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2017 roku cały świat obchodził 500–lecie
Reformacji. 500 – lecie Reformacji i będąca
znaczącym wydarzeniem, wydana w 2016–
–2017 dwu tomowa edycja listów Czapski–Hering, (Józef
Czapski / Ludwik Hering, Listy 1939–1982. T.I, II „Biblioteka Mnemosyne”, Gdańsk, Fundacja Terytoria Książki,
2016–2017) – to bohaterowie bieżącego numeru.
Co mogą mieć ze sobą wspólnego, poza datą 2017, w której pojawiły się na horyzoncie naszego myślenia – zebrane
teksty o Petersburgu Czapskiego, jego listy, in edita, publikowane tu po raz pierwszy fragmenty jego dziennika wojennego,
opowiadania Ludwika Heringa, ich korespondencja i zebrane rozważania o kulturowych (teologicznych, filozoficznych,
socjologicznych, obecnych w muzyce i literaturze, w sztuce)
konsekwencjach i znaczeniu Reformacji nie tylko w kulturze
światowej, kulturze Europy ale i Polski? – Z pewnością mogą
być wstępem do głębszej refleksji o antropologii wielokulturowej pamięci. Refleksji jakże potrzebnej w roku, w którym
obchodzimy 100–lecie Odzyskania Niepodległości i Odrodzenia Państwa Polskiego. Nie sposób przywoływać znów,
jak mantry, listy setek nazwisk, postaci i wielkich wydarzeń
związanych z wkładem żywiołu „innowierców”, protestantów, ewangelików, luteran, kalwinów, metodystów (wziąwszy
choćby pod uwagę w tym ostatnim przypadku amerykańskie
misje przybywające po 1918 i po wojnie polsko-bolszewickiej
z pomocą charytatywną) do historii i kultury polskiej, do budowania i odbudowywania, odradzania się jej państwowości.
Nie sposób, tak ze względu na brak miejsca, jak i świadomość
tego, że podobne kolejne upominanie się byłoby uwłaczaniem owej pamięci wielokulturowości, różnorodności wyznaniowej, etnicznej, narodowej, składającej się na istotę polskiego obywatelstwa i smak polskości. Polskiej tożsamości,
doświadczanej w jej państwowym, regionalnym, lokalnym,
zarówno w tej Wielkiej Ojczyźnie i składających się na nią
małych ojczyznach – ich i Jej wieloetnicznym, wielonarodowym i wielowyznaniowym wymiarze. Wystarczy zatem, że
poprzestaniemy na przypomnieniu, mających tak wielkie zasługi i znaczenie dla języka polskiego i polskiej kultury ewangelików: Mikołaja Reja, Samuela Bogumiła Lindego (autora
pierwszego monumentalnego słownika języka polskiego), czy
wspomnieniu wydarzeń takich jak wydanie ewangelickich
przekładów Biblii Brzeskiej i Gdańskiej, lub ograniczając się
już tylko do naszej etnograficznej dziedziny, że wspomnimy
o ewangelikach – Oskarze Kolbergu, czy Janie Stanisławie
Bystroniu. Gdy mowa o antropologii wielokulturowej pamięci, nie sposób nie myśleć o niezapomnianej multimedialnej
wystawie, zorganizowanej przez Muzeum Historii Polski,
prezentowanej na Zamku Królewskim w Warszawie w 2012
roku: Pod wspólnym niebem. Rzeczpospolita wielu narodów,
wyznań, kultur (XVI–XVIII w.), i towarzyszącej jej książcekatalogu pod tym samym tytułem pod redakcją Michała
Kopczyńskiego i Wojciecha Tygielskiego1. Wystawie ukazującej udział i obecność różnorodnych grup narodowych
i wyznaniowych (Rusini, Żydzi, Litwini, Łotysze, Estończycy,
Niemcy, Ormianie, Tatarzy, Karaimi) w tworzeniu fenomenu
jakim była dawna Rzeczpospolita Obojga Narodów – jedno

Zbigniew
Benedyktowicz

Pod wspólnym niebem?
z najbardziej zróżnicowanych językowo, wyznaniowo i kulturowo państw wczesnonowożytnej Europy. Wszystkie te tropy
składające się na polską tożsamość, związaną z wielokulturowością, otwartością, tolerancją, gościnnością warte są przypomnienia zwłaszcza dzisiaj, w dobie jednostronnej „czysto”
narodowej (endeckiej), nacjonalistycznej, megalomańskiej,
ksenofobicznej narracji „patriotyzmu”, dopuszczającej do
głosu nawet i oenerowsko-faszystowskie hasła w tzw. „marszach Niepodległości”. Mamy świadomość, że bieżący numer
jest jedynie przyczynkiem do tego wielkiego rozdziału w antropologii pamięci, jakim jest w naszym polskim doświadczeniu kwestia wielokulturowej pamięci. Warto na koniec
tego wprowadzenia przywołać jeszcze jeden trop wskazany,
niegdyś przez późniejszego senatora III Odrodzonej i Niepodległej Rzeczypospolitej, wielkiego Wilnianina Stanisława
Stommy w jego pamiętnym eseju2 – wiersz Cypriana Kamila
Norwida Moja Ojczyzna3:
Kto mi powiada, że moja ojczyzna:
pola, zieloność, okopy,
Chaty i kwiaty, i sioła – niech wyzna,
Że – to jej stopy.
[…]
Ojczyzna moja n i e s t ą d wstawa czołem;
Ja ciałem zza Eufratu
A duchem sponad Chaosu się wziąłem:
Czynsz płacę światu.
Naród mię żaden nie zbawił ni stworzył;
Wieczność pamiętam przed wiekiem;
Klucz Dawidowy usta mi otworzył,
Rzym nazwał człekiem.
Przypisy
1
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