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Słowo od Redakcji
Człowiek, jako istota twórcza, przedsiębiorcza i planująca działanie, staje
przed wyzwaniem udoskonalania siebie samego oraz różnych obszarów otaczającej go rzeczywistości. Na miarę możliwości ma rozwijać siebie i mądrze panować
nad otaczającym go światem przyrody, zwierząt, roślin i rzeczy. Jednak zbyt często
człowieczeństwo wydaje się być podporządkowane jakimś ideologiom, czy antywartościom. W cywilizacji konsumpcyjnej postulaty typu: obowiązek ponad przyjemnością, etyka przed techniką, duch przed materią okazują się zbyt trudne, nieatrakcyjne lub po prostu nieistotne dla realizacji.
Na przekór kultury posiadania, interesowności, egoizmu i wyzysku, autorzy
czasopisma „Traditio Przestrzeń Cywilizacji Łacińskiej”, wpisani w nurt personalizmu chrześcijańskiego, czujemy się uprawnieni do podkreślenia wartości zaangażowania na rzecz drugiego człowieka oraz chrześcijańskiej ascezy, bowiem nie
istnieje osobowy rozwój bez ludzkiej ofiary. Jednakże w przeciwieństwie do tego, co
uważają wpływowi i możni tego świata, podkreślamy ze szczególnym naciskiem, że
autentyczny postęp nie odbywa się kosztem osób najsłabszych, żyjących w warunkach ucisku i nędzy.
Zapraszamy do refleksji na tematy rozwoju osoby i podążania z duchem epoki.
Przyjemnej i pożytecznej lektury!
Dorota Kumorek,
Red. naczelna „Traditio. Przestrzeń Cywilizacji Łacińskiej”
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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 traditio.pl oraz traditio.upjp2.edu.pl

MORALIA

Granice kosmosu przebiegają w nas samych
Michał Heller

Marcin Murzyn

Oblicza zła
Wprowadzenie
Podejmując rozważania nad zagadnieniem zła, pochylamy się nad jednym z najbardziej nurtujących człowieka problemów. Zło, które w moralności stanowi przeciwieństwo dobra, należy bowiem do najbardziej podstawowych (pierwotnych) kategorii etycznych. Interesujący nas temat badany
jest zresztą nie tylko na terenie etyki, ale też metafizyki czy psychologii.
Jest wszakże niezwykle doniosły, gdyż angażuje rozum, uczucia i wolę bytu
ludzkiego, dla którego okazuje się ważki z pobudek egzystencjalnych.
Człowiek, będąc istotą myślącą i samoświadomą, od zarania dziejów
próbował rozwiązać zagadkę zła, starając dowiedzieć się, skąd ono się
bierze i dlaczego wkracza w jego życie. I choć w obliczu niejednej tragedii wszelkie wyjaśnienia naukowe, filozoficzne, a nawet religijne, zdają się
być niezadowalające, to jednak warto wziąć je pod uwagę. W niniejszym
artykule postaramy się rzucić nieco światła na temat owego zagadnienia,
przywołując preferowaną na gruncie filozofii klasycznej prywacyjną koncepcję zła. Przykłady zła. W organizmie osiemdziesięciodwuletniej kobiety,
której życie od najmłodszych lat naznaczone było trudami związanymi z
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SENIORES

To nie to, że z wiekiem stajemy się dziećmi.
Wiek po prostu pokazuje, jakimi dziećmi
pozostaliśmy
Johann Wolfgang von Goethe

Beata Grzegorczyk

Rola religii w życiu osób w podeszłym wieku
Seniorzy codziennie muszą borykać się z różnorodnymi problemami, które
znacząco wpływają na jakość ich życia. Biorąc pod uwagę aspekt biologiczny
wielu podeszłego, można stwierdzić, iż ten etap ludzkiej egzystencji charakteryzuje się wieloma chorobami, które w sposób widoczny zmniejszają komfort
życia ludzi tzw. trzeciego wieku. Jednak starość ludzka to nie tylko problemy
natury biologicznej. W momencie zakończenia pracy zawodowej i przejścia na
emeryturę również aspekt socjologiczny ulega zmianie. Zmniejszają się kontakty społeczne, dochodzi do utraty dotychczas pełnionych ról. Seniorzy przestają
być pracownikami, przełożonymi. Dzieci dorastają i wyprowadzają się z domu.
Wtedy, w dużej mierze seniorzy przyjmują bierną postawę, która przyspiesza
dezintegrację psychiczną oraz społeczną człowieka. Trudności w przystosowaniu się do nowej sytuacji życiowej, wyrażają się w braku umiejętności kompensacji pewnych strat. Jednak człowiek nie żyje tylko ziemskim sprawami.
Od zarania dziejów szukał czegoś więcej. Jakichś wyższych wartości. Do takich wartości należy religia. Otwarcie się na wiarę, wartości transcendentalne
dodaje otuchy w kryzysowych sytuacjach życiowych, jaką jest między innymi
starość. Wiara w Boga oraz uczestnictwo w kulcie religijnym może pomóc czło-
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DISCIPLINA SOCIALIS
CATHOLICA

Dzisiejszy Kościół nie potrzebuje katolików „na pół etatu”,
ale chrześcijan w pełni godnych tego miana
Św. Jan Paweł II

Magdalena Ochońska

Zatrudnienie wspomagane widziane w świetle
Laborem exercens
W odniesieniu do ostatnich korzystnych informacji z rynku pracy dotyczących poziomu bezrobocia warto zastanowić się, czy wśród
osób pozostających bez zatrudnienia są osoby, które przy odpowiednim
wsparciu mogłyby tę pracę znaleźć?
Odpowiedź wydaje się być prosta, ale czy istnieje idealne panaceum
na problem bezrobocia wśród osób z niepełnosprawnościami? Warto to
przeanalizować, co niniejszym czynię. Jan Paweł II w swojej encyklice
poświęconej wartości pracy wskazuje, że każdy z nas jest do niej powołany, każdy ma obowiązek pracować, ale rzecz nie w tym, że każdy ma
to robić dla chęci materialnego zysku. Trzeba pracować, by się rozwijać, by wzrastać w swoim człowieczeństwie, by przez swoje życie stawać się bardziej człowiekiem, a tym samym zbliżać się do Boga. Praca
jako taka − czy zawodowa, czy też nie − ma swoje głębokie, również
teologiczne znaczenie, o czym wyraźnie pisze Jan Paweł II, odwołując
się do Księgi Rodzaju. Wobec tego czyż nie każdy powinien mieć równe
szanse dostępu do pracy? Jednym z rozwiązań zdaje się być zatrudnienie wspomagane, o którym chcę w tym krótkim artykule napisać.

Przeczytaj cały artykuł w pełnym wydaniu „Traditio” na
Zatrudnienie wspomagane
forma pracy z osobami z różnymi rostronietowww.traditio.pl

VERBUM INTER
HOMINES

Czas przemija, wypowiedziane
słowo pozostaje
Lew Tołstoj

Marzena Zięba

Humor językowy i jego funkcje
Język pełni różne funkcje, lecz tym co świadczy o jego żywotności jest humor językowy. Znajdziemy go w Biblii i w życiu codziennym. Buduje bliskość
między ludźmi, ale i między człowiekiem i Bogiem. Jest wyrazem twórczości,
inteligencji i spostrzegawczości w opisie otaczającej rzeczywistości i wzmacnia
moralne pouczenia. Może też służyć obronie polskości języka przed zalewem
obcojęzycznych zwrotów i ocaleniu godności osoby w rutynie monotonnej pracy, która może odczłowieczać. Język przez swój humor językowy nadaje życiu
kolorów i czyni je bardziej ludzkim.
Zarówno język jak i posługiwanie się nim w celu wywołania radości u innych jest cechą występująca tylko u ludzi. Jest więc czymś, co nas wyróżnia
jako istoty ludzkie Zdolność do zabawy, poczucia humoru jest obecna u człowieka od zawsze. Homo ludens to jedno z ważnych określeń osoby ludzkiej.
Radość towarzysząca tworzeniu jest elementem naszego odwzorowywania obrazu Bożego, gdyż to Bóg jako pierwszy okazał radość z dzieła tworzenia.1 W
Biblii znajdziemy nie tylko radość i śmiech, ale i humor. Wstępuje głównie w
postaci kalamburów językowych, wykorzystujących dwuznaczność słów. Przykładem może być historia Abrahama, który roześmiał się gdy, Bóg powiedział
mu, że będzie miał syna urodzonego przez Sarę. W odpowiedzi Bóg kazał mu
nazwać syna Izaak, czyli „śmiejący się chłopiec” (yishaq- Izaak, - śmieje się),
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UNIVERSITATIS
POETAE

Beata universitas, cui poeta est!

ks. dr hab. MARCIN GODAWA

Ona i Trzej
W moim Kościele nikt nas o uczucia
Nie pyta, błoto znosimy na butach.
Wolno nam przeżyć swoje lata przy kimś
Po jednej stronie chusty Weroniki –
Lecz mimo wszystko zapraszam cię tutaj!
Marzy się oddech nie dla słów, od kiedy
Wargi sztywnieją z mówienia o niebie;
Lub dźwięk – od tego, co widząc nas, łatwo
Rozściela dywan zgaszonego światła –
Nie może cię tu tak po prostu nie być!
To wszystko twardość dębów. One gości
Przywiodą – z Trzema wieczorem odpocznij,
By potem długo na pościeli mięśni
Nie spać z tą, która się, za nim tęskniąc,
Próbuje wyrwać mocnym palcom kości…
Przeczytaj cały artykuł w pełnym wydaniu „Traditio” na
stronie www.traditio.pl

ALMA MATER
UPJP2

Strzeżcie tych wartości i tego dziedzictwa,
które stanowią o waszej tożsamości
Jan Paweł II

Marta Miazga

Relacja z I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej
Doktorantów i Studentów „Człowiek w relacji do…”
Dnia 30 maja 2019 roku w gmachu Uniwersytetu Papieskiego Jana
Pawła II w Krakowie przy ul. Bernardyńskiej odbyła się I Ogólnopolska
Konferencja Naukowa „Człowiek w relacji do…”. Organizatorami konferencji byli doktoranci i studenci Wydziału Nauk Społecznych, w większości związani z projektem badawczym „Traditio Przestrzeń Cywilizacji Łacińskiej”, który istnieje od 5 lat przy Uniwersytecie Papieskim. O.
prof. dr hab. Jarosław Kupczak OP, Dyrektor Ośrodka Badań nad Myślą
Jana Pawła II objął konferencję Patronatem Honorowym. Celem konferencji było stworzenie interdyscyplinarnej przestrzeni wymiany myśli
i doświadczeń wśród badaczy z różnych gałęzi nauk (zarówno humanistycznych, jak i ścisłych) zajmujących się zagadnieniem człowieka,
jako osoby oraz relacji międzyosobowych.
Przed rozpoczęciem konferencji w kaplicy budynku Uniwersytetu
Papieskiego Jana Pawła II przy ul. Bernardyńskiej 3 została odprawio-
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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.

