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Transsyberyjska 

Drogą żelazną przez Rosję i dalej 

Premira: 20 lutego 2014  

Petersburg – Moskwa – Irkuck – Władywostok. Podróż najdłuższą linią kolejową świata, 

tam gdzie diabeł mówi dobranoc.  

Bezkresne buriackie stepy, biedne syberyjskie wioski, majestatyczne jezioro Bajkał. 

Piotr Milewski zabiera nas w fascynującą podróż, która okazuje się także podróżą  

w czasie. Skomplikowana historia budowy kolei łączy się tu  

z zaskakującym obrazem współczesnej Rosji – niegdyś potężnego imperium,  

tygla kulturowego.  

 

Podlane wódką i serdecznością rozmowy ze współpasażerami oraz prawdziwy 

kalejdoskop postaci:  kombatanci na obchodach Dnia Zwycięstwa, dzikie dzieci nad 

Bajkałem, młoda Buriatka szamanka czy kontuzjowany maratończyk dorabiający 

jako striptizer w klubie nocnym. 

 

 

 



 

Piotr Milewski 

Urodził się w 1975 roku w Chełmie, wychował w Opolu. Studiował w Poznaniu, 
Wiedniu, Pasawie, Filadelfii, Sapporo i Otaru. Dziewięć lat spędził w Japonii. 

Debiutował w 2000 roku wierszem na łamach Magazynu Literacko-

Publicystycznego Młodych Iskra. W tym samym roku uzyskał wyróżnienia  

w I Ogólnopolskim Konkursie Literackim „O Gęsie Pióro” oraz IV Ogólnopolskim 

Konkursie Poetyckim „O ludzką twarz człowieka”, a rok później otrzymał nagrodę  

za anglojęzyczne wiersze w konkursie University of Pennsylvania Asian Literary Magazine 

Mosaic Spring Contest. 

Współdziałał z grupą poetycką Pilleus skupioną wokół Legnickiej Biblioteki 

Publicznej, łączącą literackie tradycje europejskie i japońskie. 

Współpracuje z polskimi i japońskimi czasopismami oraz z prasą polonijną  
(publikował fotoreportaże, korespondencje i eseje w Rzeczpospolitej, Gazecie Wyborczej, 
Tygodniku Powszechnym, Odrze, Zwierciadle, Miesięczniku społeczno-kulturalnym 
Teraz (w Filadelfii), Gazecie Polskiej w Japonii, Mainichi Weekly w Hokkaido Shimbun, 

Gengo i Tetsudō Fan). 

Współautor książki „ Hokkaido – Japonia bez gejsz i samurajów” (Wydawnictwo Mantis, 

Olsztyn 2006).Wędruje, pisze, fotografuje.  

 

 

 

Na zdjęciu: Piotr Milewski, fot. Katarzyna Krause  



 

Do tej pory tak przystępnie i lekko, a zarazem poważnie i dogłębnie potrafili pisać tylko angielscy historycy z reporterskim zacięciem. Ta książka w idealnym 

rytmie, kołysząc jak pociąg, opowiada dzieje kolei transsyberyjskiej i pokazuje zarazem współczesną Rosję. Przypomina, jak żelazne drogi zmieniały świat, 

pośród protestów równie silnych, jakie wywołuje dziś internet. 

Opisuje dziewiętnastowieczne zmagania z nowoczesnością (oraz ekonomią i geografią)  

i równocześnie pokazuje, jak bardzo imperium carskie wciąż wpływa na ludzi  

od Warszawy po Władywostok. 

-Max Cegielski, pisarz, dziennikarz TVP Kultura i Radia Roxy 

Dzięki Piotrowi Milewskiemu przeżyłem wielką przygodę kolejową, o której marzyłem od lat. Podróżując jego Transsyberyjską, słyszałem stuk kół i bełkotliwe 

rozmowy przygodnych współpasażerów z przedziału, wyraźnie czułem zapach niedomytych ciał i mdławy smak taniego piwa, zwiedziłem kilka syberyjskich 

miast i ponownie ujrzałem Bajkał, a przy okazji poznałem historię budowy transsibu... Słowem, przejechałem szmat świata, w którym odległości liczy się  

w godzinach i dniach, a upływ czasu w wiorstach, nie wyłażąc z domu. Ta książka to zarazem jedna z najbardziej rzetelnych polskich relacji o dzisiejszej Rosji, 

jakie czytałem. Bez okrasy, ale i bez dąsów.  

-Mariusz Wilk, pisarz, podróżnik 

 

 

 



Dysponujemy galerią zdjęć wykonanymi przez autora w czasie podróży koleją transsyberyjską. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Fragment tekstu:  

28 godzin 11 minut. Prolog 
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Z zamyślenia wyrwała mnie ubrana w mundur prowadnica1 z tlenioną na pszeniczny blond trwałą. Bez słowa rzuciła na łóżko pakunek 
w przezroczystej folii – prześcieradło i ręcznik – i poczłapała dalej. 

Pociąg wytoczył się z podziemi i, głośno dudniąc, przejechał nad podeszczową Wisłą. Nie zdążyliśmy się jeszcze rozpędzić. Czas, 
zamiast przyśpieszyć, zwolnił. 

Byłem w przedziale sam. Może to poranna szarość, a może przeskok z otwartej przestrzeni w zamknięty kosmos wąskich korytarzy, 
spowodowały, że poczułem się nieswojo. Samotny, zagubiony, mały. Nie taki miał być początek tej podróży. 

Za oknem wyłaniały się miasteczka i nim zdążyłem się im przyjrzeć rozpływały się w gęstej, mlecznobiałej mgle. 

Mińsk Mazowiecki, Mrozy, Siedlce. 

Łuków, Międzyrzec Podlaski, Biała Podlaska. 

Terespol. 

Białoruski pogranicznik wziął ode mnie paszport i kazał spojrzeć sobie w oczy. Przyglądał mi się przez dłuższą chwilę marszcząc brwi i 
porównywał mnie żywego z fotografią. W końcu podziękował i wyszedł z wagonu. Po kilku minutach wrócił i bez słowa oddał dokument. 
Zdawało mi się, że nawet się uśmiechnął. 

                                                           

1 Kierowniczka wagonu w rosyjskich kolejach żelaznych. 



Pociąg ruszył i wjechaliśmy do Białorusi. Niewielkie grupki ludzi maszerowały wzdłuż torów. Mężczyźni w średnim wieku chowali dłonie 
w kieszeniach dżinsowych kurtek. Szli powoli, tak jakby spacerowali dla zabicia czasu, nie patrząc w naszą stronę. A my, nie mieszając się w 
tutejsze sprawy, nie pozostawialiśmy po sobie śladu. 

Na przygranicznych terenach świat kończy się dla jednych, a dla innych dopiero zaczyna. To ziemia niczyja, w czasach pokoju 
pozostawiona sobie samej, zaniedbana i zapomniana. Ożywa tylko w czasie wyborów, rocznic i wojen. A jednak jest ważna dla obu stron. 
Dlaczego? Bo na niej zaczyna się inny świat. Świat wspomnień przodków. Niby znany, a jednak obcy. 

Brześć. 

Brama między Wschodem a Zachodem. Budynek dworca zdobiły plansze zapowiadające wzrost dobrobytu i szczęścia obywateli. 
Zdziwiłem się, że na peronach nikogo nie było, jakbyśmy stanęli tu przez pomyłkę lub z powodu awarii. Nagle do wagonu wpadła tęga kobieta. 

– Kureczka, piwko, piwko, kureczka – wykrzykiwała gardłowym głosem, zaglądając do każdego przedziału. 

Ktoś zażyczył sobie piwa. 

– Dziesięć rubli – zasyczała. 

– Drogo – wyszeptał klient. 

– Jakie tam drogo. W sklepie jest po sześć, więc powinnam brać dwanaście, a i tak liczę taniej. Bierz pan resztę, inni czekają. 

Dopiero gdy wysiadła, pojawili się kolejni sprzedawcy. Nie wpuszczono ich jednak do środka. Biegali wzdłuż wagonów stukając w 
szyby i unosząc do okien torebki z warzywami, owocami i drożdżówkami. Czasem ktoś coś kupił, ale chętnych nie było wielu. 

Pociąg zaskrzypiał, podskoczył i potoczył się kilkaset metrów do tyłu, aż zatrzymał się na bocznym torze. Odczepiono elektrowóz. 
Metalowe dźwigi unosiły wagony. Wytaczano podwozia. Brygadzista o oszpeconej ospą twarzy sterował dźwigiem i pokrzykiwał na załogę. 
Dwóch mechaników ustawiało nowe koła. Trzech pozostałych przyglądało się skomplikowanej operacji, kląc na pogodę i plując na ziemię. 
Wyglądało na to, że robota jeszcze trochę potrwa, ale kwadrans później wtoczyliśmy się znowu na peron. Przyłączono dodatkowe wagony. 

Na wschód ruszyliśmy w nowym takcie, zmieniła się partytura, stężało dwumiarowe metrum, ucichły skoczne ćwierćnuty, jechaliśmy w 
rytmie półnut. 

 



Późnym popołudniem szary pejzaż rozświetlały żółte nitki piaszczystych dróg. Wiły się przez łąki, na których pasły się stada krów, 
owiec i kóz. Spinały pofałdowaną krainę niczym pajęcza sieć, po czym znikały w sosonowo–brzozowych borach. Przecinaliśmy białoruskie 
równiny w pełnym pędzie. Słupki wskazujące odległość do stolicy kraju rozmazywały się biało–czerwoną łuną. Wytężałem wzrok i mrużyłem 
oczy, by odczytać z nich liczby. Na próżno. Czarne znaki rozpływały się w podskakujące chochliki. Był początek maja. Na polach ledwie co 
zazieleniła się ozimina, a wokół sterczały wciąż bezlistne drzewa. Mijaliśmy wioski z domami o spadzistych dachach krytych eternitem lub 
blachą. Zatrzymywaliśmy się w miasteczkach zbudowanych wzdłuż ulic o pobielonych krawężnikach. Gromadki dzieci opatulonych w ciepłe 
płaszcze pozdrawiały nas machaniem. 

Było w tym białoruskim krajobrazie coś niezwykłego: spokój i bezruch. Nadstawiałem ucha, by wśród stukotu kół wyłowić jakiekolwiek 
dźwięki. Bezskutecznie. Na zewnątrz panowała cisza. Jakby zatrzymało się tu życie. Zdawało mi się, że sunę wzdłuż dekoracji filmowych, 
wśród których gdzieniegdzie kręcą się jeszcze statyści. 

Do snu usypiał mnie turkot pociągu, który cichł i gasł niczym muzyczne diminuendo. 
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Pierwsza noc minęła spokojnie. Nikt nie pukał do drzwi, nie zakłócał spokoju. Za oknem powoli się rozjaśniało. Znak przy torach 
wskazywał dwudziesty ósmy kilometr do Petersburga. W smolistoczarnych ścieżkach wydeptanych wzdłuż torów połyskiwały kałuże. Stosy 
śmieci kłębiły się na stłamszonej zimą i padającą mżawką trawie. Budynki kolejowe i hale fabryczne straszyły brzydotą i bałaganem. Podwórza 
przed domami były zagracone, tak jakby ich właściciele gromadzili wszystko na czarną godzinę, a potem o tym zapominali. Spośród wraków 
pralek, dziurawych miednic, misek i garnków wyrastały chwasty. Na kopcu przed osiedlem rdzewiały dwa działa przeciwlotnicze o lufach 
skierowanych na zachód. Jak wszystko, co najpierw budzi ciekawość i zachwyt, a potem się nudzi, opatrzyły się już miejscowym, którzy mijali je 
obojętnie. Nawet umorusane błotem dzieciaki nie zwracały na nie uwagi i bawiły się u stóp pagórka. Na peronie w Dietskije Sielo babuszki 
rozmawiały kiwając głowami w kolorowych chustach. Dwaj rośli młodzieńcy w marynarskich mundurach czekali na osobowy do dawnej stolicy. 

Prowadnica cicho zapukała do przedziału. 

– Zbliżamy się do Pitera – wyszeptała tak delikatnie, że aż obejrzałem się, czy to wciąż ta sama osoba, po czym zwróciła mi bilet i 
zabrała pościel. Cieszyła się, że zbliża się do końca podróży i wróci do domu. 

Jeszcze przez jakiś czas jechaliśmy wzdłuż ciągnących się kilometrami monochromatycznych osiedli na przedmieściach. Na zewnątrz 
było mokro i szaro. 
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Dwa dni po historycznej paradzie Moskwa wciąż pachniała świeżą farbą i naftaliną kombatanckich mundurów. Dźwięczała szczękiem 
orderów, ćwierkaniem ptaków, szumem silników, brzęczeniem gitar, bałałajek i zawodzącym śpiewem wojennych weteranów. Jednakże za 
wielkimi, lśniącymi fasadami, skrywał się jakiś kompleks. Kompleks mitycznego Zachodu. Przykrywano go grubym makijażem lśniących tynków, 
błyszczących limuzyn i paradą mody w kreacjach markowych projektantów, a on stale skądś wyzierał. Nie pozwalał o sobie zapomnieć. 

Gdy na pytanie skąd przybyłem, odpowiadałem, że z Polski, niektórzy rozmówcy uśmiechali się serdecznie i wspominali, jak dawniej 
tam pomieszkiwali lub przyjeżdżali w interesach, jak piękny to był okres, ile znajomości nawiązali i wzdychali, jak dużo się zmieniło. Inni 
krzywiąc się natychmiast wspominali 1612 rok, gdy polska szlachta, poparłszy samozwańca, oblegała Kreml. Wypominano mi to kilkukrotnie, 
raz żartem z braterskim poklepywaniem po plecach, innym razem ze śmiertelną powagą. Skrupulatnie przypominały o tym media. 

– Wy Polacy lubicie porywać się z motyką na księżyc – tłumaczyli mi milicjanci chroniący wejścia na zamknięty Plac Czerwony. – 
Wyciągaliście łapy aż po Moskwę i co wam z tego przyszło? Nic. Tylko was stąd pogonili. 

Za plecami mundurowych rozciągało się morze kocich łbów. Doskonale nadawały się do przemarszów i parad, dając gwarancję 
głośnego dudnienia wojskowych obcasów. W głębi placu znajdowała się marmurowa katakumba Mauzoleum Lenina. Właśnie rozbierano 
trybunę honorową w jej pobliżu. Zza rusztowań wyłonił się Sobór św. Wasyla o kopułach przynoszących na myśl lody włoskie. Wyglądał jakby 
wynurzał się z głębin. Bez wątpienia był to najbarwniejszy budynek w stolicy. 

– Jesteście Słowianami, ale zawsze chcecie być lepsi – kontynuowali mundurowi. 

– A skąd panowie mają takie informacje? – zapytałem. 

– Toż w telewizji cały czas o tym trąbią. 

– A jak tak żywy przed panami stoję, to jestem inny, lepszy? 

– A tak, to taki sam – odpowiedzieli nieco zmieszani, zaraz potem dodając – Bez nas już was by nie było, a u was taka 
niewdzięczność. Uśmiechacie się zawsze do nas, a potem próbujecie zbratać z Zachodem, gdzie się z was śmieją. 

– Ale to z waszej ręki przestaliśmy istnieć – skontrowałem. 



Zapadła krótka pauza. 

– To dawna historia. 

Nie szła ta konwersacja po myśli milicjantów, a poza tym byli przecież w pracy. Ich zadaniem było pilnować, by fala przechodniów nie 
zatrzymywała się przy wejściu na plac, tylko płynęła nieprzerwanie dalej. Najwyraźniej im w tym przeszkadzałem. Od kilku minut stałem tuż 
przed nimi i zawracałem głowę rozmową. Kilkakrotnie rozglądali się dookoła sprawdzając czy nie nadchodzi oficer. 
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Pożegnałem się z milicjantami i, przez Ogród Aleksandrowski, pod Wieżą Bramną św. Trójcy, dotarłem na Kreml. Trzy dni się tam 
wybierałem, ale albo cała okolica była zamknięta ze względu na uroczystości, albo nie było mi tam po drodze. Wreszcie się udało. Stałem w 
samym centrum zamkniętego niegdyś kompleksu, w miejscu, gdzie biło serce Rusi, potem Związku Radzieckiego, a dziś Federacji Rosyjskiej. 
W miejscu, w którym nie raz decydowały się losy narodów. Stąd Napoleon podziwiał stojące w płomieniach miasto, Lenin zarządził dyktaturę 
proletariatu, Hitler uciekał na zachód, Stalin wdrażał w życie komunizm, a Gorbaczow z Jelcynem prowadzili jego demontaż. Stałem i nie 
czułem nic. Żadnego strachu, żadnego dreszczu emocji, żadnej tajemnicy. Otaczała mnie piękna, zabytkowa zabudowa, wypielęgnowane 
rabaty i chmara przyjezdnych z prowincji. 

Na Kremlu spotkałem czteroosobową rodzinę: młodzieńca w wieku szkolnym, jego matkę, ojca i dziadka. Wymieniliśmy uśmiechy i 
niespodziewanie znalazłem się między nimi. Kilkanaście lat temu przyjechali z Orenburga do Moskwy w poszukiwaniu pracy. 

 – Dziadek nie chciał się ruszyć. Został w rodzinnym domu. Nie te lata. Bał się, że się nie przyzwyczai – tłumaczyła mi elegancko 
ubrana kobieta. 

Weteran Wojny Ojczyźnianej – obwieszony medalami i orderami czerstwy starzec o starannie wygolonej twarzy w tradycyjnej wełnianej 
czapce na głowie i wytartym garniturze – wpatrywał się w wielką bryłę Pałacu Zjazdów. 

– Aeroflot zaoferował kombatantom specjalne taryfy i dziadek przyleciał na kilka dni. Zawsze marzył o zobaczeniu moskiewskiego 
Kremla. Jednak z Orenburga do stolicy jest prawie tysiąc pięćset kilometrów – daleko i drogo – więc się nie udawało. Pomyśleliśmy, że jeśli nie 
w tym roku, to już nigdy nie przyjedzie. 

Staruszek uśmiechnął się do mnie nieśmiało i zachrypniętym głosem wyszeptał: 

– To o to miejsce walczyliśmy. Pod Stalingradem, pod Smoleńskiem, na Łuku Kurskim. Padaliśmy jak kaczki. Jak kaczki! Ale warto 
było. Dziś mamy wolny kraj. 

– Tak dziadku, tak – poklepał go po plecach wnuk. 



– Chcieliśmy wcześniej sprowadzić dziadka do Moskwy – włączył się do rozmowy syn weterana. – Tu żyje się wygodnie. Ulice są 
szerokie, domy duże, jest co robić. Kupiliśmy mieszkanie, mamy pracę. Tłumaczyliśmy, perswadowaliśmy. Na próżno. Ojciec przekonać się nie 
dał. Ma już osiemdziesiąt lat i całe życie spędził w Orenburgu. 

– Tam jest moje miejsce, mój dom – wtrącił się senior. – Tam będzie mój grób. 

– My tam już nie wrócimy – powiedziała kobieta. 

Pożegnaliśmy się serdecznie. Dziadek mocno uścisnął moją dłoń. Wszyscy życzyli mi miłej drogi. 

 

Miałem jeszcze trochę czasu do wyjazdu i chciałem obejrzeć GUM – dom towarowy, który poleciła mi recepcjonistka w hotelu. Mieścił 
się tuż za murami Kremla. W hali, która przypominała wspaniały dworzec kolejowy, przez oszklony dach wpadało do środka dużo światła. 
Wzdłuż przestronnych pasaży na kilku piętrach rozlokowały się butiki światowych marek. Przy kawiarnianych stolikach klienci popijali kawę. 
Wszystko lśniło nowością. Pachniało pieniędzmi. Ze środka budynku dobiegały odgłosy muzyki i śpiewu. Poszedłem w tamtą stronę. W 
miejscu, gdzie krzyżowały się alejki, dwóch młodych grajków ubranych w brunatne, polowe stroje czerwonoarmistów grało na akordeonach. 
Towarzyszyła im dziewczyna w wojskowym mundurze i pałatce. Oparła dłonie na biodrach i kołysała się do słów pieśni wojennych. Ledwie do 
nich doszedłem, przebierańcy odłożyli instrumenty i zaczęli raczyć się chlebem, kiełbasą i gorącą herbatą nalewaną z termosów. Wokół 
obojętnie przechadzała się bogata Moskwa zajęta zakupami po zapierających dech w piersiach cenach. Nic a nic nie interesowała jej wojna. 

Gdy wychodziłem z domu handlowego, zachmurzyło się i spadły pierwsze krople deszczu. Po chwili lunęło z pełną mocą. Przez Plac 
Rewolucji dobiegłem do Hotelu Metropol przy Teatralnym projezdie. Zanim schowałem się w ciepłym wnętrzu, zdążyłem spod parasola 
odczytać napis z tablicy na frontowej ścianie: 

 

Tu w dawnym drugim domu Rad, 

w latach 1918–1919, 

Władimir Iljicz Lenin 

wielokrotnie występował 



z referatami i przemówieniami na zjazdach, 

partyjnych konferencjach 

i posiedzeniach WCIK 

(Ogólnorosyjskiego Centralnego Komitetu Wykonawczego Rad), 

rozmawiał z petrogradskimi 

robotnikami z oddziałów aprowizacyjnych (prodotriadów). 

 

Gdy przed południem nie udało mi się spojrzeć w oczy złożonemu w mauzoleum Leninowi, pomyślałem, że nasze drogi już się nie 
skrzyżują. Okazało się, że zabalsamowany towarzysz nie zamierzał dać mi spokoju. Tak pożegnałem się z Moskwą. 



30 godzin 14 minut 
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Noc była gorąca i parna. Rozmazane światła latarnii opadały na chodniki tworząc bladożółte plamy. Przechodzące obok nich postacie 
wyłaniały się z mroku, niczym aktorzy w teatrze cieni. Na placu Komsomolskim, przed triadą dworców Jarosławskim, Kazańskim i 
Leningradzkim, kwitło nocne życie. Po bokach rozlokowały się budki z jedzeniem. Pachniał świeżo upieczony chleb. Płynące z głośników pieśni 
wojskowe mieszały się z szeptami rozmów i okrzykami podpitych rezerwistów. Podróżni z tobołami przelewali się z miejsca na miejsce, 
zabijając czas przed odjazdem pociągu. Nieduże grupki bez bagaży czekały na przyjazd gości. Wjeżdżające na podjazd przed wejściem do 
stacji samochody zajeżdżały drogę wyjeżdżającym, wyjeżdżające wjeżdżającym. Ich kierowcy trąbili na siebie i przeklinali. Na poboczu stała 
nieruchoma Łada z tablicą reklamową na dachu. Lombard. Wycena. Złoto, telefony, sprzęt elektroniczny. Kilku mężczyzn o szerokich barkach, 
którzy zebrali się wokół pordzewiałego pojazdu, szeptem nagabywało przechodniów. Z wnętrza sklepu muzycznego w malutkim pasażu dudniła 
muzyka techno. W środku żołnierze i milicjanci przeglądali pirackie kopie najnowszych albumów. Zmęczony sprzedawca siedział nieruchomo za 
ladą. 

Pomieszczenia dziewiętnastowiecznego Jarosławskiego Wokzala tonęły w szarości. Kilka osób stało przy kasie w zupełnej ciszy. 
Trzepotały skrzydełka tablic przyjazdów i odjazdów. Wyszedłem na peron i ruszyłem w stronę pociągu. Po drodze spostrzegłem zatknięty na 
metalowym drzewcu prostopadłościan. Na jego przedniej ścianie widniała cyfra zero, na tylnej 9298. 

Liczba ta oznaczać miała odległość z Moskwy do Władywostoku. Tyle że, jakby nie liczyć, Transsibirskaja żeleznodorożnaja magistral 
9298 kilometrów nie ma, a przewodniki podają, że jej długość wynosi 9289. Czyżby więc rzemieślnikowi przestawiły się ostatnie dwie cyfry? 

„Wszystko się zgadza! – przekonywał mnie napotkany później pasjonat dróg żelaznych. – Liczba na znaku to odległość taryfowa 
używana do kalkulacji cen biletów z Dworca Jarosławskiego w Moskwie do Władywostoku. W rzeczywistości tory na trasie przez Jarosław, 
którą wybrałeś, mają długość 9288 kilometrów i 200 metrów. Zaokrąglając w górę wychodzi tyle, ile w bedekerach. Natomiast szlak przez 
Włodzimierz i Niżni Nowogród, którym kursują dziś najszybsze bezpośrednie pociągi z Moskwy nad Pacyfik jest krótszy o trzydzieści 
kilometrów”. 
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W pogrążonym w półmroku przedziale pociągu numer sześćdziesiąt osiem z Moskwy do Abakanu panował zaduch. Na łóżku siedziała 
blada dziewczyna, a obok niej dwaj rumiani młodzieńcy. Na kolanach trzymali wojskowe kurtki. Opuścili nisko głowy i przyglądali się czubkom 
swoich solidnych butów, więc nie mogłem dokładnie ujrzeć ich twarzy. Prowadnica rozdzielała pościel chętnym. Ledwie odeszła, młodzieńcy 
spojrzeli najpierw na siebie, potem na mnie i bez słowa zaczęli wyciągać butelki z toreb. Rozlali bursztynowej barwy płyn w cztery plastikowe 
kubeczki. Zanim się spostrzegłem, trzymałem w rękach jeden z nich. 

– Za spotkanie! – padła krótka komenda. 

– Za spotkanie! – odpowiedzieli wszyscy chórem. 

Pierwszą kolejkę wychyliliśmy duszkiem. Ciepły napój pozostawiał kwaśny posmak. 

– Gdzie służyłeś? – zapytał starszy z młodzieńców. 

– Nigdzie – odpowiedziałem zgodnie z prawdą. 

– To chyba nie jesteś stąd? 

– W rzeczy samej. Jestem tu przejazdem. 

– Za przejezdnych! 

Wypiliśmy za przejezdnych. Nadszedł czas na przedstawienie się. Dmitrij Aleksandrowicz Ryżnikow miał dwadzieścia sześć lat, osiem 
lat służby, w tym pięć na kontrakcie. Był porucznikiem piechoty. Towarzyszył mu starszy szeregowy Andriej. Dziewczyna nazywała się Lena. 

– Za przyjaźń polsko–rosyjską! 

Wypiliśmy za przyjaźń. 

– I za rosyjskich żołnierzy. 



Wypiliśmy za żołnierzy. 

– I za tych, których z nami już nie ma. 

Wypiliśmy za zmarłych. 

Zapadła cisza. Zrobiło się nieswojo. Milczeliśmy, szukając w myślach nowego wątku. Usta lepiły się i z coraz większym trudem 
przychodziło mi przełknięcie kolejnych porcji. Wreszcie skończyło się piwo. Poczułem ulgę, jak się wkrótce okazało, zbyt szybko. Puste butelki 
trafiły na podłogę, a z czeluści żołnierskich bagaży wychynął nowy trunek. Putinka. Zarządzono toast za rosyjskiego prezydenta. Potem 
następny i kolejny. Gdy pierwsza butelka została opróżniona, Andriej wprawnym ruchem odkapslował kolejną. Jej nazwa brzmiała złowieszczo: 
Politbiuro. 

– Dotychczas to była rozgrzewka. Teraz zaczynamy przyjęcie – rzucił Dmitrij. 

– Uważaj – szepnęła Lena. – Zostaw siły na jutro. 

Niewiele udało mi się tego wieczoru wypatrzeć przez okno: wieżę w Ostankino górującą nad centrum niczym morska latarnia, ciągnące się w 
nieskończoność betonowe osiedla i szerokie arterie ulic, nad którymi unosiła się mleczna mgła. Wreszcie i wieża i bloki i ulice rozpłynęły się w 
ciemnościach. Co działo się potem, nie bardzo pamiętam. Wagon kołysał się miękko, przechylał w lewo i w prawo, podskakiwał, stukotał. Świat 
wirował, unosił się i opadał. Słyszałem śmiechy. Ktoś pokrzykiwał, coś do mnie mówił. Czułem jak masywna dłoń klepie mnie po plecach. Jakiś 
diabeł szarpał mnie za kołnierz, inny próbował wyrwać mi wątrobę. Wreszcie anioł podał mi pomocną dłoń. Była drobna i ciepła. 
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