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Słowo od Redakcji
Od początku swego istnienia homo symbolicus tworzy znaki rozpoznawcze i włącza je w różne tradycje. Lew, kozioł, lilia, brzoza, pomnik,
rodzinny dach – to zaledwie kilka symboli z obszaru naszej cywilizacji,
które ukryte pod postaciami zwierząt, roślin i rzeczy martwych przemawiają do nas w sposób uchwytny i treściwy. O nich wspominamy
w bieżącym wydaniu „Tradit io”. Poza tym, w aktualnym numerze
przyglądamy się nieco baczniej Markowi Ewangeliście, którego obrazuje symboliczny król zwierząt. Przy okazji lektury ewangelii św.
Marka, można zastanowić się nad biblijnymi czy chrystologicznymi
uzasadnieniami twierdzeń formułowanych dziś i wczoraj w Kościele
Chrystusowym... Czym jest ewangelizacja? Czy w łonie tradycji chrześcijańskiej nie miały miejsca różnorodność i niejednoznaczność w odbiorze Ewangelii? Czy wobec naszej Tradycji nie ma potrzeby ciągłego
na nowo formułowania nastawienia krytycznego? Te i podobne kwest ie towarzyszą nam podczas lektury aktualnego wydania „Traditio”.
Interesującej lektury!
Dorota Kumorek,
Red. naczelna „Traditio”

AD FONTES
Małgorzata Anna Woch

Narody tracąc pamięć, tracą życie
Tukidydes

Medycyna w starożytnym Rzymie
Medycyna starożytna była bardzo intrygująca. Z jednej strony
znalezione instrumenty medyczne z tamtych czasów pokazują
zaawansowany jej poziom, z drugiej zaś brak wiedzy na temat
higieny prowadził do dużej śmiertelności, co z kolei sprzyjało
rozpowszechnianiu się wiary w pomoc pochodzącą od bogów,
którym składano ofiary.
Już od najdawniejszych czasów ludzie starali się zapobiegać chorobom, leczyć rany po bitwach, czy polowaniach. Już w Odysei /17,382-384/ pojawiają
się wzmianki na temat lekarzy. Homer stawia ich na tym samym poziomie co
muzyków czy wróżbitów. W Iliadzie zaś /11,514-515/ wyraża swoje uznanie dla
wojskowych chirurgów. Podaje opisy różnorodnych ran i urazów doznanych
przez bohaterów.
Historię początków medycyny możemy poznać między innymi dzięki
dziełu Corpus Hippocrateum, powstałemu na przełomie V i IV w. p.n.e., a będącym kolekcją greckich rozpraw medycznych zebranych przez Hipokratesa.
Zawiera on opis medykamentów, wykłady jak również opisy różnorodnych
przypadków medycznych, kończących się niejednokrotnie śmiercią pacjenta.
Spośród 60 ksiąg 11 z nich poświęcona jest tematyce ginokologicznej. Duża
część medycyny grecko-rzymskiej skupiała się bowiem na kobiecych dolegliwościach.
Hipokrates uważał, że kobiecy narząd był źródłem wszelkich dolegliwości. Hysteria - grecki termin oznaczający macicę, łączono z powszechnie znaną
histerią, kojarzoną z niepokojem, a czasem i ze schizofrenią. Aż do XIX wieku
wiązana ona była z ruchami łona. Remedium polecanym przez lekarzy tamPrzeczytaj cały artykuł w pełnym wydaniu „Traditio”. Drukowana wersja czasopisma
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MEDIUM AEVUM
Paweł Mirowski

Złoto nie śniedzieje
Safona

Klejnot w koronie ostatnich Jagiellonów
Okres panowania dwóch ostatnich królów z dynastii Jagiellonów, uważa się za Złoty wiek Polski. Nigdy wcześniej nie mieliśmy tak dynamicznego rozwoju i tak sprawnie prowadzonej
polityki, jak w XVI wieku. Należy tu wspomnieć o królewskim
mecenacie, dzięki któremu w Polsce pojawiła i rozwinęła się
sztuka renesansu. Jednym z podstawowych przykładów, jaki
jest wymieniany w szkołach, na lekcjach historii jest Kaplica
Zygmuntowska.
Budowa mauzoleum rozpoczęła się w 1517 roku. Z powodu braku miejsca
na kolejną dobudówkę do katedry wawelskiej, wyburzono kaplicę Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, wzniesioną za panowania króla Kazimierza Wielkiego w 1340 roku. Głównym architektem był Bartolommeo Berrecci
z Pontasieve, który do współpracy zaciągnął innych włoskich artystów. Mowa
tu choćby o Janie Maria Padovanie, Giovannim Cini, Mikołaju de Castiglione i innych rzeźbiarzach, którzy przyczynili się do wzniesienia tego dzieła.
Konstrukcję ma centralną, o trzech kondygnacjach: kwadratu, ośmioboku
oraz koła. Na drugiej kondygnacji znajdowało się sześć okien, dostarczających
światło. Jednak trzy z nich zostały zamurowane około trzysta lat temu. Wyżej
znajdziemy kopułę wypełnioną osiemdziesięcioma rozetami. Na zewnątrz zobaczymy ją pokrytą złotem, choć w 1526 nałożono na nią miedź. Samą kopułę
zdobi misternie zdobiona latarnia, do której przyłożył się sam mistrz Bartłomiej. Jednak to przepych ornamentyki, ozdób i rzeźb wewnątrz mauzoleum
uczyniło je jednym z najznakomitszych dzieł epoki renesansu.
Zaklęci w posągach
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Beata Bukowska

Wychowanie moralne dziecka
Wydaje się ono formacją zaniechaną, a nawet nieobecną w procesie wychowawczym. Tymczasem wychowanie moralne stanowi wewnętrzną formę każdego rodzaju wychowania – a więc
fizycznego, umysłowego, społecznego, kulturalnego czy światopoglądowego, ponieważ we wszystkich dziedzinach ludzkiego
życia oczekuje się etycznego, czy też moralnego postępowania.
Temat, na który chcę zwrócić uwagę i podzielić się swoimi ref leksjami,
to wychowanie moralne i w jego zakresie rozwój moralny. Rozwój moralny
dokonuje się w sferze duchowej, jest pojęciem interdyscyplinarnym, stanowiącym przedmiot ref leksji psychologii, pedagogiki i teologii. Różni się on od
innych dziedzin rozwoju swoją złożonością, gdyż wieloaspektowy jest sam
charakter moralności. Jednak sam rozwój moralny jednostki stanowi dziedzinę osobowości względnie niezależną od innych dziedzin. Znajduje to potwierdzenie nie tylko w badaniach, lecz także w potocznych obserwacjach,
ukazujących, że wysoki poziom moralny człowieka może współwystępować
ze słabo rozwiniętymi składnikami, takimi jak: inteligencja, wiedza, umiejętności, zainteresowania czy zaradność życiowa. Jedną z istotnych właściwości
rozwoju moralnego człowieka jest przede wszystkim to, że obejmuje on głównie sferę motywacji i uczuć, a w znacznie mniejszym stopniu sferę wiedzy
i umiejętności. Warto także zaznaczyć, iż sama znajomość pojęć i zasad nie
gwarantuje postępowania moralnego, ponieważ zachowanie jest motywowane innymi czynnikami niż wiedza. W związku z tym dokonywane podziały
rozwoju moralnego dziecka na różne okresy mają charakter formalny, gdyż
nie występują pomiędzy nimi wyraźne granice. Dzieje się tak z powodu tego,
że główne komponenty moralności, czyli struktury poznawczo-ewaluacyjne
Przeczytaj cały artykuł w pełnym wydaniu „Traditio”. Drukowana wersja czasopisma
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Julia Żaba

Najlepsze to życie, które łączy troskę z beztroską
Platon

Exegi monumentum
Słownik języka polskiego słowo „pamiętać” określa nie tylko jako zdolność
do przyswajania informacji, a potem korzystania z niej po dłuższym czasie,
ale także jako troskę o kogoś, czy myślenie o kimś. Przez wieki, gdy w języku
polskim powstało słowo „pomnieć”, a następnie „pamiętać”, było ono używane
w przeróżnych sytuacjach, a co za tym idzie – zostało ono nacechowane emocjonalnie do tego stopnia, że pamięć o kimś to już nie tylko sama świadomość
bytu drugiej osoby, ale przede wszystkim wiedza o jej teraźniejszym życiu
i szczere zainteresowanie nim. Od tego wieloznaczeniowego słowa wywodzi
się inne, z wymowy nawet lekko podobne – „pomnik”.
W dzisiejszych czasach mamy możliwość podziwiania kunsztu wielu architektów, którzy zdecydowali się, aby wykorzystać swoją wyobraźnię w celach kulturalnych, a przede wszystkim do wzbogacenia świadomości narodowej obywateli. O tym jak patriotyzm jest ważny i jak bardzo jest połączony
z pamięcią o historii kraju wiedzieli już starożytni i to właśnie już wtedy
można było zauważyć początek tego niezwykłego, a jednocześnie pięknego
zjawiska – stawianie pomników ku pamięci tych najodważniejszych i najbardziej oddanych ojczyźnie. Pomniki – czy to pod postacią rzeźby, czy tablicy,
stawiane są do dziś nie bez przyczyny – dla mieszkańców są źródłem dumy
i motywacji, dla turystów stanowią niebanalną atrakcję i często cieszą się zainteresowaniem. Od artystów, po polityków; od rzeźb, po rośliny – nie ważne
pod jaką postacią wywołują emocje, zwracają uwagę, zmuszają do ref leksji.
W starożytności podstawowe typy pomników powstawały pod dwiema
postaciami: pomnika konnego oraz kolumny. Przykładami tego pierwszego są m.in. pomnik konny Marka Aureliusza w Rzymie, Złoty Jeździec w DreźPrzeczytaj cały artykuł w pełnym wydaniu „Traditio”. Drukowana wersja czasopisma
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Katarzyna Łuszczak

Pod lilii znakiem
Kwiat lilii towarzyszy ludzkości od zamierzchłych czasów... Lilie, szczególnie białe, pełne gracji i elegancji, od zawsze kojarzone były z pięknem, dziewiczą czystością i płodnością, choć w różnych kręgach kulturowych i czasach ich symbolika nieznacznie
się zmieniała.
Lilie pojawiły się jako motyw dekoracyjny już w starożytnym Egipcie i na
Krecie, gdzie oznaczały wdzięk i czystość. Prawdopodobnie z Knossos symbol
dostał się na kontynent i zainspirował mieszkańców polis. Grecy, wierzyli, że
lilie powstały z mleka Hery. Kwiaty stały się atrybutem żony Zeusa, Afrodyty
oraz Artemis i oznaczały piękno i nieskazitelność. Symbol lilii zawędrował
z mitologią i kulturą grecką na zachód, gdzie został zasiany na podatnym
rzymskim gruncie. Choć Hera została przemalowana na Junonę, to jej atrybut pozostał ten sam. Dla Rzymian lilia symbolizowała przede wszystkim
nadzieję, a mające łacińskie pochodzenie imię Liliana, oznacza kobietę piękną i niewinną. Chrześcijaństwo rodziło się w czasach nieustannych wojen
i niepokojów, początkowo lubiło także korzystać z dobrze zakorzenionych
w świadomości ludzkiej symboli, dlatego niejako pożyczyło sobie lilię z kultury Greków i Rzymian. W niespokojnych i niestałych czasach średniowiecza,
biały, smukły kwiat, który co roku odradzał się po zimie, symbolizował piękno, czystość ciała oraz duszy i zmartwychwstanie. Jednak przede wszystkim
lilia oznaczała nadzieję, została dlatego kwiatem brzemiennej Maryi i jest częstym gościem na obrazach Zwiastowania. Kwiat pojawia się w Starym Testamencie w Pieśni nad pieśniami i oznacza tam miłość. Natomiast w Nowym Testamencie kojarzony jest raczej z Bożą opieką. Lilia jest atrybutem Archanioła
Gabriela oraz świętych: Katarzyny ze Sieny, Klary z Asyżu, Marii Goretti, św.
Przeczytaj cały artykuł w pełnym wydaniu „Traditio”. Drukowana wersja czasopisma
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