
Dawno temu, zbyt dawno, by się przyznać, kiedy to właściwie było, pisa-

łem maturalne wypracowanie z języka polskiego. Chodziło w nim o scha-

rakteryzowanie najwybitniejszego polskiego dramatu. Wybór nie był prosty,

ale ostatecznie stanęło na Weselu Stanisława Wyspiańskiego. Nie pamię-

tam już, czy wśród różnych motywów, jakie wówczas przychodziły do mej

skołowanej głowy, znalazł się dialog poety z panną młodą, kończący się

wskazaniem na serce i stwierdzeniem a to Polska właśnie. Po całym świe-

cie – zaczyna się ów dialog – możesz szukać Polski, panno młoda,/ I nig-

dzie jej nie znajdziecie. To może i szukać szkoda – komentuje panna młoda.

Chyba jednak nie szkoda. 

Szczególnie w ostatnich trzech stuleciach polskie dzieje tak się układały,

że wielu Polaków znalazło się poza zmiennymi przecież granicami kraju.

Pozostały pamiątki po ich obecności. Pamiątki te, czasem cenne z punktu

widzenia artystycznego pomniki, nie zawsze zostały dobrze przyjęte przez

gospodarzy ziem, na których znaleźli się Polacy. Często zapomniane, nie-

kiedy celowo niszczone, by zatrzeć polskie ślady, stopniowo znikały z na-

szej pamięci kulturowej. Dobrze się więc stało, że wreszcie zdecydowano

się na zebranie rozproszonych dotąd inicjatyw mających na celu inwenta-

ryzację i roztoczenie fachowej opieki nad polskimi miejscami pamięci za

granicą. Nie chodzi przecież o sypanie soli w oczy niechcących tej pamięci

cudzoziemców, lecz o wskazanie na wspólne dziedzictwo historyczne

dawnej Rzeczypospolitej, które powinno nas raczej łączyć z sąsiadami ze

Wschodu, niż dzielić. W przypadku krajów Zachodu zaś chodzi o przypo-

mnienie wkładu Polaków w tamtejszą historię i kulturę oraz promowanie

Polski za granicą. O tym, że jest o co dbać, świadczą zamieszczone w tym

numerze teksty.
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