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Szanowni Czytelnicy!
Zadomowieni w tradycji europejskiej i wydobywający z jej bo-

gactwa nova et vetera, chcemy dawać wyraz naszej wspólnej pasji  
w eksponowaniu piękna należących do nas korzeni, dziedzictwa kul-
turowego – począwszy od starożytności klasycznej, a skończywszy na 
„dziś” trzeciego millennium. Prezentowane tu treści świadczą o ich gło-
sicielach – inaczej być nie może. Ref leksją ogarniamy więc dziedzictwo 
kulturowe i narodowe oraz tradycję wspólnych ideałów, które naszym 
zdaniem zasługują na szczególną ochronę i afirmację. Świadomi tego, 
że tradycja należy do nas, a jej trwałość i współczesny kształt od nas, 
jesteśmy otwarci i zaangażowani w dialog z każdym, kto czuje się za-
kotwiczony w cywilizacji łacińskiej, docenia jej przymioty, pogłębia 
wiedzę na jej temat i odczuwa nieodpartą chęć manifestowania swoich 
poglądów w sieci i na papierze. Zapraszamy zatem do współtworzenia 
obywatelskiej, stowarzyszonej przestrzeni „Tradit io”.

Interesującej lektury!

Dorota Kumorek,

Red. naczelna „Traditio”

Słowo od Redakcji



Granice kosmosu przebiegają w nas samych

Michał Heller

MORALIA
Karolina Tytko

Samo przeczucie, że szczęście to coś pozytywnego, może w nie-
których sytuacjach prowadzić do sprzeczności. Szczęście nie 
może być tylko celem samym w sobie, ani środkiem do celu. Pod-
stawową wskazówką i zarazem pewnikiem, jaki staje przed ocza-
mi, kiedy chcemy podążać drogą ku niemu, jest pamięć o tym, co 
jest szczęścia przeciwieństwem. Kiedy mam świadomość tego, 
że największym nieszczęściem – a więc złem – jest wyrządzana 
przeze mnie drugiemu krzywda, wtedy kształtuje się we mnie 
umiejętność odróżniania szacunku dla szeroko pojętego życia, 
od własnego egoistycznego pragnienia. To drugie bowiem, naj-
częściej pod osłoną dobrych chęci, nie jest skierowane ku dobru 
drugiego, lecz ku temu, co za takie uważam (nawet jeśli komuś 
miałoby to przynieść korzyść).

Powyższe słowa znajdują, jak mi się wydaje, potwierdzenie w przemy-

śleniach Seneki – rzymskiego filozofa, który u schyłku starożytności został 

uznany przez największe autorytety Kościoła nie tyle za chrześcijanina, co za 

świętego1: Wszyscy, pragną żyć szczęśliwie - pisał on - lecz błądzą w ciemnościach, 

jeśli idzie o poznanie, czym jest to, co czyni życie szczęśliwym. I do tego stopnia nie-

łatwo jest osiągnąć życie szczęśliwe, że każdy, kto schodzi z właściwej drogi, tym 

bardziej się odeń oddala, im szybciej dąży2. W innym miejscu czytamy: nikogo, 

kto pozostaje poza obrębem prawdy, nie można nazwać szczęśliwym3. W dodatku 

rozeznawanie owej prawdy zależy wyłącznie od nas samych, ponieważ, jak 

pisze filozof: gubimy się naśladując innych4. Trudno jest więc odnaleźć przepis 

na szczęście. Wydaje się wręcz, że nie należy traktować go w kategoriach celu 

i zdobyczy, bo w ten sposób może ono nie być osiągalne.

Jak żyć? Jak być szczęśliwym...?
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FLORILEGIUM
Tomasz Dekert

Książki mędrców są pomnikami, 
nieuków - grobami 

Izokrates

Nicholas Goodrick-Clarke, Okultystyczne źródła 
nazizmu. Tajemne kulty aryjskie i ich wpływ na 
ideologię nazistowską.

Znany fakt fascynacji okultyzmem części najbardziej wpływowych człon-

ków partii nazistowskiej, z szefem SS Heinrichem Himmlerem na czele, stał się 

podstawą wielu spiskowych mitów, a także inspiracją dla twórców kultury po-

pularnej (np. komiks i produkcja filmowa Hellboy, gra komputerowa Return to 

Castle Wolfestein, itp.). Książka N. Goodricka-Clarke’a nie wpisuje się w żaden 

sposób w ten nurt. Jest solidnym, historycznym, opartym na realnych źródłach 

opracowaniem na temat faktycznego stanu ezoterycznych wyobrażeń i koncep-

cji, które stanowiły bądź składnik ogólnego klimatu intelektualno-duchowego, 

w którym rodziła się III Rzesza, bądź bezpośrednie źródła niektórych kluczo-

wych aspektów jej ideologii. W pewnym sensie prawda widziana przez pryzmat 

suchego historycznego wywodu jest znacznie bardziej przerażająca niż najbar-

dziej mroczne fantazje. Książka składa się z trzech części. W pierwszej autor 

omawia historyczne i społeczne podłoże powstania i rozwoju idei pangermani-

zmu, a także generalny renesans ezoteryzmu w świecie niemieckim na przeło-

mie XIX i XX w. Takie okultystyczne koncepcje, jak teozofia Heleny Bławatskiej 

zostały przyjęte i włączone w systemy myślowe autorów rozwijających gno-

styckie wizje historii, w których duchowa rasa Ariogermanów, za pośrednic-

twem nieszczęsnego mieszania się z „istotami niższymi” została w końcu przez 

nie zdominowana, a jej wzniosła kultura zniszczona i zapomniana. W części 

drugiej znajdujemy drobiazgową analizę austriackich ideologii ariozoficznych, 

ze szczególnym uwzględnieniem najbardziej wpływowych postaci Guida von 

Lista i Jörga Lanza von Liebenfelsa. Bardzo znaczący jest fakt, iż tego rodzaju 

tłum. Jerzy Prokopiuk, Wydawnictwo Aletheia, Warszawa 2010
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SOCIETAS / VOX POPULI
Jadwiga Bacia

Prawda jest pośrodku

Solon

Dziecko przechodzi kilka etapów przygody z porozumiewaniem się. Ba-

dacze rozwoju mowy i międzyosobowego komunikowania się podają, że już  

w życiu płodowym dziecko jest zdolne rozpoznać głos matki i reaguje na słowa 

wypowiadane głośniej i z różną intonacją. Malec uczy się przez naśladownictwo, 

także jeśli chodzi o umiejętność mówienia. Dodatkowo zaznaczyć należy ciągłość 

tego procesu od poczęcia do dojrzałości. Ma on różne tempo, ale u każdego występują 

te same etapy, następując po sobie w tej samej kolejności 1. Od momentu pojawie-

nia się dziecka na świecie, rodzice czekają na pierwsze wypowiedziane przez 

nie słowo, by potem z dumą chwalić się tym faktem. Jednakże także w do-

rosłości ciągle kształtujemy zdolność wypowiadania się. Uczymy się nowych 

słów, poznajemy wyrażenia. Mowa pozwala nam o sobie stanowić, dokony-

wać wyborów, nawiązywać relacje. Jest ona nieodłącznym elementem naszej 

egzystencji. Warto na chwilę zatrzymać się nad samym procesem kształto-

wania umiejętności komunikowania się, by może pierwszy raz docenić jego 

złożoność i wyjątkowość. Mając około dwunastu miesięcy, dziecko przechodzi 

z etapu prewerbalnego na werbalny sposób komunikacji i wypowiada swoje 

pierwsze słowo. Od tego momentu rozszerza powoli zasób słownika, aby oko-

ło trzeciego roku życia móc podjąć prostą konwersację. Z wiekiem poprawia 

się wymowa dziecka oraz sprawność gramatycznego wysławiania się. Źródła 

naukowe podają, że moment wypowiedzenia przez dziecko pierwszego słowa 

jest uwarunkowany kulturowo. Z tego względu, że rodzice na całym świecie 

różnie podchodzą do kwestii uczenia mowy. Tak, właśnie uczenia – a ten pro-

O rozwijającej mocy słowa
Komunikowanie jest sposobem porozumiewania się z innymi. 
Bez tego trudno wyobrazić sobie życie. Możliwość komuniko-
wania się ze środowiskiem społecznym mają także dzieci i to już 
niemalże na samym starcie swojego istnienia.
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AD FONTES
Małgorzata Anna Woch

Narody tracąc pamięć, tracą życie

Tukidydes

Znajomość metryki klasycznej pozwala zrozumieć i docenić 
piękno poezji antycznej, opartej nie na rymach, ale na metrum 
(wzorcu metrycznym). Literatura grecka początkowo rozwija-
ła się tylko w formie ustnej, stąd wyraźna melodyjność i regu-
larność jej poezji. Ułatwiało to zapamiętywanie i przekazywa-
nie poszczególnych utworów. Upowszechnienie pisma miało 
ogromny wpływ na rozwój greckiej kultury, zmienił się kształt 
poezji, przede wszystkim stała się ona trwalsza…

Wspominając czasy antyczne, nie wolno zapomnieć o jednym z najwięk-

szych twórców tej epoki, Homerze. Nie wiadomo kim był. Żył najprawdopo-

dobniej na przełomie IX i VIII w. p.n.e. Jest autorem dwóch najdoskonalszych 

eposów: Iliady i Odysei. Dzieła te nie były wtedy spisane. Homer tworzył je  

w pamięci i tak też je musiał przekazywać. Dopiero w VI w. p.n.e. zapisano ich 

treść. Już wtedy poematy te uznane były przez starożytnych za wzór poezji do-

skonałej. Poematy były recytowane, towarzyszył im taniec, tańcowi zaś śpiew, 

który wymagał regularnych przerw na wzięcie oddechu, co znalazło miejsce 

w metryce i konstrukcji dzieła. Epopeje homeryckie uznawane są za początek 

europejskiej literatury. Od przekładu Odysei z greckiego na łacinę, za sprawą 

Liwiusza Andronika, rozpoczęła się literatura rzymska. Wpływ Homera i jego 

słowa na literaturę europejską był wciąż ogromny. Korzystali z niego twórcy 

wszystkich pokoleń, traktując jego dzieła jako wzór poezji doskonalej. Łacina 

osiągnęła taką moc, iż wraz z kolejnymi podbojami Rzymian, ich język zaczął 

rozprzestrzeniać się na sąsiednie podbite terytoria, w tym także i w Polsce. 

Łacina zaczęła odgrywać znaczącą rolę po przyjęciu chrztu przez Mieszka I. 

Sam fakt ten spisany został po łacinie: Messcio dux Poloniae bapt izatur 1. Łacina 

stała się, tak w Polsce jak i w Europie, językiem Kościoła, dyplomacji, szkoły, 
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MEDIUM AEVUM
Paweł Mirowski

Złoto nie śniedzieje

Safona

Co prawda, świątyni tej nie zaczęto budować wraz z pierwszymi 
dniami chrześcijaństwa na ziemiach polskich, jednak na szlaku 
katedr rozsądnie zacząć od tej w najstarszej archidiecezji. Mam 
tu na myśli archikatedrę świętych Piotra i Pawła w Poznaniu. 

Na początku było…

Pierwsze biskupstwo zostało założone w roku 968, jako misyjne. Od 1000 

roku było związane z diecezją gnieźnieńską, a uniezależniło się całkowicie  

dopiero w 1798. Fundatorem pierwszej bazyliki był Mieszko I, jednak nie ma 

pewności, czy wzniesiono ją jeszcze za jego życia. Pierwszy pożar datuje się 

na około 1038 rok. Odbudowę rozpoczął Kazimierz Odnowiciel, znacznie po-

większając westwerk. Kolejna przebudowa jest datowana na pierwszą połowę 

XII wieku. Od XIII do XV wieku katedrę modyfikowano do stylu gotyckiego. 

Późniejsze, częste zmiany dotyczyły przede wszystkim pojedynczych kaplic. 

Nie ma większych śladów po renesansie i dopiero pożar w 1622 przyczynił się 

do kolejnej dużej przebudowy świątyni. Prace nie miały końca ze względu na 

olbrzymie koszty. Wzmożenie prac przypadło na okres posługi biskupa An-

drzeja Szołdrskiego. Sprowadzono wtedy architekta Krzysztofa Bonadurę, 

rzeźbiarza Jana Anuszyczyka oraz malarza Korzeniewicza. Jednak renowacja 

nie miała końca. Pracę utrudniało połączenie funkcji biskupa diecezji war-

szawskiej i wielkopolskiej oraz wichury i powodzie. Pod koniec XVIII wieku 

prace renowacyje były zakończone. W ten sposób barokowy zamysł przetrwał 

do drugiej wojny światowej. Po 1945 nastąpiła regotyzacja katedry. W 1952 za-

kupiono ołtarz z 1512 roku od parafii w Górze Śląskiej. Wszelkie prace zakoń-

czono pod koniec lat siedemdziesiątych.

Złota Kaplica – kaplica królów
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Najlepsze to życie, które łączy troskę z beztroską

Platon

FESTUS
Julia Żaba

Baptisma 966

W tym roku świętujemy 1050 rocznicę chrztu Polski. Za kulisami tego 

ważnego wydarzenia ktoś może zadać pytanie, czy my, Polacy, nie zachowu-

jemy się podobnie jak to małe dziecko? Czy pomimo upływu wieków pozosta-

liśmy w tej głębokiej nieświadomości, w jaką uwikłali się nasi starsi rodacy? 

Czy zdajemy sobie sprawę z ogromnej rangi tego wydarzenia, znaczenia poli-

tycznego, jak i religijnego, symboliki liturgii?

Historia chrztu

Pierwszy raz spotykamy się z tym obrzędem na kartach Pisma Świętego, 

gdzie Jezus Chrystus, pod przewodnictwem Jana Chrzciciela, obmywa się wo-

dami rzeki Jordan. Akt ten nosi ze sobą istotne przesłania, które dały początek 

naukom Chrystusa. Gdy Jan polewa wodą Nauczyciela, objawia się tam wszyst-

kim zebranym Duch Święty. Zespół Biblistów Polskich, który opracował Pismo 

Święte z inicjatywy Towarzystwa Świętego Pawła, tłumaczy to jako początek 

nowego stworzenia i inaugurację Nowego Przymierza1, co z kolei zostało już zapo-

wiedziane w Księdze Rodzaju. Lecz najwięcej emocji wzbudza ten tajemniczy 

głos z nieba, wołający: Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie (Łk 

3, 22). W ten sposób Bóg objawił, że Jezus odwiecznie jest Jego Synem, nie stał 

się Nim dopiero w momencie chrztu. Chrzest jest tylko okazją do ogłoszenia 

Kościelne dzwony wybijają jednogłośny takt. Wszyscy są ele-
gancko ubrani, mają idealnie ułożone włosy, uśmiech na twa-
rzach. Chrzest – wydarzenie, do którego przygotowują się nie 
tylko rodzice, ale i cała rodzina. Wokół niego jest tyle szumu, 
zamieszania, pracy, przygotowań, chociaż główny uczestnik nie 
wie gdzie jest, co robi, o co tu chodzi…
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