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Słowo od Redakcji
W związku z wieloma negatywnymi skutkami wywoływanymi przez
pandemię, w centrum uwagi opinii publicznej znajdują się dziś ludzie nauki,
lekarze i rządzący, oskarżani o nieczyste metody naukowe i zawodowe, wobec tych trzecich potęguje się brak zaufania obywateli z powodu niespójnej
narracji i wprowadzania nieprzewidywalnych, zmieniających się w zawrotnym tempie decyzji, np. o zachowaniu zasad ostrożności, obostrzeniach
sanitarnych, czy ustaleniach wobec właścicieli firm lub instytucji kultury.
Perspektywa trudnej do opanowania sytuacji wzmaga u ludzi lęk, agresję, potęguje zniechęcenie i ochłodzenie w relacjach. Czy jesteśmy jeszcze
ludźmi nadziei? Jaka nadzieja w nas pozostanie? Czy ta, której źródłem jest
miłość Boża: „(…) nadzieja zawieść nie może, ponieważ miłość Boża rozlana
jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który został nam dany” (Rz
5,5), czy może ta druga, zwana „matką głupich”; nadzieja na osiągnięcie
celu niemożliwego lub celu niewiele wartego, zbyt łatwego, którego zdobycie powoduje tylko chwilowe poczucie satysfakcji?

Zapraszamy do lektury,
Dorota Kumorek
Redaktor Naczelna „Traditio Przestrzeń Cywilizacji Łacińskiej”
Doktorantka NoR, WNS, UPJPII w Krakowie
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Wstęp
ks. dr hab. Stanisław Wronka

Nadzieja – siła życia
Człowiek ma wiele pragnień i marzeń. Im bardziej wchodzi w życie,
w świat, im lepiej poznaje jego przestrzenie, barwy i smaki, tym więcej tych
pragnień. Chciałby kosztować życia w całej pełni, zażywać szczęścia. Ma nadzieję, zwłaszcza w młodości, gdy świat stoi przed nim otworem, że wiele ze
swych marzeń będzie mógł zrealizować.
Szybko jednak przekonuje się, że nie może mieć wszystkiego, czego pragnie, nie może we wszystkim uczestniczyć, że świat i inni ludzie przynoszą
różne dobra, ale mogą też stanowić zagrożenie. Ważne, aby patrzeć realistycznie na rzeczywistość i nie pielęgnować złudnych nadziei, które kończą
się gorzkim, a czasem dramatycznym rozczarowaniem i prowadzą do zniechęcenia. „Spei permultum, sed rei nihil – Nadziei bardzo dużo, ale nic realnego”.
Taka nadzieja staje się faktycznie matką głupich – „spes mater stultorum”.
Realistyczna nadzieja jest bardzo przydatna i konieczna, bez niej człowiek nie może żyć. W obliczu trudności i nieszczęść szybko załamie się i nie
będzie w stanie zobaczyć i wykorzystać nawet tych dóbr, które są w jego
zasięgu. „Któż jednak powie, że za tymi chmurami nie ma słońca?” (Bolesław
Prus, „Kamizelka”). Nadzieja jest ogromną siłą, która trzyma nas przy życiu.
„Spes fovet et fore cras semper ait melius – Nadzieja podtrzymuje i zawsze
powtarza, że jutro będzie lepiej (Tibullus, Carmina 2,6,20). Dopóki człowiek
żyje, ciągle ma nadzieję na jakieś dobro i spodziewa się go do ostatniego
tchnienia, nawet w najgorszych sytuacjach. Halina Birenbaum, która przeżyła
Przeczytaj cały artykuł w pełnym wydaniu „Traditio” na
kilka obozów koncentracyjnych w czasie II wojny światowej, stwierdziła w
stronie www.traditio.pl
tytule opublikowanych wspomnień z tamtych lat, że „nadzieja umiera ostat-
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dr Dawid Wiech

7 lat istnienia czasopisma „Traditio Przestrzeń
Cywilizacji Łacińskiej”
Czasopismo „Traditio Przestrzeń Cywilizacji Łacińskiej” obchodzi w tym
roku jubileusz – to już 7 lat. Poprzez naszą pracę naukową podtrzymujemy
i z entuzjazmem krzewimy katolickie wartości, tak bardzo doceniane przez
personalistów chrześcijańskich, do których należy zaliczyć m.in. Feliksa Konecznego. Według niniejszego historyka to dzięki katolicyzmowi dopiero
w cywilizacji łacińskiej urzeczywistniła się supremacja pierwiastka duchowego nad materialnym. Warto w tym miejscu przytoczyć jego słowa podkreślające istotę etyki katolickiej w kształtowaniu społeczeństwa europejskiego:
„Etyka cywilizacji łacińskiej jest etyką katolicką, bo cywilizacja ta jest dziełem
Kościoła, składa się z narodów wychowywanych przez Kościół”1. Przy czym,
etyka ta nie jest redukowaniem chrześcijaństwa, które wiąże się z „etycznym” urządzaniem się na ziemi, aby nie narazić się Bogu, lecz jej podstawą
powinna być droga do Boga, gdzie celem jest szczęście wieczne, zbawienie.
Nasilający się kryzys duchowy współczesnego świata jest jednym z coraz głośniejszych tematów podejmowanych przez ludzi nauki, którym nie
jest obojętna przyszłość następnych pokoleń. Niniejszy kryzys ujawnia
się przede wszystkim w kwestionowaniu fundamentalnych wartości, zasad,
a także autorytetów. Podważanie prawdy wiąże się z odrzuceniem podstawowej prawdy o istnieniu Boga, a to niesie z sobą następstwo przeczenia
i ignorancji względem Bożych praw, przy jednoczesnej apoteozie wolności, z której czyni się absolut. Wobec powyższego, Benedykt XVI wskazuje,
Przeczytaj cały artykuł w pełnym wydaniu „Traditio” na
stronie www.traditio.pl
1 F. Koneczny, O ład w historii , wyd. Michalineum, Warszawa 1991, s. 61.
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APOLOGIA LINGUAE
LATINAE

Non tam praeclarum est scire
Latine quam turpe nescire
Marcus Tullius Cicero

Zofia Sarnecka

Apologia Linguae Latinae
spes – nadzieja
Spes est exspectatio boni. Cicero – Nadzieja jest oczekiwaniem dobra. Lingua Latina liberis – Język łaciński dla dzieci
Ecce nova verba Latina - Oto nowe słówka łacińskie
In vocabulario – W słowniku
spes
1. nadzieja, oczekiwanie na coś pożądanego
2. w znaczeniu neutralnym – przewidywanie, oczekiwanie
3. perspektywa, szansa, widoki na przyszłość
4. obietnica, rokowanie przyszłych osiągnięć
5. przedmiot nadziei
spero, sperare, speravi, speratum
1. oczekiwać
2. spodziewać się czegoś
3. lękać się
Wiara, Nadzieja i Miłość – Fides, Spes et Caritas
Lingua Latina adulescentibus – Język łaciński dla dorosłych
Lingua Latina in vita nostra cotidiana – Język łaciński w naszym codzienPrzeczytaj cały artykuł w pełnym wydaniu „Traditio” na
nym życiu
stronie www.traditio.pl
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RES COGITANS

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

Małgorzata Wiernasz

Nadzieja córka Mądrości
Nadzieja to siła, która broni w człowieku
świadomości tego, że wartość absolutna jest1

Dawno temu, bo jakoś około II wieku, za panowania cesarza Hadriana
I, przybyła do Rzymu kobieta imieniem Zofia. Przybyła tam wraz ze swymi
trzema córkami, których imiona, jak głosi legenda brzmiały Wiara, Nadzieja
i Miłość. Tam wszystkie cztery zetknęły się z chrześcijaństwem i przyjęły wiarę w Jezusa Chrystusa, co doprowadziło je w końcu do męczeńskiej
śmierci. Jeśli można uznać za prawdziwe przysłowie, że niedaleko pada
jabłko od jabłoni, to córki zapewne były podobne w swej mądrości do matki ( której imię oznacza właśnie mądrość), gdyż wszystkie wybrały drogę
prawdy.
Imiona Zofii i jej trzech córek poprzez swoją symboliczność tworzą pewnego rodzaju analogię do relacji względem siebie tych czterech cnót, czyli
mądrości, wiary, nadziei i miłości. Wydaje się, że zarówno nadzieja jak i jej
dwie „siostry” posiadają w sobie rys mądrości i między mądrością, a tymi
trzema cnotami istnieje zależność. Przyglądając się bliżej relacji na
Przeczytaj cały artykuł w pełnym wydaniu „Traditio” na
stronie www.traditio.pl
1

J. Tischner, Nadzieja mimo wszystko, Kraków 2020, s. 231.
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HUMANA

Człowieczeństwo, osoba ludzka afirmuje się więc,
wyraża i spełnia tylko dzięki wolności
Karol Wojtyła

Joanna Matyja – Dudek

Nadzieja naszych dni najnowszych
Temat nadziei pojawia się w różnych okolicznościach, jednak w sposób najbardziej wyraźny ukazują ją wydarzenia trudne, niespodziewane...
Takie, które stawiają człowieka w obliczu próby - wybijają go ze znanego
kontekstu, stawiają najbardziej istotne pytania… Wówczas nadzieja odsłania się jako niespodziewana siła, którą odnajduje człowiek w sobie. Jest to
siła powstała jednak w tajemnicy – utkana z czynników, których nie sposób
poddać badaniu, wyizolować… Czym zatem jest...?
Poza kontrolą
Gdy człowiek posiada w sobie nadzieję, może oczywiście dokonać interpretacji tego stanu od strony psychologii. Będzie to obraz prawdziwy,
choć, jak postaramy się ukazać, niepełny. Jeśli zatem chcemy badać nadzieję
jako fenomen psychiczny, może być ona wówczas, przede wszystkim, wynikiem najgłębszych cech danej osoby; może brać swój początek z różnych
etapów jej rozwoju, w którym uczestniczą wspierające osoby - dające jej
ciepło, afirmację jej cech, jak i jej samej w ogólności. Tak właśnie następuje wzmacnianie wewnętrznej siły, poczucia wartości. Poprzez odpowiednie
działania wspierającego otoczenia, dziecko może z sukcesem rozwijać się
Przeczytaj cały artykuł w pełnym wydaniu „Traditio” na
ku dorosłości i radzić sobie z wymaganiami, jakie stawia świat. Jeśli umiestronie www.traditio.pl
jętnie poszerzono człowiekowi horyzont – ujrzał zakres możliwości i do
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UNIVERSITATIS
POETAE

Beata universitas, cui poeta est!

ks. dr hab. Marcin Godawa

„PUSTELNIA”
Wejść śmiało do namiotu zamkniętych powiek
zamieszkać w izdebce modlitwy Jezusowej
co rano obmywać twarz tym Imieniem
wychodzić zbierać codzienną mannę oddechu
cieszyć się z tego ile się tu nie mieści
wytrzymać ze sobą jak Dawid w jaskini z lwem
Potem wychodzić do pracy w swoim ogródku
uprawiać grządki papilarne twoich rąk
zasadzić w nich palców pokorny dotyk
skoro Pan postanowił bym miał na zimę
to właśnie co urośnie na twojej dłoni
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DE RERUM GESTARUM
PROFUNDIS

Naród bez historii błądzi,
jak człowiek bez pamięci
Norman Davies

Jakub Stefańczyk

„Przypowieść o synu marnotrawnym” w „Kazaniach”
św. Piotra Chryzologa
Wstęp
„Cóż to jest prawda?” – zapytał Piłat Jezusa, chyba tak naprawdę wcale
nie chcąc się tego dowiadywać. A może wręcz przeciwnie: szukając i wciąż
nie znajdując odpowiedzi? My, historycy, też często pytamy o prawdę, ale
żeby chcieć do czegoś dotrzeć, trzeba najpierw to zdefiniować. W pierwszej części pracy zajmę się więc przedstawieniem kilku rozmaitych definicji, a może lepiej powiedzieć – koncepcji – prawdy. Zacznę od chyba najbardziej pociągającej, klasycznej definicji prawdy, która, przy całym swym
powabie, ma jeden, istotny mankament – trudno ją osiągnąć w badaniach
historycznych; następnie przedstawię kilka innych definicji prawdy, mniej
lub bardziej opozycyjnych wobec koncepcji arystotelesowskiej.
W drugiej części pracy spróbuję bardziej odnieść się do tego, czy historyk ma szansę w swoich badaniach odkryć i ogłosić prawdę. I co wydaje mi
się również ciekawe, czy możliwa jest sytuacja, w której pomimo odkrycia,
prawda nie powinna zostać ogłoszona?
Te zagadnienia, oczywiście w ramach nader szczupłych (w końcu jest to
jedynie esej, a nie monografia tematu „prawda w historii), pragnę poruszyć
Przeczytaj cały artykuł w pełnym wydaniu „Traditio” na
w niniejszym tekście.
stronie www.traditio.pl
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