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Międzynarodowych Przewozów Samochodowych PEKAES, otrzymałem od
Ministra Komunikacji zgodę na zorganizowanie przedstawicielstwa w Brześciu
nad Bugiem i szefowania mu przez 4 lata. Terenem mojego działania była
Białoruś, Ukraina i zachodnia część Rosji- aż za Smoleńsk. Okres pracy był mi
ciągle przedłużany i zamiast 4 pracowałem tam lat 11.
Ministerstwo Spraw Zagranicznego ZSRR zarejestrowało nas pod nazwą:
Przedstawicielstwo Transportu Samochodowego
Polskiej Republiki Ludowej
Filia w Brześciu
Oprócz kierowania Przedstawicielstwem towarzyszyłem ministrowi tak
jak wcześniej, w jego rozmowach z ministrami transportu o wzajemnych
zezwoleniach na przejazd naszych samochodów przez dane kraje, teraz już
tylko z Białorusią, Ukrainą i Rosją, o czym piszę na końcu tego opracowania.
Nazwa Brześcia w języku rosyjskim to Brest- fonetycznie Brjest, po
białorusku Berestie- fonetycznie Bjeriestje. Białoruskiej nazwy miasta, jak i
języka białoruskiego- ani w Brześciu, ani w całej Białorusi prawie nigdy nie
słyszałem. W kraju liczącym 8 milionów mieszkańców- nawet prezydent mówi
po rosyjsku. W roku 1991 po rozwiązaniu ZSRR próbowano w 300.000-nym
wtedy Brześciu uruchomić szkołę z białoruskim językiem nauczania. Rodzice
tak długo protestowali, aż z tego zrezygnowano. Jak mi tłumaczył pewien
docent z Uniwersytetu Brzeskiego język białoruski to zlepek słów rusińskich i
polskich, w którym nie ma wielkigo piśmiennictwa i innych przekazów kultury.
Nie to, co język rosyjski- jeden z pięciu oficjalnych języków ONZ, przebogaty w
najwyższej klasy literaturę, teatr, itp.
Rusyfikację
ludności
Białorusi
przyśpieszyła
wspólna
wiaraprawosławie i podległość jej struktur Patriarsze Moskiewskiemu a taże i to, że
Białoruś przez 200 lat, z wyjątkiem tej części, która w latach międzywojennych
należała do Polski, była w Rosji a później w ZSRR, gdzie językiem państwowym
był tak bliski język rosyjski. Inaczej było z Ukrainą, która zachowała swój język
a pomna swego potężnego, niepodległego państwa- Rusi Kijowskiej, dążyła
przez wieki do jego odbudowy.
Teren mojego działania pokrywał się prawie z całym terytorium byłego
Wielkiego Księstwa Litewskiego, którego obszar był ogromny- wielokrotnie
większy niż Polska. Należące do Bałtów dzisiejsze tereny Litwy, Łotwy i Estonii
stanowiły zaledwie 10% całości. Reszta 90% to dzisiejsza Białoruś i Ukraina,
która przez kozackie „Dikije Pala” dochodziła do Morza Czarnego. Do
Wielkiego Księstwa Litewskiego należały także zachodnie tereny dzisiejszej
Rosji- jego wschodnia granica biegła daleko za Smoleńskiem- zaledwie 130 km
od Moskwy. Ze wzgędu na to, że 90 % ludności Wielkiego Księstwa

Litewskiego było prawosławnymi Rusinami- językiem oficjalnym Księstwa był
język rusiński.
Słabo zaludnione „Dzikie Pola” poddane przez Chmielnickiego carowi
Rosji zostały nakazem carskim zasiedlone przez Rosjan- z każdej wioski
Wielkiego Księstwa Moskiewskiego jej właściciel musiał przesiedlić tam jedną
chłopską rodzinę. Tak zasiedlone Dzikie Pola otrzymały nazwę „Mała Rosja”.
Tereny te, zwane dzisiaj Donbasem, stanowią kość niezgody pomiędzy Ukrainą
i Rosją.
Jako ciekawostkę można podać, że dawna stolica Kozaków ZaporoskichSicz to dzisiaj dwumilionowe miasto o nazwie Dnipro (Dniepr). Jedna z jego
najstarszych dzielnic nazywa się Kudak, gdzie znajdowała się znana z
Sienkiewiczowskiego „Ogniem i mieczem” twierdza wybudowana w roku 1635,
zburzona przez kozaków po13 latach w roku 1648.
Władysław Jagiełło Wielki Książe Wielkiego Księcia Litewskiego, po
powołaniu go na króla Polski, nie zrzekł się litewskiego stanowiska i odtąd aż
do ostatniego Jagiellona każdy Król Polski był automatycznie Wielkim
Księciem Litewskim. Wobec zbliżającego się końca panowania ostatniego z
Jagiellonów Zygmunta Augusta Polska i Wielkie Księstwo Litewskie w roku
1569 - trzy lata przed śmiercią króla, zaczęły negocjacje umowy o dalszym
współdziałaniu. Rozmowy odbywały się w Lublinie a jej rezultaty zostały przez
nas nazwane Unią Lubelską. Wg mnie najbardziej jej brzemiennym ustalenie to
wspólna, wolna elekcja tj. wspólne wybieranie przez szlachtę polską i litewską
Króla Polskiego będącego jednocześnie Wielkim Księciem Litewskim i
powierzanie mu prowadzenia wspólnej polityki obronnej i zagranicznej.
Wspólna polityka obronna wplątała Polskę w wojny prowadzone od wieków
przez Wielkie Księstwo Litewskie z Tatarami, Turkami, Kozakami i Rosjąwiemy jak się ta ostatnia zakończyła. Możnowładcy litewscy inaczej niż my
oceniali ustalenia Unii Lubelskiej i nie podpisawszy jej opuścili Lublin jeszcze
w czasie obrad sejmu unijnego. Następnie zwołali swój zjazd do Wilna, na
którym uchwalono projekt unii będącej jedynie sojuszem obronnym przed
Rosją.
Polska i Litwa utrzymały jednak nadal główne atrybuty swojej odrębności
poprzez:
zachowanie przez Litwę większości swojego terytorium
zachowanie swojch skarbów
zachowanie polskiego i litewskiego wojska dowodzonego przez Wielkich
Hetmanów Koronnego i Litewskiego
zachowanie odrębnych języków urzędowych
zachowanie odrębnego sądownictwa i prawa sądowego.
zakaz nadawanie królewszczyzn przez króla w Księstwie Litewskim
zachowanie w każdym z państw odrębnych urzędów i ich nazw
zachowanie w każdym z państw wszystkich dotychczasowych praw
i przywilejów obywateli.
Polacy nie zdają sobie sprawy, że była to unia personalna- dwa państwa
posiadały Króla i Wielkiego Księcia w jednej osobie. W latach uchwalania
konstytucji 3-go maja, tuż przed rozbiorami, chciano połączenia Polski z
Wielkim Księstwem Litewskim w jedną „Rzeczypospolitą Obojga Narodów”. W
wytworzonych wtedy dokumentach nazywano to „zaręczynami” tych państwdo ślubu zabrakło czasu- Rosja, Austria i Prusy były szybsze

Czerwona Polska a w brązowym kolorze Wielkie Księstwo Litewskie w XV wieku.
Warszawa i Ciechanów- to Mazowsze związane z Polską. Chełm, Bełz, Lwów i Halicz to
Ruś Halicko-Włodzimierska- podbita przez Wielkie Księstwo Litewskie, z której ziemie:
Halicka, Lwowska i Chełmska zostały w drugiej połowie XIV wieku przez Kazimierza
Wielkiego przyłączone do Polski. Część ziem północnych Bałtów i Polski opanowali
Krzyżacy.

***
W czasie mojej pracy w Brześciu działały tam Uniwersytet i Wyższa
Szkoła Pedagogiczna a także, jak w poznanej przeze mnie od Brześcia do
Moskwy części ZSRR, dużo placówek kulturalnych- kina, teatry, muzea,
wystawy, różnorakie święta z występami zespołów zawodowych i amatorskich,
itd. Nie wiem, jak to było w „głubince”- dalekiej Rosji. Zadziwiająco rozwinięte
było czytelnictwo dzięki masowym tanim książkom- bywałem w domach
robotników ładujących kontenery na nasze samochody, lub kołchoźników, od
których kupowało się świeże warzywa widziałem biblioteczki.
Brześć to duży węzeł komunikacyjny z jednym z największych w ZSRR
lotniskiem i dwoma przejściami drogowymi przez granicę polsko- białoruską
łączące Rosję z Europą. Jedno to Terespol- Brest dla samochodów osobowych,
drugie Terespol- Brest Kazłowici dla samochodów ciężarowych. Brześć jest
także przejściem kolejowym dla ruchu pasażerskiego w kierunku Moskwy.
Pociągi mają tu dwugodzinny postój dla wymiany podwozia wagonów
kolejowych z rozstawu europejskiego na szerszy wg norm rosyjskich.

Nasze przedstawicielstwo rozpoczęło pracę 1.12.1986 r. Pierwszy
miesiąc „urzędowaliśmy” w hotelu- myślę, że miejscowe władze w „sposób
specjalny”
przygotowywały
dla
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SOVINTERAVTOSERVIS, której zadaniem jest obsługa międzynarodowych
przewoźników, otrzymaliśmy mieszkania w nowym budownictwie.
Bywające, jak i u nas w tamych czasach braki niektórych
asortymentymentów w sklepach spożywczych uzupełniał dobrze zaopatrzony
we wszystko łącznie z wszelakim mięsem i wędlinami b. higienicznie utrzymany
bazar i obecne w każdym miejscu pracy: urzędach, zakładach, szkołach,
kołchozach itd. stołówki. Nas do swojej stołówki zaprosił tamtejszy przewoźnik
międzynarodowy- SOVTRANSAVTO, którego jedna z baz była niedaleko
naszych mieszkań. Mogliśmy korzystać z „polikliniki”- coś w rodzaju
przychodni lekarskiej z kilkoma łóżkami szpitalnymi i dużego szpitala
wojewódzkiego.
Sovinteravtoservis oprócz mieszkań dał nam do pomocy mieszkańca
Brześcia, długoletniego tłumacza wojsk radzieckich w NRD, co niewątpliwie
świadczyło o jego pracy „w służbach”. Jego wygląd, nazwisko i wrodzony
talent handlowy wskazywały na pochodzenie z jednej z przedwojennych
mniejszości narodowej Polski. Był sympatyczny, bardzo uczynny i pomocny
szczególnie w pierwszym okresie, kiedy ułatwiał nam nawiązywanie kontaktów
i pilnował abyśmy nie popełnili jakieś gafy. Chcąc mu dokuczyć
prowokowaliśmy nieraz rozmowy, w których musiał się krytycznie wypowiadać
o niektórych aspektach życia w ZSRR. Pocił się biedak, wycierał chusteczką,
głupkowato się uśmiechał, ale nie odzywał się ani słowem, co niewątpliwie
świadczyło o zainstalowanych podsłuchach. Po kilku miesiącach na moje
prośby, aby go sobie zabrali, bo u nas nie ma już, co robić, otrzymywaliśmy
niezmienną odpowiedź: niech wam gotuje herbatę. W końcu zwolniłem go „na
raty”. Najpierw pracował 8 godz. dziennie, potem sześć, potem cztery, potem
dwie, aż wreszcie udowodniliśmy, że sami potrafimy gotować herbatę.
Spotkałem go na ulicy Brześcia po upadku ZSRR. Na pytanie, co robi
odpowiedział: założyłem w Berlinie spółkę i oddelegowałem się do pracy w
Brześciu. Spryciarz nieprzeciętny, ale zawsze sympatyczny.
Byliśmy jedyną zagraniczną placówką od Brześcia- 500 km aż do Mińska.
Ani oni ani my nie mieliśmy doświadczenia, jak w takich warunkach rozwijać
współpracę. Zaczęliśmy od budowania znajomości i stosunków wśród władz,
pograniczników, celników, terminalu kontenerowego w Brześciu, milicji,
drogowców ważących nasze pojazdy i nakładających opłaty za ewentualne
przekroczenia dozwolonego nacisku na oś itd.
Traktowano nas „urzędowo” z wielką ostrożnością, nie wiedząc, jak ich
władze będą patrzyły na współpracę z nami- bądź, co bądź przyjechaliśmy z
kraju ogarniętego „kontrrewolucyjnym buntem „Solidarności”.
Białorusini to przyjaźni, uczynni i dobrzy ludzie. Muszą się tylko
przekonać, że się nie wywyższasz, nie traktujesz ich z góry, jak robi to niestety
w sposób często nieprzyjemny, chamski, zdecydowana większość Polaków.
Jeśli jesteś wobec nich przyjacielski pomogą i załatwią wszystko i wszędzie. W
stosunku do nas byli mili i życzliwi, jednak na wszelki wypadek ostrożni w
kontaktach osobistych. Zdawali sobie zapewne sprawę, że jesteśmy pod
stałym nadzorem służb. Owszem bywałem zapraszany przez niektórych
kontrahentów nawet na prywatne uroczystości np. urodziny, ale tylko wtedy,
gdy odbywały się w publicznym lokalu i wyraźnie, jako dyrektor

Przedstawicielstwa z którym się współpracuje, a nie jako „pan Raman
Kaładiejczyk”.
Jedną z dużych trudności w początkowym okresie mojej pracy było
ograniczenie dróg, jakimi mogłem się poruszać samochodem. Otrzymana od
odpowiednich władz d/s cudzoziemców przepustka, pozwalała mi na
poruszanie się po autostradzie Brześć- Mińsk- Moskwa, oraz drogach BrześćKowel- Łuck- Równe-Kijów. Do Lwowa skręt aż z Równego, a nie krótszą trasą
przez Łuck. Było to bezwzględnie przestrzegane przez ich „lotną”- GAI
(Gosudarskaja Awtomobilnaja Inspekcja- Państwowa Inspekcja Samochodowa).
Kiedyś nasz kierowca poszkodowany w wypadku drogowym został
przewieziony do szpitala w Baranowiczach, gdzie zamarł. Pojechałem tam i
pomimo tego, że pierwsze zabudowania Baranowicz leżą tuż przy autostradzie
Brześć- Moskwa, nie zostałem wpuszczony, gdyż nie miałem przepustki do
Baranowicz.
GAI, jak wszystkie jednostki policyjne w państwach totalitarnych, miała
taką władze i budziła taki strach, że miejscowi na wszystko, co mówił milicjant
odpowiadali tylko: tak jest. Polak, który zaczynał dyskutować słyszał:
przaprzak, jak się nie podoba to siedź w swojej Polszy. Przaprzak- pogardliwa
nazwa Polaka- słowo pochodzi od przaprzyczącej w uszach Rosjanina mowy
polskiej.
Najgorsze było ukaranie kierowcy mandatem, bowiem mandat trzeba
było zapłacić w banku, po czym wrócić do milicjanta i okazać bankowy kwit.
Oczywiście samochód zostawał w tym czasie na placówce milicyjnej. Dobrze,
gdy działo się to mieście gdzie był bank. Ale jeżeli stało się to np. na 1.000
kilometrowej trasie autostrady Brześć— Moskwa, gdzie, co kilkanaście
kilometrów stała budka z 2—3 urzędującymi tam milicjantami, dostanie się do
banku w najbliższym mieście przy braku jakiejkolwiek komunikacji publicznej
metodą jazdy „na łebka” tam i z powrotem było wielką dolegliwością.
Wpłaty w banku miały wg władz zapobiegać łapówkom, w rzeczywistości
zmuszały kierowców do dawania łapówek zamiast jazdy do banku. Milicjanci z
GAI byli nazywani nawet w gazetach „tryrublowcy”, brali trzy ruble- jest taki
banknot w Rosji i Białorusi.
Powszechne łapówkarstwo to wielowiekowa tradycja przeniesiona z
carskiej Rosji. Otóż za caratu wielkie grupy urzędników pochodzących
zazwyczaj ze szlachty nie otrzymywały poborów- mieli wykonywać swoją pracę
za darmo, jako obowiązek dla ukochanej „matuszki Rassyji”, a utrzymywać się
z dochodów z własnych folwarków. W zdecydowanej większości na urzędników
szła drobna szlachta bez znaczących majątków i utrzymywała się za wiedzą
wszystkich z łapówek. Patrz „Rewizor” Gogola, gdzie pokazano szczegółowo
metody ich brania i to w wysokości „wedle rangi’. Miałem charakterystyczne
zdarzenie. W pewnym moskiewskim sklepie sprzedawczyni obiecała
sprowadzić dla mnie szerokokątny obiektyw do aparatu fotograficznego.
Obiektyw był drogi- szczegółów już nie pamiętam. Przypuśćmy, że kosztował
45 rubli- dałem jej banknot 50 rublowy i otrzymałem z powrotem 2 ruble. Kiedy
zapytałem znajomych, o co chodziło otrzymałem dowiedź: ranga
sprzedawczyni to ranga 3 rublowa- gdyby była to kierowniczka wzięłaby 5 rubli.

W
ten
praktyczny
sposób
międzynarodowy dylemat- ile dać?

rozwiązano

odwieczny,

Po pewnym czasie otrzymałem służbowy samochód VOLVO 740 z
numerami dyplomatycznymi- poruszałem się teraz w zasadzie bez przeszkód.
Po roku 1991, po upadku ZSRR i lawinowym narastaniu ruchu zagranicznych
samochodów sytuacja radykalnie się zmieniła- nie potrzebne były już
przepustki, za wyjątkiem licznych terenów specjalnych. Zimą miałem kłopoty z
moim VOLVO. Diesel ze znacznym przebiegiem i radzieckim olejem
napędowym zwanym „solarka”- sprawiał częste niespodzianki.
Jako ciekawostkę można podać sposób tankowania paliwa. Podchodziło
się do okienka w budynku stacji paliw i kupowało np. 50 litrów paliwa.
Dostawało się wszechobecny w ZSRR „tałączik”. Z tym talonem podjeżdżało
się pod dystrybutor, gdzie pracownik nastawiał licznik i włączał dystrybutor.
Bywało, że odbiorca źle obliczył ile paliwa zmieści mu się w baku i resztówka
lała się na ziemię, aż do 50-cio litrowego skutku- przy głośnych wiązkach
przekleństw pracowników stacji paliw.
„Tałączik” był wszędzie, doprowadzony nieraz do absurdu- najbardziej
denerwował w sklepach, gdzie trzeba było wiedzieć, co się chce kupić, podejść
do kasy, z zgóry zapłacić, dostać „tałączik”- paragon, dać go sprzedawczyni za
ladą, która wydawała zakupione rzeczy.
Drugą denerwującą rzeczą był „piereriw”. Od godziny 12 do 13 cały
ZSRR przerywał pracę, aby załogi mogły zjeść „abied”- ichni lunch. Poznałem
to jeszcze przed pracą w Brześciu. Wybraliśmy się z kolegą dużymi Fiatami z
naszymi żonami i każdy z dwójką dzieci, na urlop do Soczi. Noclegi mieliśmy
wyznaczone w bardzo przyzwoitych domkach na ogrodzonych kampingach
położonych od siebie o około 500 km. Po wyjechaniu z Warszawy pierwszy był
we Lwowie a następne w Kijowie, Charkowie, Rostowie nad Donem,
Golendziku i Soczi, które jak wiadomo ma 140 km długości. Nasz kamping
znajdował się na końcu Soczi- tuż przy granicy z Gruzją.
Zmęczeni niesamowicie kilkudniową jazdą i sierpniowym upałem,
klimatyzacji jeszcze w samochodach nie było, zajeżdżamy pod bramę motelu w
Soczi- zamknięta. Po dłuższym dobijaniu się wychodzi jakiś cieć i ze złością
mówi- piereriw. Zmiękczony trzyrublówką wpuszcza nas do środka i oznajmia,
że musimy poczekać, bo biuro jest zamknięte, gdyż jego pracownicy i goście
jedzą w stołówce „abied”. Zauważyłem budynek z napisem „Stołowaja”stołówka. Idziemy, aby coś zjeść zamiast siedzieć w samochodach. Siadamy,
podchodzi kelnerka i pyta „tałączik u was jest”? Pytam gdzie wydają? W biurze!
Zacząłem głośno protestować- chciałem zapłacić gotówką. Kelnerka i cała sala
patrzy na mnie z politowaniem- przyjechał jakieś debil, który nie wie, że do
obiadu potrzebny jest talon otrzymany w biurze.
Będąc w Soczi wybraliśmy się m.in. nad słynne jezioro Rica w górach
Kaukazu. Niesamowite widoki i wrażenia z jazdy nad przepaściami. Przy
jeziorze stały dwie przyzwoite budy z napojami i barowymi zakąskami. Przy
jednej tylko pojedynczy ludzie, przy drugiej „kolejka kilometrowa”sprzedawano tam na szklanki wino, tak jak u nas w restauracji sprzedaje się na
kieliszki wódkę. Podchodzimy do tej pustej i zamawiamy osiem szaszłyków.
Obfita bufetowa oparta łokciami o ladę patrzy na nas obcokrajowców z
politowaniem i pyta: a tałączik u was jest- a gdie dajut, pytam. Pokazuje drugą
budę z kilometrową kolejką i mówi: tam.
W pracy najbardziej uciążliwa była dla mnie współpraca z urzędami
celnymi w zagłębiu przemysłowym Donbas, dokąd polskie ciężarówki woziły
wiele ładunków z Zachodniej Europy. Mówiono tam tylko po rosyjsku a nie

ukraińsku i mentalność celników też była rosyjska, władcza. Żądano przyjazdu
przedstawiciela przewoźnika w różnych sprawach. Np. pociętych podczas
jazdy plandekach i kradzieżach ładunków, dochodzeniach milicyjnych,
wypadkach drogowych itp. Inaczej niż w naszych przedstawicielstwach w
państwach zachodnich, gdzie w warunkach stabilnych przepisów i procedur
często wystarczył telefon a sprawa łapówek była nieznana. Nieraz prawie nie
wysiadałem z samochodu- jeżdżąc po drogach ekspresowych, pierwszej i
drugiej kategorii. Pozwoliło mi to jednak na poznanie tych terenów i rozmowy z
setkami ludzi: od sprzątaczek do ministrów. Z celnikami, pogranicznikami,
pracownikami milicji i służby zdrowia, spedytorami, pracownikami recepcji w
hotelach, mechanikami samochodowymi i ładowaczami, dyrektorami i
właścicielami różnych firm powstałych po 1991 roku (nieraz o podejrzanych
interesach), z urzędnikami rozbudowanej, ale sprawniejszej niż w Polsce
administracji, kelnerami i pijakami w restauracjach, dziennikarzami i zwykłymi
mieszkańcami wsi i miast.
Z ludźmi, których mentalność oparta jest na trzech filarach:
1-szy na religii prawosławnej przyjętej z Bizancjum, która przez 1.000 lat
ukształtowała mentalność Rosjan. Polega ona na przekonaniu, że Rosja to
„Trzeci Rzym”. Po upadku Rzymu właściwą władzę cesarską i strażnika religii
chrześcijańskiej przejęło na kilkaset lat Bizancjum. Po upadku Bizancjum misję
zbawienia świata odziedziczyła Rosja. Stąd m.in. u Rosjan ich mistycyzm,
duma i przekonanie o wyjątkowości swojego narodu.
Dla prawosławnych jedno z najważniejszych nakazów to słowa Jezusa
do apostołów: idźcie i nauczajcie. Do wszystkich apostołów jednakowo. Nikogo
nie wyróżnił Jezus, jako ich przełożonego. Bo słowa „ty będziesz opoką” nie
oznaczają, że Piotr otrzymał zwierzchność nad innymi apostołami, ani tym
bardziej, że reprezentuje Chrystusa na ziemi. Następcy Piotra w Rzymie wzięli
szybko przykład z cezara i senatorów rzymskich. Papież jest jak cezar
absolutnym jedynowładcą całego świata katolickiego, a jego pomocnicy
kardynałowie jak rzymscy senatorowie. Nie wystarczyła im biblia- wprowadzili
w życie katechizm gruby jak biblia, pełen kategorycznych nakazów i zakazów.
W prawosławiu nie ma czegoś, co nazywa się papiestwem. Żaden biskup,
czy metropolita prawosławny nie jest przez nikogo mianowany- jest wybierany,
tak jak w pierwszych wiekach chrześcijaństwa przez odpowiednie synody
wiernych. Prawosławni mają bezpośredni, indywidualny kontakt ze swoim
księdzem „ojcem duchownym”, „batiuszką” (ojczulkiem). Przyniosło to nie
tylko bliskość i pewną poufałość stosunkach z księżmi, ale i władzą świecką.
Nawet do Putina można mówić nie tylko gaspadin prezident, ale i Władimirze
Władimirowiczu. Słowo pan znane tylko w dwu krajach świata- Polsce i w
Czechosłowacji Rosjanie używają szyderczo: paliaki eto wsie pany. Pan
pochodzi z języka tureckiego- ban, tak jak i inne słowa np. ułan czy lanca.
Dla porządku- nie są to moje poglądy, lecz dość prymitywne opisanie
prawosławia.
2-gi filar. Odziedziczona po Bizancjum symbioza władzy państwowej z
cerkiewną- car (prezydent) popiera cerkiew, cerkiew popiera cara (prezydenta).
(Stalin i świecka religia-marksizm). Demokracja bizantyjska była specyficzna,
odmienna od naszej- uznawała kolektyw przed jednostką i cesarza, jako
ucieleśnienie najwyższego kolektywu- narodu. Ta ideologia została
przeniesiona z Bizancjum do Rosji. Jednostka ma służyć kolektywowi,
poświęcić się dla kolektywu. Stąd nie mogą Rosjanie i ich pobratymcy pojąć,

że dla nas wyrosłych w kulturze śródziemnomorskiej Grecji i Rzymu,
najważniejsza jest jednostka i jej prawa, że ciągle mówimy o prawach
człowieka. Pamiętam, jakie wrażenie- zdziwienie i gromki śmiech- zrobiło w
rosyjskiej telewizji podanie się do dymisji ministra spraw wewnętrznych
Niemiec, gdy podległy mu policjant zastrzelił w pościgu terrorystę z
Czerwonych Brygad. Jak to? Terrorystę nie trzeba ścigać tylko od razu
zastrzelić i to bez sądu, przecież on zagraża najwyższemu kolektywowi,
społeczeństwu. Jak durny i zgniły zachód tego nie rozumie? Stąd już jeden
krok do przekonania niektórych, że jeżeli Stalin wymordował ileś tam ludzi, to
widocznie tak musiał zrobić dla dobra najważniejszego kolektywu: narodu,
państwa- ZSRR.
Rosjanie są przekonani, że ich forma państwowości jest najlepsza na
świecie i dziwią się, że świat nie może tego pojąć. Dowód? 80% obywateli, bez
oszustwa głosuje na Putina, gdyż reprezentuje on model państwa, do jakiego
od tysiąca lat przywykli jego rodacy. Jest swój- na wskroś Ruski. Rosjanin to
obywatel Rosyjskiej Federacji, a więc także ludzie różnych narodowości, Ruski
to etniczny obywatel dawnej Rusi.
3-ci filar najlepiej obrazuje anegdota: jest rok 1944. W gabinecie Stalina
trwa narada o podziale Niemiec. Jeden z uczestników mówi: tawarysz Stalin
nużno dać Polszy kusok siewierno- wastocznej germanii (towarzyszu Stalin
trzeba dać Polsce kawałek północno- wschodnich Niemiec. (Dzisiejsze Mazury).
Stalin podchodzi do biurka, na którym leży rozłożona mapa Europy i oparłszy
na niej szeroko rozstawione palce pochyla się. Patrzy, patrzy, patrzy i w końcu
mówi: a gdież ana, eta Polsza (gdzie ta Polska?). Podbiega adiutant, przesuwa
wielki palec Stalina o kilka centymetrów i mówi: zdieś ana (tutaj). Całą Polskę
przykrywał jeden kciuk Stalina.
Kiedyś w Moskwie jakiś Ruski nacjonalista, a jestem pewien, że
powtórzyłoby to za nim wielu Ruskich powiedział mi: gdyby Rosję wyobrażał
mężczyzna mierzący 180 cm, to Polskę krasnoludek o wysokości 3, 5 cm. (z
okazanej mi grzeczności nie dopowiedział, że można go rozdeptać jak zrobił to
z rzuconym w tym samym czasie niedopałkiem papierosa). 22 tysięcy oficerów
polskich nie wymordowali Ruscy tylko Gruzini- Stalin i Beria. A wiesz ilu
jeńców radzieckich wymordowali Niemcy? Odpowiadam: wiem z procesu
norymberskiego- trzy i pół miliona. No widzisz- trzy i pół miliona a ty mówisz o
jakichś tam 22 tysiącach. I tak się kończą rozmowy z „ruskim czeławiekiem”.

Podpisywanie protokołu rozmów Polska-ZSRR o przyznanych ilościach
zezwoleń na przejazdy samochodów umawiających się stron.

Na zdjęciu po lewej stronie stoi liczna delegacja Polska z różnych ministerstw m. in.
drugi od lewej Juliusz Kowalik- nieoceniony dyrektor generalny Przedsiębiorstwa
Międzynarodowech Przewozów Samochodowych, którego byłem I zastępcą.
Po prawej stronie delegacja radziecka – od prawej stoją: dyr. ich przewoźnika
Tieńkow, radca prawny Ministerstwa Transportu ZSSR Kurszin i dyr.
Sowinteravtoserevis, oraz czwarty, po środku z tyłu Ja - tak zawsze ustawiany do
zdjęcia, aby nikogo nie zasłaniać.

Podpisują protokół- na zdjęciu od lewej: Jan Raczkowski v-ce minister
Ministerstwa Komunikacji PRL i Arkadij Suworow v-ce minister Ministerstwa
Transportu Samochodowego ZSRR.
Minister Jan Raczkowski podczas okupacji niemieckiej utworzył i
dowodził nim, wielki oddział partyzancki na Białorusi. Oddział składał się z
Polaków, Białorusinów, żołnierzy rozbitej Armii Czerwonej i współpracował z
partyzantką radziecką. Po wojnie przyznano mu stopień generała brygady, a po
kilku latach służby w wojsku skierowano do Ministerstwa Komunikacji na
podsekretarza stanu. Wysoki, szczupły, z siwiejącymi skroniami i siwym
wąsikiem, zawsze elegancko ubrany, o nienagannych manierach wytwornego
arystokraty, spokojny, zrównoważony, prowadził rozmowy bardzo rzeczowo.
Bywało, że na spotkaniach z delegacją radziecką, kiedy tłumacz niebyt
precyzyjnie tłumaczył zawiłe niuanse, przechodził na język rosyjski. Robiło się
cicho jak makiem siał- członkowie delegacji radzieckiej słuchali go z
przysłowiowo otwartymi ustami. Mówił cicho, pięknym rosyjskim językiem, jaki
spotyka się w starej, dobrej, rosyjskiej literaturze. Nie takim, jakim mówi się
obecnie, dosyć prymitywnym, proletariackim. Kiedyś, kiedy nieobecny na
zdjęciu minister Suchin, zaczął pompatyczną przemowę Raczkowski przerwał
mu i swoim cichym i spokojnym głosem powiedział: towarzyszu ministrze nie

uczcie mnie przyjaźni polsko-radzieckiej, rozmawiamy o zezwoleniach dla
samochodów w przewozach międzynarodowych.
Drugiego podpisującego protokół, Arkadija Suworowa, o sylwetce i
urodzie amanta z amerykańskiego filmu, poznałem wcześniej, kiedy był
najpierw
zastępcą,
a
potem
dyrektorem
odpowiednika
PEKAESSOVTRANSAVTO. Dosyć szybko awansował na z-cę ministra Transportu
Samochodowego ZSRR. Było prawie regułą, że ministrami w ZSRR byli
przeważnie starsi panowie, a zastępcami ludzie młodzi. Suworow był dobrym
negocjatorem, znał zagadnienie i rozumował podczas rozmów po europejsku.
Wysłuchiwał nasze punkty widzenia, brał pod uwagę rozsądne propozycje i tam
gdzie trzeba było szedł na obopólne ustępstwa. Oczywiście, jak każdy, chciał
jak najwięcej utargować dla swojego kraju.
Bardzo ciekawym osobnikiem okazał się stojący, jako drugi od prawej
pracownik dep. prawnego Ministerstwa Transportu Samochodowego ZSRR
Kurszin. Świeżo wrócił z placówki w Paryżu. W kilkanaście lat potem ukazała
się we Francji książka o szpiegostwie ZSRR w Europie, w której Kurszin został
szeroko opisany, jako szef siatki przerzutów wiadomości szpiegowskich do
ZSRR.

