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Z radością przyjmujemy piąte wydanie „Traditio”, kontynuując w nim 

wątek pamięci o Wielkich Rodakach – świętych i błogosławionych, świec-

kich i duchownych, dzięki których heroizmowi możemy dziś cieszyć się wolną  

i suwerenną Polską. Bieżąca publikacja przytacza artykuł o polskich pie-

śniach patriotycznych – utworach wiernie przekazywanych z pokolenia na 

pokolenie. Dalej tekst o Konstytucji RP (z racji przypadającej w tym roku 

20. rocznicy jej uchwalenia) i Wielka Litania Narodu Polskiego, uwspółcze-

śniona przez o. dra Szczepana T. Praśkiewicza OCD. Trzy lata temu w święto 

Matki Bożej Częstochowskiej uzyskała ona imprimatur ks. kard. Stanisława 

Dziwisza. Warto wiedzieć, że należała do jednej z codziennych modlitw Ojca 

Świętego Jana Pawła II, za którego przykładem afirmujemy polskość i chrze-

ścijaństwo, pamiętając, co powiedział w czasie swojej pierwszej pielgrzymki 

do Ojczyzny, podczas uroczystej mszy św. odprawianej na placu Zwycięstwa 

w Warszawie: „Trzeba iść po śladach tego, czym — a raczej kim — na prze-

strzeni pokoleń był Chrystus dla synów i córek Tej Ziemi. I to nie tylko dla 

tych, którzy jawnie weń wierzyli, którzy Go wyznawali wiarą Kościoła, ale 

także i dla tych, pozornie stojących opodal, poza Kościołem. Dla tych wątpią-

cych, sprzeciwiających się…”

Dorota Kumorek,

Red. naczelna „Traditio”

Słowo od Redakcji
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Przestrzeń otaczającej nas rzeczywistości, poza wieloma nowoczesnymi budyn-

kami, wypełniają również pamiątki dawnej przeszłości. Te częstokroć wysokiej klasy 

obiekty, a także obrazy, rzeźby i książki kierują nasze myślenie ku temu co było, prze-

minęło, lecz nie umarło. Owoc wiary i pracy oraz świat wartości naszych ojców nie 

tracą na ważności. Od nas tylko zależy, czy dziedzictwo dawnych wieków zostanie 

przekazane następnym pokoleniom.

Tematem przewodnim niniejszego numeru „Traditio” jest pamięć. Żyjemy bowiem 

w świecie, który często zapomina o wartościach dla człowieka najważniejszych, jak 

człowieczeństwo, szacunek dla życia, dobro, piękno, wierna miłość i przyjaźń, wiara  

w Boga. Cywilizacja łacińska, którą promujemy jest w istocie kulturą pamięci. Jak pisał 

Jan Paweł II w Orędziu na Światowy Dzień Społecznego Przekazu z 1999 roku: Kultura 

pamięci, która jest kulturą Kościoła, może uchronić kulturę mediów, opartą na informa-

cjach o przemijającym znaczeniu, od skłonności do zapominania, która niszczy nadzieję...

Sięgamy zatem po raz kolejny do skarbnicy cywilizacji łacińskiej, wydobywając  

z niej i na nowo odświeżając prawdziwe perły. Ogarniamy pamięcią ludzi, których ży-

cie i działalność zakorzenione były w dziedzictwie łacińskim, a ich misja sprowadza-

ła się do służby na rzecz owego wielowiekowego dorobku poprzez jego nowoczesną 

promocję. W tym duchu nawiązujemy do postaci marszałka Józefa Piłsudskiego - ojca 

niepodległego państwa polskiego. Następną kwestią jest prawo człowieka do życia od 

chwili poczęcia do naturalnej śmierci. Współcześnie toczy się dyskusja nad prawem 

do eutanazji w poszczególnych krajach. W niniejszym numerze zastanawiamy się nad 

rozwiązaniami legislacyjnymi dotyczącymi rzeczonego tematu, przyjętymi na terenie 

różnych państw.

Zapraszamy do lektury,

Red. Wojciech Olejnik

Wstęp
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Natura wszędzie jest taka sama

Pitagoras
BIOETHICS

Eutanazja oznacza czynność (…) która ze swej natury lub w zamierzeniu działają-

cego powoduje śmierć w celu wyeliminowania wszelkiego cierpienia1. Działanie 

to jest podejmowane w okolicznościach, kiedy pacjent znajduje się w sytuacji, 

w której nie ma widoków na wyzdrowienie, a jego cierpienie jest wszechogarniające. 

Lekarz obecny przy eutanazji potwierdza zaistnienie tych warunków i spisuje szczegó-

łowy raport. Omawiany termin stosuje się również wobec osób chorych umysłowo, czy 

dzieci niepełnosprawnych. Jego motywacją jest chęć ulżenia w ich cierpieniu i skróce-

nia „nieszczęśliwego życia”, mogącego trwać wiele lat.

Obecnie w wielu krajach toczą się dyskusje na temat legalizacji eutanazji. Jest to 

temat bardzo kontrowersyjny, charakteryzujący się różnorodnością stanowisk. Sto-

sunek poszczególnych osób, grup, środowisk wobec omawianego zjawiska, zależy  

w dużej mierze od wyznawanego światopoglądu, punktu widzenia. Jednych bulwersu-

1 Jan Paweł II, Evangelium vitae 65, Watykan 1995. 

Aspekt prawny eutanazji
Zjawisko eutanazji jest obecnie jednym z szeroko omawianych, budzą-

cych wiele kontrowersji, tematów. Owa procedura ma zarówno swoich 

zwolenników, jak i przeciwników. Pomimo toczących się dyskusji na 

temat legalizacji eutanazji w poszczególnych krajach, wciąż w więk-

szości z nich jest ona nielegalna. Obecnie może być ona wykonywana  

w majestacie prawa (przy wystąpieniu pewnych okoliczności) w Bel-

gii, Holandii, Luksemburgu, Kanadzie oraz w niektórych stanach USA.  

W Polsce jest ona zabroniona. Za udział w tej procedurze, grozi kara od 

3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności.

Dagmara Batko

Przeczytaj cały artykuł w pełnym wydaniu „Traditio”. Drukowana wersja czasopisma 

„Traditio Przestrzeń Cywylizacji Łacińskiej” dostępna na uczelni Uniwersytetu Papie-

skiego Jana Pawła II w Krakowie.
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W nauczaniu religii 
chodzi o blask wiary

Piotr Tomasik

De Fide Christianorum 
– Lectio

W drugiej Rzeczpospolitej, w okresie międzywojennym lekcje religii od-

bywały się w szkole dwa razy w tygodniu. Na mocy Konstytucji Marco-

wej z 17.03.1921 r. (art.120) oraz konkordatu z 1925 r. były one obowiąz-

kowe do 18 roku życia. Katecheci byli zatrudniani przez Kościół, przy aprobacie władz 

świeckich. Odpowiedzialność za opracowanie programów i podręczników do naucza-

nia religii spoczywała na Komisji Szkolnej Episkopatu Polski1. 

Pierwsze trudności związane z nauczaniem religii w polskiej szkole pojawiły się 

po drugiej wojnie światowej w związku ze zmianą ustroju w naszym kraju. System 

komunistyczny, nastawiony na laicyzację narodu nie od razu pozwolił sobie na jawną 

walkę z Kościołem. Proces postępował powoli. Rozpoczął się od zerwania konkordatu 

ze Stolicą Apostolską we wrześniu 1945 roku. Wówczas też minister oświaty Czesław 

Wypych wydał okólnik nr 50, w którym zniósł obowiązek uczęszczania na religię. Lek-

cje katechezy ograniczono do 1 godziny tygodniowo. W roku 1948 rozpoczęto usuwanie 

ze szkół katechetów2. Rok 1950 przyniósł porozumienie między Rządem PRL a Episko-

1 Por. http://tinyurl.com/lhp244m (dostęp: maj 2017).

2 Por. M. Cogiel, Krótki rys historyczny katechezy w polskiej szkole po drugiej wojnie światowej, http://tiny-

url.com/k7rukup (dostęp: maj 2017).

Powrót do korzeni
W tym roku mija 27 lat, od momentu gdy religia wróciła do polskich 

szkół. Czy jej powrót to przywilej, który otrzymał Kościół po 1989 roku, 

czy raczej powrót do korzeni? Próbując odpowiedzieć na to pytanie, 

trzeba sięgnąć do historii nauczania religii w Polsce w XX wieku. 

Renata Chrzanowska

Przeczytaj cały artykuł w pełnym wydaniu „Traditio”. Drukowana wersja czasopisma 

„Traditio Przestrzeń Cywylizacji Łacińskiej” dostępna na uczelni Uniwersytetu Papie-

skiego Jana Pawła II w Krakowie.
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FLORILEGIUM Książki mędrców są pomnikami, 
nieuków - grobami 

Izokrates

Mary Eberstadt, Jak Zachód utracił Boga
tłum. Malwina Zaremba-Skulimowska, WAM, Kraków 2014

Omawiając książkę Mary Eberstadt warto wyjść od jej oryginalnego tytułu, 

tzn. How the West Really Lost God. A New Theory of Secularization. Nie został 

on w pełni oddany w przekładzie, prawdopodobnie dlatego, że ciężko go 

literalnie spolszczyć, tak by dobrze brzmiał w naszym języku. Parafrazując, można 

go oddać jako: „Co naprawdę było przyczyną utraty przez Zachód Boga. Nowa teoria 

sekularyzacji”. Wygląda frapująco, zwłaszcza jeśli ma się świadomość, jak wiele ujęć 

i teorii zaniku tradycyjnego życia religijnego w świecie zachodnim powstało w ciągu 

ostatnich ponad stu lat.

Owo „naprawdę” odnosi się do niesłychanie interesującej propozycji Eberstadt, 

aby spojrzeć na sekularyzację, zarówno pod względem historycznym, jak i „dzisiej-

szym”, przez pryzmat jej powiązania z kryzysem rodziny. Mogłoby się wydawać, że 

to sugestia banalna, wszak istnienie tego związku jest czymś dla każdego oczywi-

stym. Jednak zazwyczaj rozumie się go jednokierunkowo, upatrując upadek rodziny 

w odrzuceniu wiary i płynącego z niego osłabienia mocy religijnych norm stojących na 

straży trwałości relacji małżeńskich, ograniczających kontrolę urodzin etc. Mary Eber-

stadt proponuje, aby zauważyć, że ta zależność zachodzi również w drugą stronę, że to 

wielowarstwowy kryzys, jaki dotyka rodzinę w społeczeństwach zachodnich, wpływa 

znacząco na ich postępującą laicyzację. A być może jest nawet jedną z jej głównych 

przyczyn.

Autorka podchodzi do sprawy metodycznie, przechodząc w dwóch pierwszych roz-

działach przez pytanie o realność procesów sekularyzacyjnych oraz dotychczasowe 

wiodące teorie, stawiające sobie za cel ich wyjaśnienie. W przypadku tych ostatnich 

Tomasz Dekert

Przeczytaj cały artykuł w pełnym wydaniu „Traditio”. Drukowana wersja czasopisma 

„Traditio Przestrzeń Cywylizacji Łacińskiej” dostępna na uczelni Uniwersytetu Papie-

skiego Jana Pawła II w Krakowie.
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HOMO VIATOR Człowiek jest obywatelem świata

Antyfanes

Wojciech Olejnik

Spuścizna Zamojskich
na wschodnich rubieżach

W południowej części Lubelszczyzny znajduje się jedyne w swoim ro-

dzaju miasto, nazywane perłą renesansu, miastem doskonałym czy Pa-

dwą północy. Mowa tu o Zamościu.

Do 1820 roku Zamość był miastem prywatnym, własnością rodu Zamojskich. 

Nestor tej rodziny, kanclerz wielki koronny Jan Zamojski, pod koniec wieku 

XVI wpadł na pomysł lokacji miasta, zlecając jego całościowy projekt pocho-

dzącemu z Padwy włoskiemu architektowi Bernardo Morando (1540 - 1600). Tak oto 

powstał unikatowy organizm miejski ze wspaniałą kolegiatą, rynkiem otoczonym pięk-

nymi podcieniowymi kamienicami i ratuszem, a także Akademią Zamojską, Pałacem 

Zamojskich oraz imponującą twierdzą.

Kościół kolegiacki (dzisiejsza katedra zamojsko-lubaczowska) powstawał długo. 

Jego wznoszenie zaczęło się w roku 1587, a konsekracja budowli miała miejsce w roku 

1637, co oznacza, ze projektodawca obiektu nie dożył zakończenia budowy. Postawio-

na w stylu renesansowym świątynia imponuje harmonią, smukłością proporcji oraz 

bogactwem rzeźbiarskich dekoracji belek, ścian i kolebkowego sklepienia. Kościół jest 

trójnawową bazyliką z wielokątnie zakończonym prezbiterium. W środku katedry 

znajduje się kaplica rodowa Zamojskich, jak również ciekawa, oryginalna chrzcielnica.

Nad kolorowym, arkadowym rynkiem góruje ratusz, którego budowę rozpoczęto 

w roku 1591 i kontynuowano w wieku XVII i XVIII. Centralną budowlę zamojskiego 

rynku zdobi piękna 50-metrowa wieża, renesansowy dach z wieżyczkami (tzw. At-

tyka) oraz wachlarzowe dwuskrzydłowe schody prowadzące do barokowego wejścia 

głównego umieszczonego na piętrze ratusza. Wewnątrz ratusza znajdowały się naj-

Przeczytaj cały artykuł w pełnym wydaniu „Traditio”. Drukowana wersja czasopisma 

„Traditio Przestrzeń Cywylizacji Łacińskiej” dostępna na uczelni Uniwersytetu Papie-

skiego Jana Pawła II w Krakowie.
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Olga Cehak

Polskie pieśni patriotyczne
Tradycja tworzenia i śpiewania pieśni patriotycznych kojarzona jest 

głównie z latami zaborów i walk o odzyskanie niepodległości, a na-

stępnie z okresem dwóch wielkich wojen światowych. Dziś śpiewa się 

je głównie podczas państwowych świąt i uroczystości oraz przy okazji 

szkolnych przedstawień. A jak było dawniej? Jakie znaczenie miały te 

utwory dla naszych przodków?

Najstarsza znana nam obecnie polska pieśń, a zarazem najstarsza pieśń bo-

jowa polskiego rycerstwa to oczywiście Bogurodzica. Nie wiadomo kiedy 

powstała i kto był jej autorem. Pierwszy zachowany tekst Bogurodzicy po-

chodzi z początku XV w. Został zapisany w zbiorze łacińskich kazań skopiowanych 

przez Macieja z Grochowa. Zapis ten (zaledwie dwie zwrotki z refrenem Kyrie eleison) 

uważany jest za najbliższy nieznanemu oryginałowi. Pieśń tę zaczęto później łączyć 

z innymi utworami, w rezultacie czego powstał znany współcześnie niejednolity tre-

ściowo i wersyfikacyjnie konglomerat kilkunastu zwrotek, w obrębie którego badacze 

wyodrębniają trzy części – archaiczną, wielkanocną i pasyjną1. Już w XV wieku Jan 

Długosz w Kronikach Sławnego Królestwa Polskiego nazwał ją ,,patrium carmen”, czyli 

pieśnią ojczystą. I tak było w istocie – śpiewana była nie tylko przed bitwami, ale też 

podczas koronacji i uroczystości państwowych oraz kościelnych, co pozwala uznać ją 

za ówczesny hymn narodowy.

Między 16 a 19 lipca 1797 roku powstała chyba najbardziej znana polska pieśń pa-

triotyczna – od 26 lutego 1927, pełniący rolę oficjalnego hymnu narodowego Mazurek 

Dąbrowskiego (Pieśń Legionów Polskich we Włoszech). Jej autorem jest Józef Wybicki – 

poeta, dramatopisarz, kompozytor, prawnik, dyplomata i działacz polityczny, uczest-

nik konfederacji barskiej i powstania kościuszkowskiego. W lipcu 1797 roku przyjechał 

1 Por. R. Mazurkiewicz, Bogurodzica [online] http://tinyurl.com/lz4xsow (dostęp: kwiecień 2017).

Przeczytaj cały artykuł w pełnym wydaniu „Traditio”. Drukowana wersja czasopisma 

„Traditio Przestrzeń Cywylizacji Łacińskiej” dostępna na uczelni Uniwersytetu Papie-

skiego Jana Pawła II w Krakowie.
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PERSONA
OPINIONES VIRORUM

Dobrych ludzi nikt nie zapomina

Safona

Wiek XVI to szczytowy okres rozwoju polskiej państwowości. Rzecz-

pospolita Obojga Narodów pod panowaniem Zygmunta I Starego była 

wówczas jedną z największych europejskich potęg. W tym czasie żył  

i tworzył najwybitniejszy polski malarz epoki Odrodzenia, cysters Sta-

nisław Samostrzelnik. Był on twórcą barwnych ilustracji książkowych, 

oraz przepięknych malowideł ściennych zachowanych do dziś w klasz-

torze ojców cystersów w Krakowie - Mogile.

Malarz na pograniczu epok
Twórczość Stanisława Samostrzelnika

Wojciech Olejnik

Stanisław Samostrzelnik urodził się w Krakowie pod koniec XV wieku (1480 

rok). Ówczesna stolica Rzeczypospolitej była szczególnym miejscem na ma-

pie jagiellońskiego państwa. Kraków przyciągał do siebie, za sprawą dworu  

i uniwersytetu, zagranicznych profesorów, artystów czy dyplomatów. Wraz z nimi do 

stołecznego, mocno zakorzenionego w dziedzictwie średniowiecza, grodu przenikały 

renesansowe koncepcje kulturowe.

Talent przyszłego mistrza iluminatorstwa dojrzewał stopniowo. Stanisław Samo-

strzelnik prawdopodobnie pobierał naukę w krakowskich warsztatach cechowych. Był 

spadkobiercą starej, krakowskiej, malarskiej tradycji cechowej reprezentowanej przez 

Stanisława Szarego, Łukasza Molnera, Jana Wielkiego, Marcina Czarnego, Jan Goraja, 

Joachima Libnow z Grossen.

Malarz i duchowny 
Z chwilą przybycia do mogilskiego opactwa, gdzie został przyklasztornym ma-
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RES FAMILIARIS Koła rodzinnego nie tworzy się cyrklem

Stanisław Jerzy Lec

Decyzja o wspólnym życiu, sformalizowanie związku, wzajemny ślub 

miłości, wierności i uczciwości, wreszcie wspólna droga. Jaka jest kon-

dycja współczesnego małżeństwa? 

Problem trwałości
współczesnego małżeństwa

Dorota Kumorek

Współcześnie słyszy się o „kryzysie rodziny”, małżeństwach „rozbitych”, 

przemianach w rodzinie wynikających z przemian kulturowych, poli-

tycznych, gospodarczych, wreszcie o próbach przedefiniowania mał-

żeństwa (nazywanie „małżeństwem” zalegalizowanego związku par homoseksual-

nych), czy wręcz nowych pojęciach „małżonka” i „rodzica” (małżonek „A”, małżonek 

„B”, rodzic „A”, rodzic „B”, bez względu na płeć biologiczną)1. Jak to rozumieć?

Przez „małżeństwo rozbite” rozumie się takie, w którym nie ma klasycznych ele-

mentów małżeństwa (regulacja stosunków seksualnych i zaspokajanie potrzeby miło-

ści, budowanie jedności, wzajemna pomoc i wspólna troska o rozwój współmałżonka 

oraz dzieci), ich miejsce zastępują zachowania egocentryczne, ukierunkowane na za-

dawanie cierpienia osobom bliskim, rywalizacja, obojętność, izolacja. Wyznacznikami 

agresji w głównej mierze jest tu przemoc, tak często pokazywana w mediach maso-

wych. Ze strony współmałżonka zachowania agresywne zazwyczaj przejawiają się 

przez nałogi, zdrady, dewiacje seksualne, rutynę, nieporozumienia na tle finansowym, 

a także obojętność i milczenie jako forma przemocy psychicznej. Wpływ na agresję 

1 Wprowadzone zmiany są konsekwencją ustawy z 1 lipca 2012 r. o tzw. małżeństwach pomiędzy osoba-

mi tej samej płci.
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VOX POPULI O tempora, o mores!

Cyceron

Katarzyna Kudełka

20-lecie Konstytucji RP
Czy nadszedł czas na zmiany?

Konstytucja. Ustawa zasadnicza, akt o najwyższej mocy prawnej, z któ-

rym wszystkie pozostałe muszą być zgodne. W tym roku minęło 20 lat 

odkąd Zgromadzenie Narodowe uchwaliło obecnie obowiązującą Kon-

stytucję. Z tej okazji warto więc sięgnąć pamięcią do 1997 roku i przy-

pomnieć sobie czym właściwie jest ten akt.

Pojęcie „konstytucja” wywodzi się od łacińskiego terminu constituer, oznaczają-

cego ustanawiać, urządzać1. Jest to bowiem akt prawny, który niejako „urządza” pań-

stwo, określając sposób jego funkcjonowania i główne zasady, na których będzie się 

ono opierać. I to jest jedna z cech ustawy zasadniczej, świadcząca o jej wyjątkowości 

na tle pozostałych aktów prawa. Jej zadaniem jest bowiem regulować to, co w danym 

państwie najważniejsze, a więc kwestię jego zasad ustrojowych, funkcjonowania orga-

nów czy praw i obowiązków obywateli2.

Kolejną cechą świadczącą o wyjątkowości tego aktu prawnego jest szczególny tryb 

jego uchwalania i zmiany. „Za najbardziej demokratyczny sposób uchwalenia Konsty-

tucji uchodzi - rzecz jasna - jej przyjęcie przez naród w referendum. Po przyjęciu jej 

przez uprawniony do tego organ (najczęściej parlament) inicjatywę przejmuje naród, do 

którego należy ostatnie słowo i który w głosowaniu opowiada się za jej przyjęciem lub 

1 W. Skrzydło, Polskie prawo konstytucyjne, Lublin 1997, s. 24.

2 M. Bankowicz, Demokracja. Zasady, instytucje, procedury, Kraków 2006, s. 53.
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