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Słowo od Redakcji
Z nieukrywaną radością oddajemy do rąk Czytelników aktualne wydanie
czasopisma „Traditio Przestrzeń Cywilizacji Łacińskiej”. Motywem przewodnim publikacji jest sieć międzyludzkich powiązań. Wybór egoizmu, nieprawości i grzechu powoduje rozdarcie i wyalienowanie człowieka, ale wybaczenie,
skrucha i zadośćuczynienie za popełnione zło przywraca i umacnia upragnioną jedność. Objawienie podaje, że Bóg życzy sobie abyśmy byli jedno (zob.
J 17). W wieczerniku Chrystus prosi Ojca o doskonałą więź miłości między
Jego uczniami i w Kościele, zatem na przekór cywilizacji obojętności, trzeba nam otwierać się na drugiego – w świecie, we wspólnotach, rodzinach,
małżeństwach – szczególnie zaś otaczać troską najmniejszego i najbardziej
bezbronnego.
Przyjemnej i pożytecznej lektury!
Dorota Kumorek,
Red. naczelna „Traditio. Przestrzeń Cywilizacji Łacińskiej”

Wstęp
Cywilizację zachodnią cechuje dzisiaj w dużej mierze indywidualizm. Podkreśla
się bardzo wartość jednostki, jej niepowtarzalność i niezależność. Ideałem wydaje
się być samowystarczalność, która pozwala człowiekowi obywać się bez nikogo. Powszechne jest dążenie do niemal absolutnej wolności, której nie krępują żadne więzi
i zobowiązania.
Być może jest to reakcja na zbyt mocny gorset wspólnotowy, który przez wieki
uciskał pojedynczych ludzi, odbierał im swobodę myślenia i działania, zamykał w ciasnych kręgach grup, stanów, narodów i wyznań, z których trudno było się wyrwać.
Człowiek odrzuca ten gorset, aby decydować samodzielnie o swoim życiu i kształtować
je według własnych upodobań.
Jednak radykalne odrzucanie wszelkich więzi jest postawą nieracjonalną i utopijną, wylewaniem dziecka z kąpielą. Człowiek bowiem nigdy nie jest w pełni samowystarczalny, zawsze potrzebuje pomocy i relacji z innymi osobami, bez nich nie jest
w stanie przyjść na świat i w pełni żyć. Odcinając się od innych ludzi, popada w egoizm, który zamyka go w samotności i ogranicza, choć na pierwszy rzut oka może się
wydawać, że w ten sposób przysparza sobie najwięcej korzyści, bo dba tylko o siebie,
nie tracąc czasu i sił na innych. Nie zauważa przy tym, że atomizacja społeczeństwa
ułatwia narzucanie nowego gorsetu w postaci unifikacji myśli, zachowań, wytworów...
To ujednolicenie wszystkiego i wszystkich niesie ze sobą źle pojęta globalizacja, a jedną
z jego form jest polityczna poprawność, która czasem wbrew faktom nie dopuszcza
innego zdania.
Pismo Święte, będące głównym źródłem cywilizacji zachodniej, docenia wartość
każdego człowieka stworzonego na obraz Boży, którego wyrazem jest rozumność
i wolność. Z drugiej strony podkreśla także mocno wspólnotowy charakter człowieka,
którego nie można wykreślić z życia ludzkiego. Perspektywa wspólnotowa jest nawet
w Biblii bardziej wyakcentowana niż perspektywa indywidualna. Oddał dobrze to
biblijne spojrzenie Sobór Watykański II: „Wprawdzie w każdym czasie i w każdym
narodzie miły jest Bogu każdy, kto się Go lęka i postępuje sprawiedliwie (por. Dz
10,35); podobało się jednak Bogu uświęcać i zbawiać ludzi nie pojedynczo, z wyłączeniem wszelkich wzajemnych powiązań, lecz ustanowić ich jako lud, który uznałby Go

w prawdzie i Jemu święcie służył” (Konstytucja dogmatyczna o Kościele, nr 9).
Tekst podkreśla relacje człowieka do Boga i do innych ludzi. Ta pierwsza jest fundamentalna, ale druga jest również niezbędna. Relacje te mają się opierać na rozpoznanej
i przyjętej prawdzie i wyrażać się w miłości do Boga i do bliźniego. Są to największe
przykazania (por. Mt 22,35-40), które odpowiadają najgłębszym potrzebom człowieka.
Miłość polega na uznaniu drugiej osoby, jej bogactwa i piękna, nawiązaniu z nią komunii, na wzajemnej wymianie darów, na trosce o to, aby dobro w drugim nie uległo
pomniejszeniu czy zniszczeniu, ale mogło wzrastać.
Miłość do Boga i do bliźniego nie niszczy zdrowej miłości do siebie samego, ale ją zakłada, bo Pan Jezus mówi, aby miłować bliźniego jak siebie samego (por. Mt 22,39; Kpł
19,18.34). Jak pragniemy i staramy się o prawdziwe dobro dla siebie, tak powinniśmy
go pragnąć i starać się o nie dla drugich. Miłując Boga całym sercem i ponad wszystko
oraz drugiego człowieka jak siebie samego, miłujemy również siebie, bo ubogacamy
się ich bogactwem, uczestniczymy w ich życiu, powierzamy im siebie i przyjmujemy
ich oddanie. Horyzont naszego życia się poszerza, zyskujemy pokój i bezpieczeństwo,
mobilizujemy się do bezinteresownego działania.
Wyraża dobrze tę paradoksalną logikę Sobór Watykański II: „Pan Jezus [...] ukazuje pewne podobieństwo pomiędzy jednością Osób Boskich a jednością dzieci Bożych
w prawdzie i miłości. Podobieństwo to ujawnia, że człowiek, będący na ziemi jedynym
stworzeniem, którego Bóg chciał ze względu na nie samo, nie może się w pełni odnaleźć
inaczej, jak tylko przez szczery dar z siebie samego” (Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym, nr 24). Krótko streszcza tę prawdę sentencja łacińska:
„Frustra vivit, qui némini prodest” – Na próżno żyje, kto nikomu nie przynosi pożytku.
Człowiek nie może żyć prawdziwie bez więzi z Bogiem i z drugimi. Wymaga to
wychodzenia do innych osób i wnoszenia własnego wkładu w budowanie i podtrzymywanie wspólnoty. Relacje oparte na prawdzie i miłości nie tłamszą osób, ale dopomagają im do wszechstronnego rozwoju. Nie prowadzą do uniformizmu, lecz do jedności
w różnorodności zgodnie z inną sentencją łacińską: „In necessáriis únitas, in dúbiis libértas, in ómnibus cáritas” – W rzeczach koniecznych jedność, w wątpliwych wolność,
we wszystkich miłość (Petrus Meuderlinus †1651).
Ks. dr hab. Stanisław Wronka
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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 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.
Absens carens!
Zapraszamy do współtworzenia „Traditio.
Przetrzeń Cywilizacji Łacińskiej”!

Fragmenty czasopisma dostępne również na www.traditio.pl oraz www.anthropos.pl

De Fide Christianorum
– Lectio

W nauczaniu religii chodzi
o blask wiary
Piotr Tomasik

dr Renata Chrzanowska

„Żaden człowiek nie jest górą lodową”

1

C

złowiek przychodząc na świat zastaje określony porządek m.in.
w swojej rodzinie czy społeczeństwie. Rozwijając się nie tylko
odkrywa łączące go więzi z poszczególnymi osobami, ale także

zaczyna je tworzyć. Przede wszystkim buduje on relacje psychiczne oraz
społeczne.
Czym zatem są owe więzi?
Więź stanowi relację, opartą o wzajemne oddziaływanie zarówno między osobami, jak i grupami, w obrębie konkretnych zbiorowości ludzkich.
Do głównych celów budowania relacji należą m.in.:
- podnoszenie własnej samooceny,
- rozwijanie więzi opartych na miłości i przyjaźni,
- wsparcie społeczne,
- realizacja wyznaczanych sobie celów2.
Dziecko przychodząc na świat na początku dzięki swoim rodzicom od1

cały
artykuł
pełnym
wydaniu
Jan Przeczytaj
Paweł II, Orędzie na
XI Światowy
Dzień w
Młodzieży,
Watykan
26.11.1995.

„Traditio” na

2

Por. Encyklopedia Zarządzania, https://mfiles.pl/pl/index.php/więź,
dostęp: 31.07.2018.
stronie www.traditio.pl

FUNDAMENTA HEREDITATIS
EUROPEAE

Oleksandr Uigeli

Niech nasza droga będzie
wspólna. Niech nasza modlitwa
będzie pokorna. Niech nasza
miłość będzie potężna. Niech
nasza nadzieja będzie większa
od wszystkiego, co się tej nadziei
może sprzeciwiać.
Jan Paweł II

Na drodze ku jedności. Charta Oecumenica:
sukces czy porażka?
O Karcie Ekumenicznej
W kwietniu 2001 roku Rada Konferencji Episkopatów Europy1 wspólnie z Konferencją Kościołów Europejskich2 podpisały dokument pod tytułem „Karta
Ekumeniczna. Wytyczne dla wzrastającej współpracy pomiędzy Kościołami
w Europie”. Karta Ekumeniczna (KE) jest jednym z niewielu dokumentów podejmujących próbę przedstawienia stanowiska tak wielkiej liczby Kościołów
chrześcijańskich w Europie na temat ich wspólnego zaangażowania w dzieło
ekumenii, dialogu międzyreligijnego oraz obowiązków kształtowania Europy.
Kościoły sygnatariusze KE wzięły na siebie odpowiedzialność za praktyczne
wdrożenie wytycznych przedstawionych w dokumencie. Niemniej jednak należy zauważyć, że po upływie niemal dwudziestu lat od dnia podpisania dokumentu wciąż nie widać (zwłaszcza w dzisiejszych czasach) ścisłej współpracy
1

Rada Konferencji Episkopatów Europy – konferencja Kościoła rzymskokatolickiego, która zrzersza
narodowe konferencje episkopatów.

2

Konferencja Kościołów Europejskich – organizacja ekumeniczna, która zrzesza większość Kościołów
chrześcijańskich.
stronie www.traditio.pl

Przeczytaj cały artykuł w pełnym wydaniu „Traditio” na

RES COGITANS

Ironia życia leży w tym,
że żyje się je do przodu a rozumie do tyłu
S. Kierkegaard

Małgorzata Wiernasz

Feliks Koneczny – pluralizm cywilizacyjny
Cywilizacja jest to metoda ustroju życia zbiorowego. […] Ilość metod ustroju
życia zbiorowego jest oczywiście nieograniczona, czyli nieograniczoną jest
ilość cywilizacji” 1

O

statnimi czasy zauważa się wzrost zainteresowania koncepcją cywilizacji Feliksa Konecznego, historiozofa tworzącego
na przełomie XIX i XX wieku. W czasach powojennych kon-

cepcja ta została „zapomniana”, ze względu na antykomunistyczne
przekonania autora. Obecnie staje się coraz bardziej popularna z uwagi
na swą oryginalność. Koneczny przedstawia naukę o cywilizacji w formie historycznej syntezy. Interpretacja faktów historycznych odbywa
się u niego poprzez czynnik jakim jest cywilizacja, uważany przez autora za czynnik nadrzędny. Feliks Koneczny żył w latach 1862 - 1949.
Urodził się w Krakowie, w ubogiej czeskiej rodzinie. Ukończył Gimnazjum Św. Jacka, a następnie studiował na Uniwersytecie Jagiellońskim na Wydziale Filozoficznym. Studia ukończył w 1888 roku rozprawą doktorską, pod tytułem Najdawniejsze stosunki Inflant z Polską do

Przeczytaj cały artykuł w pełnym wydaniu „Traditio” na
1

Feliks Koneczny, O wielości cywilizacyj, Wydawnictwo Antyk, reprint Gebethner i Wolf, Kraków 1935, s.
stronie www.traditio.pl
154.

FLORILEGIUM

Książki mędrców są pomnikami,
nieuków - grobami
Izokrates

dr Tomasz Dekert

David W. Fagerberg, Theologia prima. Czym jest teologia
liturgiczna?, tłum. Laura Bigaj, Fundacja Dominikański
Ośrodek Liturgiczny, Kraków 2018, ss. 410.

M

yślę, że podobnie jak to było w przypadku omawianej w poprzednim numerze „Traditio” książki Fabrice’a Hadjadja, również mówiąc o Theologia prima warto wyjść od przedstawienia jej autora.

Oczywiście związek każdego autora z treścią jego dzieła jest nieprzypadkowy,
tu jednak ta nieprzypadkowość ma bardzo szczególny charakter. David Fagerberg jest konwertytą, który przeszedł (wrócił) do Kościoła, nawracając się z luteranizmu. Jak sam mówił w konferencji wygłoszonej na KUL-u, której tekst
polscy wydawcy dołączyli w charakterze posłowia do książki, jego decyzja wypłynęła niejako naturalnie z jego własnego rozwoju intelektualnego. W tym zaś
duży, wręcz kluczowy udział miało dwóch autorów, jeden prawosławny i jeden
katolicki. Ten pierwszy to Alexander Schmemann, a drugi – Aidan Kavanagh
OSB. Zabierając się do lektury książki Fagerberga, znajdujemy się więc od razu
w doborowym ekumenicznym towarzystwie. I ta pewnego rodzaju opalizacja
międzywyznaniowa jest widoczna na kartach książki, stanowiąc – przynamniej w moim odczuciu – zarówno jej siłę, jak i pewną słabość.

Przeczytaj
cały
artykuł
w pełnym
wydaniu
„Traditio”
na
Zasadnicza
teza
dzieła
Fagerberga
mówi, że
liturgia to
tytułowa theologia
prima – „pierwsza teologia”,
teologia
w podstawowym tego słowa znaczeniu.
stronie
www.traditio.pl

SCRIPTA

Poeta bardziej ceniony jest za sny niż za czyny
Przysłowie ludowe

Konrad Sikora

Mnich
o. Dobromiłowi Godzikowi OFM
I.
Zaczynam liczyć chwile swoich istnień,
Kiedy mój oddech błąkał się po globie.
Serce stanęło otworem przed ludźmi –
Było gotowe. – Tak, było gotowe,
Aby im służyć. – Tak też się rodziłem
Codziennie bardziej nimi przeniknięty.
Z kolan wstawałem, żeby w nich popatrzeć –
Poznać ich twarze i zajrzeć w ich serca.
- A przychodzili zmęczeni człowieczym
Bojowaniem. – Ciągle człowiek się zmaga
Z ulatującym gdzieś w przestworza czasem.
Wyciąga rękę w bezładne marzenia,
Tam szuka swego szczęścia, dopełnienia
Kruchego życia, co go szczypie z ziemi.
Potem przychodzi biedak poraniony –

Przeczytaj
cały
artykuł
w pełnym
wydaniu
„Traditio” na
Lecz
dobrze,
że chce
– i że wciąż
przychodzi.
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Zespół redakcyjny
Dorota Kumorek Redaktor naczelna „Traditio Przestrzeń Cywilizacji Łacińskiej”, redaktorka działu „Res Familiaris”. Dziennikarka, pisarka, familiolog, miłośniczka poezji i dramatu.
Ks. Stanisław Wronka Patronat naukowy „Traditio Przestrzeń Cywilizacji Łacińskiej”.
Biblista, wykładowca UPJPII, kierownik Katedry Egzegezy Starego Testamentu, redaktor naczelny kwartalnika „Ruch Biblijny i Liturgiczny” wydawanego przez Polskie Towarzystwo Teologiczne, miłośnik muzyki klasycznej, zwłaszcza Wolfganga Amadeusza Mozarta.
Renata Chrzanowska Redaktorka działu „De Fide Christianorum – Lectio”. Katechetka,
opiekun grupy teatralnej Rezistors i Wolontariatu w Zespole Szkół Elektrycznych nr 1.
Radość sprawia jej praca z młodzieżą, teatr i podróże. Największą przygodą w jej życiu
była wyprawa na Camino de Santiago.
Tomasz Dekert Redaktor działu „Florilegium”. Religioznawca. Interesuje się kulturą
wczesnochrześcijańską, a także problematyką liturgii chrześcijańskiej widzianej przez
pryzmat antropologicznych teorii rytuału.
Małgorzata Wiernasz Redaktorka działu „Res Cogitans”. Filozofka, miłośniczka literatury, pieszych wędrówek najlepiej po górach, angielskiego humoru oraz przekształcania rzeczywistości za pomocą narzędzi budowlanych w poczuciu wolności.
Jadwiga Bacia Redaktorka działu „Iuventus”. Pedagog, familiolog i filozofka. Amatorka
eksperymentów kulinarnych, długich spacerów, wypraw rowerowych, książek, muzyki, filmu i teatru.
Zofia Sarnecka Redaktorka działu „Apologia Linguae Latinae”, filolog klasyczny, miłośniczka muzyki operowej.

Bartosz Trębacz Redaktor działu „Moralia”, teolog. Zainteresowania: biblistyka, mitologie świata, paleontologia, czytanie książek. Wielki miłośnik zwierząt.
Wojciech Olejnik Redaktor działów „Persona” i „Homo Viator”. Teolog, literat, dziennikarz. Pasjonat dzieł i nauczania Jana Pawła II. Wielbiciel historii turystyki, fotografii i muzyki.
Klaudia Karpiel Redaktor działu „Teologia”, teolog, poetka. Zainteresowania: teologia
feministyczna, teologia moralna. Uwielbia czytać książki biograficzne, listy, dzienniki.
Grzegorz Górecki Redaktor działu „Patria”. Absolwent prawa oraz dziennikarstwa
i komunikacji społecznej. Interesuje się geopolityką, prawem oraz historią XX wieku.
W wolnych chwilach narciarz, turysta górski i kolarz szosowy.
Renata Laszko Redaktorka działu „Bioethics”. Bioetyk, familiolog. Zainteresowania:
etyka początków życia, naprotechnologia, aborcja, in vitro, adopcja, opieka paliatywna, umieranie i śmierć, etyka zawodowa farmaceutów, teologia, muzyka klasyczna.
Karolina Tytko Redaktorka działu „...Sed quisnam ego sum?”. Absolwentka matematyki stosowanej, filozofka. Zainteresowania: filozofia, matematyka, etyka oraz muzyka.
Oleksandr Uigeli Redaktor działu „Fundamenta Hereditatis Europeae”. Absolwent stosunków międzynarodowych gospodarczych i europeistyki. Zainteresowania naukowe:
dialog ekumeniczny, stosunki międzynarodowe, historia najnowsza.
Kazimierz Helon Redaktor działu „Sancti- Ecclesiae traditio viva”. Świecki misjonarz,
społecznik. Absolwent Nauk o Rodzinie UPJPII.

Zobacz w internecie:
WWW.TRADITIO.PL

O nas
Czasopismo „Traditio. Przestrzeń Cywilizacji Łacińskiej” jest
projektem rozwijającym się w środowisku UPJPII, zapoczątkowanym w roku 2015 przez dziennikarzy zainteresowanych latinitas,
antropologią i kulturą chrześcijańską, europejskością, polskością.
Nasz magazyn to zbiór artykułów, które opracowujemy z pełną rzetelnością. W składzie 22 osób z kierunków: teologia, filozofia, dziennikarstwo, nauki o rodzinie, prawo, filologia klasyczna, tworzymy
zespół redakcyjny, wskazując w swoich tekstach na wartości jakimi
są: osoba ludzka, chrześcijaństwo, patriotyzm, rodzina, nauka, kultura, język.

