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Nowy rok szkolny - nowe wyzwania
Dwa porządki prawne
Wiara i czyny
Don Giuseppe, Patrzeć…
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Słowo od Redakcji
Szanowni Czytelnicy! W bieżącym wydaniu „Tradit io” ogniskujemy uwagę na pojęciach prawa, wiary oraz życia, mając na względzie
ochronę praw człowieka i obywatela. Nie możemy też nie wspomnieć
o uroczystościach rozpoczęcia roku szkolnego 2016/2017 w szkołach
podstawowych, gimnazjach i liceach – przełomowym wydarzeniu
w życiu nie tylko dzieci, ale także rodziców i nauczycieli oraz tych, którym nie jest obojętny los młodszych członków naszego społeczeństwa.
Dalej, w artykułach o kulturze łacińskiej, podkreślamy znaczenie jej
dziedzictwa dla Europy. Dopełnieniem, a może ukoronowaniem tego
wydania, niech będzie poezja Don Giuseppe – chrześcijańskiego poety-filozofa.
W miesiącu wrześniu zatem, rozpoczynającym kalendarzową
i astronomiczną jesień, polecamy „Tradit io” z nadzieją, że będzie ona
towarzyszyć Czytelnikom na czas długich, ref leksyjnych wieczorów.
Interesującej lektury!
Dorota Kumorek,
Red. naczelna „Traditio”
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Natura wszędzie jest taka sama
Pitagoras

Stanowisko Kościoła katolickiego
w kwestii stosowania pigułek „dzień po”
(morning after pill MAP)
W etyce chrześcijańskiej życie ludzkie stanowi najwyższą wartość, a godność człowieka zbudowana jest na ludzkiej naturze,
natomiast sam człowiek w ramach prawa moralnego jest podporządkowany rozumowi. Chrześcijański personalizm postrzega
osobę jako jedność cielesno-duchową, wolną, rozumną i odpowiedzialną. Koncepcja ta zakłada, że ludzkie życie jest darem
i zadaniem.
Temat aborcji i antykoncepcji jest często poruszany we współczesnym nauczaniu Kościoła katolickiego, zwłaszcza w przemówieniach i dokumentach
Jana Pawła II. Encyklika Evangelium vitae podkreśla ścisły związek antykoncepcji z aborcją, upatrując przyczyn tych praktyk w postawach związanych
z filozofią hedonistyczną oraz opartych na egoistycznej koncepcji wolności, która
widzi w prokreacji przeszkodę do pełnego rozwoju osobowości człowieka1. Z kolei
instrukcja Dignitas personae wyraża stanowisko Kościoła katolickiego wobec
nowych technik zapobiegania i przerywania ciąży, wykorzystujących środki o charakterze antykoncepcyjnym i aborcyjnym, m.in. pigułkę „po stosunku” lub inaczej zwaną „dzień po” (after morning pill MAP). Dignitas personae
zawiera analizy badań towarzystwa naukowego Papieskiej Akademii Pro vita
i oparty jest na nauczaniu Jana Pawła II (Evangelium Vitae i Veritat is Splendor).
Instrukcja ta stanowi aktualizację wcześniejszego dokumentu - Instrukcji
o szacunku dla rodzącego się życia ludzkiego i o godności jego przekazywaPrzeczytaj cały artykuł w pełnym wydaniu „Traditio”. Drukowana wersja czasopisma
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Wiara jest mozaiką złożoną
z wątpliwości
Nikos Kazantzakis

Dwa porządki prawne
Coraz częściej stajemy się świadkami kolejnych odsłon konf liktu postaw i sposobów myślenia, teorii oraz praktyki praw stanowionych, a także prawa naturalnego, którego nakazy wybrzmiewają w glosie ludzkiego sumienia, a które mówi: czyń dobro, zła
unikaj, nie czyń drugiemu co tobie niemiłe.
Prawo naturalne zapisane jest w każdym człowieku. Przepisy prawa naturalnego są obiektywne i ponadczasowe; dotyczą wszystkich ludzi bez względu na kulturę, okres historyczny, przynależność etniczną, czy rasową, płeć,
wykształcenie, wyznanie, zatem żadna okoliczność zewnętrzna nie zwalnia
od posłuszeństwa wobec jego norm. Oto co na ten temat pisał Cyceron: Jest zaiste prawdziwe prawo, zasiane do umysłów wszystkich ludzi, niezmienne i wieczne,
które nakazując wzywa nas do wypełniania powinności, a zakazując odstrasza od
występków, którego jednak nakazy i zakazy oddziałują tylko na ludzi dobrych, nie
wzruszają natomiast ludzi złych. Prawo to nie może być ani odmienione przez inne,
ani uchylone w jakiejś swej części, ani zniesione całkowicie. Nie może zwolnić nas
od niego ani senat, ani lud. (…) Nie jest ono inne w Rzymie, a inne w Atenach, inne
teraz, a inne później, ale jako prawo jedyne w swoim rodzaju, wieczne i nieodmienne, obejmuje zarówno wszystkie narody, jak i wszystkie czasy. Podobnie jeden jest
jak gdyby zwierzchnik i władca wszechrzeczy: Bóg. On to wynalazł owo prawo,
ukształtował je i nadał mu moc 1. Zwolennikami prawa naturalnego byli dwaj
najwięksi klasycy greckiej filozofii, Platon i Arystoteles. Zacytujmy drugiego,
który w dziele Retoryka zawarł tę oto cenną myśl: Jest przecież rzeczą oczywistą, że jeśli prawo pisane nie odpowiada faktom rzeczywistości, należy odwołać się
do prawa powszechnego i do poczęcia prawości jako rzeczy bardziej sprawiedliwej 2.
Przeczytaj cały artykuł w pełnym wydaniu „Traditio”. Drukowana wersja czasopisma
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SOCIETAS / VOX POPULI
Katarzyna Kudełka

Prawda jest pośrodku
Solon

Prawo niesprawiedliwe nie jest prawem
Od dziecka wpajane są nam zasady, jak należy postępować. Pojęcie bezprawia wywołuje u nas negatywne konotacje. Wiemy,
że gdy zrobimy coś źle, poniesiemy konsekwencje. Bez tego nasz
świat z pewnością pogrążyłby się w chaosie. Ale co to tak naprawdę jest prawo? Czy należy do niego podchodzić tylko i wyłącznie
tak, jak w rzymskiej maksymie: twarde prawo, ale prawo?
Czym właściwie jest prawo? Czy jest to tylko zbiór nakazów i zakazów,
uchwalonych przez odpowiedni organ w określonej procedurze? A może to
pewne zasady, które podpowiadają nam, jakie zachowanie będzie słuszne,
mimo iż nie znajdują się w żadnych regulacjach ustawowych, a niekiedy
wręcz są z nimi sprzeczne? Ten dylemat obecny jest od wieków w filozofii prawa. Wyraża się on w dwóch rywalizujących między sobą podejściach: pozytywistycznym i prawnonaturalnym.
Koncepcja prawa natury zakłada istnienie pewnych zasad, których źródło
znajduje się poza wolą człowieka, tzn. nie jest on ich twórcą, ale jednocześnie
im podlega. Mogą one mieć swój początek w ludzkiej naturze, w godności człowieka (Arystoteles, sofiści) lub pochodzić od Boga (św. Tomasz z Akwinu) 1. Za
ojca tej koncepcji uważany jest renesansowy myśliciel Hugo Grocjusz, który
jako pierwszy przeciwstawił sobie stałe i niezmienne ius naturale z ius civile
zmieniającym się wraz ze zmianą stosunków społecznych 2. W opozycji do takiego pojmowania prawa zrodził się pozytywizm prawniczy. Zakłada on, że
źródłem norm jest tylko i wyłącznie decyzja legislatora. Odrzuca więc istnienie pewnych, uniwersalnych i stałych zasad obowiązujących wszystkich ludzi, a w konsekwencji przewiduje istnienie różnych systemów prawa3. PodejPrzeczytaj cały artykuł w pełnym wydaniu „Traditio”. Drukowana wersja czasopisma
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Najlepsze to życie, które łączy troskę z beztroską
Platon

Nowy rok szkolny nowe wyzwania
Co roku data 1 września nieprzerwanie wywołuje wiele emocji.
Właśnie tego dnia, 77 lat temu, rozpoczęła się II wojna światowa,
najkrwawsza z wojen znanych w historii. Lecz niektórzy, a szczególnie to najmłodsze pokolenie, kierując się duchem czasu, dzień
1 września kojarzą z pierwszym po dwu miesięcznej przerwie
dniem szkoły. I chociaż nie odbywają się wtedy lekcje, a nauczyciel nie woła nikogo do tablicy, to jednak każdy czuje coś w rodzaju ekscytacji, trochę tremy, a w końcu (do czego większość
uczniów nie chce się przyznać) – radości.
Szkoła to nie tylko książki, zeszyty, kolorowe notatki – to także wieloletnie
przyjaźnie, nowe znajomości i doświadczenia, pierwsze nastoletnie miłości,
odkrywanie talentów, pasji i zainteresowań. Chociaż czasem daje ona w kość
i wymaga solidnej, systematycznej pracy, to właśnie wydarzenia, które rozegrały się w szkolnych murach z najszczerszą radością wspominają dorośli, nie
rozumiejąc dlaczego wtedy także i oni zaprzeczali, że szkoła nie tylko nauczyła ich tablicy Mendelejewa i twierdzenia Talesa – ale po prostu: nauczyła ich
życia, obcowania z innymi ludźmi.
Wszystko zaczęło się w starożytnym Rzymie, gdzie też, razem z Sofoklesem, narodziła się sama idea nauki: filozofia. W Polsce rozwój oświaty i edukacji miał miejsce dopiero w X w. Wtedy to powstawały pierwsze szkoły parafialne, zakonne i klasztorne. Były one przeznaczone przede wszystkim dla
chłopców, którzy swoją przyszłość wiązali z życiem duchownym. Jednak
z czasem umiejętność czytania i pisania była coraz bardziej potrzebna kupcom i rzemieślnikom, dlatego córki z możnych rodów zdobywały tę umiejętPrzeczytaj cały artykuł w pełnym wydaniu „Traditio”. Drukowana wersja czasopisma
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