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T
eraz już wiem jak czują się sardynki w pusz-
ce. Jedę tokijskim metrem w poniedziałek 
rano z Shimbashi do Shinjuku. Tyle, że nie 
wszyscy wyglądamy na sardynki. Ja, koloro-

wo ubrana, wszyscy pozostali w czarnych garniturach 
i kostiumach oraz białych koszulach. Do tego jestem 
chyba jedyną osobą, która w tym strasznym ścisku nie 
ma w uchu słuchawek ani nie wystukuje w maszyno-
wym tempie na swej komórce SMSów. Wreszcie docie-
ramy do Shinjuku. Myślałam, że tu czeka na nas wol-
ność i swoboda. Po otwarciu drzwi pociągu ludzka rze-
ka rusza. Ja w niej, chociaż nie wiem jeszcze dokładnie, 
czy to ten kierunek, jaki chciałam obrać. Prąd pędzą-
cych Japończyków porywa mnie. Nie ma już najmniej-
szych szans na zmianę kierunku. Na skrzyżowaniach 
podziemnych korytarzy stoją umundurowani pracow-
nicy dworca, którzy w białych rękawiczkach kierują 
ruchem. Mam wrażenie, że to właśnie ci „zagęszczacze 

ruchu” poganiając tłumy do szybszego biegu, winni są 
temu, iż nie udało mi się wyrwać z nurtu. Kątem oka 
spostrzegam wiszące na sufi cie oznakowanie wyjścia. 
Jednego z niezliczonej ilości na Shinjuku, najbardziej 
ruchliwego dworca na świecie.

Shinjuku to zachodnia brama Tokio. Krzyżuje się 
tutaj aż 13 różnych linii kolejowych, a w ciągu jednego 
dnia przemieszcza się aż do czterech milionów pasaże-
rów. Taką ilość klientów Dworzec Główny w Warszawie 
ma w ciągu kwartału1. Najwięcej Tokijczyków używa 
ten dworzec jako miejsce przesiadki, część jednak przy-
jeżdża tutaj do pracy, a inni odjeżdżają. Tak już jest od 
wieków. Historia Shinjuku zaczyna się bowiem w XVII 
wieku, gdy feudalny władca Naitō stworzył na swych te-
renach dobrze prosperującą bazę przesiadkową dla po-
dróżujących do ówczesnej stolicy Japonii – Edo. Podob-
no pomyślał on nawet o najbardziej ukrytych życzeniach 
podróżujących, a tym samym zadbał o rozwój gospodar-
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czy tego do tej pory rolniczego regionu. Doskonała loka-
lizacja oraz istniejąca już infrastruktura były przyczyną 
otwarcia w 1885 roku w tym miejscu stacji kolejowej na 
trasie Shinagawa – Akabane. Wtedy zatrzymywał się tu 
pociąg zaledwie trzy razy na dzień. Dziś, w godzinach 
szczytu, prawie co sekundę. Jedną z głównych linii jest 
Yamanote, która tworzy krąg o obwodzie 34,5 km łącząc 
centralne dzielnice Tokio i służąc jako końcowy środek 
lokomocji dla przyjeżdżających innymi liniami.

Pomimo faktu, iż Shinjuku to jeden z najważniej-
szych węzłów kolejowych Japonii, trudno na zewnątrz 
domyślić się jego znaczenia. Nie posiada bowiem żad-
nej imponującej i znanej w sensie europejskim hali 
dworcowej. W minionym wieku nastąpił gwałtowny 
rozwój miasta wokół stacji doprowadzając do koncen-
tracji infrastruktury i zabudowań. Dworzec został zu-
pełnie zaintegrowany w architekturę miejską, a jego 
wnętrze przejęło także wiele innych elementów życia 
miasta. Wejścia do Shinjuku dziś nie rzucają się w oczy 
i często są wkomponowane w istniejące domy towaro-
we, sklepy, luki pomiędzy budynkami lub prowadzą 
bezpośrednio na poziomy podziemne. Pozornie bezu-
żyteczne, rozległe labirynty korytarzy uległy transfor-
macji do przestrzeni komercjalnych. Na wielu piętrach 
nad i pod ziemią krzyżują się chodniki pełne restau-
racji, barów, kiosków i sklepów. Dopiero po wejsciu 
w niezwykłe skomplikowany system peronów i torów, 
który rozwijał się przez dziesiątki lat i przeszedł wie-
le faz modernizacji, można docenić rozmiary dworca. 
Typowe jest tu zastosowanie japońskiego konzeptu 
maksymalnego wykorzystania przestrzeni, przy czym 
główną rolę ogrywa zachowanie pełnej funcjonalności 

i przepustowości obiektu. Na pierwszy rzut oka panuje 
tu hektyka i chaos, a jednak istnieje pewien zaszyfro-
wany porządek, który nawet obcokrajowcom nie znają-
cym języka pozwala dotrzeć do obranego celu.

Najlepiej można poznać Shinjuku w niedzielę rano, 
kiedy miasto powoli budzi się ze snu. Puste hale i skom-
plikowane systemy korytarzy okazują się być świetnie 
oznakowane. Pełno jest automatów biletowych, nad 
którymi na ścianach wiszą oświetlone trasy koleji wraz 
z cenami biletów. W centralnych halach oraz przy wej-
ściach na perony tablice informacyjne wyświetlają ak-
tualne rozkłady jazdy. Mankamentem w tym prawie 
doskonałym systemie są bilety. Każda linia ma bowiem 
swe własne i tylko niektóre posiadają skonglomerowa-
ne możliwości używania. Wejście na peron jest możliwe 
tylko poprzez automatyczne bramki lub bezpośrednią 
kontrolę ważnego biletu przez pracowników dworca. 
Jedynie w ten sam sposób można też opuścić peron. 
Wszędzie uderza niespotykana czystość pomimo faktu, 
iż brak jest koszy na śmieci.

Stację Shinjuku otacza nowoczesna i pełna kontra-
stów dzielnica o tej samej nazwie. W samym centrum 
„przyklejona” do wiaduktu kolei, zachowała się grupa 
starych domów zaadaptowanych na sklepy i gastrono-
mię. Wielka, pełna reklam ulica Shinjuku-dōri wycho-
dzi nieoczekiwanie na wiadukt kolejowy, pod którym 
wiedzie dalej ciemne i niskie piesze przejście. Drapacze 
chmur w Shinjuku zaskakują bardziej niż na Manhatta-
nie. Wśród nich znajduje się imponujący kompleks bu-
dowli Zarządu Prefektury Miasta. Wschodnia część zwa-
na Kabukichō wyspecjalizowała się w ośrodkach zabaw 
i uciech duszy i ciała. Tu znajduje się także królestwo 
gejów. Potężne bilboardy przemawiają do przechodniów, 
co dwa kroki są automaty z napojami, słodyczami i inny-
mi drobiazgami, tysiące świateł miga a muzyka z lokali 
pachinko tworzy grosteskową atmosferę. Shinjuku to 
portal Japonii. Tylko trochę większy i głośniejszy. 
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