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Czy da siê dzisiaj obroniæ ideê S³owiañszczyzny?
J
an Burakowski w latach 90-tych ubieg³ego wieku
obdarzy³ nas kilkoma zbiorami opowiadañ („Najpiêkniejsza dziewczyna i inne opowieœci”, „Trochê za du¿o szczêœcia”, „Œlady naszych stóp”, „Bardzo stare lustro”, „Przypadek
ze skutkiem do¿ywotnim”). Dla przypomnienia - dwa pierwsze
z nich tematycznie wi¹za³y siê z Sierpcem. W wieku XXI Jan
Burakowski podzieli³ sw¹ energiê twórcz¹ miêdzy pracê nad
histori¹ lokaln¹ („Kronika Sierpca i ziemi sierpeckiej” - wydanie
II, „Sierpczanie Tysi¹clecia”, „Ziemia Sierpecka znana i nieznana. Informator historyczno-krajoznawczy” – pisane wraz z
¿on¹ Halin¹) a osobiste wypowiedzi o charakterze historycznopublicystycznym dotycz¹ce najnowszej historii Polski („Od Ludowej do Kapitalistycznej. T³o polityczno-spo³eczne, zyski i
ocena transformacji ustrojowej w Polsce”, „Cena d³ugiej drzemki na zapiecku Europy. Refleksje nad determinantami historii
Polski”, „Uczniowie czarnoksiê¿nika. Jaruzelski, Kuroñ, Rakowski i ich czasy”, „Wojciech Jaruzelski jako podmiot i przedmiot historii”). Rok bie¿¹cy przyniós³ jego kolejn¹, wydan¹
przez Towarzystwo Przyjació³ Ziemi Sierpeckiej, ksi¹¿kê.
nspiracj¹ do napisania „Polski.Rosji.S³owiañszczyzny” by³y dla Jana Burakowskiego uwagi XIXwiecznego historyka tzw. szko³y krakowskiej, Micha³a Bobrzyñskiego2, charakteryzuj¹ce wielkoœæ terytorialn¹ I Rzeczypospolitej, która, jak wiemy z koñcem XVIII wieku zniknê³a na 5
pokoleñ z mapy Europy. Jan Burakowski przez 25 lat gromadzi³
materia³y i doprecyzowywa³ swe stanowisko odnoœnie tej
jednej z istotniejszych zagadek naszej historii. Efektem
wieloletniej pracy jest wspomniana ksi¹¿ka.
an Burakowski w pocz¹tkowych rozdzia³ach ksi¹¿ki
zapoznaje czytelnika z syntetycznym ujêciem dziejów ludów s³owiañskich od VI wieku n.e. pr¹cych znad Dniepru
na zachód, pó³noc i po³udnie. W IX i X wieku wœród plemion
s³owiañskich zaczê³y siê kszta³towaæ dwa du¿e organizmy
pañstwowe: Ruœ Kijowska i pañstwo Polan. We wczesnym
œredniowieczu pañstwa te przesz³y szybki proces centralizacji.
Polska po œmierci Krzywoustego w 1118 r. popad³a w rozbicie
dzielnicowe trwaj¹ce do 1339 roku – do koronacji £okietka na
króla. Ruœ dosta³a siê na blisko 300 lat w niewolê mongolsk¹,
zrzucon¹ dopiero przez Iwana III w 1480 r. Rozwój obu organizmów pañstwowych potoczy³ siê odmiennie. Idea Iwana Kality
o zbieraniu ziem ruskich pod przewodnictwem Moskwy znalaz³a zdolnych wykonawców w osobach Iwana GroŸnego, Piotra I,
Katarzyny II i da³a w koñcu XVIII wieku taki wynik, ¿e wszystkie
„ziemie ruskie” zosta³y zebrane, a Rosja sta³a siê pierwszorzêdnym graczem politycznym w Europie. Rzeczypospolita
Obojga Narodów wówczas ju¿ nie istnia³a podzielona miêdzy
dwa kraje niemieckie i jeden rz¹dzony przez Niemców, jak
trafnie opisa³ tê sytuacjê Pawe³ Jasienica. Przedtem jednak

dziêki po³¹czeniu Korony i Litwy I Rzeczypospolita w XVI wieku stanê³a w pierwszym rzêdzie pañstw Starego Kontynentu.
Rosja ros³a w si³ê dziêki nieustannym podbojom, utrzymywaniu silnej w³adzy centralnej, swobodzie rozwoju miast i
umiejêtnym zagospodarowaniu Kozaczyzny.
zeczypospolit¹ zniszczy³a szlachta, która liczy³a
10% populacji pañstwa (na Mazowszu 25%) i tylko
siebie uwa¿a³a za naród. Pilnie strzeg³a swoich przywilejów
wymuszanych na kolejnych królach elekcyjnych po wygaœniêciu dynastii Piastów w 1370 roku. Hamowa³a rozwój miast i w
pogoni za zyskiem zwiêksza³a ucisk ch³opstwa. Wynaturzenia
demokracji szlacheckiej doprowadzi³y pañstwo do upadku.
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XX wieku Rosja przesz³a znaczne przeobra¿enia, ale nadal na pocz¹tku XXI wieku jest potêg¹
mimo terytorialnych okrojeñ w wyniku rozpadu Zwi¹zku Radzieckiego i usamodzielnieniu siê dawnych republik sowieckich, jej ustrój polityczny jest centralistyczny, ale fasadowo
nawi¹zuje do zasad demokracji.
Polskê na mapê Europy przywróci³y wydarzenia z okresu I
wojny œwiatowej, a jej granice zosta³y skorygowane w wyniku
II wojny ze znacznym przesuniêciem na zachód. W latach
1944-1989 Polska by³a pañstwem zwasalizowalizowanym
przez Rosjê, ale od 20 lat jest niepodleg³a, demokratyczna,
wolnorynkowa, zwi¹zana sojuszami wojskowymi i gospodarczymi z krajami Zachodu.
To wszystko wiemy. Jest to wiedza zobiektywizowana i nie
budz¹ca w¹tpliwoœci, dodatkowo podana w dobrym pisarskim
stylu. Gdyby na tym ksi¹¿ka siê koñczy³a, przypomina³aby
wiele innych wypowiedzi na ten temat.
an Burakowski stawia jednak tezy, które na tle jego
poprzednich ksi¹¿ek publicystycznych bêd¹ dla czytelnika zrozumia³e, ale czytelnika nieprzygotowanego zaskocz¹. Jan Burakowski sugeruje, ¿e elity rz¹dz¹ce Polsk¹ niepo-
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Jan Burakowski, Polska.Rosja.S³owiañszczyzna. Powstanie i rozwój pañstw – fakty i mity, Sierpc 2009.
Wed³ug wypowiedzi Autora podczas promocji ksi¹¿ki w dniu 14 czerwca 2009 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Serpcu.
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