


- Q - Tych, którzy cenili „Scriptores Schol- 
arum - kwartalnik uczniów i nauczycieli 
oraz ich Przyjaciół” pragnę  uspokoić : zbie�
ż noś ć  tytułów nie jest przypadkowa. Wrę cz 
przeciwnie, „Scriptores” stanowi kontynu�
ację  tamtego pisma (stą d niniejszy zeszyt 
nosi numer kolejny po ostatnim, 26. 
numerze „Scriptores Scholarum”, który 
ukazał się  jesienlą  2000 roku). Kontynuacją  
była przerwa w  jego wydawaniu, reforma 
szaty graficznej i wszelkie inne zmiany.

Jedną  z podstawowych zmian w  piś �
mie była rezygnacja z wysuwania na plan 
pierwszy stricte oś wiatowych ambicji na 
rzecz bardziej uniwersalnej edukacji spo�
łecznej oraz całkowite zwią zanie pisma 
z działalnoś cią  wydawcy, Oś rodka „Brama 
Grodzka - Teatr NN”, który od począ tku 
istnienia pozostaje wierny tytułowi swo�
jego pierwszego programu „Pamię ć  - Miej�
sce - Obecnoś ć ’. Choć  Oś rodek prowadzi 
wiele róż norodnych projektów, zawsze 
moż na je usytuować  mię dzy tymi trzema 
poję ciami. Tworzą  one całoś ć , swoisty 
„ideogram”, trójką t wzajemnego przenika�
nia się  i relacji. Co prawda trzywyrazowe 
tytuły są  doś ć  popularne, ale rzadko który 
bywa odkrywczy i wnosi coś  nowego. 
Próba czasu, jaką  z powodzeniem przesze�
dł ten program w  Oś rodku, dowodzi, ż e 
hasło „Pamię ć  - Miejsce - Obecnoś ć ” nie 
tylko ładnie brzmi. Są dzę , ż e wyznacza

ono trzy osie, trzy wymiary tej samej, 
odrę bnej i realnej przestrzeni aksjologi�
cznej, która z róż nych wzglę dów jest 
szczególnie waż na w  naszej czę ś ci ś wiata 
i momencie historii. Zgłę bianiem tej 
przestrzeni chcielibyś my się  zają ć  w  „Scri- 
ptores”. Czytelnik lubią cy mniej abstrak�
cyjny ję zyk znajdzie na stronie tytułowej 
uproszczoną , ale bardziej konkretną  wer�
sję  podtytułu pisma: „laboratorium pamię ci
- małe ojczyzny - spotkania kultur”. Na 
pewno znajdzie się  wiele okazji, aby bliż ej 
omówić  te hasła. Gdzieś  pomię dzy nimi 
sytuuje się  tematyka, która również  bę dzie 
się  przewijać  w  „Scriptores”, zwią zana 
z samorzą dnoś cią , mediami i edukacją , 
tymi bardzo już  namacalnymi wymiarami, 
które dają  o sobie znać , gdy pomysły 
zwią zane z pamię cią , miejscem i obecnoś �
cią  chce się  wprowadzić  w  czyn.

Pierwszy z dwóch zeszytów „Scrip- 
tores” poś wię conych polsko-ż ydowskiemu 
Lublinowi. Numer jest przeznaczony dla 
współczesnego polskiego czytelnika i ma 
charakter edukacyjny. Jego celem jest 
zwrócenie uwagi na ż ydowską  społecz�
noś ć , która przez ponad 400 lat była czę ś �
cią  Lublina, współtworzyła to miasto (oraz 
setki jemu podobnych miast i miasteczek), 
w  czasie wojny została zniszczona, a dziś  
jest całkiem zapomniana. Niewą tpliwie 
stało się  tak ze wzglę du na polityczną  
sytuację  Polski, luki w  nauczaniu historii 
i resentymenty, ale dziś  ten stan jest umac�
niany przez wpływ masowej kultury me�
diów, która nie sprzyja rozwojowi toż sa�
moś ci opartej na historii miejsca, w  którym 
się  ż yje.

Jest prawdą  czę sto przypominaną , 
ż e „przez ponad 400 lat stanowili oni 
prawię  połowę  mieszkań ców miasta”. 
Co jednak ten fakt oznaczał w  prak�
tyce? Kim byli owi „Lubelscy Ż ydzi”? 
Czy moglibyś my - przeprowadzają c 
swoisty eksperyment mentalny - zna�
leź ć  z nimi wspólny ję zyk?

Wydawcą  pisma jest Oś rodek „Brama 
Grodzka -  Teatr NN”. Jego działalnoś ć  
inspirowana jest historią  Bramy Grodzkiej, 
bę dą cej niegdyś  przejś ciem z miasta 
chrześ cijań skiego do ż ydowskiego.
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