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TRYUMF S£OWIAÑSZCZYZNY
Uwagi na marginesie ksi¹¿ki Jana Burakowskiego „Polska. Rosja. S³owiañszczyzna”

Nie wnikaj¹c w wielce naukowe dywagacje na
temat tworzenia siê S³owiañszczyzny, mo¿na przyj¹æ
za pewnik, ¿e pañstwo Lechitów stworzy³ Boles³aw
Chrobry. Natomiast protoplast¹ Rosji, który sformu³owa³ dziejowe has³o - obowi¹zek zjednoczenia ziem
ruskich by³ ksi¹¿ê moskiewski /od 1328 r./ Iwan Kalita.
To on „dziêki ostro¿nej polityce i konsekwencji w dzia³aniu, wzbogaci³ pañstwo i powiêkszy³ jego obszar”.
Natomiast Boles³aw Chrobry, z którego panowaniem wi¹¿e siê pocz¹tek mitu Polski mocarstwowej,
sprawia³, ¿e przed mieczem Polan dr¿eli wszyscy
s¹siedzi. Nie by³o to dobre zachowanie. Zauwa¿y³ i
opisa³ to z detalami Autor. A mo¿e na postawê wojowniczego Chrobrego tak Ÿle wp³ywali pobliscy Germanie?
W przeciwieñstwie do Chrobrego Iwan Kalita, na
pewno przyjacielsk¹ perswazj¹ przekonywa³ pañstewka, ksiêstwa, narody do zjednoczenia siê z s³owiañsk¹
Moskw¹. Szkoda, ¿e Autor opracowania nie przytoczy³
choæby drobnego przyk³adu „ostro¿nej polityki” Iwana
Kality. Bo to, ¿e ¿adne z s¹siadów Moskwy nigdy nie
czu³o siê zagro¿one, to oczywiste, o tym mo¿e œwiadczyæ stosunek narodów kaukaskich do Rosji, ZSRR i
Federacji Rosyjskiej /jeszcze dziœ/.
W wieku XIX-tym zarysowa³a siê realna perspektywa bratniej wspó³pracy Polski z Rosj¹ - b¹dŸ to
na drodze unii personalnej, b¹dŸ jako pañstwa podporz¹dkowanego Rosji z szerok¹ autonomi¹. Na Kongresie Wiedeñskim w 1815 r. utworzono Królestwo Polskie
zwi¹zane uni¹ personaln¹ z Rosj¹ - co z natury rzeczy
stwarza³o mo¿liwoœæ wspólnoty s³owiañskiej. Car
Aleksander I nada³ konstytucjê Królestwu Polskiemu.
Konstytucja stanowi³a, ¿e Królestwo Polskie bêdzie
monarchi¹, pozostaj¹c¹ w unii z Rosj¹. Zawsze królem
Polski mia³ byæ car Rosji. W³adza wykonawcza mia³a
spoczywaæ w rêkach króla. Król-car mianowa³ swego
namiestnika. Rada Administracyjna Królestwa, bêd¹ca
rz¹dem, mia³a pracowaæ pod przewodnictwem namiestnika - carskiego brata, Wielkiego Ksiêcia Konstantego, a tak¿e „carskiego pe³nomocnika” Niko³aja
Nowosilcowa /obaj na pewno byli wyznawcami idei
S³owiañszczyzny/. W latach 1815-30 Nowosilcow,
komisarz pe³nomocny cara Aleksandra, kierowa³ tajn¹
policj¹. Jako zdecydowany zwolennik autonomii Królestwa, zwalcza³ polskie ruchy wolnoœciowe, a wiêc
antys³owiañskie. Ta polityka doprowadzi³a do Powstania Listopadowego, realizowanego oczywiœcie
przez elementy antys³owiañskie. D³ugi ci¹g zbrojnych
wyst¹pieñ polskich elementów antys³owiañskich zniszczy³ w XIX wieku pó³suwerenne pañstwo polskie, wspaniale wspó³istniej¹ce z najbardziej „demokratycznym”
w Europie tego okresu ustrojem carskiej Rosji.
W ramach walki z germanizacj¹ Rada Najwy¿sza ZSRR w 1939 r. wyda³a dekret nadaj¹cy przymu-

sowe obywatelstwo sowieckie by³ym obywatelom
polskim, którzy znajdowali siê na terenach zachodnich
okrêgów Ukrainy i Bia³orusi, w chwili gdy sta³y siê one
czêœci¹ ZSRR. W roku 1940 - s³owiañski ZSRR wyzwoli³ Litwê, £otwê, Estoniê, Besarabiê, pó³nocn¹ Bukowinê, zagro¿one germanizacj¹. Przy tej okazji prowadzono wymianê miejscowych narodów na rdzennie
s³owiañskich Rosjan. Wcielano w ¿ycie idee s³owiañskie, dokooptowuj¹c s³owianofilów do rz¹dów „wyzwolonych krajów”, stwarzaj¹c tym samym warunki dla
rozszerzenia siê S³owiañszczyzny. W 1940 r. ZSRR
anektowa³a pañstwa ba³tyckie, przekszta³caj¹c je w
republiki sowieckie. Rada Najwy¿sza ZSRR przyjê³a
3.08.1940 r. oficjalnie „proœbê” Litwy o wcielenie w
sk³ad republik sowieckich. W podobny sposób zosta³y
zaanektowane £otwa /5.08/ i Estonia /6.08/, powiêkszaj¹c tym samym wielk¹ rodzinê krajów s³owiañskich.
Rzeczników niezale¿noœci spotka³y represje, zsy³ki,
eksterminacja.
Rola Rosji w renesansie S³owiañszczyzny jest tu
wyraŸnie widoczna - jest nie do przecenienia. Od X
1939 do VI 1941 r. wywieziono z by³ych wschodnich
terenów Polski ponad 1,5 miliona osób, w tym dzieci i
starców. Czy nale¿y rozumieæ, ¿e masowe wywózki
Polaków, to przejaw troski o uchronienie ludnoœci
polskiej przed zbrodniarzami hitlerowskimi. Czy mo¿e
w ramach rozszerzania S³owiañszczyzny czo³owy
s³owianofil Józef Stalin po prostu przemieœci³ m.in.
polskich S³owian na Syberiê, do Kazachstanu i do
innych republik, rozszerzaj¹c w taki sposób S³owiañszczyznê na wschód i w g³¹b Azji. A w 1945 r. przesun¹³
granicê S³owiañszczyzny nad £abê i tym samym podj¹³
szlachetn¹ walkê przekszta³cenia Germanów w s³owianofilów w by³ej. NRD. Rozszerzaj¹c wp³ywy
s³owiañskie na kraje œrodkowowschodniej Europy,
zwalcza³ reakcyjne pozosta³oœci, bêd¹ce pod wp³ywem
zachodnich kapitalistów, odwiecznych wrogów
S³owiañszczyzny.
Ale i wspó³czeœnie s¹ wielcy s³owianofile, którzy
nie tylko umacniaj¹ S³owiañszczyznê w Europie i Azji,
ale nawet próbuj¹ j¹ rozszerzaæ na innych kontynentach i to z powodzeniem. Tak. Idea s³owianofila
Stalina zapanowania S³owiañszczyzny w œwiecie mo¿e
siê udaæ. Wiêc w³¹czmy siê i my w te dzia³ania ku
chwale S³owiañszczyzny.
Sierpc 31.08.2009 r.
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