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Drodzy Czytelnicy,
Kolejny numer „Obyczajów" dociera do Was u począ tku nowej rzeczywistoś ci, okreś lonej 
wynikiem majqcego niedawno miejsce narodowego referendum. To takż e poczqtek nowego 
rozdziału w historii naszego pisma, którego wydawcq bę dzie odtqd Oś rodek „Brama Grodzka -  
Teatr NN". Wokół POCZĄ TKU postanowiliś my zatem zgromadzić  nasze wypowiedzi, tym 
bardziej, ż e czytaniu ich towarzyszyć  Wam bę dq poczqtki upalnego i niecierpliwego lata.

DO EUROPY wracać  bę dziemy zapewne z róż nymi uczuciami 
i oczekiwaniami, zawsze jednak — mamy nadzieję  — z pamię cią
0 własnym dziedzictwie kulturowym. Odkrywaniu bogactwa małej 
ojczyzny poś wię ca swoją  wypowiedź  Joanna Zę tar, przedstawiają c 
założ enia projektu „Zapomniana Przeszłoś ć  -  Wielokulturowe Tradycje 
Lubelszczyzny”.

TA NIEZWYKŁA KRAINA, bę dą ca niegdyś  miejscem przenikania się  kul�
tur, narodów i religii, ale takż e miejscem szczególnie tragicznych 
wydarzeń  II wojny ś wiatowej, należ y obecnie do najsłabiej rozwinię tych 
gospodarczo regionów Polski.

ZANIM STANIEMY SIĘ  pełnoprawnym członkiem Wspólnoty Europe�
jskiej warto jednak odpowiedzieć  sobie na pytanie „kim jesteś my?”. 
Wiesław Theiss przypomina w  tym celu sylwetkę  Heleny Radliń skiej, w  jej 
myś li szukają c począ tków naszego najbardziej wartoś ciowego dziedzictwa.

PIELĘ GNACJI pamię ci o począ tkach poś wię cona jest takż e 
wypowiedź  Anny Sieradzkiej z cyklu „Moda polska” -  Autorka przy 
pomina wyglą d tradycyjnego XVIII-wiecznego ubioru narodowego, 
zwłaszcza tym, którzy już  niezbyt potrafią  odróż nić  ż upan od kontusza... 
Anna Pachocka ukazuje natomiast „od kuchni” ż ycie XIX-wiecznego 
dworu. Zachę camy do lektury nie tylko smakoszów, ale wszystkich zain�
teresowanych tradycjami polskiego stołu.

ODLEGŁE POCZĄ TKI naszych tradycji przechowywane są  takż e
w  legendach, takich jak ta, o której wspomina Halina Solecka, objaś �
niają c symbolikę  palmy wielkanocnej i czę sto wykorzystywanej przy jej 
tworzeniu wierzby.

ROWNIE PIĘ KNĄ  legendę , dotyczą cą  powstania niezwykłego kom�
pleksu jedenastu koś ciołów wykutych w  skalnych zboczach północ�
nej czę ś ci Etiopii, przytacza w  swojej relacji z podróż y Marta Kubiszyn. 
Jeś li wierzyć  legendzie, koś cioły Lalibeli to owoc wspólnej pracy ludzi
1 aniołów. Zapewne tym ostatnim zawdzię czano, ż e nie powtórzył się  epi�
zod znany z historii wież y Babel.

O TYM, JAK RÓŻNYMI JĘ ZYKAMI porozumiewają  się  mę ż czyź ni
i kobiety i na jakie trudnoś ci napotykają  od począ tku w  swojej 
konwersacji, pisze Agnieszka Kluba, koń czą c jednak swoją  wypowiedź  
optymistycznym akcentem nadziei na wzajemne porozumienie, czy moż e 
raczej zrozumienie naszej odrę bnoś ci.

KIM JESTESMY? Począ tkiem odpowiedzi na to pytanie moż e okazać  
się  spojrzenie na rozgwież dż one letnie niebo, jak próbuje nas o tym 
przekonać  Dariusz Magier. Na pewno jednak bę dzie to trudne i bolesne 
dla tych, którzy dorastają  w  pozbawionych pamię ci i poezji blokowiskach. 
Przekonują co i sugestywnie pisze o tym Jadwiga Miziń ska, przywołują c 
ś wiat dawnych strychów i piwnic, w  których zawsze znalazło się  miejsce 
dla „zepsutych zegarów” i „niemych skrzypiec -  pę knię tych bez grajka...” . 
Tekstem o domu, w  którym niezbę dna jest zarówno przestrzeń  dla 
pamią tek przeszłoś ci, jak i troskliwej uwagi skierowanej w  przyszłoś ć , 
zamykamy kolejny numer „Obyczajów”, zachę cają c Was do lektury tej 
wypowiedzi na dobry począ tek.
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