
 Właściwie można powiedzieć, że nasza podróż do Armenii miała swój początek na granicy 

turecko-irańskiej. A może kilka kilometrów wcześniej, choć nieco już później;  na stacji benzynowej z 

ośnieżonym szczytem Araratu w tle, gdzie rozczarowani i rozgoryczeni próbowaliśmy ustalić: co 

dalej…? Usiłowałam wykrzesać z siebie choć trochę entuzjazmu chłopca, który biegał po stacyjnym 

budynku ze słuchawkami w uszach, co rusz w podskokach podbiegał do nas, wyjmował z ucha jedną 

ze słuchawek i przytykał do naszego, potem badawcze spojrzenie w nasze oczy, czy aby podzielamy 

jego zachwyt i już słuchawka wraca do ucha właściciela, a on znowu w podskokach wraca do swego 

świata, zostawiając nas z pytaniem: co dalej…?  

Przejechaliśmy 3 tys. kilometrów z irańską wiza 

w paszportach i nadzieją, że mimo braku Carnet 

de Passage uda nam się przekroczyć irańską 

granicę. Każdy z siedmiu dni, które dzieliły nas 

od tej stacji jak wycięty z matrycy: śniadanie 

albo i nie, kulbaczenie maszyn, jazda, 

tankowanie, jazda, tankowanie, jazda, jazda, 

jazda, szukanie noclegu i jeszcze tylko noc i 

znowu śniadanie i jazda, jazda, jazda… Każdy 

dzień jak z matrycy, ale i różny drobnymi, 

błahymi elementami, które mimo wszystko 

sprawiają, że każdy dzień jednak inny od drugiego i jakoś zapada w pamięć. A to piwo wypite do 

obiadu w serbskiej przydrożnej restauracji, na które pozwalamy sobie, bo nic tak nie smakuje po 200 

kilometrach przejechanych w upale jak właśnie oszroniony kufel zimnego piwa (no chyba że drugi 

kufel, ale jedziemy dalej, bo jechać dalej trzeba). Albo modliszka, która towarzyszy nam gdzieś pod 

Salonikami przy kolacji – przechadza się po stole, lawiruje między sztućcami, w końcu przysiada na 

brzegu talerza i przymierza do naszych frytek.   

Jest celnik na granicy tureckiej, ożywia się na nasz widok, ale zaraz rozczarowany najwyraźniej, – bo 

nasze motory to nie Harley’e. A niedawno przejechała tędy grupa harlejowców, jechali aż do Gruzji! 

Do Gruzji – powtarza z podziwem, no tak, ale to były Harleye i na nasze Suzuki ledwo spogląda i w 

nasze dokumenty też na szczęście, więc przeoczył, że moja zielona karta straciła ważność równo rok 

temu, dzięki czemu opuszczamy tę granicę bogatsi o ileś EURO, za które nie musimy kolejny raz 

wykupywać lokalnego ubezpieczenia. Jest jeszcze jedyna w tej podróży kąpiel w morzu, tuż pod 

Stambułem, a potem szumi nam te morze do kolacji, którą jemy w ogrodzie pensjonatu „bikers’ 



friendly”, cudem wypatrzonego z drogi na trasie do Stambułu. Prowadzi go Niemka, jeździ na 

motocyklu i ona, i mąż i syn, i przyjmuje nas naprawdę niezwykle „friendly”. Zresztą nie tylko nas, bo 

gości jeszcze u siebie kotkę przybłędę z czeredką małych kociaków. Spędzają noc na dnie wielkiej 

donicy, z której na próżno usiłują się wydostać. Tylko kocia mama zgrabnym skokiem potrafi ją 

opuścić, kiedy ma już dość małych utrapień.  

 

Amfora trzyma pion do rana, a wtedy litościwa ręka gospodyni przewraca ją na trawnik i małe 

błyskawicznie rozpełzają się po całym ogrodzie. A wtedy my znowu na maszyny, przebijać się przez 

szalony stambulski korek, na każdej bramce autostrady witani i żegnani syreną alarmową; ki diabeł?! 

Pewnie powinniśmy jakoś za ten wjazd czy wyjazd zapłacić, ale jak?! Szukamy czegoś, co przyjęłoby 

nasze karty i pozwoliło jechać dalej bez tego przeszywającego dźwięku w tle, ale nic, żadnych kas, 

żadnych automatów, które znamy z europejskich autostrad. Przejeżdżamy tak parę bramek, czekając 

który z kolejnych alarmów zmobilizuje do działania patrol policji – ale ciągle udaje nam się 

przejechać. W końcu z autostrady przegania nas nie tyle groźba jakiejś niewyobrażalnej kary za 

bezprawne na nią wtargnięcie, a iście wariacki na niej ruch. Zjeżdżamy na zwykłą dwupasmową drogę 

szybkiego ruchu – E80. Pomyśleć, że jej początek jest gdzieś hen daleko aż w Portugalii, a my tu na jej 

wschodnim krańcu wciąż jedziemy, a końca nie widać. Miasta podobne do siebie, wioski podobne do 

miast, góry zanim zmienią kolor, kształt czy wzbiją bardziej w niebo też ciągną się w nieskończoność. I 

tylko ruch na drodze coraz mniejszy, teraz to już głównie ciężarówki, przerywają monotonię swojej i 

naszej jazdy mrugnięciem świateł, przyjaznym dźwiękiem klaksonu, wyciągniętą przez okno ręką 

kierowcy. Teraz ta Droga to cały nasz świat, czujemy jakąś rodzinną niemal z nią więź, należymy do 



niej, odkrywamy kilometr po kilometrze czekając, czym zachwyci nas, czy jaką brzydotą uderzy za 

kolejnym zakrętem. Czy będzie to kiczowaty w swym pięknie widoczek, wijąca się między polami 

rzeczka, zielone łąki ze stadami spokojnie pasących się krów, czy też sterta śmierdzących śmieci albo 

rozkładający się na poboczu pies? Ludzie napotkani po Drodze wszędzie są tu podobni. Pochylają się z 

nami nad mapą, pytają skąd i dokąd i po co, częstują winogronami, zapraszają na herbatę albo 

oferują zmrożone butelki wody mineralnej. I tak Droga doprowadza nas niemal do celu, do 

pierwszego drogowskazu z napisem Iran 43 km, a potem do pytania: co dalej…?  

i w końcu decydujemy: Gruzja, a że gdzie jej 

maleńkiej do wielkiego Iranu, na który 

rezerwowaliśmy dwa tygodnie, to dodajemy 

jeszcze Armenię. Szybko dotarlibyśmy stąd do 

Armenii, to przecież tuż tuż, po drugiej stronie 

biblijnego Araratu, ale historia i te straszne 

słowo Genocide nadal dzielą sąsiadów. Granica 

zamknięta, ale przejedziemy się, zobaczymy z 

bliska. Strażnicy wypatrzyli nas z daleka i już 

biegnie w naszą stronę dwóch młodych, w mundurach i z karabinami i każe się zatrzymać. Ale my 

chcemy na druga stronę! Pokazujemy paszporty, tłumaczymy po angielsku i na migi, więc dzwonią z 

komórki po jakiegoś starszego stopniem i ze znajomością. Zanim przyjdzie wymieniamy się 

uśmiechami, młodzi oglądają motory, pada sakramentalne pytanie: ile?, pokazujemy na palcach ile, 

kręcą głowami. Wtedy przychodzi kolejny młody, choć najwyraźniej ważniejszy i wita się po angielsku. 

Border? - pytamy. No. – odpowiada. Why? War? – śmieją się wszyscy. No, no war, ale nie wolno. A 



foto można? No, photo no! Why? War? – No, no war, śmieją się znowu. Ot, taka i dla nich i dla nas 

gadka bez znaczenia, chwila przerwy w codziennej rutynie. Nie ma co przedłużać, żegnamy się z 

chłopakami, oni w swoją stronę, my w swoją, czyli z powrotem, ale jeszcze odwracamy się, żeby 

zrobić te foto, którego nie wolno i dalej w drogę. 

Znowu góry, wielkie przestrzenie, wspinamy się a potem zjeżdżamy w doliny, jest surowo, dziko i 

pusto, i biednie. A potem, im bliżej gruzińskiej 

granicy tym góry bardziej zielone i jakieś 

przyjaźniejsze. Jak nasze Bieszczady, tylko w skali 

2:1. Pną się wraz z nami irańskie cysterny, ledwo 

ledwo pokonują kolejne szczyty. Niektóre nigdy 

nie dotrą do celu, widzimy po drodze sporo 

zardzewiałych, porzuconych wraków. Kiedy 

zatrzymujemy się na chwilę na poboczu 

natychmiast mamy towarzystwo kierowców z 

dwóch irańskich TIR-ów.  Próbujemy jakoś się 

dogadać, pokazujemy mapę, potem oglądają 

motory, bo to dla nich się tu zatrzymali więc zdjęcie za zdjęciem, a my odsuwamy się dyskretnie. 

Myślimy, że dla tych chłopaków to szczyt marzeń, nieosiągalnych w kraju, gdzie granica zrozumienia 

ustawodawców kończy się na 250 cc pojemności.  

Podobnie jest na granicy z Gruzją, tu z kolei sporo irańskich autokarów wycieczkowych, zdjęcia robią 

nie tylko młodzi chłopcy, ale ich dziewczyny i matki, a my mamy okazję chwilę porozmawiać. 

Mówimy, że chcieliśmy jechać do Iranu, a oni: po co? Zobaczyć, tyle u Was ciekawych rzeczy, a oni na 

to: nie jedźcie do Iranu i odpowiedzi dlaczego możemy się tylko domyślać bo zapada cisza więc 

pytamy gdzie oni jadą, do Gruzji, a po co? Po żony i gromki śmiech. Nie dowiemy się, dlaczego Iranki 

niedobre na żony, bo przegania nas z tej ziemi niczyjej rozciągniętej między granicami turecki 

żołnierz, który ma już chyba dosyć hałasu i zamieszania pod swoimi oknami i każe jechać dalej więc 

jeszcze pozujemy do zdjęcia gruzińskim pogranicznikom – każdy przekraczający granicę zostaje 

obfotografowany, akurat cała maszyneria zawiesza się gdy przychodzi na nas kolej więc nabijamy się 

nieco z amerykańskiej techniki ale za chwilę jesteśmy już w Gruzji i jest zupełnie, zupełnie inaczej. Bo 

najpierw górki: niewielkie kopczyki, wijąca się między nimi droga, a wzdłuż drogi wijąca się wąska 

rzeczka, a potem pierwsza wioska. Wydaje się zaniedbana, zniszczona, biedna i musi minąć trochę 

czasu, zanim dotrze do nas, że to tylko pozory. Bo zapomnieliśmy, jak wyglądała wioska naszej babci, 



gdzie spędzaliśmy wakacje życia. Bez równiutko przystrzyżonej trawy, wypielęgnowanych ogródków, 

chodników z kostki Bauma, ale za to z wałęsającymi się psami, kurami uciekającymi spod kół, 

krowami przewiązanymi sznurkiem do palika w ogrodzie, końmi ciągnącymi wozy z sianem. I tu 

właśnie tak jest, kobiety siedzą przed domami i obierają jarzyny, grupa staruszków rozsiadła się w 

cieniu wielkiego drzewa, banda dzieciaków obok zawzięcie się o coś kłóci. Co z tego, że domy nie 

remontowane chyba od nowości, że płot krzywy, a stodoła się sypie. Tu zakupy robi się w małym 

sklepiku u sąsiada, chleb – najlepszy, jaki zdarzyło nam się jeść, kupuje u sąsiada piekarza,  a 

pomidory o smaku i zapachu, o jakim powoli zapominamy, że istnieje, zrywa się z krzaka przed 

domem. Nie ma wokół żadnych Biedronek, super, hiper i mega marketów i aż strach pomyśleć, że 

prędzej czy później jakiś Portugalczyk zbije fortunę oplatając ten kraj siecią sklepów z plastikową 

tanią żywnością. 

Pierwsze miasto, do którego wjeżdżamy to Akhaltsikhe. Czas się zatrzymać – trzeba zatankować, a 

przede wszystkim kupić mapę, bo na tej z Turcją maleńki kawałek Gruzji już się kończy, a w sakwie 

tylko przewodniki i mapy Iranu. Zatrzymujemy się na dużym placu w centrum, zdejmuję hełm i słyszę, 

że ktoś mówi do mnie coś, co nareszcie rozumiem! Już nie czuję się jak na przysłowiowym tureckim 

kazaniu i nie ważne nawet, że te pierwsze słowa, które słyszę to: nielzja! Ważne, że można na nie 

odpowiedzieć:  – A pacziemu nielzja? A bo to przystanek autobusowy. I zaraz przyjedzie autobus i nie 

wolno się tu zatrzymywać. A tak w ogóle to wy skąd jesteście? Z Polski? A ile kilometrów zrobili? A 

poczemu prijechali? Gruzju uwidjet? I Armeniu? Nu maładcy! A wy tu szto, diengi choczetje 

pomieniat? No to dawajte! No kak że tak? – to my. A jeśli autobus prijedjet? Machnięcie ręki i szeroki 

uśmiech – paka nie prijediet! Wymieniamy Euro na Lary, żegnamy się serdecznie, teraz już jak starzy 

znajomi, i wjeżdżamy na stację benzynową. Kolejny szok: dwa do pełna zatankowane zbiorniki nie 

skutkują wypływem z naszego portfela całej gotówki, jak to było w Turcji. Jeszcze tylko mapa, 

rozglądamy się po stacyjnym sklepiku, ale map nie ma. Nie ma na stacji, nie ma w księgarni obok, nie 

ma i nie będzie. Nigdzie, nawet w Tbilisi. I dobrze, to jest to o czym mówiliśmy po naszej ostatniej 

podróży. Koniec z przewodnikami, trasami naj i miejscami obowiązkowymi.  Jechać tam, gdzie 

powiedzie droga, a za przewodnika mieć koniec języka a nie jakiś GPS, który do znudzenia będzie 

coraz bardziej natarczywie upominał: w najbliższą skręć w prawo, skręć w prawo, skręć w prawo…. 

I bez przewodnika wiemy, że chcemy zobaczyć potężną twierdzę na szczycie skał, jej pozłacane dachy 

przyciągają wzrok odkąd tu wjechaliśmy. Zostawiamy maszyny na parkingu i pniemy się w górę po 

zamkowych schodach, ale po paru krokach nogi jak z waty i zadyszka niczym po maratońskim biegu. 

Przez ostatni tydzień prawie nie chodziliśmy, ledwie po parę kroków, tyle żeby z siodełka przenieść 

się do hotelu i oto skutki! Z homo erectus staliśmy się prawdziwymi homo motocyklus! 



Twierdza przepiękna – w środku bogato zdobione pałace z misternie rzeźbionymi drewnianymi 

werandami, dwa ogrody otoczone krużgankami, 

między nimi rząd sadzawek odbijających 

błękitne, bezchmurne niebo, a z murów widok 

na odległe pasma gór, bliżej rzeka okalająca 

wzgórze, po drugiej stronie, spomiędzy 

zielonych drzew wyglądają domy o podobnej jak 

tu architekturze, ale że nigdy nie remontowane, 

to i jakoś bardziej autentyczne i klimatyczne. W 

odbudowę twierdzy włożono dużo pracy i 

pieniędzy, to widać, wszystko jak nowe i niestety 

trochę jak teatralna dekoracja. Podobnie będzie 

w innych miejscach Gruzji. Tu nie wojny 

zniszczyły starą architekturę, ale czas – domy przetrwały w niezmienionym stanie dziesiątki lat, te 

które doczekały się pieniędzy – unijnych może – wyglądają przy tych starych jak bogata siostra przy 

Kopciuszku – przywrócono im wprawdzie blask, ale odebrano przy okazji duszę. 

 

Schodzimy do motorów, jak zwykle otoczonych 

grupką ciekawskich więc wdajemy się w 

rozmowę – coraz lepiej idzie nam rosyjski! – 

pytamy o drogę do granicy, jeszcze dziś 

chcielibyśmy być w Armenii, i ruszamy. Najpierw 

droga obwieszona hamakami po jednej i po 

drugiej stronie, hamaki duże, małe, kolory 

przeróżne. Potem hamaki ustępują miejsca 

sprzedawcom jarzyn i owoców – całe stosy 

piętrzą się wzdłuż drogi, a kiedy zatrzymujemy 

się, żeby kupić parę pomidorów na kolację 

zostajemy obdarowani i pomidorami, i 

brzoskwiniami. Droga zaczyna się nieco dłużyć, 

już dawno powinniśmy być na granicy! 

Zatrzymujemy się w najbliższym miasteczku przy 

posterunku policji, to zawsze tutaj 

najnowocześniejszy budynek w promieniu 

kilkudziesięciu kilometrów i okazuje się, że zjazd 

do granicy dawno minęliśmy. Zapatrzeni w 

hamaki, a może zauroczeni widokiem 

pomidorowych piramid, nie zauważyliśmy skrętu 

i jesteśmy na prostej drodze do Tbilisi. A że bliżej nam do stolicy Gruzji niż Armenii, a poza tym – kto 

lubi zawracać, decydujemy się na Tbilisi. Jedziemy dwupasmową autostradą, widząc drogowskazy na 

Gori postanawiamy skręcić – robi się późno, może znajdziemy tu jakiś nocleg. Ale Gori robi na nas 

przygnębiające wrażenie – najpierw przedmieścia z opuszczonymi wydaje się zakładami i halami 

przemysłowymi, poprzecinane pordzewiałymi torami kolejowymi, potem miasto z rzędami bloków. 

Bez funduszy remontowych, plastikowych okien, elewacji w papuzich kolorach wszystko wydaje się 



szare, zapyziałe, biedne. Jeszcze wtedy nie wiemy, że Gori to miejsce sławne Stalinem, bo wtedy 

ciekawość kazałaby się nam tu zatrzymać. A tak decydujemy, że jedziemy dalej. W porównaniu z Gori 

Tbilisi to prawdziwa metropolia, zasługuje na miano stolicy – na nasze nieszczęście niestety. Trzy 

godziny krążymy po mieście, głodni i zmęczeni. I wściekli, bo zamiast poznawać bukiet gruzińskich 

win, jak na te porę dnia, a raczej nocy przystało, bezskutecznie próbujemy znaleźć miejsce na nocleg. 

Albo wszystko zajęte, albo cena taka, że spać się odechciewa. Zdesperowani decydujemy w końcu, że 

jeśli nie chcemy spędzić nocy pod najbliższym mostem, musimy wyjechać z miasta i poszukać czegoś 

poza nim. Ruszamy i po paru kilometrach widzimy napis: hotel – to ostatnia szansa, trzeba 

spróbować. Zsiadamy z maszyn i niemal wpadamy w objęcia czarnoskórej dziewczyny, która na nasz 

widok wybiega z pobliskiego sklepiku. Choć ledwo żyjemy, 

zanim zabukujemy się w hotelu (bo całkiem przyzwoity i 

cena przyzwoita również) musimy odpowiedzieć na jej 

tysiąc i jedno pytanie, kupujemy w jej sklepie gruzińskie 

wino, pierwsza noc w Gruzji więc jak tak bez wina – i 

umawiamy się za chwilę na dole, i że zaprowadzi nas do 

dobrej (i taniej) knajpki na kolację.  

Pierwszymi osobami, na które się natykamy się w 

restauracji są oczywiście Polacy – cała grupa tu biesiaduje, 

oprócz nich parę innych stolików zajętych. Ależ tu swojsko! 

Muzyka na żywo, stoły pełne jedzenia, choć o tej porze już 

nikt raczej nie zakąsza, a nad wszystkim unosi się lekki 

obłok papierosowego dymu! W tej chwili na środek sali 

wyskakuje grupka młodych chłopaków z sąsiedniego 

stolika i zaczyna tańczyć w rytm ludowej muzyki.  

Najlepsze zwieńczenie wieczoru, jakie mogliśmy 

sobie wymarzyć! A jeszcze na koniec polski 

akcent - wracamy do hotelu i nagle nad nami 

drogowskaz z nazwą ulicy: Lecha Kaczyńskiego. 

Rano uwalniamy motory spod okupacji małych 

diablątek, które dotknęły już wszystkiego, co dało 

się dotknąć , przekręciły, wcisnęły i włączyły 

wszystko, co tylko można było – choć trzeba 

przyznać, że zrobiły to dopiero wtedy, gdy my 

pojawiliśmy się w zasięgu ich wzroku. Być może 

wcześniej ktoś je przeganiał od zaparkowanych 

na ulicy motorów, my nie mamy sumienia, żeby 

gonić te dzieciaki, choć w taki sposób możemy 

sprawić im trochę radości i zabawy w czasie, 

kiedy ich mama żebrze parę metrów dalej.  



Wczoraj widzieliśmy Tbilisi „by night”, dziś zobaczymy jak prezentuje się za dnia. Wjeżdżamy do 

centrum miasta, chcemy zobaczyć Pałac Prezydencki i Plac Wolności, które widzieliśmy z daleka 

poprzedniej nocy. Zatrzymujemy y się na światłach i słyszymy: Wy s Polszy, d a? No ja uwidieł… i 

zaczyna się rozmowa. Czerwone zmienia się w zielone,  zielone w czerwone, znowu  w zielone, my 

ciągle w tym samy miejscu na tym samym skrzyżowaniu. Władimir okazał się wspaniałym rozmówcą i 

wyjątkową postacią. Rosjanin, urodzony w Tbilisi, na tej ulicy mieszkali jego rodzice, on też się tu 

urodził i spędził całe życie. Były profesor fizyki na uniwersytecie, opowiada nam o polskim kościele 

tuz obok – chcecie zobaczyć? Jasne, idziemy. Po drodze opowiada jak w młodości zaczytywał się w 

polskich gazetach i słuchał polskich płyt. A Maryla Rodowicz jeszcze pjot? Da, da! A Andriej Łapicki? 

Wracamy do motorów pod pomnik młodego Gorkiego i wciąż nie możemy się rozstać. Żegnamy się w 

końcu, obdarowani torbą ciasteczek i jedziemy do miasta, choć właściwie po co? Nasze Tbilisi już 

poznaliśmy, jest tu, a jego historia jest historią Władimira – Rosjanina, dla którego Polska była oknem 

na zachodni świat. I do tej pory widzę łzy w oczach tego starego, ciepłego człowieka, w znoszonych 

butach i wyciągniętym swetrze, kiedy mówi, że całe życie marzył, żeby zobaczyć Warszawę…  

 

To Mikołaj radzi nam, żeby zobaczyć Mtshetę – 

dawną stolicę Gruzji. To niedaleko, parę 

kilometrów od swej następczyni, późnym 

popołudniem stajemy więc na centralnym placu, 

tuz pod wspaniałą, kamienną katedrą. Jeszcze nie 

zdążyliśmy na dobre zgasić silników, kiedy 

otwierają się drzwi pobliskiego domu i gospodyni 

zaprasza na nocleg. Właściwie nie mamy planów, 

równie dobrze możemy zostać jak i jechać dalej, 

ale cena za pokój jest tak niska, że nierozsądnie 

byłoby nie skorzystać. Maszyny parkujemy na wewnętrznym dziedzińcu i ruszamy na rekonesans. 

Zaczynamy od katedry, a tam od razu napotykamy grupę harleyowców z Bydgoszczy. Chwila 

rozmowy zakropiona wodą święconą, której nie żałuje nam przechodzący obok pop. Woda święcona 

dla ducha, przydałoby się jeszcze coś dla ciała, wstępujemy więc na piwo do garażu, przerobionego 

na mały wyszynk. Trzy schodki w dół, dalej mały kontuar, za kontuarem parę zbitych z desek półek, 

pomiędzy nimi Żenoczka – jak się później okazało – Ormianka z Tbilisi, władająca 4 językami (i 

chwatit, jak sama mówi) i obfotografowana przez wszystkich turystów, którzy zbłądzili w to miejsce. 



Podczas gdy Żenoczka napełnia nam kufle, my wymieniamy uwagi o wędzonych rybach wiszących 

nad naszymi głowami, aparatu nie wyjmujemy, bo choć miejsce nietypowe i aż się prosi, żeby 

uwiecznić, to nie chcemy zabierać mu części duszy głupim pstrykaniem. I wtedy Żenoczka pyta, czy 

nie usiedlibyśmy wraz z nią i nie zjedli kolacji. Idziemy więc w głąb garażu do niewielkiej piwniczki. 

Tam stół zbity z desek, na stole chleb, ryby, flaszka, a za stołem Nikołaj – właściciel wyszynku i 

pobliskiego sklepu monopolowego. A poza tym architekt i bratnia dusza wszystkich mieszkańców, 

których cały korowód przewini e się tej nocy przed nami. Korowód za kołnierz nie wylewał, nam też 

nie wypadało więc następny dzień idzie na straty, nie będziemy przecież wyruszać w trasę pod 

wieczór! Jedziemy więc tylko na mały 

rekonesans po okolicy, gdzieś wysoko w górach 

odkrywamy niewielki obelisk poświęcony 

gruzińskim strażakom, którzy stracili życie w 

czasie gaszenia pożaru  WTC. Jesteśmy pod tym 

pomnikiem dokładnie 11.09., jedenaście lat 

później…   

A następnego dnia, po kilku godzinach błądzenia 

górskimi bezdrożami, bo nas drogowskazy 

wywiodły na jakiś dziwny objazd wokół Tbilisi, 

wjeżdżamy do Armenii. Wizę wbijają nam na 

granicy, musimy tylko wykupić lokalne 

ubezpieczenie, moja owiewka zostaje 

przystrojona wielką samoprzylepną naklejką z 

potwierdzeniem dopełnionego obowiązku i już, 

jesteśmy. Granica to zwykle trochę też przejście 

w inny, obcy świat i chwilę musi potrwać, zanim oswoimy się z tym nowym, nieznanym. Zwykle jest 



trochę niepewności: jakich ludzi spotkamy, jak nas przyjmą. Na ogół niepewność szybko mija tak jak 

tutaj, najpierw nadzieję budzi uśmiech celnika na powitanie, potem pierwsza uniesiona w przyjaznym 

geście ręka, dalej paczka z kusząco wyciągniętym papierosem i już wiemy, że jesteśmy u siebie.  

A kiedy do tego parę kilometrów za przejściem natkniemy się na duża tablicę 

informacyjną (dar Ormian amerykańskich) z opisem Szlaku Jedwabnego, już 

mamy pewność, że tu nie zginiemy. Szlak Jedwabny – to jest to! Będziemy 

podążać z północy na południe szlakiem dawnych karawan, drogami 

przetartymi przez pierwszych handlarzy jedwabiu i złota sprzed dwóch tysięcy 

lat, trudno o lepszą trasę i cel podróży. Na wszelki wypadek robimy zdjęcie 

mapy, jakąś mapę jednak dobrze mieć, i ruszamy prowadzeni 

charakterystycznymi znaczkami z jeźdźcem na wielbłądzie, skopiowanym ze 

starego sztychu, które wskazują drogę współczesnym wędrowcom.  

Armenia urzeka nas od początku, choć najpierw czujemy się nieco dziwnie, tak jakbyśmy przenieśli się 

w czasie, albo jakby tu czas się zatrzymał, utknął gdzieś w latach sześćdziesiątych, zasiedział w starych 

ciężarówkach, opuszczonych fabrykach, zniszczonych domach.  

Nad paradoksem czasowym bierze górę zachwyt nad pięknem gór pokrytych głęboką zielenią, 

pastwiskami upstrzonymi biało-czarnymi sylwetkami krów, z zagubionymi między szczytami małymi 

kościółkami i klasztorami, niemal tak starymi jak religia, której służyły. 



Pierwszym na naszej trasie jest kompleks klasztorny w Haghpat. Jest już późne popołudnie, nad 

zielonymi szczytami gór unoszą się kłęby szaroburej mgły, powyżej ciemnogranatowe niebo. Na tym 

tle wznoszą się klasztorne budynki z szarego kamienia.  

Jesteśmy jedynymi gośćmi, jest cicho i spokojnie, 

powoli przechodzimy między krzyżami na 

niewielkim cmentarzu, wchodzimy do 

pierwszego kościoła i stajemy oniemiali; znowu 

cofnęliśmy się w czasie. Wre praca przy 

wznoszeniu kamiennych murów, budowniczowie 

ociosują kamień za kamieniem, łączą kamienie 

ze sobą, ściany pną się w górę ku zwieńczeniu z 

harmonijnych łuków, a na koniec przychodzą 

rzeźbiarze, którzy przyozdabiają kamienne 

elementy symbolami krzyża, postaciami 

świętych, girlandami geometrycznych wzorów. Podziwiamy kunszt artystów, pochylamy głowy nad 

technicznymi umiejętnościami dawnych inżynierów. A że nam jeszcze mało wrażeń, jedziemy do 

pobliskiego Sanahin, gdzie podobny klasztor, też wpisany na listę światowego dziedzictwa Unesco. 

Tym razem nie jest łatwo, droga pnie się stromo w górę, potem to już nie droga, a kamienisty trakt, 

zatrzymujemy się w centrum wsi, bo nie bardzo wiemy gdzie dalej. Jest biednie, choć widać ślady 

dawnego, dobrego życia; był sklep, obok chyba piekarnia, po przeciwnej stronie kusiła Cafe Sanahin, 

został po niej tylko opuszczony budynek z wybitymi szybami i szyld. Mija nas chłopiec na rowerze, 

metalowe obręcze kół rytmicznie stukają o 

kamienie, my zauważamy kamienny murek z 

wodopojem, nad nim łuk, na środku 

porcelanowe zdjęcie młodego mężczyzny w 

wojskowym mundurze. Miejscowy bohater 

wojenny? Próbujemy odcyfrować zatarty napis. 

Mikojan… Artiom Mikojan… No tak! Słyszeliśmy 

czy przeczytaliśmy już gdzieś wcześniej, to tu 

urodził się konstruktor słynnego MIG-a!  

Parę domów dalej jest jego muzeum, założone i 

prowadzone przez kogoś z rodziny, o tej porze 

już zamknięte więc tylko zza płotu oglądamy 

sylwetkę samolotu i popiersie jego twórcy i 

ruszamy szukać noclegu. Znajdziemy go w 

dawnym przedszkolu przerobionym na hotel, 

gdzie najpierw oglądamy apartament – jakieś 

200 m2, amfilada kilku pokoi, w pierwszym na 

środku stoi ogromny fortepian, w każdym 

następnym meblościanka, paprotki na małych 

stolikach przykrytych białymi szydełkowymi 

serwetkami, a na środku stoły – ławy i zestawy 

wypoczynkowe wokół nich. Znowu powrót do 



przeszłości, w lata 70-te tym razem, jaka szkoda, że nie jest nas więcej, z przyjemnością byśmy tu 

przenocowali, a tak wybieramy dwuosobowy pokoik z łazienką na korytarzu, za który, jak się później 

okaże, przepłacamy ponad dwukrotnie. Ale co to za cena, skoro pani, która robi nam kawę 

następnego ranka, pracuje za tę kwotę przez cały miesiąc? I chce nam tę kawę przynieść do pokoju, 

ale my wybieramy dawną przedszkolną jadalnię, gdzie siadamy na małych krzesełkach wokół stolików 

przykrytych ceratowymi obrusikami w wesołe kwiatki, za kompanów mając dwa ogromne pluszowe 

miśki usadowione przy stoliku obok. Towarzystwo przednie, choć nieco małomówne, co nas w 

zasadzie nie dziwi, komu chciałoby się gadać o tej porze! Co innego jazda, tej nigdy nie dosyć, 

wracamy więc na nasz szlak, który tuż za miastem odsłania nowe cuda. Wzdłuż drogi ciągnie się 

cmentarz, rząd lub dwa rzędy grobów, na więcej nie ma miejsca,  bo zaraz za nimi pnie się w górę 

skalna ściana, a po przeciwnej stronie drogi tylko rzeka i za nią też skały. Jedziemy więc w swoistym 

wąwozie, ten skrawek ziemi po przeciwnej stronie to jedyne miejsce, gdzie może zmieścić się grób, 

czasem tego miejsca tak mało, że koła samochodów niemal zahaczają o kopczyk otoczony 

kamiennym murkiem. Na każdym z nich nagrobek, a na nagrobku zmarły, taki, jakim zapamiętali go 

żywi. Są więc zmarli siedzący - pochyleni nad książką, grający w szachy, zmarli stojący -uśmiechnięci i 

poważni, dziewczynka z lalką i chłopiec z piłką, zasępiony dziadek, babcia zatopiona w modlitwie. 

Galeria postaci ciągnie się kilometrami, wszyscy ustawieni akurat przodem do nas, przyciągają więc 

wzrok, absorbują myśli… dziwne uczucie, tak jechać obok nich, zakłócać wieczne odpoczywanie 

warkotem silnika…  Z zadumy wyrywa klakson ciężarówki pędzącej z przeciwka, wracamy do żywych, 

przed nami tunel , ciągnie się paręnaście nie oświetlonych niczym kilometrów, a że zapominam zdjąć 

okulary przeciwsłoneczne mam wrażenie jakbym sama przekroczyła bramy Hadesu. Oślepiający błysk 

słońca i znowu góry, schodzą łagodnie do jeziora Sevan, czyli azerskiego morza – nizina ciągnie się 

jakieś 70 kilometrów, żeby potem znowu kazać nam piąć się coraz wyżej, dużo, dużo teraz już wyżej, 

bardziej stromo, i bardziej kręto.  

Podziwiamy z góry widok doliny przecinającej na pół dwa ostro zakończone pasma gór, dolina niknie 

za horyzontem, końca jej nie widać, a my nagle tuż poniżej, pod sobą, widzimy las, może lasek, 

machających do nas rąk. To nasi, widzimy kilka motorów, zjeżdżamy więc z drogi żeby poznać grupkę 

Serbów, jadących też szlakiem jedwabnym , tyle że z przeciwnej strony. Wymieniamy się wrażeniami i 

poradami: my im adres hotelu w Tbilisi, oni nam atrakcję w postaci najdłuższej na świecie kolejki  

linowej do monastyru-twierdzy Tatev. My im winogrona, którymi zostaliśmy obdarowani po drodze, 

oni  dzielą się chlebem, który dostali w mijanej wiosce chwilę wcześniej. Potem wspólna fotka, 

Serbowie odjeżdżają, a my oglądamy Karawanseraj, to dla niego i dla pięknych widoków zatrzymali 

się tu Serbowie. Gdyby nie te machające do nas ręce chwil parę wcześniej, te słowo nigdy nie stałoby 



się konkretną budowlą, która teraz oglądamy, nigdy też nie wjechalibyśmy do Górskiego Karabachu, 

do czego zachęcili nas Serbowie.  

Póki co ciągle jednak jesteśmy w Armenii, choć coraz bliżej końca naszego szlaku. Niedługo dotrzemy 

do Irańskiej granicy, zobaczymy góry, jakich do tej pory nie widzieliśmy – wielkie, majestatyczne, 

surowe, dzikie, niedostępne. Iran będzie na wyciągnięcie ręki, odgrodzony od nas kolczastym drutem 

i rwącą górską rzeką, stojącymi na straży armeńskimi żołnierzami, którzy wykasują nam z aparatu 

zdjęcia z pogranicza, bo takie są zasady współżycia z trudnym sąsiadem.  

 

Nie będziemy ponownie próbować przekroczyć granicę, ominiemy posterunki i wbijemy się znowu w 

Armenię – przejedziemy godziny kilometrów i nie napotkawszy żywej 

duszy, żadnego samochodu, nic, natkniemy się na małą ziemiankę, przy 

niej murek, na nim cztery nazwiska, cztery daty urodzenia i cztery śmierci. 

Dziś byliby naszymi rówieśnikami, ale przestrzelony hełm i łuski po 

nabojach ustawione karnie na murku nie pozostawiają złudzeń, co rok 

1992 przyniósł tym mężczyznom.  

Dwa lata później 

wojna dobiegła 

końca, dwadzieścia 

lat później 

Karabach nadal nie 

jest uznawany 

przez żadne państwo na świecie. Granicę przekraczamy bez problemu, musimy tylko zdobyć wizę 

następnego dnia, a potem okazać ją przy wyjeździe. I mimo że następny dzień to sobota, 

ministerstwo spraw zagranicznych w Stepanakercie przyjaźnie otwiera się na potrzebujących, wizę 

dostajemy niemal od ręki z zastrzeżeniem, że nie dotyczy ona „front line”.  



Potwierdza to urzędnik - drogi na północy mogą 

być nadal zaminowane, nie ma szans, żeby 

dostać się z Karabachu bezpośrednio do Gruzji, 

wracamy więc do Armenii tymi samymi górami, 

którymi tu dotarliśmy. Jest późne popołudnie i 

szczyty spowite są mgłą, kiedy w nią wjeżdżamy 

zimno przenika na wskroś zatrzymujemy się więc na 

szczycie, na zakręcie, w niewielkiej chałupce tuż przy 

drodze można coś zjeść i rozgrzać się herbatą. W 

środku dwa stoły, parę krzeseł wokół nich, my 

siadamy na drewnianej ławie pod ścianą, a kiedy gospodyni wychodzi z czajnikiem po wodę, zabijamy 

czas udając, że nic a nic nie interesuje nas trójka mężczyzn przy stoliku obok, choć trudno od tych 

twarzy oderwać wzrok. Czujemy też ich spojrzenie na sobie, zainteresowanie jest więc obopólne, w 

końcu jeden z nich podnosi stojącą na środku stołu butelkę i pyta, czy się z nimi napijemy. Niestety, 

jesteśmy kierowcami, musimy jechać, nie możemy pić - odpowiadamy. Tak my i dumali – mówi, – ale 

zapytać trzeba, bo potem powiecie, że my tu niegościnny naród jesteśmy! Pierwsze lody przełamane i 

już dalej rozmowa toczy się wartko – najpierw motory – bo jeden z nich jeździ Suzuki, choć nie we 

wrześniu, bo za zimno, potem jest trochę politycznie - jechaliśmy tu przez Turcję, Turcję! A tam 

przecież muslimy, na szto tam jechat! Na końcu dowiaduję się, dlaczego wszystkie psy, tę piękne 

pasterskie owczarki spotykane po drodze, żebrzące o jedzenie, choć niegardzące przyjacielskim 

poklepaniem po grzbiecie, mają poobcinane uszy i ogony. Uszy – bo lepiej słyszą, a pozbawione 

ogonów są nocą czujniejsze – nie mogą przykryć się puszystym ciepłem i zasnąć. Kiedy jest im zimno, 

stada są bezpieczne. Kiwamy ze zrozumieniem głowami, nie będziemy przecież polemizować ze 

zwyczajami przekazywanymi z dziada pradziada….  

Następnego dnia docieramy do Erewania, choć nie, zanim tam dotrzemy trzeba wspomnieć o 

przepięknej drodze, którą dojedziemy. Jakieś 150 km. od wschodniej strony góry są już niższe, ciągną 

się po obu stronach doliny, której środkiem biegnie droga, a równolegle do niej płynie rwąca rzeka 



Amaghu. Na porośniętym trawą brzegu co krok wyrastają kępy drzew, a w ich orzeźwiającym cieniu 

małe restauracyjki kuszą rozstawionymi rożnami, nad którymi leniwie unosi się dym z rozżarzonych 

węgli.  W pewnym momencie góry po lewej stronie rozstępują się, odsłaniając wjazd w inną dolinę, 

tuż przy nim kolejna knajpka, rozpędzeni mijamy zjazd, ale wracamy zachwyceni malowniczym 

widokiem i okazuje się, że znowu mamy nosa. Przy wjeździe do doliny informacja, że oto na końcu 

drogi znajdziemy XIII wieczny klasztor Noravank, jedziemy więc dnem kanionu, po obu stronach 

wąskiej drogi wysokie kamienne ściany, im dalej w głąb tym skały stają się bardziej czerwone, rude 

właściwie, podobnego koloru są też kamienie, z którego wzniesiono przepiękny, klasztorny kompleks, 

który w pewnym momencie ukazuje nam się na tle poszarpanych szczytów. Nic dziwnego, że kiedy 

potem, mając w pamięci takie widoki, wjeżdżamy do zatłoczonego Erewania mamy wrażenie 

jakbyśmy przyjechali z innego świata. Zakurzeni, w przybrudzonych kombinezonach, jakoś nie 

pasujemy do tych szerokich arterii, nowoczesnej architektury, wielkomiejskich klimatów, choć 

Erewań jako taki sprawia sympatyczne wrażenie. 

Znowu parę godzin bezskutecznie krążymy po mieście szukając noclegu – albo drogo, albo nie ma 

miejsc. W końcu decydujemy: miasto właściwie już poznaliśmy z wysokości naszych siodełek, na 

najnowsze modele BMW, Mercedesów i Lamborghini napatrzyliśmy się, jeśli (znowu!) nie chcemy 

spać pod mostem, musimy stąd uciekać. Uciekamy już po zmroku,  niebo ciemne, ale przedmieścia 

rozświetlone światłami kasyn i domów gry, które ciągną się po obu stronach drogi. Naszym kolejnym 

celem jest Echmiadzin – siedziba Katolikosa, zwierzchnika kościoła ormiańskiego  więc pewnie też cel 

pielgrzymek, powinno być łatwiej o kąt do spania, ale w ciemnościach gubimy drogę, wjeżdżamy do 

jakiegoś miasteczka, pytamy o hotel i cudem go znajdujemy, bo wskazówki jak dojechać przeczą 

jedne drugim. Dziwny to hotel: w głównym budynku same pokoje, bezskutecznie szukamy recepcji, w 

końcu klucze dostajemy w restauracyjce obok. W knajpie pusto , jesteśmy jedynymi gośćmi  oprócz 

obsługi nikogo nie ma więc zamawiamy tylko piwo i czipsy i wynosimy się do pokoju uznając, że 

knajpę  zaraz zamykają . Tymczasem okazuje się, że nasze skrupuły nie miały sensu, bo  ruch na 

zewnątrz trwa w najlepsze: dwie kelnerki bezustannie krążą między kuchnią a hotelem z tacami 

pełnymi jedzenia, kieliszków i butelek (rano dojdą do tego jeszcze odprasowane białe koszule i 

garnitury). Trochę już domyślamy się charakteru tego miejsca, utwierdza nas w tym zawartość 

szufladki nocnego stolika: tam gdzie zwykle jest miejsce na biblię, my znajdujemy paczkę 

prezerwatyw.  Hotel dziwny i jego goście też 

nietuzinkowi. Jednym z nich jest skorpion, który 

zatrzymał się akurat w naszym pokoju i na 

którego nieopatrznie nadeptuję po ciemku bosą 

stopą.  Skorpion w obronie własnej kłuje mnie w 

duży palec z siłą ukłucia eskadry os, ja drę się 

trochę z bólu, trochę ze strachu, a trochę na 

wszelki wypadek, niemniej zapewne przerażony 

skorpion salwuje się ucieczką do łazienki i traci 

niestety życie pod motocyklowym butem 

Maćka.  

Palec puchnie i boli, choć nie tak, żeby nie dało się wytrzymać, my po konsultacji z doktorem 

Internetem stwierdzamy, że jednak będę żyć, ukłucie skorpiona europejskiego to pikuś w porównaniu 

z ukłuciem naszego poczciwego kleszcza, wracamy więc do łóżka. Rano, zanim ubiorę buty, 

sprawdzam dokładnie zawartość każdego z nich – to na wszelki wypadek, tak robili wszyscy 



bohaterowie książek podróżniczych mojej młodości! Wyjeżdżamy i okazuje się, że miastem, gdzie 

znaleźliśmy nocleg było właśnie Echmiadzin – to stąd zapach kadzidła, które wydawało mi się, że 

czuję, gdy tylko wjechaliśmy do miasta! Jedziemy zobaczyć katedrę, zbudowana w III wieku (!), tuż po 

tym, jak Armenia przyjęła chrześcijaństwo, najstarsza chrześcijańska świątynia na świecie – to robi 

wrażenie! A obok w muzeum cos jeszcze starszego: fragmenty Arki Noego czy kawałek krzyża, na 

którym ukrzyżowano Jezusa i liturgiczne szaty z wyhaftowanymi postaciami aniołów, a może świętych 

- wyglądają jak wycięte ze współczesnych 

komiksów czy kreskówek dla dzieci.  

Na zewnątrz „eksponaty” bardziej przyziemne: tuż 

przed siedzibą Katolikosa znalazło się miejsce na 

ogród warzywny, w którym królują równe rzędy 

krzaków pomidorów, nas bardziej kuszą dojrzałe 

owoce granatów i brzoskwiń, pod którymi uginają się gałęzie w pobliskim sadzie. To właśnie tam 

dostrzegamy staruszka, który powoli, kroczek za kroczkiem, zdąża w stronę pobliskiej ławki. Cały 

przód jego marynarki obwieszony jest medalami i kolorowymi baretkami i nie możemy się oprzeć, 

żeby nie zapytać o historię ich zdobycia. Z nieukrywaną dumą mężczyzna wymienia: Stalingrad, 

Warszawa, Berlin… Jaka szkoda, że opowieść kończy się smutnym westchnieniem, nie pierwszy raz 

słyszymy, że ciężko żyje się w Armenii, nie tylko emerytom…  

Niełatwo musi być też Annie i Samvelowi, których spotkaliśmy w Gyumri, to drugie po Erewaniu 

miasto Armenii. Zatrzymaliśmy się na małym rondzie na przedmieściach żeby zapytać o drogę, przy 

okazji spytaliśmy też o warsztat, w którym moglibyśmy wymienić klocki hamulcowe w Maćka 

motorze. Wtedy okazuje się, że jeden z mężczyzn, którzy przystanęli przy nas, to miłośnik motocykli i 

mechanik i chętnie nam pomoże, prowadzi nas więc do siebie ale zanim zajmie się klockami najpierw 

zaprasza na kawę do domu. Tak poznajemy żonę Samuela – Annę i ich młodszego syna, starszy jest 

akurat w pracy w kasynie – jako jedyny z rodziny pracuje. To Anna przypomniała nam o trzęsieniu 

ziemi, które w 1988 r. nawiedziło te rejony. Rzeczywiście, dopiero teraz przypominam sobie tragiczne 

obrazy zapamiętane z wiadomości telewizyjnych z tamtych czasów, Charles’a Aznavour’a apelującego 

o pomoc. Od tamtej pory minęło 20 lat, zniszczeń już nie widać, ale gospodarka, czy z tego, czy z 

innych powodów, nie może dojść do siebie. 



Most „kolejowy” 

Jeszcze tego samego dnia przekraczamy 

granicę z Gruzją, choć wrócimy na 

chwilę na armeńską stronę żeby coś 

zjeść, bo po gruzińskiej tylko pola i pola, 

a przy armeńskim posterunku w małej 

piwniczce dostaniemy kawał owczego 

sera, parę pomidorów i jeszcze na 

drogę torbę ziołowej herbaty, którą 

właściciel tej jadłodajni zbiera na 

okolicznych polach i która jest 

najlepszym panaceum na przeziębienia, 

katary i wszelkie inne zdrowotne 

problemy. Popijam teraz tę herbatę i zauważam, że ma też praktyczny dar przywracania pamięci o 

zdarzeniach minionych… Cofam się więc znowu myślami do Gruzji, do biednej przygranicznej wioski z 

drewnianymi, zniszczonymi przez czas domami, których klimat i surowe piękno chciałoby się 

zatrzymać na wieki. Do samotnego pasterza na koniu, którego spotykamy na gruzińskiej „drodze 

wojennej”: dumnie wyprostowany, w wysokiej futrzanej czapie, z przewieszoną przez ramię flintą, 

wolno nadjeżdżał nam naprzeciw, jakby żywcem wyjęty ze starych fotografii. Zatrzymaliśmy go 

pytając po rosyjsku, czy droga do Kazbegi jest przejezdna, bo dość mieliśmy już braku drogi, na co on, 

chyba nie do końca rozumiejąc o czym mówimy, przytaknął. Całe szczęście, bo gdyby powiedział 

prawdę, pewnie byśmy zawrócili.  

A tak, po kamieniach i szutrze dobrnęliśmy pod rosyjską granicę, w zamian dostając pakiet 

wspaniałych kaukaskich widoków.  

Pod granicą zawracamy, bo bez rosyjskich wiz 

jakby jej dla na nie było i znowu musimy 

przejechać 20 km. po czymś, co może kiedyś 

drogą będzie, ale na razie było tylko kamienistym 

wstępem, otoczonym poszarpanymi górskimi 

szczytami. Choć jedziemy tę samą drogą to nie 

narzekamy, bo krajobraz widziany z przeciwnej 

strony wydaje się być widzianym po raz pierwszy.   



Dojeżdżamy do drogi do Tbilisi, skręcamy na 

zachód i zatrzymujemy się na skrzyżowaniu, przy 

drodze prowadzącej do Mtshety. Zastanawiamy 

się co dalej, bo jest już ciemno, powinniśmy 

poszukać noclegu i w tym momencie zatrzymuje 

się przed nami samochód, wychodzi z niego 

mężczyzna, podchodzi, wita się i widząc nasze 

zdziwienie pyta: nie poznajecie mnie? No tak: to 

mąż naszej gospodyni z Mtshety, u której spędziliśmy dwie noce tydzień wcześniej! Jedzie na nocną 

zmianę do Tbilisi, pyta dokąd zmierzamy, a my stwierdzamy, że skoro już przeznaczenie znowu nas ze 

sobą zetknęło, nie pozostaje nam nic innego, jak skorzystać z ich gościnności po raz trzeci.  

Herbata się kończy, zostało jeszcze trochę na dnie szklanki, nasza podróż też już powoli dobiega 

końca, czas myśleć o powrocie.  Żeby nie wracać przez Turcję decydujemy się jechać do Batumi, tam 

spróbujemy złapać prom do Odessy, z której do domu zostanie nam już tylko 1.500 kilometrowy 

skok. Po drodze zajeżdżamy jeszcze do  Upliscyche – wykutego w skałach miasta z czasów rzymskich, 

potem jeszcze raz do Gori, chcemy zerknąć na muzeum Stalina.  



Zerknąć, bo do środka nie mamy ochoty wchodzić, mimo że jak głosi duża tablica przy wejściu, 

muzeum nie ma już służyć gloryfikacji Stalina, jak chciał jego twórca - Beria, a zostanie przekształcone 

w miejsce upamiętniające ofiary stalinizmu. Po drodze mijamy wielkie osiedla zbudowane przez rząd 

dla uchodźców z Osetii, równe rzędy domków ciągną się całymi kilometrami wzdłuż drogi. Do Batumi 

wjeżdżamy w strumieniach deszczu, trzeba mieć naprawdę szczęście – pada pierwszy raz od trzech 

miesięcy!  

Jedziemy najpierw do portu, dowiedzieć się czy mamy szansę na przeprawę, podobno „coś” ma 

przypłynąć dziś wieczorem, kierują nas do biura linii żeglugowej parę kilometrów dalej, w starej 

portowej dzielnicy. Mimo dokładnego adresu i ogólnych wskazówek nie możemy znaleźć tego 

miejsca, parkujemy więc maszyny i idę na poszukiwania, w końcu jest! Maleńkie biuro z niepozornym 

wejściem ginie między samoobsługową turecką jadłodajnią z jednej, a turecką kawiarnią z drugiej 

strony – cała dzielnica powoli przechodzi w tureckie ręce, jak nam potem, nie bez żalu, powie 

właścicielka hotelu, w którym się zatrzymamy. Wchodzę do biura, za biurkiem pani w słusznym wieku 

i słusznej postury, przed panią na biurku dwie kupki słonecznika, pani karminowymi paznokciami 

skubie słonecznik, zaciągając się jednocześnie papierosem, i patrzy na intruza, czyli mnie. Pytam o 

możliwość kupna biletów na najbliższy prom. Nie ma! Jak to nie ma? W ogóle nie ma? A kiedy będzie 

najbliższy prom? Przypłynie w nocy, ale biletów nie ma. A na kiedy w takim razie są? Pani przewraca 

kartkę w kalendarzu, pokazuje najbliższy możliwy termin, czyli jakieś trzy tygodnie w przód i całą 

swoją uwagę skupia na słoneczniku. Audiencja skończona! Wracam ze zła nowiną do Maćka, na 

szczęście coś go chyba tknęło, bo chce sam wszystko jeszcze raz sprawdzić. Tym razem oprócz pani 

jest jeszcze w biurze młody chłopak, sprawdza listę pasażerów, potem z kimś rozmawia przez telefon, 

na koniec obwieszcza dobrą nowinę.  Prom przypływa dzisiejszej nocy, wolnych miejsc wprawdzie nie 

ma, ale jest duża szansa, że jednak dla nas coś znajdzie, bo czyjaś rezerwacja musi jeszcze zostać 



potwierdzona. Umawiamy się na wizytę w biurze następnego przedpołudnia, mamy więc sporo 

czasu, jaka szkoda że pada, bo plaża tuż tuż 

byłoby fajnie zakończyć pobyt w Gruzji kąpielą w 

Morzu Czarnym. A tak krążymy po mieście z 

trochę mieszanymi uczuciami. Bo z jednej strony 

pięknie położone u stóp pokrytych bujną zielenią 

wzgórz (choć próżno wypatrywać na nich pól 

herbacianych), nad ciągnącą się wzdłuż morza 

ośmiokilometrową promenadą, ze starą częścią, 

powoli nabierającą nowego blasku. Z drugiej 

strony widać ciągotki do wielkomiejskiego 

blichtru w amerykańskim stylu – stąd Sheraton 

przypominający nowojorski drapacz chmur, 

strzelista wieża telewizyjna obracająca się wokół 

własnej osi i Piazza z wieżą zegarową, udająca 

wenecki plac Św. Marka – niby to ładne, ale 

trochę kiczowate, jak piramida egipska w 

centrum Las Vegas.  

Pewnie Donald Trump jest zachwycony – przy 

wjeździe do Batumi wita nas z wielkiego 

billboardu słowami: za 5 lat Batumi będzie najwspanialszym miastem na Ziemi, ale kiedy mówi to 

amerykański miliarder, nam zapala się w głowie ostrzegawcze światełko. Następnego dnia szczęśliwie 

okazuje się, że znalazło się dla nas miejsce na promie, opuszczamy  więc wciąż zalewane deszczem 

Batumi, by spędzić trzy dni (i jeden dzień dłużej – spowodowany awarią, przez którą utknęliśmy 

gdzieś na środku morza na dobre naście godzin) – na bułgarskim promie. Nuda wszechogarniająca, 

nie byliśmy aż tak zapobiegliwi jak gruzińscy kierowcy ciężarówek, którzy na czas podróży zabrali ze 

sobą 10 litrów czaczy i 30 wina. Nasze zapasy wyschły po jednej nocy, oni swoje wyliczyli precyzyjnie, 

ale na jeden dzień dłużej nie byli przygotowani, aż do wyokrętowania w Odessie krążyli więc po 

pokładzie równie markotni jak my. Odessa okazała się wspaniałym miastem, choć my szukaliśmy 

przede wszystkim schodów zapamiętanych z „Pancernika Patiomkina”. W końcu znaleźliśmy te słynne 



schody obok terminala pasażerskiego, prowadziły wprost na ulicę więc nawet zatrzymać się nie było 

jak, nie mówiąc już o tym, żeby choć stopę postawić na jednym schodku.  

Zrobiliśmy więc tylko zdjęcie w odbiciu szklanej szyby i pomknęliśmy dalej wspaniałą, szeroką 

autostradą prowadzącą do Kijowa. Droga biegła prosto jak strzała przecinając niemający końca step – 

wbrew woli w głowie kołatały się słowa „Stepów akermańskich” – to gdzieś tu nasz wieszcz musiał 

„wpłynąć na suchego przestwór oceanu”… 

Było więc prosto, płasko i przyjemnie, ale nas jak zwykle podkusiło i zdecydowaliśmy się skręcić na 

Lwów nieco szybciej, tak żeby zobaczyć coś więcej niż puste bezkresne pola. Boczna droga była tak 

poorana dziurami, że na asfalt nie zostało już zbyt wiele miejsca, choć nie żałowaliśmy decyzji. 

Swojskie wiejskie widoki, barszcz ukraiński i wareńki zjedzone po drodze, a potem Lwów oglądany w 

świetle księżyca, zrekompensowały nam wszystkie niedogodności. Następnego dnia przekroczyliśmy 

granicę, ominąwszy bokiem długą kolejkę samochodów – do czego zachęcili nas polscy celnicy i … 

…. dotarliśmy do Gdańska. Już? Niemożliwe… Schodzimy z motorów, zabieramy bagaże, radość z 

powrotu i żal, że rankiem nie będzie trzeba się znowu pakować i szykować do drogi…  


