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inęło zaledwie piętnaście lat od obchodzonych po raz pierwszy w Polsce
Europejskich Dni Dziedzictwa, a już nie można byłoby wyobrazić sobie
kalendarza miłośnika zabytków bez wypełnionego licznymi atrakcjami
września – miesiąca dopiero od niedawna tak jednoznacznie kojarzącego się
z tym dorocznym świętem. W tym roku rozpoczynamy już więc szesnastą edycję
EDD. Jej niezwykle pojemne i nośne hasło – to „Korzenie tradycji. Od ojcowizny do
ojczyzny”. Jak je rozumieć?
Według Aleksandra Brücknera od słowa „ojciec”
utworzono inne – „ojczyzna”, które „pierwotnie «ojcowiznę»
znaczyło, tak że Orzechowski a za nim inni w 16. wieku
dla «ojczyzny» łacińskiego terminu «patria» używali”
(Aleksander Brückner, Słownik etymologiczny języka
polskiego, Kraków 1927, s. 377). Witold Doroszewski
w „ojcowiźnie” widzi raczej „ziemię, majątek dziedziczony
po ojcu; majątek należący od wielu lat do jednej rodziny”,
a dla „ojczyzny” przyjmuje przejrzystą definicję: „kraj,
w którym się ktoś urodził i który jest krajem jego rodaków” (Słownik języka polskiego,
t. V, Warszawa 1963, ss. 896, 898).
W definicjach tych nie ma więc miejsca na objaśnienie mozolnego, często
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trudnego
i pełnego niebezpieczeństw, obarczonego licznymi wyrzeczeniami
i tragicznymi (w skali już nie jednostki, lecz całego narodu) wydarzeniami
historycznego procesu dochodzenia od ojcowizny do ojczyzny. Tym zajmuje się
historia, w szczególności historia społeczeństw. Ale tegoroczne hasło Europejskich
Dni Dziedzictwa podpowiada nam jeszcze, że rozglądając się wokół siebie dobrze
byłoby zacząć od poszukiwania tego, co możemy nazwać „korzeniami tradycji”.
Obie więc części tegorocznego hasła pozostawiają wszystkim tym, którzy
rozumieją wymienione słowa, wiele przestrzeni do wypełnienia. Tak też pojmujemy
i my obecne przesłanie EDD – w każdym z artykułów w numerze można znaleźć
i „tradycję” i „jej korzenie”, i „ojcowiznę” i „ojczyznę”, a nawet to, co nazywamy
„patriotyzmem”.
Poza artykułami przygotowanymi z okazji Europejskich Dni Dziedzictwa,
tym razem dla wszystkich chętnych mamy jeszcze jedną niespodziankę. To
zaproszenie na zorganizowaną przez Towarzystwo Opieki nad Zabytkami
w Ermitażu w warszawskich Łazienkach Królewskich wystawę prac Romana
Muchy, artysty plastyka, dobrze znanego naszym czytelnikom. Na wystawie
będzie można zobaczyć – w większości w postaci oryginalnych linorytów,
miedziorytów i rysunków – wiele zabytkowych cerkwi, drewnianych kościółków
i innych bardziej lub mniej znanych zabytków. Bilet wstępu niepotrzebny! Wernisaż
już 4 września (czwartek) o godz. 14.00! Wystawa będzie czynna do końca
miesiąca.
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