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TRADYCJE
Pater noster czyli krótki kodeks etyczny wg Akwinaty
Quality of life vs sanctity of life
Bóg Leśmiana
Łacina wciąż żywa...
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Koleżanki i Koledzy,
Zapraszamy do lektury czasopisma „Traditio”, która porusza
zagadnienia szeroko rozumianej kultury łacińskiej. Pragniemy
odkrywać i promować dorobek kultury europejskiej; afirmować wartości jakimi są: patriotyzm, chrześcijaństwo, rodzina,
nauka, kultura, język.
Jeżeli chcesz nam w tym pomóc, masz ciekawe pomysły
i chęć rozwijania swojego warsztatu pisarskiego, zapraszamy
Cię na nasze łamy. Spotkasz tu interesujących, twórczych ludzi, poszerzysz swoje horyzonty. Redakcję „Traditio” w dużej
części tworzą osoby ze środowiska Uniwersytetu Papieskiego
Jana Pawła II w Krakowie, a także absolwenci, studenci, doktoranci i wykładowcy innych uczelni. Współpraca z nami może
i dla Ciebie okazać się ciekawą przygodą intelektualną. Zapraszamy do współtworzenia naszego projektu.
Wojciech Olejnik, Dorota Kumorek
(twórcy i redaktorzy „Traditio”)

Słowo od Redakcji
Świadomi zmian zachodzących w cywilizacji europejskiej pod wpływem
rzeczywistych i pozornych autorytetów, pozostajemy wierni tym pierwszym,
które od wieków inspirują naszych przodków i nas współczesnych do przyjęcia postaw „za” życiem, ojczyzną i wiarą katolicką. Każde wydanie „Traditio” jest tego jawnym potwierdzeniem. W bieżącym numerze piszemy więc
o ciągle ożywianym w obszarach sacrum-profanum naszej cywilizacji języku
łacińskim, który choć obsesjonalnie wycofywany ze sfery edukacji, cieszy się
aprobatą i poszanowaniem wśród rozumiejących jego racje istnienia. Po raz
kolejny wspominamy o ludowych zwyczajach oraz obrzędach będących częścią polskiego dziedzictwa kulturowego i tożsamości narodowej. Procesja Bożego Ciała, wolontariat na rzecz osób starszych, zasada sanctity of life, communio personarum w rodzinie – to kilka słów-kluczy do aktualnego wydania.
Wszystkim Czytelnikom i Twórcom przestrzeni „Traditio” dziękuję, życząc niezapomnianych wrażeń z lektury!
Dorota Kumorek,
Red. naczelna „Traditio”
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Wstęp
Przekazywanie z pokolenia na pokolenia treści kultury i norm uznanych przez
zbiorowość za społecznie doniosłe dla jej współczesności i przyszłości – oto najprostsza
z encyklopedycznych definicji tradycji. Samo słowo tradycja pochodzi od łacińskiego
czasownika ‘trado, tradere’ oznaczającego „przekazywać, podawać”.
Współczesnym dziedzictwem wszystkich kultur stała się literatura grecka i rzymska, co sprawia, że Polska i inne kraje Europy należą do tradycji śródziemnomorskiej.
Chciałam tutaj przypomnieć, iż łacina była językiem urzędowym Republiki Rzymskiej,
a później Cesarstwa Rzymskiego. Stała się językiem mieszkańców wielu rzymskich
prowincji w Europie i północnej Afryce. W codziennej mowie przestała funkcjonować
po upadku Cesarstwa na zachodzie, chociaż w większości krajów Europy była nadal
używana, jako język urzędowy, liturgiczny i literacki.
Tradycja używania łaciny w komunikacji międzynarodowej, nauce, kulturze
i sztuce przetrwała do XVIII wieku. Warto wiedzieć, że w Polsce język łaciński obowiązywał jako urzędowy do okresu rozbiorów. Współcześnie język ten znajduje zastosowanie w nauce oraz w taksonomii niemal we wszystkich krajach. Jest także używany
w mediach i kulturze masowej. Podczas prezydencji Finlandii, w latach 1996 i 2006
oficjalne dokumenty Unii Europejskiej były publikowane po łacinie. Znajomość języka
łacińskiego jest niezbędna w głębszym poznawaniu historii europejskiego dziedzictwa
kulturowego. Według Leibnitza łacina była mową, która przekroczyła granice czasu
i przestrzeni: lingua universalis et durabilis ad posteritatem.
Współcześnie wśród językoznawców nie ma zgody, co do tego, czy łacina jest językiem martwym, czy żywym. Niewątpliwie naucza się jej w szkołach i uczelniach na
całym świecie. Regulowana jest przez Papieską Akademię Języka Łacińskiego, która
poszerza zakres słownictwa na potrzeby dokumentów wydawanych przez Watykan.
Bez wątpienia łacina żyje we współczesnych językach, a jej ślady można odnaleźć
w znanych wyrazach takich jak, np.: uniwersytet (universitas, -atis- powszechność),
akwedukt (aqua, -ae -woda, duco, -ere - prowadzić), triumph (trumphus, -i- zwycięstwo),
gimnazjum (gymnasium,-i), rewolucja (revolutio, -onis- przewrót). Przetrwała tysiące lat
i choć nie jest językiem ojczystym żadnego kraju, w każdym z nich można odnaleźć jej
ślady.
Red. Małgorzata Anna Woch
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AD FONTES

Narody tracąc pamięć, tracą życie
Tukidydes

Małgorzata Anna Woch

Yle Radio 1, Radio Bremen
łacina we współczesnych mediach
Od 1989 roku istnieje fińska rozgłośnia radiowa Yle Radio 1, emitująca
trzy razy w tygodniu wiadomości ze świata w języku łacińskim „Nuntii
Latini”. Poza nią niemieckie Radio Bremen, które od 1945 roku emituje
wiadomości po łacinie. Ich odbiorcami są niewątpliwie filologowie, jako
że oni znają język łaciński. Rozgłośnie te mogą stanowić również źródło
do nauki języka dla uczących się łaciny.
Oto kilka interesujących newsów z wyżej wymienionej fińskiej rozgłośni Yle Radio 1:
Lex Iaponiensis de imperatore
Camera superior parlamenti Iaponiae legem accepit, qua efficitur, ut
imperator Akihito munus deponat. Ille senex octoginta trium annorum
valetudine adversa laborat, qua de causa speravit fore, ut se imperio abdicare
posset. Princeps Naruhito imperator novus fore videtur. Diurnarii Iaponienses
eum mense Decembri anni proximi munus initurum esse arbitrantur.
Satu Tuominen

Prawo japońskie o władcy
Izba parlamentu najwyższego Japonii wydała ustawę, na mocy której
władca Akihito będzie mógł złożyć obowiązki władzy. Będąc w podeszłym
Przeczytaj cały artykuł w pełnym wydaniu „Traditio”. Drukowana wersja czasopisma
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FLORILEGIUM

Książki mędrców są pomnikami,
nieuków - grobami
Izokrates

Tomasz Dekert

Paweł Lisicki, Dżihad i samozagłada Zachodu

P

Fabryka Słów, Lublin 2015, s. 379.
ierwsze pytanie w wywiadzie, jaki z Pawłem Lisickim przeprowadził
portal euroislam.pl1 brzmiało: „Czy pana ostatnio wydana książka, Dżihad i samozagłada Zachodu, jest bardziej o islamie czy o Watykanie?”

Pada ono nie bez powodu. Książkę Lisickiego bez wątpienia można uznać za
pozycję apologetyczną. Szczególna to jednak apologetyka, skierowana jest bowiem nie tylko w stronę islamu, jego historii, doktryny i dzisiejszej problematyki, ale też do samego wnętrza Kościoła. I tu jej przedmiotem i adresatem nie są
jacyś pojedynczy dysydenccy teologowie, ale same fundamenty i konsekwencje
„posoborowego” stosunku Kościoła do religii proroka oraz najwyższe stopnie
kościelnej hierarchii. Jest to więc apologetyka jednocześnie ad extra i ad intra,
a lektura nie zostawia wątpliwości, że w przypadku tytułowego problemu właśnie taka musi ona być.
Konsekwentnie książka składa się z dwóch części. W pierwszej, zatytułowanej „Na manowcach dialogu”, Lisicki obszernie analizuje problem zmian
w podejściu Kościoła do islamu oraz ich konsekwencji na wielu polach. Druga,
nosząca tytuł „Jezus i Mahomet – historia i pamięć”, to rozległa odpowiedź na
pytanie. jak mają się do siebie chrześcijaństwo i islam, jeśli spojrzeć na nie przez
pryzmat tego, co wiemy na temat ich założycieli, charakteru i wiarygodności
mówiących o nich źródeł, treści objawień, relacji między nimi (a dokładniej relacji objawienia muzułmańskiego do chrześcijańskiego), a także, last but not least,
ich stosunku do przemocy. Obie je można uznać za obszerny komentarz do poPrzeczytaj cały artykuł w pełnym wydaniu „Traditio”. Drukowana wersja czasopisma
„Traditio Przestrzeń Cywilizacji Łacińskiej” dostępna na uczelni Uniwersytetu Papie1

skiego Jana Pawła II w Krakowie.
[Online] https://tinyurl.com/y9hnr4kr (dostęp: czerwiec 2017).

PERSONA
OPINIONES VIRORUM

Dobrych ludzi nikt nie zapomina
Safona

Wojciech Olejnik

W żywiole psychoterapii
W dobie kryzysu autorytetów i kultu egocentryzmu szczególnie warto
powracać do postaci, które swoje życie traktowały jako służbę drugiemu człowiekowi. Wybitnych indywidualności mocno angażujących się
na wielorakich polach pomocy słabym, chorym i opuszczonym przez
ostatnie dziesięciolecia polskiej historii nie brakowało. Dziś pragnę
przypomnieć postać wspaniałego krakowskiego psychiatry, humanisty
i filozofa, profesora Antoniego Kępińskiego

D

rogi życiowe profesora były, podobnie jak wielu wybitnych Polaków
tamtych lat, ze względu na złożoność historii, kręte i trudne. Wbrew
poczuciu klęski i beznadziei wiatry dziejowych wydarzeń lat drugiej

wojny światowej, oraz okresu komunizmu kształtowały silne osobowości.
Antoni Kępiński urodził się na kresach wschodnich w miejscowości Dolina (województwo stanisławowskie) w 1918 roku. Związany był jednak silnie
z Krakowem, gdzie ukończył Gimnazjum Nowodworskiego. Tuż przed wojną
rozpoczął też studia medyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim, które przerwał
wybuch II wojny światowej. Wojenna rzeczywistość zmieniła diametralnie życie młodego Antoniego Kępińskiego. We wrześniu 1939 roku zaangażował się
on w kampanię wojenną. Internowany na Węgrzech przedostał się do Francji,
Przeczytaj cały artykuł w pełnym wydaniu „Traditio”. Drukowana wersja czasopisma
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Beata Bukowska

Rodzina a tradycja
Rodzina stanowi przedmiot badań i refleksji naukowych o charakterze
multidyscyplinarnym; interesują się nią: teologia, antropologia, socjologia, psychologia, pedagogika, historia, etnografia, ekonomia, demografia, prawo i inne. W całym tym bogactwie i fenomenie wybrałam
aspekt rodziny połączony z tradycją. W celu przygotowania gruntu
w tym temacie przedstawię niewielki zakres informacji. 

N

a wstępie pragnę zaznaczyć, że aby podjąć jakikolwiek temat dotyczący rodziny, należy zacząć od jej definicji. Tak uważam. Dlaczego?
Ponieważ istnieje wiele pojęć rodziny. Klasyczna, jedyna i oczywi-

sta definicja rodziny dla naszych przodków i całych poprzednich pokoleń, jako
pary małżeńskiej kobiety i mężczyzny, która posiada dzieci, obecnie nie jest powszechnie przyjmowana i akceptowana. Przykładowo przy przedefiniowaniu
pojęcia rodziny, uznaje się, że jest nią każdy "związek posiadający dzieci". Oznacza to, że rodziną wówczas będzie np. niezamężna matka, jak i para homoseksualna wychowująca dzieci. Należy zwrócić uwagę, że obecnie alternatywnych
form życia małżeńsko-rodzinnego jest kilkadziesiąt.
Ponadto, mówiąc o rodzinie warto podkreślić funkcje, jakie pełni w społeczeństwie, a są to kolejno: funkcja prokreacyjna, seksualna, ekonomiczna,
opiekuńczo-zabezpieczająca, socjalizacyjna, stratyfikacyjna, rekreacyjna, emocjonalna oraz funkcja kulturowa. Współcześnie przyjmuje się wiele kryteriów
podziału i typologii w obrębie rodziny. Można wyróżnić ze względu na więzi
rodzinne następujące typy rodzin: małą (nuklearną), składającą się z pary małżeńskiej i niepełnoletnich dzieci (dwa pokolenia). Kontakty osobowe w niej ograniczone są do najbliższych członków rodziny. Rodzina duża, w ramach której
Przeczytaj cały artykuł w pełnym wydaniu „Traditio”. Drukowana wersja czasopisma
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SCRIPTA

Poeta bardziej ceniony jest za sny niż za czyny
Przysłowie ludowe

Olga Cehak

Vita est ars eligendi...
O emocjach, intelekcie i sztuce żonglerki z Mariuszem S. Kusionem,
poetą, prawnikiem, dziennikarzem i naukowcem rozmawia Olga Cehak.
Olga Cehak: Wystarczy otworzyć dowolną antologię, aby przekonać się, że
zdecydowaną większość wybitnych polskich poetów stanowili mężczyźni.
Jak Pan myśli, dlaczego tak było? Czy panowie, zwykle niechętni w wyrażaniu uczuć, mimo wszystko potrafią je lepiej przelać na papier? Widzą i czują
więcej?
Mariusz S. Kusion: W przeszłości zdecydowana większość znanych i uznanych
artystów była mężczyznami. Wynika to raczej z tego, jak mężczyźni w ogóle poukładali świat. To się zmienia. Współcześnie, otwierając dowolną antologię czy
uczestnicząc w festiwalach i spotkaniach literackich, przynajmniej ja, nie widzę
przewagi ilościowej w żadnym kierunku. Sam znam wiele znamienitych poetek
i prozaistek. Niemniej, to nadal głęboki i trudny temat… Wystarczy zauważyć,
że program Word podkreśla na czerwono słowo „prozaistka”.
O.C.: Ma Pan swoich ulubionych poetów?
M.S.K: Jak stwierdziłem w innym z wywiadów, to zależy, czy miałbym pod
względem twórczości wybrać poetę do ślubu (w tym przypadku poetkę lub…
prozaistkę ;-), do czytania czy na podpałkę... Od tego czasu nic się nie zmieniło
w tym temacie. Myślę, że każdy twórca jest wart tego, by zapoznać się z jego
Przeczytaj cały artykuł w pełnym wydaniu „Traditio”. Drukowana wersja czasopisma
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SOCIETAS

Prawda jest pośrodku
Solon

Konrad Sajkiewicz

Samotność słowa
Dlaczego w dobie technologii, dających nam praktycznie nieograniczone możliwości kontaktu, staliśmy się samotni jak nigdy wcześniej?

I

dąc ulicą dużego miasta, próbuję się skryć przed siąpiącymi kroplami chłodnego
deszczu. W ręku trzymam parasol ale mimo to postanawiam stanąć na pobliskim
przystanku autobusowym i przeczekać złą pogodę. Obok mnie stoją trzy inne

osoby – zastanawiam się czy czekają na autobus - czy tak jak ja, skryły się przed deszczem. Z zainteresowaniem przyglądam się ich zachowaniu, chociaż oni zdają się nie
zauważać mojej obecności.Każda z nich siedzi pochylona z oczami wlepionymi w ekran
telefonu komórkowego. Wydają się być zupełnie pochłonięci tym, co widzą na wyświetlaczach swoich przenośnych urządzeń. Pierwsza z osób gra w prostą mobilną grę, druga ma słuchawki na uszach i przegląda przenośny katalog piosenek. Trzecia, nerwowo
stuka w ekran telefonu, próbując pospiesznie odpisać na wiadomość sms. Zastanawiam
się, czy ktoś z nich zauważył moją obecność. Dochodzę do wniosku, że nawet jeśli tak
jest, to moja osoba nie jest warta by odrywać uwagę od ekranu telefonu. Gdy po chwili
przyjeżdża autobus i zatrzymuje się na przystanku, żadna z osób nie fatyguje się, by
podnieść głowę. Kierowca z niezadowoloną miną zamyka drzwi i odjeżdża, mrucząc
coś pod nosem. Takich scen można zaobserwować dookoła znacznie więcej. Często
widuję ludzi w środkach komunikacji miejskiej, którzy zakładają na uszy słuchawki
i włączają muzykę, sprawiając wrażenie, jak gdyby chcieli odizolować się od otoczenia. Znane są też przypadki osób, tak bardzo uzależnionych od internetu, że wirtualny
świat stał się dla nich równie prawdziwy co otaczająca rzeczywistość. Podobne zachoPrzeczytaj cały artykuł w pełnym wydaniu „Traditio”. Drukowana wersja czasopisma
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Sunt cum nobis…
Ks. Tomasz Jelonek

Nie tylko dla dziennikarzy…
Księga całej ludzkości powinna być zrozumiała przez wszystkich. Do tego prowadzi interpretacja Biblii, szczególnie potrzebna w sytuacji, gdy autorzy biblijni piszący w różnych epokach i kulturach wnoszą do tekstu obrazy i sposoby pisania,
które obecnie nie są zrozumiałe, a do ich rozumienia potrzeba znajomości tych warunków, które znalazły w tekście swoje odbicie.
Dla rozumienia Biblii potrzebne jest także ukazanie najistotniejszych tematów,
jakie w niej występują, są to stworzenie, przymierze, mesjanizm eschatologia. (…)
Kiedy tak skomponowana Książka, mająca być podręcznikiem dla dziennikarzy,
była już gotowa, okazało się, że jest to rozwinięte kompendium wiedzy biblijnej,
przedstawionej w kontekście uwarunkowań kulturowych i może służyć o wiele szerszemu gronu Czytelników, którzy będą poznawać fenomen Biblii, w jego szerokim
ujęciu, a przede wszystkim ukazany jako fenomen kulturowy. Książka może być
pożyteczna dla wszystkich uczciwie szukających prawdy o Biblii bez względu na ich
światopogląd i stosunek do religii.
W tej sytuacji zdecydowałem się zmienić jej tytuł, aby pierwotne ukierunkowanie na dziennikarzy jako odbiorców nie przeszkadzało innym we wzięciu tej pozycji
do ręki. Wszystkim im życzę owocnego spotkania z Księgą, która nie przestaje być
Księgą religijną, jest Księgą całej ludzkości i jako taka należy do pierwszorzędnych
wartości kulturowych. Jej poniewieranie i opluwanie jest przejawem barbarzyństwa, podobnie, jak było nim spalenie Biblioteki Aleksandryjskiej, bombardowanie
zabytków kultury, utrącenie nosa Sfinksowi w Egipcie i wiele innych czynów, które
ludzkości nie przynoszą zaszczytu, a przeciwnie, są powodem do hańby.
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Fragment wybrała Urszula Krupa

Ks. Tomasz Jelonek - (ur. 1937), magister matematyki (UJ) i profesor teologii biblijnej (UPJPII). Wybitny i uznany biblista o międzynarodowym
autorytecie. Przez kilkanaście lat wykładał na Uniwersytecie Jagiellońskim, a od roku 1972 prowadzi zajęcia z biblistyki. Jego dziedziną badawczą jest Biblia w kulturze świata. Był członkiem Zarządu Stowarzyszenia
Biblistów Polskich I kadencji w latach 2003-2008.

