazarze, 
pamiętającej zapewne jeszcze czasy ostatniego cara. Amatorom mocnych wrażeń polecam 
zwłaszcza tamtejszą latrynę. 

Wschód słońca nad Bajkałem przesypiam. W barze przy deptaku leczy się piwem dziewczyna, 
którą ledwo wczoraj wieczorem odratowano. Pijaniuteńka w drobny mak postanowiła ochłodzić się 
w jeziorze i gdyby nie kelner z baru, byłoby po niej, bo już szła pod wodę. Topielców Bajkał 
podobno nie oddaje, prądy znoszą ciała w inne miejsca, a kamieniste dno pełne jest różnych, tak 
przewężonych szczelin, że nic z nich już nie wypłynie. 

Spotkanie w Domu Życia ma rozpocząć o 18. Przed technikum zbierają się już wierni, wszyscy 
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odświętnie ubrani. Jest pastor Dima z żoną i wszystkimi córeczkami, Żenia, który wiózł nas z 
dworca; Sierioża, odpowiedzialny za oprawę muzyczną nabożeństwa, kończy ustawiać aparaturę 
nagłaśniającą w auli. Pytam Żenię, jak rozpoznał nas z Edmundem wtedy na dworcu. Powiedzieli 
mu, że jeden będzie w okularach, znaczy Edmund, a drugi podobny do Lenina, więc nie miał 
problemów – uśmiecha się. Dima przedstawia nas innym braciom i siostrom, wiedzą już ,że 
przyjechaliśmy aż z Europy. To dla nich - mówią - wielki zaszczyt. Próbuję odgadnąć ich wiek, 
wykształcenie, zawód, ale twarze mówią przede wszystkim, że przeszli przez piekło. 

- Mógłbyś dać świadectwo? - pyta Dima 
- Jakie?  
- Jakiekolwiek. 
Nie kryję konsternacji. Wykręcam się słabą znajomością rosyjskiego i faktycznie nie wiem, o czym 
miałbym im powiedzieć. W szkolnej auli rozstawione są krzesła, można usiąść. Na środku sceny 
rozpięto płócienny wizerunek Zbawiciela, dźwigającego z ziemi bezwładnego człowieka, jedyny 
symbol religijny tego kościoła. Obok keyboard, na którym będzie grała siostra w strojnej sukni, w 
tyle perkusja. Na scenę wchodzi Sierioża z gitarą, nabożeństwo się rozpoczyna. Dima stoi z 
mikrofonem na dole, przed krzesłami, wita zgromadzonych i dziękuje Bogu, że pozwolił im 
wszystkim tutaj przyjść. Mówi krótkimi, prostymi zdaniami, o wolności od narkomanii i pijaństwa 
oraz miłości Chrystusa, który ich wybawił od tych grzechów. Sala powtarza jego słowa, woła 
„amin“, „alleluja“. Sierioża intonuje jakąś pieśń, ludzie wznoszą ręce do góry, wtórują mu, kołysząc 
się w rytm melodii. Kolejna modlitwa pastora, następna pieśń, temperatura nabożeństwa rośnie, 
ludzie zaczynają popadać w modlitewną ekstazę. Pastor Dima łagodną intonacją głosu wycisza te 
nastroje, pora na dawanie świadectw. Podchodzą do mikrofonu kobiety, mężczyźni, opowiadają o 
swoich uzależnieniach, o dnie, na którym się znaleźli, skąd podniosła ich dopiero ta wspólnota. 
Wywołuje ich kolejno niedźwiedziowaty brat w ciemnym garniturze o pokancerowanej twarzy 
boksera albo mafiosa. Mam nadzieje, że przy takiej ilości chętnych „świadków“ zapomną sobie o 
jednym niechętnym, ale niestety. Zakapiór galantnie kłania się w moją stronę i lepiej będzie z nim 
nie zaczynać. Nie wiem dokładnie, o czym mówię ludziom na sali. Coś o zrządzeniu Opatrzności , 
która mnie tutaj przywiodła z drugiego końca świata, o tym, jacy oni są dzielni, że udało im się zło 
w dobro zamienić, że życzę im, aby tak wytrwali. 

Dima pyta mnie, czy jestem wierzący. Potakuję, katolik. A czy takie kościoły jak ich działają w 
Polsce albo w Niemczech? Zgodnie z prawdą oświadczam, że nie wiem, choć są – mówię - różne 
kościelne stowarzyszenia i grupy wychodzenia z uzależnień. Z takim zgromadzeniem jak ich 
spotykam się jednak po raz pierwszy. Prosi mnie, abym na zakończenie odmówił modlitwę. 
Obiecuję, że zrobię to w duchu, wiec modli się osobiście. Za Polskę, Niemcy, Rosję i czas, kiedy 
wszyscy będą stanowić jedno, gdy cały świat zjednoczy się w miłości do Chrystusa. Jestem wolny, 
słyszę jakieś brawa, Edmund gratuluje mi krasomówstwa i szepce, że rzeczywiście mam w sobie 
coś z Lenina. Dostanie ode mnie później kopa. Dima jest charyzmatycznym kaznodzieją, 
manipuluje słowem, tonem i nastrojami sali, jak dobry dyrygent orkiestrą. Ludzie na przemian 
płaczą, wybuchają radością, popadają w zadumę. Pieśń na zakończenie, wszyscy jeszcze raz 
podają sobie dłonie, maja szczęśliwe twarze. 

Po nabożeństwie, kto chce, wrzuca coś do skarbonki. Noclegi w Irkucku mamy z Edmundem za 
darmo, ale możemy dowolną kwotą wesprzeć ich kościół. 
- Z wolnych datków trudno się chyba utrzymać – mówię do pastora. 
- To nie nasze zmartwienie – odpowiada dyplomatycznie.- Oczywiście, wszystko kosztuje, ale Pan 
Bóg o nas nie zapomina. Bywa, że miasto zwolni nas z jakichś opłat, to znów ktoś anonimowo 
prześle pieniądze na konto, modlimy się żarliwie o dostatek i nasze prośby zostają wysłuchane.  

Nie należą podobno do rzadkości „przepierki“ mafijnych pieniędzy w kościołach Rosji, jednak w 
Domu Życia takie praktyki nie maja miejsca. Dlaczego? Na to pytanie nikt mi nie potrafi 
odpowiedzieć, ale zwyczajnie nie ma i już. Mija trzeci dzień naszego pobytu w Irkucku. Z pomocą 
Dimy, bez stania w kolejkach, ale też nie za darmo, udaje się załatwić registrację, z rozpędu aż... 
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do końca naszego pobytu w Rosji. Nazajutrz, w dzień przed odjazdem z Irkucka, odwiedzamy Dom 
Miłosierdzia na zapyziałym przedmieściu i lewobrzeżu Angary, uznawanym za „gorszą“ część 
miasta. Po drodze, na spotkanie wychodzi nam Aleksiej, który jest gospodarzem domu i uczęszcza 
do tej samej Szkoły Biblijnej, co Sierioża. Nauka w szkole trwa od kilku miesięcy do dwóch lat i 
poza zgłębianiem mądrości Pisma doskonali w byciu leaderem, prowadzeniu domu miłosierdzia i 
rehabilitacji. Po jej ukończeniu można zostać pastorem. Na razie jednak idziemy do sklepu, kupić 
herbatę i ciastka, bo z pustymi rękami w Rosji nie chodzi się w gości. 

Malarz Sława zbiera na bilet 

Podwórko domu otacza walący się płot, ze stareńkich, drewnianych ścian obłazi niebieska farba. 
W środku też nie ma luksusów, ale jest czysto i emanuje dobrą energią. Główna izba z ruskim 
piecem, w przedsionku zdejmujemy buty. Na poczesnym miejscu wisi ten sam płócienny portret 
Zbawiciela, który towarzyszył nam w technikum. Dawno tu Sierioży z jego gitarą nie było, witają go 
wylewnie, a Edmunda i mnie z ciekawością. Podopiecznych jest kilkunastu, głównie w średnim 
wieku i starszych. Z wyjątkiem Sławy, żaden z nich nie ma własnego domu. Tanię przygarnięto 
parę lat temu zimą, spod szpitala, do którego trafiła z odmrożeniami kończyn. To, czego nie można 
było uratować lekarze amputowali, potrzymano ją trochę na oddziale, żeby doszła do siebie, a 
później z powrotem na mróz wywieźli. Iść się już nie dało, a szpital był przepełniony. Sława jechał 
pociągiem z Barnaułu do swojej matki, która mieszkała w Primorju. W drodze dostał wylewu, 
sparaliżowało mu jedną stronę ciała. W Irkucku pogotowie zabrało go do szpitala. Nie miał 
pieniędzy na dalszą drogę, więc kiedy stamtąd wykuśtykał, podobnie, jak Tania znalazł się bez 
dachu nad głową. Ktoś się nad nim zlitował, zadzwonił do Domu Miłosierdzia. Inteligentny, żywy, 
jest artystą – malarzem, na znalezionych w domu kawałkach tektury i desek maluje morskie 
pejzaże, łodzie, statki. To jego ulubiony temat. Chętnie pokazuje nam swoje prace. Są trochę 
naiwne, ale klimatyczne, chętnie kupiłbym coś, tylko jak to dalej wieźć, żeby nie uszkodzić. Sława 
jest dobrej myśli, wierzy, że uda mu się sprzedać obrazy i uzbiera wreszcie na bilet do Primorja.  

Znowu mam publicznie odprawić modlitwę, to chyba tutaj zaszczyt. Dziękuję wiec Bogu za 
spotkanie z nimi, a Aleksiej za nasze dary. Zanim jednak siądziemy do herbaty, przyprowadzają 
roztrzęsionego, młodego człowieka o przezroczystej, kredowej twarzy. Klęka, bracia nakładają na 
niego ręce, w niebo wznoszą się błagania o uzdrowienie przybysza. Jakaś niesamowita siła z nich 
płynie, a scena tchnie egzorcyzmem i chyba nim jest. Siadamy do herbaty, Sława, jako jedyny z 
pensjonariuszy domu czyni znak krzyża. Mam wrażenie, ze jest to obcy gest w tym zgromadzeniu, 
bo nie uświadczyłem go tutaj poza tym nigdzie. Ciastka znikają błyskawicznie, pytam Tanię, jak 
organizują sobie życie w Domu Miłosierdzia. Kto sprząta, naprawia sprzęty, albo przeciekający 
dach? Mówi, że porządkami zajmują się sami, drobnymi naprawami też, każdy coś tam potrafi a do 
grubszych prac dostają pomoc z zewnątrz. Na odchodnym, już bez zachęcania, modlę się o 
pomyślność i zdrowie mieszkańców Domu Miłosierdzia, a oni za naszą z Edmundem bezpieczną 
podróż na Dalnyj Wostok i szczęśliwy powrót do domu. 

Przed nami prawie cztery doby jazdy do Ussuryjska, najdłuższy odcinek na tej trasie, wynoszący 
4000 kilometrów. Mamy miejsca w plackarcie, tym razem szczęśliwie w czteroosobowym boksie, 
gdzie można wygodnie usiąść przy stoliku, albo wstać i rozprostować kości i najważniejsze, mieć z 
głowy tych, co wiecznie łażą po korytarzu. Sąsiadami są Wiktor i Walery. Kiedy Wiktor dowiaduje 
się, że my z Polski, jest mu bardzo miło, bo on nazywa się Zalewski. Po mamie ojca, która była 
rdzenną Polką z Chersonia na Ukrainie. Tam się urodził, ale od lat mieszka we Władywostoku, bo 
jest marynarzem, co prawda już na emeryturze. Synek córki, która mieszka w Irkucku, był u niego 
nad morzem, pojechał wnuczka odwieźć i teraz wraca do domu. Wiktor jest wysokim blondynem o 
niebieskich oczach, orlim nosie i szlacheckim wąsie, do tego niezwykle rozmownym, wypisz - 
wymaluj zaleszczak. Walery to jego przeciwieństwo - krępy, śniady, milczkowaty, dopiero 
wieczorem się rozkręci. Naprzeciw nas, przy korytarzu, rozsiadły się dwie zażywne babuszki w 
chustach na głowie, z małą dziewczynką. Sądząc po wyglądzie, my wszyscy dorośli jesteśmy z 
podobnych roczników. 
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W południe docieramy jeszcze raz nad Bajkał, do stacji Sljudianka, leżącej na południowym brzegu 
jeziora. Przeciętna miejscowość, znana jednak z tego, że jako jedyna na świecie ma dworzec 
kolejowy w całości wykonany z marmuru. Kiedy trwała budowa transsybu i przyszła pora stawiać 
stację w Sljudiance, okazało się, że najbliższym miejscem, skąd można pozyskać na nią budulec 
jest odległy o 10 kilometrów kamieniołom marmuru. Każdy zatem inny materiał był od niego 
droższy. Stąd biegnie wzdłuż brzegu jeziora, przez tunele wykute w skale i mosty przerzucone nad 
rzekami, aż do Portu Bajkał, zachowany fragment starej trasy krugobajkałki, liczący prawie 80 
kilometrów. Podobno perła, bo urodzie dzikiego krajobrazu towarzyszy zachowana architektura 
dawnych dworców i ciekawe pomniki myśli technicznej sprzed ponad stulecia. Piszę „podobno“, bo 
podróżujemy nową trasą z Irkucka nad Bajkał, zbudowaną w latach 50 ubiegłego wieku i 
odchyloną na zachód od biegu Angary, wzdłuż której biegł do jeziora stary trakt. Autorzy 
wspomnianego już przewodnika transsybu piszą, że ów zabytek kandyduje do uznania go za 
dziedzictwo kultury światowej UNESCO i ściąga coraz więcej turystów. Po starym trakcie kursują 
więc, zwłaszcza latem, specjalne pociągi, które zatrzymują się w różnych miejscach na żądanie 
pasażerów. Mają ochotę nagle wysiąść bo miejsce jest wyjątkowe, chcą zorganizować sobie 
piknik, albo ktoś dalej idzie pieszo… W związku z powyższym punktualny jest tylko odjazd ze 
Sljudianki, godziny przyjazdu do Portu Bajkał nikt nie zna.  

Jadąc brzegiem jeziora pociąg znacznie zwalnia, czasem przechyla się mocno w jedną albo drugą 
stronę, mam wrażenie - za chwilę zwali się z nasypu. Lepiej więc podziwiać widoki za oknem, 
bajkalski odcinek jest krajobrazowo jednym z najciekawszych na całej linii. Nie bez powodu 
nazwano go kiedyś „złotą klamrą rosyjskiego, stalowego pasa“, także pod względem kosztów 
budowy, zdecydowanie najwyższych w całym przedsięwzięciu. Klamra spinała dwie ważne części 
imperium i cena się nie liczyła. 

Na stacjach i stacyjkach, na których pociąg się zatrzymuje, stoją miejscowi, handlujący wszystkim, 
czego mogą potrzebować podróżni. Można kupić pyszne warienniki, bliny, pielmieni, piwo, lody, 
gorzałkę, cigarieeeeeeety... Nie wiem tylko po co komu pluszowa żyrafa oryginalnej wielkości, w 
pociągu się nie zmieści, a w domu tym bardziej. W całej plackarcie pachnie wędzoną rybą. Na 
stacji Rybzawod wszyscy, kto tylko nie spał, rzucili się na peron kupować omuła. My z Edmundem 
też, ale wzięliśmy tylko po jednym, bo jedliśmy go niedawno. Za to Wiktor przyniósł chyba ponad 
dwadzieścia sztuk, uradowany, że będzie miał prezenty dla rodziny i przyjaciół. Cóż, w większym 
kraju biją czasem większe serca, więc żyrafa naturalnej wielkości też pewnie znajdzie swojego 
właściciela, szybciej niż mi się wydaje. 

Biorąc prowiant na drogę, zakładaliśmy z moim współtowarzyszem, że jak trzeba będzie to 
dokupimy na stacjach to i owo. Nie mieliśmy zatem zbyt dużo wałówy ze sobą, żeby się nie 
zmarnowała w ciągu tych czterech dni. Zgodnie z tutejszym obyczajem kładziemy ją na wspólny 
stolik i przy zapasach naszych sąsiadów wygląda to raczej mizernie. Raptem mamy tylko 
tuszonkę, chleb, czosnek, jaja na twardo, a oni - całe pęta kiełbasy, górę pomidorów, ogórków i 
musimy to wszystko z nimi jeść. Żeby się nie wstydzić i ciut wyrównać rachunki, wieczorem 
Edmund stawia na stół żubrówkę, a ja butelkę „putinki“. Matros niestety nietrunkowy, już – mówi – 
swoje wypił, ale Walerij jednego chętnie. Okazuje się, że jest byłym bokserem, mieszka nad 
Bajkałem i jedzie w gości do rodziny koło Władywostoku. Rankiem dnia następnego trzeszczy mi w 
głowie, jak w kamieniołomie, w ustach smak trampka, bo przecież na tych dwóch butelkach się nie 
skończyło. Współtowarzysze wczorajszej hulanki tez nie wyglądają najlepiej. Zachodziliśmy z 
Walerym parę razy do przedziału naszej prowodnicy a to jeszcze jedną wódeczkę dokupić, to znów 
piwo, bo „wodka bez piwa, eto kak dieńgi na wietier“- mówią w Rosji. W duszy czuję lekki niepokój, 
gdyż nie do końca pamiętam, jak się nasz kawalerski wieczór zakończył. 

- Nie było jakiegoś skandalu?- pytam Wiktora. 
- Skądże, ładnie śpiewałeś po rosyjsku, nawet bez obcego akcentu – szczerzy zęby. 
- Glośno? 
- Ano nie cicho, ale komu by to przeszkadzało, nasze babuszki tylko się śmiały. 
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Sprawdzam twarze przechodzących korytarzem współpasażerów, nikt na mnie bykiem nie patrzy, 
nie dostrzegam drwiny, to mnie pociesza. Postanawiam wszak dalej już dobrze się prowadzić, 
tylko który to raz z rzędu...? Na zewnątrz ładnie, choć monotonnie – tajga bez końca, prawie 
żadnych domostw. W tym pociągu nie ma klimatyzacji ani wentylacji. Jak w większości rosyjskich 
wagonów, okien otworzyć się nie da, powietrza mamy więc tyle, ile go sobie na postojowych 
stacjach nałapiemy. Na szczęście, co jakiś czas jedna z dwóch prowodnic, które na zmianę 
dyżurują w wagonie, przeciera wilgotną ścierką korytarz, więc nie wdychamy zbyt dużo kurzu. 
„Polak potrafi“, wieczorem udaje mi się przy pomocy Edmunda otworzyć okno na tyle, że wreszcie 
jest czym oddychać i to jest wspaniałe uczucie. W nocy, pod wpływem wibracji, okno opada jednak 
całkowicie i już go zamknąć nie można. Sympatyczny wiaterek zamienia się w zimne wietrzysko i 
żeby nam z Edmundem głów nie pourywało - mamy koje w kierunku jazdy pociągu - on włazi w 
skafander z kapturem, ja z prześcieradła robię sobie turban, ale i tak nie da się spać. Rano 
przychodzi mechanik i paroma gwoździami zabija okno na głucho. 

Żółtym szlakiem 

Ułan-Ude – dawny Udinsk, stolica republiki Burjatii, zamieszkałej w większości przez krewniaków 
Mongołów, już dawno za nami. Podobnie Czita, która na początku lat dwudziestych ubiegłego 
wieku była stolicą naprędce utworzonej „Demokratycznej Dalekowschodniej Republiki“. Ze 
względu na położenie blisko chińskiej granicy oraz obecność japońskich wojsk w tym rejonie, miała 
doraźnie pełnić rolę strefy buforowej i zaraz po wycofaniu się intruzów wchłonięta została przez 
sowieckie imperium. Krajobraz pomaleńku się zmienia. Wzdłuż torów widać coraz więcej drzew 
liściastych, charakterystycznych dla łagodniejszego klimatu, coraz więcej domostw, wyraźnie 
bardziej zadbanych.  

Na 7075 kilometrze trasy biegnie granica między okręgami Czity i Amuru, będaca jednocześnie 
umowną linią, między Wschodnią Syberią i Dalekim Wschodem. Mijamy Birobidżan – stolicę 
niewielkiego Żydowskiego Autonomicznego Okręgu, utworzonego w 1934 r, w podzięce władzy za 
znaczący wkład Żydów w dzieło rewolucji i jako rekompensatę za carskie pogromy. Tutejsza 
ziemia jest nieurodzajna, handlować nie było z kim, więc część osadników nie zagrzała tutaj długo 
miejsca. Niektórzy trafili do gułagów - pod koniec rządów Stalin sam wszczął bowiem antysemickie 
represje. Kuriosalny twór przetrwał jednak do dziś. Mieszkańcy Birobidżanu żyją głównie z 
turystów, miasto jest schludne, ma swoją synagogę, muzeum, filharmonię, park kultury i niewielką 
bazę noclegową, ale Żydów tutaj podobno niewielu. W całym, 200 tysięcznym okręgu mieszka ich 
zaledwie 8 procent, przynajmniej tylu się do swoich semickich korzeni przyznaje.  

Stąd do Chabarowska mamy tylko 180 kilometrów, niestety przyjemność zwiedzania trzeba 
zostawić turystom, którzy tutaj wysiadają. Jesteśmy na terytorium dawnej Mandżurii - nad dolnym 
Amurem, w pobliżu ujścia Ussuri; przez rzekę przeprawić się można podwodnym tunelem albo 
górą. Na szczęście jest drugi wariant, z mostu wiszącego wysoko nad gładzią wody widać w dole 
statki i jachty a naprzeciw pasmo gór Sichote Alin, tarasami zniżające się do brzegów Amuru i 
Ussuri, wszystko skąpane w słońcu. W połowie XVII wieku ziemie te zawojowała garstka kozaków 
pod wodzą Jerofieja Chabarowa i przez ponad trzy dekady należały one do carskiego imperium. 
Później wkroczyły wojska chińskie i był względny spokój, aż do wybuchu Wojny Krymskiej, kiedy to 
gubernator Wschodniej Syberii, słynny Mikołaj Murawiow-Amurski po raz drugi rozpoczął podbój 
tej krainy. Dla jej bogactwa, urody, ale przede wszystkim po to, by móc szybko i ekonomicznie 
transportować Amurem amunicję oraz żywność dla oddziałów walczących nad Oceanem 
Spokojnym, lepszej drogi nie było. Do konfliktu włączyła się Japonia, która traktowała to terytorium 
jako swoją strefę wpływów. Rosja przegrała - zarówno nad Pacyfikiem, jak i w Wojnie Japońskiej, 
ale gubernator postawił na swoim. W 1858 roku, po negocjacjach z Chinami, na mocy układu z 
Aigun do imperium rosyjskiego przyłączony został Kraj Nadamurski oraz Kraj Ussuryjski. Nad 
Amurem powstała forteca, która z czasem otrzymała prawa miejskie.  
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Miasto zbudowane na dwóch wzgórzach i w trzech dolinach liczy dzisiaj 614 tys. mieszkańców i 
ciągnie się wzdłuż rzeki na długości 40 kilometrów. Jest stolicą federalnego okręgu, ważnym 
ośrodkiem przemysłowym i militarnym. Nie brakuje mu zieleni, spacerowych bulwarów i kulturalnej 
infrastruktury, tyle przewodnik. 

Na stacji Wiaziemskaja mam wrażenie, że zajechałem na jakieś większe przyjęcie. Zamiast 
zakutanych w chusty bidulek, stoły nakryte obrusami i zastawione samymi pysznościami. Za nimi 
elegancko ubrane kobiety, bardziej przypominające hostessy, niż handlarki. Wracam do wagonu z 
pudełkiem świeżutkiego, czerwonego kawioru, myślę, że Larissa się ucieszy. Mam też ćwiartkę 
tortu dla prowodnicy, za to że cierpliwie zniosła nasze pijackie wybryki.  

Czwartego dnia, wczesnym rankiem, osiągamy Ussuryjsk. Larissa, krótkowłosa, masywnej postury 
blondynka w okularach wita nas uśmiechem i żartem, że zamiast kwiatów i orkiestry powiezie nas 
do domu najlepszą taksówką w mieście. Najpierw jednak do biura podróży, w którym 
zarezerwowała dla mnie i Edmunda bilety lotnicze na powrót do Moskwy. Widzimy się na żywo po 
raz pierwszy; ze dwa lata korespondowaliśmy ze sobą w internecie, a przyjaźnić się i nigdy nie 
spotkać, przykro. Moje podróżnicze plany to tylko urealniły, choć pewnie byłoby jej milej, gdybym 
głównie dla niej przyjechał do Ussuryjska.  

Prysznic, śniadanie, po Edmunda przyjeżdża samochodem znajoma Larissy. Wynajmie mu 
mieszkanie swojej córki we Władywostoku, której na razie nie ma w mieście. Na kilka dni 
weźmiemy więc „rozwód“. Goszczę w trzypokojowym mieszkaniu, w standartowym bloku i 
gospodyni ma się czym chwalić. Okna wymieniła na plastikowe, w łazience stylowa armatura, 
nowoczesna kuchnia, kafelki, panele na podłogach, prawie pełny „jewroremont“. Mieszka z 
młodszym synem Dimą i jego dziewczyną, starszy już się usamodzielnił. Larissa pomaga młodym 
finansowo, Dima chwilowo jest bez pracy, poza tym obydwoje niedawno ucierpieli w wypadku 
samochodowym. On doznał urazu głowy, ale już czuje się dobrze, ona jeszcze chodzi o kulach. 
Aby utrzymać dom, Larissa bardzo dużo pracuje. Ma prywatny gabinet psychologiczny, w którym 
spędza praktycznie cały dzień, czasami pacjenci w nocy do niej dzwonią z prośbą o pomoc, albo 
przychodzą do domu. Teraz, ze względu na mnie, udzieliła sobie kilka dni urlopu. Swój czas w 
Ussuryjsku spędzę więc tak, jak na gościa przystało w tradycyjnym, rosyjskim domu – przy stole, 
na długich, wieczornych rozmowach, oglądaniu rodzinnych albumów, na spacerach po mieście i w 
kręgu przyjaciół gospodyni. 

Gotuje bardzo smacznie, specjalnością domu są m.in. ryba gorbusza, duszona w jarzynach i 
sałatki z egzotycznych chińskich roślin, które kupujemy na bazarze; za zakupy wiktuałów 
przeważnie ja płacę, uważam, że tak jest w porządku. Bazarowi handlarze to w połowie Chińczycy, 
u których Rosjanie dorabiają przy różnych pomocniczych zajęciach. Chiński kapitał widać w 
Ussuryjsku na każdym kroku - w handlu, usługach i przemyśle. Owszem, przyjeżdża i biedota z 
ubogich kantonów, żeby w Primoriju pracować, na przykład w budownictwie, gdzie zarobek rzędu 
kilkudziesięciu dolarów miesięcznie to dla niej majątek. W przeciwieństwie do rosyjskiej siły 
roboczej uchodzą za bardzo sumiennych, zdyscyplinowanych pracowników. Jeżeli chińskiego 
robotnika spytać, dlaczego tak solidnie pracuje, można czasem usłyszeć uprzejmą odpowiedź, że 
on tu przecież kiedyś wróci. 

Popularnym zajęciem miejscowych, niezamożnych Rosjan jest natomiast rola „człowieka-mrówki“. 
Biura podróży w Ussuryjsku oferują jedno lub kilkudniowe wycieczki do Chin, wizę można załatwić 
w ciągu jednego dnia. Wielu podróżuje za darmo. Chiński biznessmen kupuje Wani bilet na podróż 
autokarem, do przygranicznego Harbinu, albo samolotem, bo czasami trzeba udać się w głąb 
kraju, na miejscu dają mu torbę ważącą 10 kilogramów, bo tyle wolno przewieźć przez granicę i 
człowiek wraca. Oddaje komu trzeba towar i ponownie rusza do Chin. Na nie wie nawet, co 
przewozi. Sam ma z tego interesu tyle, co na sobie. Na przykład w Harbinie kupuje ze cztery - pięć 
kurtek, albo par spodni, to wszystko nakłada na siebie i przewozi przez granice. Jak codziennie 
zrobi jeden kurs, to coś tam w miesiącu uzbiera, za bilet nie płaci. 
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Rosyjski handel zawalony jest chińskimi towarami, przeważnie tanią tandetą. W odwrotnym 
kierunku płyną naturalne bogactwa Rosji. Zwłaszcza drewno, którego Państwo Środka nie posiada 
w nadmiarze. Pod topór i buldożery od lat idą całe hektary syberyjskiej tajgi, a zajmujące się tym 
mafijne organizacje zbijają kapitał, zostaje po nich tylko spalona ziemia. Przepisy ograniczające 
eksploatację cennego surowca obchodzi się zwyczajowo przy pomocy łapówek dla 
skorumpowanych urzędników.  

- Co o tym myślą twoi rodacy? – pytam Larissę 
- To – mówi - zależy od człowieka. Nie brakuje postaw potępiających wyprzedawanie narodowego 
kapitału i przeciwnych korupcji, ale wielu chętnie sprzedałoby swoją skórę obcym, gdyby tylko był z 
tego jakiś zysk. Trzeba jednak zrozumieć rozgoryczenie ludzi, którzy za komunistycznej władzy 
mieli zagwarantowane proste środki egzystencji, a teraz klepią biedę. 

Kiedy któregoś wieczoru stawiam na stole pudełko z kawiorem, z Wiaziemskiej, Dima odbiera to 
jako demonstrację zamożności. Mówi z przekąsem, że on Rosjanin, a jeszcze kawioru nie jadł. Za 
komunistycznej władzy Larissa prowadziła dział kadr w fabryce, produkującej helikoptery bojowe, 
groźne maszyny śmierci, które między innymi latały w Afganistanie. Jej ojciec był głównym 
konstruktorem i jednym z założycieli przedsiębiorstwa, mąż Witja też tam pracował, więc była to 
jakby rodzinna firma i dobrze im się powodziło, wtedy jednak Dima był jeszcze bardzo mały. Po 
pierestrojce fabryka została zlikwidowana;ojciec przeszedł na emeryturę, ona dostała pracę w 
Urzędzie Celnym jako psycholog, a mąż założył prywatną firmę, niestety zupełnie niedochodową. 
Ciężar utrzymania rodziny spoczywał więc na barkach Larissy. Jak wiele innych rosyjskich rodzin, 
żyli z daczy, ale jak długo człowiek może być syty po ryżu z pomidorami i kabaczkami? Na domiar 
złego Witja ją zdradzał, z jej najlepszą przyjaciółką, o czym dowiedziała się dopiero po nagłym 
zgonie męża, z dziennika, który prowadził. Mocno przeżyła jego śmierć, jednak do dziś nie może 
mu pewnych rzeczy darować. Tego chociażby, że ze skąpych funduszy domowych finansował 
skrycie zakupy nowych ciuchów dla kochanicy, a żona chodziła w starych.  

Ten wątek poświęcenia i rozczarowania wobec najbliższych wielokrotnie wraca w jej zwierzeniach, 
widać, że trudno jej poradzić sobie z tym do dziś. Innym pomaga, sobie nie potrafi. Oprowadzając 
mnie po mieście, pokazuje swój były urząd. Lubiła tę pracę, cenili ją jako fachowca i człowieka, w 
swoje urodziny trzema taksówkami wiozła do domu kwiaty. Niestety zarobki były bardzo niskie, 
tylko naczelnik nie wiedział co z pieniędzmi robić, więc ostatecznie zdecydowała się 
usamodzielnić. Wchodzimy na czwarte piętro starej kamienicy, żebym zobaczył jej gabinet. Biurko, 
fotele, kanapa, trochę roślin doniczkowych, jest skromnie, ale przytulnie. Krata w oknie tę 
przytulność mąci, musi jednak być, niektórzy z jej pacjentów cierpią na manię samobójczą. A 
propos, parę ulic dalej stoi wieżowiec z galeryjką na samej górze, który nazywają w mieście 
domem samobójców, co jakiś czas ktoś stamtąd skacze. Przeważnie są to ludzie bardzo młodzi. 
Nikt nie wie, dlaczego akurat to miejsce sobie nieszczęśnicy upatrują, może dlatego że wśród 
niskiej, okolicznej zabudowy, już z daleka jest ono widoczne i kusi tą galeryjką, albo ciąży na nim 
jakieś ponure fatum. Główne przyczyny, dla których jej rodacy decydują się odebrać sobie życie, a 
Rosja jest w światowej czołówce statystyk samobójstw, leżą zdaniem Larissy przede wszystkim w 
trudnościach adaptacji do nowej, społecznej rzeczywistości. Do tego dochodzą problemy czysto 
osobistej natury, które łączą się często z alkoholizmem, społeczną plagą numer 1. 

Rosyjskie San Francisco 

160 tysięczny Ussuryjsk nie jest turystycznie zbyt atrakcyjny i z rzeką Ussuri, która jest naturalną, 
wodną granicą miedzy Rosja i Chinami, nie ma bezpośrednio kontaktu. Godnym zwiedzenia jest 
natomiast pobliski, ussuryjski rezerwat przyrody. Żyje w nim pod ścisłą ochrona tygrys amurski; 
tajgę tworzą bogate, mieszane lasy typu mandżurskiego, w których poza wszędobylską sosną 
znajdują się rośliny typowe dla subtropikalnego klimatu Primorija, m.in. lipa amurska i dąb 
mongolski, obfitujące w liany, są też duże uprawy żeńszenia. W mieście za główną atrakcje 
turystyczna uchodzi kamienna czerepacha, czyli żółw, który stoi w jednym z parków i jest pamiątką 
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po dawnych mieszkańcach tej ziemi. Grzbiet zwierzęcia pokrywają różne magiczne znaki i 
dotknięcie ich ma przynosić szczęście, zwłaszcza ludziom udającym się w podróż, a my z Larissą 
właśnie się do niej szykujemy. W dni targowe przed czerepachą ustawiają się tasiemcowe kolejki 
ludzi-mrówek, ponieważ jednak wypada wychodnoje, można ją głaskać do woli. Najpierw trzeba 
pomyśleć sobie jakieś życzenie, mnie jak raz nic mądrego nie przychodzi do głowy, więc kobieta 
bierze sprawę w swoje ręce. 
- Żebyś przestał chrapać – mówi zdecydowanie i dwa razy gładzi zwierzę po grzbiecie. Raz pewnie 
za mnie, a drugi za siebie, ale o czym sobie myśli, nie wiem. 

Ostatni, niespełna stukilometrowy odcinek zaplanowanej trasy, do Władywostoku, pokonuję 
samochodem Iriny. Nówka Honda ma kierownicę z prawej strony, bo sprowadzona została z 
Japonii, w której obowiązuje ruch lewostronny. Irina jest przyjaciółką Larissy i uprzejmie służy nam 
w ten weekend czasem i pojazdem. Podróż trwa godzinę, w dzień roboczy jechalibyśmy 
przynajmniej dwa razy dłużej, ze względu na korki. Na rogatkach dosiada się Igor, partner Iriny. 
Urodził się tutaj i zna każdy kamień, więc będzie naszym przewodnikiem, przy okazji skorzysta i 
Larissa, bo nigdy nie miała okazji dobrze zwiedzić miasta. Najpierw jednak kierujemy się do sklepu 
meblowego, aby zamówić kanapę do nowego mieszkania, którą Ira kupuje na raty. Sklep czynny 
jest w soboty tylko do 13, trzeba się spieszyć. Przyjaciółka Larissy - wesoła, piegowata kobieta o 
sportowej sylwetce - ma zawód neurochirurga, którego już nie wykonuje, także z powodów 
finansowych. Teraz prowadzi własny zakład kosmetyczny i póki co nie narzeka. Igor, emerytowany 
milicjant, jest chudym mężczyzną około czterdziestki o pobrużdżonej twarzy, ubranym w polowe 
ciuchy. Załatwianie formalności związanych z zakupem na raty przeciąga się w nieskończoność. 
Sklepowa księgowa nieufnie bada każdy papierek, który przynieśli, zadaje podchwytliwe pytania, 
wreszcie sprawdza, czy nie są zadłużeni i łaskawie stawia pieczątkę. Sklep dostarczy towar po 
niedzieli, jesteśmy wolni. 

Pogoda się niestety psuje, po raz pierwszy od chwili mojego wyjazdu z Warszawy. Zapowiadają 
tajfun znad Wysp Japońskich, to brzmi groźniej niż monsun. Bardziej obrazowo można byłoby 
powiedzieć: pociemniało okno Rosji na Pacyfik, albo: władca Wschodu zachmurzony, ale geografia 
pełna jest prawd subiektywnych i wymaga uściśleń. Władywostok (nazwany przez Rosjan 
analogicznie do rządzącego Kaukazem Władikawkazu) usytuowany jest w południowej części 
Półwyspu Murawiowa-Amurskiego, dokładnie nad Morzem Japońskim, które należy do wód 
zachodniego Pacyfiku. Ze Wschodem sprawa jest jeszcze bardziej skomplikowana. Dla 
ortodoksyjnego krakauera Wschód to już Warszawa a dla mieszkańca Moskwy zaczyna się on 
dopiero na Syberii. Może wiec rację mają Chińczycy, którzy nazywają to miasto Hai Shen Wai. Od 
bezkręgowca strzykwy, popularnego ogórka morskiego, zasiedlającego pobliskie wody a 
uznawanego za przysmak chińskiej kuchni. 

Rosjanie żartują z kitajców w anegdotach, ale tamtym w skali makro idzie ekonomicznie dużo 
lepiej i jest ich więcej, więc Kreml nie lekceważy sąsiada, niezależnie od tego, kto rządzi. Jeszcze 
za prezydenta Gorbaczowa, w 1991 r., doszło do podpisania dokumentu, który ostatecznie określił 
granice między obydwoma państwami. Sześć lat później zawarto z Chinami traktat o strategicznym 
partnerstwie, a w 2001 roku - pakt o stosunkach dobrosąsiedzkich, przyjaźni i współpracy.  

W połowie września 2009 r. „Komsomolska Prawda“ doniosła, że grupa petersburskich naukowców 
z „Centrum Leontiewa“ wymyśliła sposób na uratowanie od biedy rosyjskiego Dalekiego Wschodu. 
Mianowicie powstał projekt, aby na wzór Hongkongu, wydzierżawionego niegdyś Brytyjczykom, 
dać w dzierżawę Chinom połowę Władywostoku, powiedzmy na 75 lat. W zamian za sumę 150 
mld rubli, odpowiadającą kilkukrotnemu budżetowi Kraju Nadmorskiego, czyli około 3 mld. euro, 
Chińczycy efektywnie zagospodarowaliby ten teren, a Rosja zyskałaby środki na utrzymanie floty 
marynarki wojennej i wojsk stacjonujących w Primoriju oraz na wzmocnienie władzy lokalnej. 
Władywostocka strefa przemysłowa stworzyłaby dla Rosjan nowe miejsca pracy i godziwe warunki 
życia, a administracja byłaby chińska. Rosyjskich urzędników wywieziono by z miasta na 
maksymalna odległość, aby ukrócić korupcję. Ratusz władywostocki natychmiast zdementował tę 
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informację, nazywając ją „prowokacyjną plotką“. Owszem – uspokajano – trwają prace nad 
projektem rozwoju strategicznego miasta do 2020 roku, w których uczestniczą naukowcy z 
Petersburga, ale o wydzierżawieniu Chińczykom jego części nie ma mowy. Niemniej projekt nosił 
nazwę „Hai – Shen – Wai“. 

Doniesienia prasowe wywołały spodziewaną, namiętną, publiczną dyskusję. Jedni się ucieszyli, 
inni wręcz przeciwnie, padło pytanie: a jak później nie będą chcieli nam oddać tej dzierżawy? 
Wątpliwość była uzasadniona, ekspansja Chin na rosyjskim Dalekim Wschodzie a także na Syberii 
jest widoczna, choć odbywa się metodą drobnych kroków. Pod Irkuckiem łatwiej Chińczykowi niż 
Rosjaninowi kupić ziemię pod uprawę, a zakłady przeróbki drewna nastawione są na rynek chiński. 
Władze w Pekinie mają finansowe zachęty dla swoich obywateli, aby ci zawierali związki 
małżeńskie z Rosjankami. Finansują podróże i konferencje naukowe rosyjskich naukowców, 
proponują wspólną kontrolę problemów regionalnych. W chińskich podręcznikach szkolnych pisze 
się o terenach przejętych przez Rosje w XIX w i o zniesławieniu godności narodowej, w 
przygranicznych miastach otwiera się muzea, które to odpowiednio dokumentują. Temat jest 
regularnie nagłaśniany przez chińskie media, produkuje się filmy dokumentalne z napisami w 
języku rosyjskim, mówiące o imperializmie sąsiadów i w tym kontekście pokazuje ich aktualny, 
gospodarczy kolaps – chociażby niemożność wykorzystania naturalnych bogactw Syberii. Póki co 
Moskwa oficjalnie milczy w tej sprawie, Chińczycy zadowalają się tworzeniem lobby, a ja poruszam 
się po Władywostoku, który w całości jest rosyjski. 

Miasto położone jest na sopkach różnej wysokości. Honda Iriny, trochę jak wagonik kolejki 
górskiej, raz wspina się stromo, aż pod samo niebo, zaciągnięte szarymi chmurami, to znów opada 
serpentynami do zapuszczonych domostw i podwórek przedmieścia. Z powodu takiej topografii 
Nikita S. Chruszczow nazwał je kiedyś dalekowschodnim San Francisco. Centrum wygląda ładnie, 
z pomnikami, XIX-wieczną zabudową i nadmorskim bulwarem, który psuje tylko kiczowata, 
turystyczna infrastruktura. Prawie nie widać we Władywostoku bloków z wielkiej płyty. Pewnie 
dlatego że za władzy radzieckiej do 1991 roku, jako główna baza rosyjskiej marynarki wojennej na 
Oceanie Spokojnym, był miastem zamkniętym, zarówno dla cudzoziemców, jak i Rosjan. Dziś liczy 
zaledwie około 578 tys. stałych mieszkańców i jest otwarty dla wszystkich. Przyjeżdżają z bliska i 
daleka, w odwiedziny do rodzin, za chlebem, sporo jest turystów, studentów, ludzi interesu. Od 
Chin dzieli Władywostok raptem 100 kilometrów, a lot samolotem z Tokio trwa półtorej godziny, 
więc na ulicy czasami nie widać europejskich rysów twarzy. Stąd jeździ się do Chin na handel i 
zwyczajnie po zakupy dla domu, bo wszystko jest dużo tańsze, do lekarza i na różne zabiegi. Z 
Japonii i Korei Południowej przywozi się promem używane samochody i innych prawie tutaj nie 
uświadczysz. Władywostok jest swoistym tyglem, w którym rosyjskość i wpływy Dalekiego 
Wschodu przenikają się nawzajem, przy czym tych drugich jest zdecydowanie więcej.  

Właściwie dopiero po rozszerzeniu rosyjskiego imperium o ziemie na Dalekim Wschodzie żółta 
rasa rozpoczęła pospolite ruszenie. Wszędzie, gdzie powstawały miasta i kolej, Chińczycy 
przyjeżdżali masowo w poszukiwaniu pracy – sumienni, zdyscyplinowani, gotowi trudzić się za 
kopiejki. Tak było i we Władywostoku. Zanim przyszli tu Rosjanie, nad zatoką Morza Japońskiego 
zwaną Złotym Rogiem i nad sąsiednimi żyli chińscy i mandżurscy rybacy. Nieprzyjaznych nowej 
władzy wycięto, inni poszli pomagać w budowie najpierw portu (zatoka nie zamarzała zimą, więc 
miejsce było cenne) i fortecy, a później miasta. W 1862 r. przypłynęło statkiem z Chin kilkunastu 
pierwszych robotników, za nimi nadciągnęli inni. Transporty były coraz liczniejsze, więc komendant 
fortu zezwolił, aby w północno-zachodniej części zatoki postawić im kilka domowin i tak zaczęła się 
Millionka, miejscowe Chinatown, które wybudowali Rosjanie razem z Chińczykami. Tam powstał 
pierwszy bazar w mieście, pierwsze warsztaty rzemieślnicze; z rozpoczęciem budowy transsybu w 
kwartale zrobiło się jeszcze gęściej i przyznano mu nowy teren pod zabudowę. Pod koniec XIX w. 
Millionka miała już swoje herbaciarnie, restauracje, palarnie opium, jaskinie hazardu, domy 
publiczne dla przyjezdnych, nawet kilka teatrów i własną policję, która dbała o porządek w 
dzielnicy, a urzędowała w gmachu carskich stróżów prawa. Ilu faktycznie liczyła mieszkańców, 
tego nikt nie wie, ale były ich tysiące. Jak słynna Mołdawanka w Odessie, stanowiła miasto w 
mieście, hermetyczne dla Rosjan (choć bardzo dochodowe), rządzące się swoimi prawami. 
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Przestępstw kryminalnych było tutaj jednak rzekomo mniej, bo miejscowy półświatek nie miał tylu 
„zamówień“, co odesski. Dziś z tego egzotycznego miejsca w centrum Władywostoku zostały 
zrujnowane, opuszczone domy, a mogłoby być sporą, turystyczną atrakcją. 

Główną ulicą miasta jest Swietłanskaja. W odrestaurowanych, starych kamienicach z czasów 
carskich mieszczą się najważniejsze instytucje w mieście, wykwintne restauracje i sklepy. 
Najokazalej wygląda GUM, główny dom handlowy. Jest dawna siedziba firmy Kunst & Albers, 
dwóch hamburgczyków, którzy w 1864 roku przyjechali tutaj i otwarli niewielki sklepik z 
podstawowymi towarami, bo na więcej ich nie było stać. W ciągu następnych dziesięcioleci, do 
wybuchu I wojny światowej, firma rozwinęła się w potężne handlowe imperium, które miało swoje 
domy towarowe we wszystkich miastach rosyjskiego Dalekiego Wschodu oraz filie w Hamburgu, 
Odessie, Moskwie i Nagasaki. Egzotyka i mit bogactwa, które można było szybko zdobyć nad 
Złotym Rogiem, pobudzały wyobraźnię, przyciągały zewsząd ludzi od samego początku istnienia 
miasta i ten magnes działa dalej.  

Za syna dygnitarza, do Czeczenii 

W „zgniłym zaułku“ leżą ci, którym się nie udało, albo tacy, co za ostro grali, miejscowi i przybysze. 
Oficjalnie jest to „Cmentarz Morski“, mikrorejon, w którym się znajduje ma jednak tak paskudną 
aurę, że częściej używa się pierwszej nazwy. Jak na każdym zwykłym cmentarzu grzebie się tam 
także zwykłych ludzi, ale na gniłnyj ugołok pojedziemy dopiero jutro. Dzisiaj oglądamy centrum, 
m.in. jedyną w mieście cerkiew prawosławną, p.w. św. Mikołaja i kaplicę z pietą, poświęconą 
poległym, miejscowym stróżom prawa. Oceanarium z ciekawymi okazami flory i fauny Pacyfiku, a 
na koniec miasto z lotu ptaka. Ze wzgórza roztacza się piękny widok na starówkę i nowe dzielnice, 
port i zatoki. Ziemia we Władywostoku jest skalista i terenów dogodnych pod zabudowę już brak. 
Aby stawiać nowe domy, trzeba wyburzać stare, albo wysadzać skały, więc grunty budowlane nad 
Złotym Rogiem są dosłownie na wagę złota i gdzie to możliwe, tam konstruuje się wysokościowce, 
żeby zaoszczędzić na miejscu. Do pejzażu należą też niestety kominy elektrowni i innych 
zakładów przemysłowych miasta, z niektórych wali dym, który osiada w dole. Na redzie stoi kilka 
handlowych jednostek z jakimiś egzotycznymi banderami, wojennych nie widzę, albo nie umiem 
rozpoznać. Portowe dźwigi odpoczywają, wychodnoje, ale jest ruch w Złotym Rogu i sąsiednich 
zatokach. Uwijają się po nich motorówki, są też łodzie żaglowe i amatorzy surfingu, ale nie ma 
wiatru, flauta. Ciepłe powietrze jakby stało w miejscu, jest duszno i parno.Za redą widać kilka 
wysepek, to jeszcze nie Japonia, jest na dalszym planie - niewyraźny z powodu mgły górski 
łańcuch. 

Pora cos zjeść. Zjeżdżamy do miasta, zakupy i do Igora. Po drodze oglądam piękną rezydencję z 
pamiątkową tablicą, poświęconą najsłynniejszej w swoim czasie łysinie hollywoodskiego kina - 
Yulowi Brynnerowi, który tutaj urodził się (1920) i mieszkał, jako Julij Borisowicz Briner. Był synem 
rosyjskiej córki lekarza i szwajcarsko-mongolskiego odkrywcy a jednocześnie konsula Szwajcarii w 
Rosji, więc luksus miejsca jest zrozumiały. Kawalerskiego, dwupokojowego mieszkania Igora w 
starej kamienicy pilnuje spory dog, którego najpierw trzeba wyprowadzić na spacer. Dziewczyny w 
międzyczasie przygotują obiado-kolację. Igor nie jest zbyt gadatliwy, po kawałku wyciągam od 
niego historię, z której można byłoby z pewnością nakręcić film. 

Skończył technikum przetwórstwa ryb i zaraz poszedł do poboru. W ramach zasadniczej służby 
wojskowej wysłali go do Afganistanu. Pierwszy dzień służby, wszyscy w plutonie nowi, na 
przywitanie i żeby pokonać tremę przed nieznanym ostro popili. W nocy wsiedli na skoty i ruszyli 
pijani na patrol; transporter Igora wjechał na minę, jeden kolega zginął, innych poraniło, jemu 
urwało kawałek lewej pięty. Ta mina paradoksalnie uratowała mu życie, tylko paru jego kolegów z 
plutonu wróciło z Afganistanu do domu. Ze szpitala polowego odleciał z powrotem do kraju, do 
wojska już się nie nadawał. Chirurg, który go we Władywostoku operował, zastąpił ubytek w stopie 
kawałkiem platyny i ona zdaje egzamin do dziś. Nikt nie pozna – demonstruje – że z tą noga jest 
coś nie tak. Kiedy wydobrzał, wstąpił do milicji. Na początku był w brygadzie do walki z  
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narkotykami, później przerzucili go do sektora tropienia przestępczości wśród „nowych ruskich“ i 
tam pewnie doczekałby emerytury, gdyby nie pewien feralny dzień. Przyskrzynił pijanego 
gówniarza, który w biały dzień chodził po mieście z rewolwerem w dłoni i strzelał, gdzie popadnie. 
Pacan nie chciał po dobroci oddać broni, więc dostał po mordzie i oczywiście trafił do milicyjnej 
celi. Chwile później w komendzie rozdzwoniły się telefony, zwierzchnik wezwał Igora i mu 
powiedział, że tamten jest synem znanego, miejskiego kacyka. Igor będzie więc musiał beknąć za 
nadużycie siły wobec zatrzymanego, pójdzie za kratki, chyba, że dobrowolnie... woli pojechać do 
Czeczenii. Wybrał Czeczenię, ale o tamtym rozdziale życia nie chce mówić. 

Trauma ciągle trwa, mimo upływu czasu. Aby zgłuszyć strach przed śmiercią, która czyhała na 
każdym kroku – pił, jak inni. Po powrocie na Primorije pił dalej, żeby zapomnieć o tym, co przeżył. 
Niemal zaliczył alkoholowe dno, ale udało mu się podnieść, samodzielnie. Od 11 lat jest 
abstynentem, dorabia do swojej kombatanckiej emerytury remontami mieszkań, a w wolnych 
chwilach jeździ w tajgę. Jego sunia Zorija może się wtedy do woli wyszaleć, a on poluje... 
fotoaparatem, taką ma pasję, od kiedy nie pije. 

Stół już zastawiony. Jemy okroszkę - chłodnik na jogurcie, rybę pangę na ciepło, w smaku 
przypominającą wigilijnego karpia i różne sałatki, których w rosyjskim menu nie może zabraknąć. 
Wszystko pyszne, tylko majonezu mam chyba dosyć na kilka najbliższych miesięcy. Do picia jest 
zimny kwas chlebowy, po którym nie ma kaca. 

Nocować będziemy z Larissą u jej znajomych, niedaleko centrum, z Irina i Igorem spotkamy się 
nazajutrz. Natasza z Griszą i dziećmi mieszkają w oficynie kamienicy, która kiedyś należała do 
carskiego generała. Na parterze miał kuchnię, spiżarnię i pomieszczenia dla służby, dziś dzieli je 
kilka rodzin. Nasi gospodarze zajmują trzy pokoje, dostaniemy z Larissą największy. Żyją raczej 
skromnie, ale mają modny telewizor z panoramicznym ekranem, a na stole w kuchni leży nowy 
laptop, widać, że oczko w głowie całej rodziny. Wylewnie dziękują za torcik, który przynieśliśmy w 
prezencie i stawiają na stół makaron po fłotskij, czyli z tuszonką. Na nic nasze wymówki, że 
właśnie jesteśmy po kolacji, przynajmniej musimy spróbować. Grisza był celnikiem, w tym samym 
urzędzie co Larissa. Nataszę, która z wykształcenia jest historykiem, poznała później; straciła 
pracę, podobnie jak jej mąż i obydwoje potrzebowali pomocy psychologa. Nie posiadają stałych 
dochodów. On miewa czasami zlecenia na remonty łodzi wyścigowych, w swoim czasie pływał na 
nich wyczynowo, ona jest gosposią na telefon u nowych ruskich. Okna naszej „sypialni“ wychodzą 
na podwórze przegrodzone betonowym murem, który zwieńczony jest drutem kolczastym. W 
sąsiedztwie mieści się konsulat amerykański, usytuowany w nowym budynku-plombie, jego 
zaplecza strzegą masywne, metalowe drzwi z mnóstwem zamków i obiektywy kamer, słowem - 
mysz się nie prześlizgnie. Grisza nie chce do USA, z chęcią wyjechałby jednak do Kanady. Tam 
ma przyjaciół z Primorija, którym się bardzo dobrze żyje, a zarabiają właśnie na remontach 
ścigaczy. 

Kustosz muzeum cytadeli, otwierającej nasz niedzielny program, nigdzie się nie wybiera. Jest 
patriotą rosyjskim a ponadto miejscowym i kontynuuje dzieło swojej matki, która wcześniej przez 
wiele lat zarządzała tym wzgórzem. Lubi sam oprowadzać zwiedzających, pokazywać eksponaty i 
opowiadać o bohaterstwie obrońców twierdzy. Na przestrzeni historii wielokrotnie odpierali z miasta 
różnych najeźdźców, co upamiętniają saluty artyleryjskie oddawane tutaj codziennie o godzinie 12. 
Pan kustosz zamienia się wtedy w kanoniera i trzykrotnie odpala w linię horyzontu jedno z dział na 
dziedzińcu, co słychać pewnie daleko. Przez moment sam nic nie słyszę. Kanonier ma odpowiedni 
mundur na sobie, dziarską minę i postawę, co na turystkach robi wyraźne „wrażenie“, a 
mężczyznom żal, że nie są na jego miejscu. 

Z daleka można pozazdrościć miejscowym, że mają takie piękne plaże nad zatokami, ale z bliska 
tylko współczuć. Są piaszczyste, ale brudne i zaniedbane, worków za śmieciami chyba od dawna 
nikt stąd nie wywoził. Szaszłykarnie, bary i place zabaw dla dzieci chaotycznie przemieszane. 
Powietrze lepsze niż w mieście, ale klimatycznego bym nie zapłacił. We Władywostoku znajduje 
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się około 80 zakładów przemysłowych różnego rodzaju, w jego sąsiedztwie fedrują kopalnie, poza 
elektrowniami są stocznie, garbarnie skór. Z raportu tutejszych specjalistów ochrony środowiska z 
wynika, że dwie trzecie przedmieść są tak skażone, że stanowią zagrożenie dla zdrowia ich 
mieszkańców. W próbach pobieranych z powietrza, ziemi i wody znajdują się wysokie stężenia 
kadmu, kobaltu, arsenu i rtęci, atakujących drogi oddechowe i centralny układ nerwowy. Większość 
domów mieszkalnych usytuowana jest w niecce i żadna cyrkulacja atmosferyczna nie wywieje 
stamtąd skażonego powietrza; śnieg też nie związuje zanieczyszczeń, bo zimy są łagodne i pada 
rzadko. 

Mafiosi ze zgniłego zaułka 

Ojciec Igora przeżył swoje życie znojnie, pracował w stoczni. W 4 rocznicę jego śmierci Igor kupuje 
kwiaty, znicze i jedziemy całą czwórką na morskoje kładbiszczie na Wzgórzu Czurkina. Chce sam 
odwiedzić grób, poczekamy w samochodzie, bo zaczyna padać. Za chwilę wraca, ze zwiedzania 
cmentarza chyba nic nie wyjdzie, ulewa. Zdążę tylko zobaczyć fragment głównej alei, gdzie po 
jednej stronie leżą współcześni mafiosi, a po drugiej stróże prawa, którzy z nimi walczyli. 
Grobowce tych pierwszych, wykonane z najdroższego marmuru, niektóre ze złoceniami, 
prezentują portrety zmarłych nadnaturalnej wielkości, w pozach, jak z filmu o Al Capone. Pomniki 
naprzeciw są skromne, zwyczajne. Sprawdzam wiek tych z portretów, nie mają więcej niż 25 lat, 
urzędnicy są starsi, ale rzadko po 40. Niestety nie udaje mi się zobaczyć zbiorowych mogił załóg 
okrętów, które zatonęły u tutejszych wybrzeży, jak np. krążownika „Warjag“ z czasów wojny 
rosyjsko-japońskiej, ani grobowca Władimira Arseniewa, podróżnika i pisarza, który stworzył 
barwną postać Dersu Uzały. Trzeba stąd uciekać, poza ulewą dopada nas bowiem horda 
zdziczałych psów. Wyglądają w strugach deszczu i z wyszczerzonymi kłami, jak z horroru, a 
wyobraźnia pracuje. 

- My Rosjanie kochamy symbole – mówi Igor. – To co widziałeś w alei ma świadczyć, jak żyli i kim 
byli jedni i drudzy. Bratki żyły dobrze, ale krótko. Ktoś inny powie, że krótko, ale dobrze i też się 
weźmie za lewe interesy. Primorije to żyła złota, a Władywostok szczególnie, więc świat 
przestępczy jest bardzo aktywny. Tu masz kontrabandę narkotyków z Chin, które stąd idą dalej w 
świat, przesiadkę tanich, chińskich prostytutek, japońskie używane auta. Rodziny mafijne dzielą 
między sobą strefy wpływów, ale często żrą się wzajemnie. Wewnątrz grup też trwa walka, bo 
chodzi o duże pieniądze, więc jedni drugich eliminują. Codziennie znajduje się gdzieś postrzelane 
zwłoki, niestety giną również porządni i niewinni ludzie.  

Wraca temat korupcji, wszechobecnej na wszystkich szczeblach administracji w mieście i regionie, 
i wśród stróżów prawa też niestety. Bez niej walka z przestępczością zorganizowaną byłaby dużo 
łatwiejsza. Od Larissy dowiaduję się, że powstała koncepcja zagospodarowania 
kilkudziesięciokilometrowego pasa nieużytków między Ussuryjskiem i Władywostokiem. Miałby 
tam powstać gigantyczny kompleks rozrywkowy, z kasynami gry, restauracjami, klubami nocnymi, 
saunami, salonami masażu i Bóg wie jeszcze czym, ale jego nie powinno się raczej w ten interes 
mieszać. Projekt ma już akceptację burmistrza i jeżeli wypali, da wiele miejsc pracy – głównie 
młodym, bezpruderyjnym dziewczynom, barmanom oraz wykidajłom. Będzie tez znakomitą pralnią 
mafijnych pieniędzy, bo o to pewnie przede wszystkim chodzi. 

Irina jest świetnym kierowcą. Zręcznie lawiruje między głębokimi kałużami, przewróconymi 
koszami na śmieci i innymi przedmiotami z pobocza, które wichura wyrzuciła na jezdnię. To było 
tylko lekkie muśnięcie tajfunu, obyło się bez połamanych drzew i zerwanych dachów. Parkujemy 
przy nadmorskim bulwarze, chcemy napić się kawy, zrobić parę zdjęć i trzeba się będzie pomału 
żegnać. Coś moi współtowarzysze we trójkę szepczą między sobą, nie wiem o czym, ale idę z nimi 
do jakiegoś sklepu. Na półkach leżą wojskowe akcesoria, ciuchy. Mam przymierzyć tieliaszkę, 
ciasnawa. Dostaje większy rozmiar, jest w sam raz, skąd oni u licha wiedzieli, że zawsze chciałem 
mieć prawdziwy, marynarski podkoszulek w niebieskie prążki. Pewnie przez sen o tym mówiłem u 
Larissy. Na dokładkę kupują mi naszywkę DMB, oznaczającą zdemobilizowanego matrosa plus 
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odznakę zasłużonego przodownika pracy. Cóż, na tę ostatnią będę musiał dopiero zapracować. 
Rozstajemy się nie bez wzruszenia, dziękuję Larissie za wszystko, co dla mnie zrobiła, a Irinie i 
Igorowi za te dwa wspaniałe dni. 

Ostatni wieczór i noc w Primoriju spędzam w pogeneralskiej kamienicy.15-letnia Wiera i o rok 
starszy Losza, dzieci moich gospodarzy, które poznałem rano, szykują podręczniki. Jutro 3 
września, pierwszy dzień szkoły po wakacjach. Rano spieszyli się do kina, teraz mama goni do 
łóżka, bo muszą być jutro wyspani, ale chwilę możemy porozmawiać, na przykład o planach na 
przyszłość. Wiera chciałaby tańczyć w balecie, lubi muzykę. W domu jest pianino, skrzypce, 
mandolina, na wszystkim już próbowała grać. Od niej dowiaduję się, że jej miasto nazywają 
muzycznym Liverpoolem Rosji, mówi, że tu powstała na przykład popularna grupa rockowa Mumi 
Troll. Wiera chętnie uczy się też języków obcych, na przykład chińskiego, który ma od pierwszej 
klasy. Najchętniej wyjechałaby z Rosji, tu nie widzi dla siebie przyszłości. 
- Na przykład do Chin? - pytam. 
- Czemu nie, tam ludzie nie są tak leniwi i potrafią wspólnie do czegoś dojść – odpowiada 
rezolutnie. 

Losza woli ścisłe przedmioty. Chciałby służyć w armii, tak jak jego starszy brat, ale na razie 
przecież chodzi jeszcze do szkoły i mogą mu się zmienić plany. O wyjeździe z Rosji raczej nie 
myśli, podobnie, jak jego mama. Kto by ją chciał za granicą i co by tam robiła? - zastanawia się 
Natasza. Ma większe zmartwienie, nie wie co jutro państwu przygotować na obiad, są tak kapryśni 
i wymagający, że trudno to sobie wyobrazić. 
- A daj im słonego śledzia i kartofle, pewnie dawno nie jedli – radzi Grisza i wszyscy śmiejemy się z 
tego pomysłu. 

Nazajutrz rano po tajfunie nie ma już śladu, niebo jest pogodne, ale czuć już chłód jesieni. Spod 
dworca morskiego łapię autobus na lotnisko. Edmunda jeszcze nie widzę, ale lot do Moskwy mamy 
dopiero za parę godzin. Przyjeżdża następnym autobusem, pełen wrażeń, ale wyraźnie zmęczony. 
Sam też czuję się nieszczególnie, jakby grypowo. Chwali się, jakie obiekty i muzea zwiedził, ile 
zdjęć strzelił. 
- A lasek ile? - pytam. 
- Żadnej – odpowiada. 
- To tak, jak ja – pocieszam go. 
- A Larissa?  
- Z przyjaciółmi nie chodzi się do łóżka. 

W hali odlotów nie ma nawet toalet, są tylko w części międzynarodowej. Na domiar złego robi się 
coraz tłoczniej, ale przynajmniej działa klimatyzacja. Przez megafon i na elektronicznych tablicach 
zapowiadają jedno opóźnienie za drugim, oficjalnie nie wiadomo z jakiego powodu. Podobno tajfun 
jeszcze do końca się nie uspokoił, dzięki temu mam sporo czasu na uzupełnienie notatek z 
podróży. Polecimy liniami Aerofłotu. Rejestracja pasażerów naszego samolotu zaczyna się z dwu i 
pół godzinnym opóźnieniem, startujemy z trzygodzinnym, ale nie z powodu tajfunu, tylko jakiejś 
tajemniczej przesyłki. Wszyscy dłuższą chwile grzecznie siedzą już w fotelach zapięci pasami, pilot 
grzeje silniki Boeinga, tylko „rękaw” jeszcze nie odłączony. Dopiero kiedy przychodzi zdyszany 
kurier z niewielką paczką i stewardessa podpisuje odbiór, ruszamy w drogę. W ramach 
rekompensaty za niepunktualność obsługa permanentnie karmi nas i poi, przez cały czas lotu, 
który trwa kilkanaście godzin. W drodze do Moskwy lądujemy planowo w Ufie, gdzie dosiada się 
grupa nowych pasażerów i kulinarna orgia trwa dalej. Śliczna stewardessa próbuje namówić mnie 
jeszcze na ciasteczko. Błagam o litość. 

Największy humanista wszechczasów… 

Na lotnisku w Domodiedowie lądujemy o 1.30 czasu moskiewskiego, cofam wskazówki zegarka o 
dziewięć godzin. Między Moskwą i Władywostokiem jest siedem stref czasowych. Kontrola 



 29

paszportów przebiega sprawnie, zabieramy bagaże i ucinamy sobie drzemkę w jednej z poczekalni 
lotniska, które odbudowuje wiarę Edmunda w rosyjską cywilizację techniczną XXI wieku. Jest 
wszystko, co powinno się znajdować na międzynarodowym dworcu lotniczym, nawet stylowa 
czasownia, w której można się pomodlić. Drzemiemy na wszelki wypadek na zmianę, żeby nie 
zostać bez bagaży, później jednym z pierwszych, porannych autobusów jedziemy do miasta. 
Temperatura w Moskwie wynosi kilka kresek powyżej zera, wieje przenikliwy, zimny wiatr. Najpierw 
tranzytowa wiza białoruska, bez niej nie sprzedadzą nam biletu na pociąg do Warszawy. 

Przyjemność kosztuje 45 dolarów od łebka, bo chcemy być obsłużeni ekspresowo, ale swoje w 
kolejce do ambasady a później do okienka trzeba odstać. Rozmarzam się, wieje dobrze znanym 
klimatem PRL-u, kiedy ludzie zawierali w kolejkach znajomości, wymieniali różne cenne 
informacje, wychodzili na chwilę załatwić coś innego, później robił to sąsiad. Większość  
interesantów to Rosjanie, dla których biurokracja jest nadal zjawiskiem codziennym, ale Edmunda 
ponoszą nerwy, odwykł od niej. Korytarzem, po czerwonym dywanie, przechodzą czasem 
urzędnicy w ciemnych garniturach i urzędniczki w stonowanych kostiumach; kroczą dostojnie, z 
poczuciem godności, na twarzach znajomy wyraz pogardy, albo łaskawej obojętności. Wtedy 
rozmowy w kolejce przycichają i automatycznie wszyscy cofamy się pod ścianę, mimo że korytarz 
szeroki. Słowem, panuje porządek i dyscyplina, nawet strażnika tutaj nie trzeba, ale siedzi z boku 
przy stoliku, czujny i czuwa. Wydaje mi się, że biorę udział w jakimś spektaklu teatralnym, że 
gramy „Rewizora“ Gogola i w związku z tym chce mi się dla odmiany śmiać. 

Wizy będą  po południu, można jeszcze pochodzić po mieście. Ambasada znajduje się niedaleko 
Placu Czerwonego i trafiamy na nim na wyjątkową uroczystość. 130-lecie urodzin Feliksa 
Edmundowicza Dzierżyńskiego. W obchodach bierze udział jakieś kilkadziesiąt osób, są sztandary 
i emblematy dawnej ZSRR, komunistyczni weterani w gali mundurowej i po cywilnemu, wszyscy 
przy medalach, młodzieży niewiele. Pewna starsza towarzyszka niesie transparent z napisem: 
„Feliks Dzierżyński, największy humanista wszechczasów“, w związku z czym wielu turystów robi 
jej zdjęcia, ja też, bo to bardzo odkrywcza informacja. Wiem przypadkiem, gdzie mieszka wnuk 
solenizanta, który pracuje jako artysta kabaretowy w moskiewskiej estradzie, ale nie starczy mi już 
czasu, żeby go odnaleźć i powspominać dziadka.  

Pociąg do Warszawy odjeżdża z Dworca Białoruskiego o godz. 20.00. Nika przychodzi, żeby się 
jeszcze raz ze mną na krotko spotkać przed podróżą. Widzi, że jestem w paskudnej kondycji 
fizycznej, więc wciska mi jakąś garść prochów, każe je połknąć i popić wodą. To są te preparaty, 
które rozprowadza. Mamy z Edmundem miejsca w wagonie sypialnym, kładę się na łóżku i 
natychmiast zasypiam ciężkim snem. Budzę się dopiero późnym rankiem następnego dnia, ale 
zdecydowanie zdrowszy. Białoruska kontrola graniczna trzepie nasze bagaże, nie mają się do 
czego przypiąć, dokumenty tym razem są w porządku. Polskiego celnika dziwi tylko, że dwóch 
starszych panów zamiast na wczasy do Turcji pojechało na Syberię i jeszcze dalej. A jakby nas tak 
coś złego po drodze spotkało? Jego dziadek był na zesłaniu w Sybirze i on by tam za żadne 
skarby z własnej woli nie pojechał. 

- Do Turcji można teraz pojechać – mówi Edmund i jak go znam, tak zrobi. Posiedzi parę dni w 
Monachium, zrobi przepierkę, od nowa się spakuje i do Alanii, albo gdzie indziej w świat. Ma rację, 
póki oczy widzą, nogi chodzą, a serce jeszcze chce, trzeba się ruszać. Ta jego ruchliwość ma poza 
tym czysto pragmatyczne podłoże, chytrus nie zamierza pozostawić po sobie żadnego 
pieniężnego spadku i wszystko, co jeszcze ma na koncie chce przejeździć i przelatać. 
Przynajmniej jego rodzina będzie dalej żyła w zgodzie – rechocze. Przekorny los co rusz daje mu 
jednak coś wygrać na giełdzie, więc martwi się, że może nie zdążyć. Każdy ma swoje zmartwienia, 
malarz Sława w Irkucku nie wie na przykład, jak uzbierać na bilet kolejowy do matki. Mogłem kupić 
przynajmniej jeden jego obraz, na dobry początek. 

Berlin, 22 września 2010 


