Relacja z dnia 29 marca 2016 – „ CZYM JEST GENEALOGIA ?”
Pierwsze spotkanie rozpoczynające cykl „Genealogia w
Ursynotece” a spotkania będzie prowadził dr Andrzej Nowik,
wiceprezes Polskiego Towarzystwa Genealogicznego.
Tematem pierwszego spotkania były zagadnienia genealogia a
historia rodzinna i nauki pomocnicze historii, genealogia w Biblii i w
kulturze polskiej – szlacheckiej, mieszczańskiej i chłopskiej, genealogia
naukowa a genealogia jako hobby.
Genealogia – wyraz pochodzący z języka greckiego:
genea – „ród” i logos - „wiedza”, czyli wiedza o rodzinie.
Genealogia – badanie historii rodzinnej: pochodzenia rodzin,
ich losów na przestrzeni wieków oraz pokrewieństwa i powinowactwa
zachodzącego między nimi. Wyniki poszukiwań są najczęściej
przedstawiane w formie drzewa genealogicznego które może mieć
różną formę. Ale zawsze drzewo genealogiczne zaczynamy od dołu czyli od założycieli danego rodu.
Genealogia powstała jako nauka o rodach i ich
pochodzeniu. W dawnych wiekach, gdy pochodzenie
decydowało o majątku, prawie jak i pozycji społecznej,
badania genealogiczne były bardzo ważne dla rządzących.
Rodziny królewskie w Europie używały genealogii kiedy
wnosiły pretensje do tronów w innych państwach.
Każdorazową zmianę na tronie jak również panowanie na
danym terenie musiało być jakoś udowodnione. Zwykle
agresor stwierdzał swoje pokrewieństwo z „prawowitymi
władzami” danego terenu, a w praktyce bardzo rzadko
miało
miejsce zagrabienie danego państwa bez dobrze
brzmiącego powodu. Niebywałe znaczenie genealogii
miało miejsce wtedy, gdy był okres bezkrólewia lub w
bardziej lokalnych sporach magnatów czy szlachty –
wówczas pokrewieństwo i możliwość jego udowodnienia
miało znaczenie decydujące. I tak władza i poważanie to
były jedne z motywów przygotowania drzewa
genealogicznego.
I tak dochodzimy do dnia dzisiejszego i
dzisiejszych motywów powstawania drzewa genealogicznego. Dla wielu jest to na pewno fascynująca
przygoda, rozwiązywanie tajemnic z naszej przeszłości i odkrywanie często zaskakujących powiazań
rodzinnych. Życie codzienne naszych protoplastów, ich radości i smutki mogą nas czegoś nauczyć – a
na pewno skłonią do zastanowienia się nad losami ludzkimi. Jest to też czas na spotkania rodzinne, z
niektórymi na pewno po raz pierwszy w życiu, na podróże do miejsc narodzin naszych przodków.
Rozwiązujemy ciekawą układankę, tym ciekawszą, że są to ślady historii naszego pochodzenia.

A według starożytnych Rzymian – historia jest wielką nauczycielką życia.

