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Jan Burakowski zaprezentowa³ w sierpeckiej Bibliotece
swoj¹ najnowsz¹ ksi¹¿kê
„Polska – Rosja - S³owiañszczyzna: powstanie i rozwój
pañstw – fakty i mity” to najnowszy tytu³ ksi¹¿ki autorstwa
sierpeckiego prozaika Jana Burakowskiego. W bogatym dorobku pisarskim autora to ju¿ czwarta publikacja o charakterze
historyczno-publicystycznym. Ksi¹¿ka swoj¹ premierê mia³a
we wtorek 16 czerwca w Miejskiej Bibliotece Publicznej – instytucji, w której Jan Burakowski (jako wieloletni dyrektor) zainicjowa³ tradycjê promowania nowych sierpeckich publikacji, a tym
samym zapocz¹tkowa³ modê na ich wydawanie w Sierpcu.
Wydawc¹ nowego tytu³u jest Towarzystwo Przyjació³ Ziemi
Sierpeckiej. To ju¿ 22. ksi¹¿ka tej prê¿nie dzia³aj¹cej organizacji, nie licz¹c wznowieñ.
Przyby³ych do Biblioteki goœci witali tradycyjnie dyrektor Maria Wiœniewska i prezes TPZS Zdzis³aw Dumowski. W promocji
wziê³y udzia³ osoby, które od lat œledz¹ twórczoœæ pisarsk¹ Jana
Burakowskiego. W wa¿nym dla Autora dniu towarzyszy³a mu
równie¿ ¿ona Halina - pisarka i publicystka. Goœæmi szczególnymi uroczystoœci byli od lat zafascynowani histori¹ i kultur¹
Sierpca cz³onkowie dzia³aj¹cej w Bydgoszczy Konfraterni Sierpeckiej.
W trudn¹ tematykê promowanej ksi¹¿ki, jej konstrukcjê i zasadnicze w¹tki wprowadzi³ s³uchaczy Zdzis³aw Dumowski.
Zaznaczy³, ¿e ma ona charakter ponadlokalny, a o tym, ¿e ujrza³a œwiat³o dzienne w³aœnie pod auspicjami Towarzystwa zadecydowa³ sposób ujêcia przez Autora szerokiej tematyki. Prezes
TPZS wyjaœni³, ¿e nowa publikacja Jana Burakowskiego ma
charakter studium historycznego, w którym przeanalizowano
losy dwóch organizmów pañstwowych - Rosji i Polski, bior¹c
pod uwagê rozbie¿noœci i zbie¿noœci w ich rozwoju. Nasycona
emocjami Autora publikacja obfituje w pog³êbione rozmyœlania
nad rozmaitymi przes³ankami dziejowymi, które zawa¿y³y nad
dzisiejszym pojmowaniem historii i wzajemnych relacji obydwu
krajów. Jan Burakowski zawar³ w niej tak¿e rozwa¿ania na
temat naszych fobii i mitów antyrosyjskich, s¹ postulaty dla rz¹dz¹cych
krajem
elit, opis stosunku innych narodów s³owiañWidok od
Pl. Chopina
skich do Rosji. Jak s³usznie zauwa¿y³ Zdzis³aw Dumowski, a co
potwierdzili goœcie uroczystoœci, Jan Burakowski to doskona³y
erudyta obdarzony wielkimi zdolnoœciami kojarzenia faktów,
odnajdywania analogii historycznych, wyci¹gania b³yskotliwych
wniosków.
Podczas promocji o g³os poproszony zosta³ równie¿ sam
Autor publikacji. Zwracaj¹c siê do goœci zaznaczy³, ¿e ksi¹¿ka
powsta³a z wewnêtrznej potrzeby i pog³êbianych licznymi lekturami, trwaj¹cych ju¿ ponad 50(!) lat zainteresowañ. Jan Burakowski wspominaj¹c pocz¹tki swojej fascynacji histori¹ Polski i
Europy, powróci³ myœlami do czasów studiów na Uniwersytecie
Warszawskim. Przyzna³ siê, ¿e jako studenta polonistyki nieszczególnie interesowa³a go literatura piêkna i lektury obowi¹zkowe, narzucone przysz³ym polonistom. W ka¿dej wolnej chwili
zaszywa³ siê w czytelniach Biblioteki Narodowej b¹dŸ w bibliotece uniwersyteckiej, bo tam w³aœnie móg³ przeczytaæ wszystkie ksi¹¿ki z interesuj¹cej go tematyki historycznej. Lektur¹,
która w³aœciwie ukierunkowa³a jego zainteresowania histori¹
by³a ksi¹¿ka Micha³a Bobrzyñskiego „Dzieje Polski w zarysie”
(wyd. 1879 r.).
Jan Burakowski nie chcia³ szczegó³owo omawiaæ wszystkich w¹tków poruszonych w nowej publikacji. Zachêci³ natomiast do jej lektury i zapoznania siê z tezami zawartymi na
kartach ksi¹¿ki.
S³owa wydawcy i pisarza zainspirowa³y goœci do ciekawej
dyskusji. Swoje przemyœlenia na temat w¹tków poruszonych na

spotkaniu wyrazi³ miêdzy innymi goœæ z Bydgoszczy dr
Andrzej Bogucki, sierpecki historyk Zbigniew Lubacz,
Pawe³ Mariusz Ambor i Grzegorz W¹siewski.
Promocjê zakoñczy³o spotkanie towarzyskie, podczas którego Jan Burakowski podpisywa³ ksi¹¿kê. Pierwszy raz zdarzy³o siê, ¿e przygotowane do sprzeda¿y
egzemplarze znik³y w przeci¹gu kilku chwil. Osoby, które
nie zdo³a³y zakupiæ ksi¹¿ki nie musia³y na szczêœcie zbyt
d³ugo czekaæ, bo Autor po kilkunastu minutach wróci³ z
domu ze stosem nowiutkich woluminów, które równie¿
sprzeda³y siê w jednej chwili.

Imponuj¹cy dorobek pisarski, osobowoœæ, kultura,
ogromna erudycja, odwaga w wyra¿aniu pogl¹dów, to
wszystko sprawia, ¿e Jan Burakowski to dziœ jedna z wa¿niejszych postaci ¿ycia kulturalnego Sierpca, zas³uguj¹ca
na szczególne uznanie i podziw. Sam¹ twórczoœæ pisarza
podsumowa³ najlepiej podczas spotkania dr Andrzej Bogucki z Konfraterni Sierpeckiej, mówi¹c, ¿e z publikacjami
Jana Burakowskiego mo¿na siê nie zgadzaæ, ale nie jest
mo¿liwe by przejœæ obok nich obojêtnie.
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