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KRÓTKI PRZEWODNIK PO KOŁYMIE:
MIEJSCA NIEZWYKŁE – TIOŃKA
Jeżeli ktoś dzisiaj dociera na Kołymę, poznaje najczęściej ten region
pokonując trasę kołymską, czyli główną drogę, która łączy obwód magadański
z resztą kontynentu. Biegnie ona od miasta Magadan nad Morzem Ochockim
przez Ortukan, Jagodnoje, Susuman i dalej w głąb Azji w kierunku Jakucka.
Podróż nią jest rzeczywiście trudna, bo „trasa” jest latem pylisto-żwirową
drogą, pełną wybojów, dziur, pyłu i kurzu, z nielicznymi miejscowościami
rozlokowanymi co kilkaset kilometrów, gdzie można zatrzymać się, ale gdzie
o nocleg wcale nie jest łatwo, bo ktoś z miejscowych musi go zaoferować. Nie
ma tutaj hoteli i restauracji, barów dla podróżnych, do których
my Europejczycy jesteśmy przyzwyczajeni. Aby zjeść, trzeba zatrzymać się
w określonym miejscu, który jest przydrożnym barem lub znaleźć jakąś
robotniczą stołówkę i uzyskać zgodę na zakup obiadu. Zimą podróż jest jeszcze
bardziej niebezpieczna, gdyż mróz może sięgnąć tutaj nawet 55 stopni
Celsjusza poniżej zera, a śnieżne zamiecie stanowią śmiertelne zagrożenie
dla podróżujących. Na poboczu drogi nierzadko spotyka się więc wbite
w ziemie tabliczki upamiętniające ofiary zimowych wypadków.
Jednak trasa kołymska to niejedyna droga w obwodzie magadańskim.
Jest jeszcze inny szlak, dobrze znany miejscowym ludziom, a bardzo mało
osobom przyjezdnym – jest to droga tiońkinska, którą miejscowi nazywają
„Tiońką”. Bierze ona swój początek na 84 km trasy kołymskiej w miejscowości
Pałatka, gdzie odbija w bok i biegnie na północny-zachód, a z „trasą” łączy się
ponownie dopiero za osiedlem Bolszewik na 670 kilometrze. Historia „Tiońki”
jest tak samo długa i tak samo dramatyczna jak trasy kołymskiej. Obie bowiem
zostały zbudowane przede wszystkim rękoma więźniów sowieckich łagrów,
którzy pracowali tutaj w skrajnie trudnych warunkach bytowych
i klimatycznych. Historię „Tiońki” poznałam dzięki książce o rejonie
tiońkinskim autorstwa Iny Gribanowej z Ust-Omczuga, która przez wiele lat
zbierała materiały archiwalne do historii tego regionu.
Tiońkę i rejon tiońkinski zobaczyłam po raz pierwszy pod koniec sierpnia
2013 r., gdy przemierzałam tę trasę z zamiarem dotarcia do kompleksu
łagrowo-górniczego Butugyczag, z którym wiązały się dramatyczne doświadczenia wielu zesłanych tutaj Polaków w latach 40. XX w. oraz po drugiej
wojnie światowej. Niedaleko od Butugyczagu znajdował się również kobiecy
łagier Wakchanka, gdzie pośród więźniarek ulokowano polskie kobiety skazane
za działalność konspiracyjną w strukturach Polskiego Państwa Podziemnego.
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Nie było wtedy łatwo zlokalizować te miejsca i zaplanować jak tam dojechać
oraz z kim to zorganizować. Mapa obwodu magadańskiego okazała się jedną
z najtrudniejszych rzeczy do zdobycia, bo nie drukowano jej od kilkunastu lat.
Otrzymałam ją dopiero tuż przed moim powrotem do Polski, dzięki jednej
z Rosjanek. Natomiast tuż po wylądowaniu na lotnisku w Sokoł
i w czasie całego mojego pobytu w Magadanie mogłam tylko wypytywać ludzi
o to, gdzie znajduje się ta czy inna miejscowość i jak tam dotrzeć. Miejscowi
ludzie świetnie znają zarówno trasę kołymską, jak i „Tiońkę”, ale na moje
pytania o drogę do Butugyczagu i informację, że chciałabym tam dojechać
reagowali z niedowierzaniem, chociaż kiwali głowami i potwierdzali,
że rzeczywiście obóz taki gdzieś znajdował się w Górach Kołymskich.
Niektórzy od razu mówili:
Nie ma bezpośredniej drogi, która tam prowadzi, trzeba przebijać się przez
teren bez drogi i szlaku, przekroczyć strumienie górskie, które wezbrały tego
lata, bo ciągle padało. Drogi były przerwane, a mosty zostały porwane przez
rzeki. Nikt z tobą nie będzie chciał pojechać do tego miejsca, którego szukasz,
bo to niebezpieczne, możecie zostać odcięci, jeżeli będzie ulewa. A w ogóle
to po co tam jechać? Tam są dawne kopalnie uranu i fabryka, w której
go przetwarzano. Trzeba więc wiedzieć, którędy chodzić, aby było bezpiecznie.
Poza tym ty nie będziesz miała siły, aby chodzić po tych górach. Ludzie będą
bali się wziąć odpowiedzialność za twoje bezpieczeństwo.

Znak przy drodze wyznaczający granicę rejonu tiońkinskiego (2013)

Takie opinie wtedy uznałam za celowo zniechęcające i dalej szukałam
swojego przewodnika, który pójdzie ze mną w Góry Kołymskie. Wtedy
pierwszy raz usłyszałam o „Tiońce”. Ktoś mi w końcu powiedział, że dawny
obóz Butugyczag leży około 240-260 km od Magadanu i trzeba trafić najpierw
na tiońkinską drogę, która odbija na zachód od drogi kołymskiej. Mogli mnie
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tam zabrać kierowcy ciężarówek jadących przez Ust-Omczug do osiedla
Transportnyj i dalej. Z nimi mogłam dostać się do miejsca, gdzie biegła dawna
droga do Butugyczagu. Oni wiedzieli też, gdzie mnie wysadzić i skąd
musiałabym już sama przejść około 16 km piechotą do dawnej fabryki, a potem
iść w górę korytem strumienia, aż pokażą się zabudowania obozu. Dodawano
także, abym już na miejscu nie szła doliną strumienia ze względu na
prawdopodobieństwo skażenia wody, która wypływa z gór i dawnych wyrobisk
rud uranu. Chodzić powinnam tylko po stoku gór i w miarę wysoko. Nie wiem
na ile ci ludzie mieli rację, ale później stosowałam się do tych wskazówek.
Tym, którzy chcieliby wybrać się w przyszłości w Góry Kołymskie,
mogę tylko poradzić, że taka wyprawa nie może odbyć się bez szczegółowego
przygotowania i bez przewodnika. Pomimo że dzisiaj już więcej wiadomo
o tych miejscach, to warunki panujące na Kołymie są zaskakujące i przerastają
wszystkie doświadczenia zdobyte w innych częściach Rosji. Ja miałam
szczęście, bo spotkałam w Magadanie osoby, które zachciały mi pomóc. To był
świetny zespół i świetni towarzysze podróży. Umieli bowiem zorganizować
kilkudniową wyprawę, mieli broń, co sprawiło, że mogliśmy czuć się
bezpiecznie w dzikim terenie, znali też szlaki i historię miejsc, do których
jechaliśmy. To oni pokazali mi „Tiońkę” i Góry Kołymskie.

Dawna fabryka wzbogacania rud na terenie łagru Butugyczag (2013)

Trasa tiońkinska okazała się drogą trudną, ale ujmującą i dostarczającą
niezapomnianych widoków, wśród których dominował zmieniający się
krajobraz górski, ukryte między nimi doliny i przełęcze, a pomiędzy nimi
wijąca się droga. Wzdłuż niej było mało osieli, w przeciwieństwie do trasy
kołymskiej, która także nie posiadała ich dużo, ale zdecydowanie więcej.
Dawniej „Tiońka” była usiana różnymi miejscowościami, ale teraz, tak jak cały
obwód magadański, uległa wyludnieniu. Większość ludzi mieszka więc
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w Magadanie, a reszta mieszkańców jest porozrzucana po olbrzymim terenie
obwodu w niewielkich miejscowościach oddalonych od siebie po kilkaset
kilometrów.
Podróż „Tiońką” jest osobliwa, chociaż niebezpieczna, bo jest ona
wąskim, krętym i pylistym szlakiem przebijającym się przez góry. Wspina się
na ich szczyty i opada w dół, ale widoki, które dostarcza są jednymi
z najpiękniejszych jakie można zobaczyć. Takich widoków nie ma na trasie
kołymskiej i wielu innych miejscach, które widziałam podczas podróży
po Rosji. Wzdłuż „Tiońki” prawie w ogóle brak ludzkich osiedli i dlatego
przejazd tędy nie był prosty do zorganizowania, a dodatkowo nie ułatwiał tego
zadania brak aktualnej mapy obwodu magadańskiego.
Dzisiaj droga ta właściwie jest używana przede wszystkim dla transportu
przemysłowego. Pędzą po niej wielkie ciężkie samochody rozbijając
jej nawierzchnię, wzniecając tumany pyłu i kurzu, powodujące niebezpieczeństwo dla samochodów osobowych, które znajdą się za blisko ciężarówek
i wpadną w tę mgłę. Kierowcy tracą orientację i nie mogą rozpoznać krawędzi
drogi i pobocza, które przebiega zboczami górskimi, bardzo wysoko
nad dolinami. O wypadek wtedy tutaj nie trudno. Drogami kołymskimi trzeba
umieć więc jeździć, organizować nocleg i wyżywienie, mieć zapas paliwa
i wiedzieć, gdzie można go uzupełnić.
Na trasie tiońkinskiej jedynie Ust-Omczug jest większym punktem
posiadającym stałych mieszkańców. Miasteczko jest centrum rejonu,
ale w niczym nie przypomina nowoczesnego centrum miejskiego. Szare,
drewniane, parterowe i małe domki są ukryte wśród drzew. Na pierwszy rzut
oka trudno rozpoznać, gdzie są główne punkty tej miejscowości, takie jak
administracja, sklepy, stołówka itd. Niezależnie jednak od stanu zachowania
i ich funkcjonowania, to jednak znajdują się tu wszystkie potrzebne instytucje.
Ust-Omczug sprawia wrażenie biednego i w wielu miejscach opuszczonego
osiedla, ale już po krótkim czasie zmienia się o nim ta opinia. Szarość wyglądu
zewnętrznego ustępuje miejsca życzliwości mieszkańców, a stołówki okazują
się przytulne i schludne, chociaż bardzo skromne. Tak oto po raz kolejny
pierwsze powierzchowne oceny ustąpiły miejsca różnym ciekawostkom tej
miejscowości i potwierdziły regułę, że aby poznać lepiej jakieś miejsce
i prawdziwą atmosferę, należy poznać ludzi. Tak oto w Ust-Omczugu i na
„Tiońce” zaczynała się przygoda z Górami Kołymskimi.

