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Teo log ia  Po l i t yczna  
Co Tydz ień 



„Teologia Polityczna Co Tydzień” ukazywała się w 2018 roku  

dzięki hojności 72 darczyńców, którzy przekazali darowizny  

w zbiórce na wydawanie kolejnych numerów naszego tygodnika. 

Honorowymi Darczyńcami „Teologii Politycznej Co Tydzień”  

w 2018 roku byli:  

Adam Gładzik,  

Adam Ferdynand Lausch-Hołubowicz,  

Renata i Andrzej Mierzwa,  

Wojciech Piasecki  

oraz Darczyńca Anonimowy.
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Ks. Przemysław Artemiuk,  
Piotr Balcerowski,  
Łukasz Bibrzycki,  
Andrzej Chlebicki,  

Paulina i Piotr Chołdowie,  
Dariusz Dąbrowski,  
Waldemar Dulęba,  

Małgorzata Fengler,  
Mikołaj Frycz,  
Piotr Gajda,  

Adam Gładzik,  
Jerzy Gruszka,  

Adam Grześkiewicz,  
Dariusz Karłowicz,  

Maria Klamut,  
Rafał Kobierecki,  
Jacek Koronacki,  

Michał Kuc,  
Gabriela Kuhn,  

Monica i Franz Lassakowie,  
Adam Ferdynand Lausch-Hołubowicz,  

Zbigniew Marczyk,  
Marek Marko,  

Tymoteusz Marzec,  
Anna Matuszewska-Dorosińska,  

Kaya Meldrum,  
Piotr Mierecki,  

Renata i Andrzej Mierzwa,  

Kinga Najkowska,  
Marek Nowakowski,  
Leszek Nowocień,  

Joanna i Jakub Paciorkowie,  
Maria Pala-Wyborska,  

Wojciech Piasecki,  
Mieczysław Pielech,  
Marek Popławski,  
Marek Przyrowski,  
Ireneusz Romaniuk,  

Jacek Silski,  
Bogusław Skręta,  

Michał Sobolewski,  
Konrad Szczebiot,  
Anna Szczepańska,  

Natalia i Emil Szerszeniowie,  
Lucyna Wajler-Śliwak,  

Wojciech Tomczyk,  
Aleksandra Walaszek,  
Katarzyna Węgrzyn,  

Wojciech Widłak,  
Ryszard Wieczorek,  

Krzysztof Wilemborek,  
ks. Dariusz Wojtecki,  

Monika i Mariusz Wójcikowie  
oraz dziewiętnastu Darczyńców, któ-
rzy pragnęli zachować anonimowość.

W 2018 roku darowizny na tygodnik  
„Teologia Polityczna Co Tydzień” przekazali: 

Jesteśmy niezmiernie wdzięczni wszystkim, którzy postanowili wziąć udział w zbiór-
ce.  Dzięki Państwa hojności mogliśmy wydawać kolejne numery tygodnika i rozwijać 
nasze pismo.                            
 
                                                                                        Zespół Teologii Politycznej 



52 numery  t ygodn ika 

Nowosielski. Metafizyka stosowana [TPCT 93] 
W tym numerze tygodnika chcemy zadać pytania o twórczość Jerzego Nowosielskiego, 
prawosławnego filozofia, teologa i artystę. O cel jego działalnośwci i idee, które go za-
pładniały. Czy można szukać w nich odpowiedzi o sens przenikania się sztuki, teologii  
i metafizyki?

1863: (Re)konstrukcja polskości [TPCT nr 94] 
Powstania styczniowe: próba jego wzmocnienia i pogłębienia, redefinicji i ponownego 
przekucia w czyn. Czym jest fenomen powstania styczniowego, jak to wydarzenie ukształ-
towało kolejne pokolenia Polaków, a także czy możemy sięgać do odrobionej lekcji na-
szych poprzedników?

Virtual Mass Media? [TPCT nr 95] 
Czy współczesny świat demokratyzuje się do tego stopnia, że pozbawia się poprzez 
media społecznościowe – pośredników? A może demokratyzacja dyskursu pozbawiana 
jest redaktorów czuwających nad treścią? Gdzie znajduje się siła i słabości tak ułożonej 
przestrzeni informacyjnej? 

Na Wschodzie bez zmian [TPCT 96] 
Prygldamysię realiom politycznym i międzynarodowym konfliktu na Ukrainie. Co nam mówi 
ta sytuacja w niespełna cztery lata od rozpoczęcia agresji rosyjskich satelitów i aneksji 
Krymu? Czy jest szansa na rozwiązanie tego konfliktu? Czy rzeczywiście na wschodzie 
ciągle bez zmian?

Polska Republika Listów [TPCT 97] 
Enklawa wolności i żywe źródło, które pulsowało w czasach powojennej niesuwerenności 
tworząc ważny nurt kultury. Chcemy podejrzeć prowadzone rozmowy, wymianę zdań czy 
skrzące się polemiki największych tego czasu pisarzy, eseistów, inteligentów.

Praxis Pietatis [TPCT 98] 
Mentalność dzisiejszego człowieka Zachodu jest daleka od dostrzeżenia wartości postu. 
Chcemy zadać pytania o praktykę ćwiczenia się w pobożności, o jej rolę w życiu duchowym, 
a także o praktykę postu, która stanowi obok modlitwy i jałmużn fundament nawrócenia. 

Voegelin. O (nie)porządku XX wieku [TPCT 99] 
Czy sięganie do klasyków może dostarczać nam wzorców do czytania współczesności?  
Czy sam Voegelin daje nam odpowiednie narzędzia do rozumienia histori? Ukazujemy 
myśl Voegelina w różnych aspektach jako XX-wiecznego mędrca, a zarazem świadka 
burzliwego stulecia.
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Setka. Wywiad środowiskowy [TPCT 100] 
Setny numer to dobra okazja, aby przystanąć i rozejrzeć się wokoło. W tym wyjątkowym 
numerze przedstawiamy Państwu ankiety, które zostały skierowane do dzisiejszego poko-
lenia zaangażowanego w „pracę w ideach”, żeby usłyszeć tętno dzisiejszej debaty  
o kształt rzeczywistości AD 2018.

Mistrz Wincenty. Opowiadanie Polski [TPCT nr 101] 
Chcemy postawić pytania o polską formę, której kształt w dużej mierze opisał, ale i przy-
swoił autor „Kroniki polskiej”. Chcemy śledzić antyczne źródła tej historii, a także przyjrzeć 
się z bliska fenomenowi filozofii politycznej, której w Polsce ten błogosławiony biskup był 
prekursorem. 

Polskie rewolucje. Marzec 68 [TPCT 102] 
W tym numerze naszego pisma chcemy postawić pytania o charakter, formę Marca 68, 
ale także przyjrzeć się jego konsekwencjom, i idiomowi polskiego ujęcia wolności. 

Bierdiajew. Rosyjska idea [TPCT 103] 
Przyglądamy się sylwetce Nikołaja Bierdiajewa, aby zrozumieć rosyjską ideę, którą przed-
stawia, a także razem z nim szukać frapujących związków między teologią a polityką, mię-
dzy mesjanizmem politycznym a Zbawieniem i  w końcu między wolnością a dobrem i złem.

Nie-ludzki proces [TPCT 104] 
Wielki Tydzień to czas przeżywania Triduum Sacrum, a także moment, w którym chcemy 
pochylić się nad niezwykłym misterium Męki Pańskiej przez pryzmat aktu sądu nad Chrystu-
sem. Czym był ten proces, co nam unaocznia, a także jak spojrzeć na niego po 2000 lat?

Tarantino. Nieznośna lekkość zła? [TPCT 105] 
Czym jest dzisiejszy kulturowy postmodernizm? Czym jest we świecie współczesnym kre-
acja i popkultura? Co mówi nam o nas i współczesnym stanie ducha twórczość Quentina 
Tarantino? Te wszystkie zagadnienia chcielibyśmy uczynić punktami wyjścia tego numeru

Polskie bóle fantomowe [TPCT 106] 
W tym numerze naszego pisma chcemy się przyjrzeć fenomenowi polskiego dworku, kre-
sowych tradycji ziemiańskich i etosowi im towarzyszącemu. Czym były w naszej wyobraźni 
Kresy, jak one nas dziś kształtują? Czy wytworzona kultura dworska jest nośnikiem polskiej 
formy życia?  

Podwójne oblicze Warszawy [TPCT 107] 
Chcemy ukazać Warszawę sprzed hekatomby. Gdzie były jej źródła? Co stanowiło o jej 
niecodziennym charakterze? Warto stawiać pytania o kulturę polską pochodzenia żydow-
skiego, a także przyjrzeć się jak kształtowało się podwójne oblicze stolicy. 

Eko-konserwa? [TPCT 108] 
Czy warto wyłączyć dziś ekologię ze sporu politycznego? Czy współcześni konserwaty-
ści mogą stać się na powrót „eko”? Co zmiana podejścia do spraw środowiska mówi o 
współczesnych paradygmatach, a także jak odbudować konsensus wokół spraw funda-
mentalnych? 
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Prawo (do) pracy [TPCT 109] 
Jak wygląda współczesny paradygmat ujmujący kategorię pracy, a także jak w tej całej 
układance plasuje się polski rynek? Czy praca to tylko ciężar, czy też wartość konstytuują-
ca człowieka i kulturę? To są kwestie, które stawiamy w centrum tego numeru.

Biało-RUS [TPCT 110] 
Czy Białoruś jest dziś przykładem państwa wykorzenionego? A może raczej egzemplifi-
kacją państwa pozbawionego związku między instytucjami a tożsamością? Czy jest inna 
alternatywa dla Mińska niż tylko ta prowadząca w kierunku Kremla? Jak ustalić polskie 
strategie wobec tego państwa? 

Trwa(nie). O bioetyce [TPCT 111] 
Bioetyka ma dziś ważną rolę do odegrania, szczególnie w sytuacjach niejasnych, nieczy-
telnych czy wątpliwych. Każda sprawa może zawierać różne dominanty, ale ostatecznie 
prowadzi do rozstrzygnięcia, które niesie za sobą konkretne działanie w obliczu decyzji  
o życiu lub śmierci. 

Norwid. (Re)witalizacja polskości [TPCT 112] 
Przypadająca właśnie 135. rocznica śmierci autora „Promethidiona” to okazja, aby jeszcze 
raz sięgnąć po jego pisma i poezje. Jakie stanowisko w sporze o polskość zajmował?  
Jak jego dzieło odczytywano w późniejszych debatach? Gdzie upatrywał mocy narodu, 
gdzie zaś  jego słabości? 

Zwijanie liberalnego projektu [TPCT 113] 
W tym numerze chcemy się zastanowić, czy epoka globalizmu odchodzi już do przeszło-
ści? Może wracamy do porządku państw i mniejszych regionów dbających o własny inte-
res? To są pytania, które chcemy postawić w centrum tego numeru.

Wyświetlanie polskości [TPCT 114] 
Czy jesteśmy w stanie opowiadać światu nasze losy? Co jest w nich idiomatycznego, a co 
uniwersalnego? Jakim językiem kina mówić do odbiorcy szukającego opowieści, która go 
pociągnie i zainspiruje? Gdzie leżą wzorce i tematy do takiej narracji? 

Tatry. Narkotyk inteligenta [TPCT 115] 
Chcemy przyjrzeć się momentowi zrodzenia, rozwoju i utrwalenia mitu Tatr i Zakopanego. 
Co doprowadziło do erupcji zachwytu nad tym miejscem i szaleństwa, które Witkacy wią-
zał z Zakopiaminą - swoistym narkotykiem tej przestrzeni?  

Spór o uniwersytet [TPCT 116] 
Gdzie są słabe i mocne punkty polskich uczelni wyższych? Jak powinien funkcjonować 
idealny model Uniwersytetu? Czy współczesne uczelnie muszą współpracować z ryn-
kiem? Jakie miejsce w takim paradygmacie mają odgrywać nauki humanistyczne?  
 

Orwell. Adwokat rzeczywistości [TPCT 117] 
W tym numerze chcemy przedstawić Orwella nie tylko jako znakomitego autora Folwarku 
zwierzęcego i Roku 1984, ale także Orwella, który jawi się jako punkt odniesienia dla lewi-
cy i prawicy, intelektualistę niezależnego, szukającego faktów i adwokata rzeczywistości. 
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Rousseau. U progu nowoczesności [TPCT 118] 
Chcemy przyjrzeć się ideom, które do dziś stanowią jeden z punktów odniesienia. Czy Ro-
usseau zorganizował nam świat? Czy jesteśmy zakładnikami idei, które pojawiły się ponad 
dwieście lat temu? To są kwestie, które chcemy postawić w centrum. 
 

Miłowit Kuniński [TPCT 119] 
„Polskie państwo potrzebuje polityki świadomej nieusuwalnych uwarunkowań ludzkiej eg-
zystencji i natury sprawowania władzy.” tak pisał w jednym ze swoich tekstów. Zapraszamy 
do lektury o tak bliskim naszemu środowisku profesorze Miłowicie Kunińskim. 

Odruch republikański [TPCT 120] 
Wszystkie elementy polskiej tożsamości tworzą niezwykły stop, który zbudował gmach  
i ramy, w których funkcjonuje nasza wspólnota polityczna. Chcemy się im bliżej przyjrzeć, 
ukazać, a także zastanowić, co z nich wynika, a także jakie ma to dla nas konsekwencje.  
 

Herbert. Obrońca polis [TPCT 121] 
Herbert to nie antykwariusz, który z uwielbieniem rozpoznaje poszczególne odmiany 
wersji mitów, czy też z namaszczeniem polerujący zwalone kolumny. On nie archiwizuje, 
on aktualizuje, doszukuje się pogłębionego sensu w pewnej matrycy kultury, która nas 
ukształtowała. 

Niemiecka metamorfoza? [TPCT 122] 
Czym dzisiaj są nasi zachodni sąsiedzi? Mocarstwem politycznym, potęgą gospodarczą, a 
może państwem, które stało się zakładnikiem własnego handlu? A może Niemcy pozosta-
ły takie same, a jedynie zmieniły narzędzia, którymi się posługuje? 
 

Boża koncepcja. O „Humanae vitae” [TPCT 123] 
Dlaczego warto w pięćdziesiątą rocznicę przesłania Pawła VI zastanowić się nad jego 
przystawalnością do współczesnego świata. Czy możliwa jest realizacja w czasach kon-
trkultury? Jaką rolę może pełnić dziś rodzinaI jak dziś usłyszeć w tej dyskusji głos Boga?  
 

Muzyczna rewolucja [TPCT 124] 
Chcemy pokazać całą panoramę tego świata, w jego barwnym kolorycie i nietuzinkowym 
obliczu. Jak nieufność wobec władzy i szerzej świata wpływała na twórczość artystów? 
Gdzie szukać źródeł i potęgi tego stylu? Czy możemy mówić o pewnym polskim idiomie 
w kontekście tej dekady buntu?  

Polskość jak malowana [TPCT 125] 
Bez wątpienia wiek XIX i początek XX stulecia stanowią żywy obraz ukształtowany przez 
polskie malarstwo. Warto dziś spojrzeć na niego z pewnego oddalenia, aby docenić jak 
wiele mu dziś zawdzięczamy. Oto Polska jak malowana! 
 

Tolkien. Władca wyobraźni [TPCT 126] 
Zasadne staje się stawianie pytań o Tolkiena odczytywanego dziś. Warto przyjrzeć się bli-
żej propozycjom ideowym i filozoficznym, które niesie dla nas jego twórczość. Zapytajmy 
więc o sensowność jej lektury w kluczu krytyki współczesności.  
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Europa (post)Schumana [TPCT 127] 
Jak czerpać z dorobku Roberta Schumana i sięgać do jego politycznych idei i sposobu  
ich realizacji? Czy Unia jest w stanie znów stanąć wobec nowych wyzwań geopolitycz-
nych, czy też wyczerpuje swoją formułę i nie może odnaleźć kolejnej? A może jesteśmy 
już w świecie Europy post-Schumana? 

Tołstoj. Anarcho-konserwatyzm stosowany [TPCT 128] 
Kim Tołstoj był dla swoich czasów? Gdzie lokował nadzieje, ale także upatrywał zagrożeń 
dla ówczesnego świata? Jak łączył literaturę z ideą? W jaki sposób był przedstawicielem 
szerszego nurtu rosyjskiej myśli tego czasu? To są pytania, które stawiamy w tym numerze. 
 

Kara (nie)ostateczna? [TPCT 129] 
Czy kara za nawet największe zbrodnie musi mieć wymiar utraty życia? Jak w tym po-
rządku sprawiedliwości mieści się zadośćuczynienie i odkupienie win? W jaki sposób pa-
trzeć na ostatnie zmiany w Kościele i szerzej świecie wobec zagadnienia życia? 
 

T. S. Eliot. Poeta u źrodeł [TPCT 130] 
Jak Thomas Stearns Eliot w całej swej złożoności może nam pomóc dziś spojrzeć na rze-
czywistość? Gdzie szukać jego inspiracji, które mogą stać się dla nas podpowiedziami 
czy receptami? Jaką rolę odgrywa dla niego kultura? To są kwestie, które chcemy posta-
wić w centrum tego numeru.

Sprawiedliwość. Osnowa miłosierdzia [TPCT 131] 
W tym numerze spoglądamy na ideę Miłosierdzia poprzez jej kontekst. Sprawiedliwość. 
Czym ona jest? W jaki sposób przejawia się na kartach Pisma Świętego? W jaki sposób 
łączyć ją z Miłosierdziem? A także, w jaki sposób mistycy odczuwali jej obecność, a może 
i grozę? 

Nikifor. Epifania niewinności [TPCT 132] 
Czy Nikifor – ten fenomenalny samouk znalazł najprostszy klucz do ludzkiej duszy? W 
jaki sposób można dziś mierzyć się z jego twórczością? W jaki sposób ukazywał rzeczy-
wistość i ją kontemplował? Gdzie upatrywać fenomenu tego twórcy w kulturze polskiej, 
łemkowskiej?  

Młody papież [TPCT 133] 
Chcemy przyjrzeć się tym wszystkim miejscom, które ukształtowały przyszłego papieża 
Polaka. Gdzie znajdują się źródła jego namysłu nad kulturą, tożsamością, wiarą czy też 
rolą historii? Jak formowały się jego poglądy oraz w jaki sposób mierzył się z czasami,  
w których przyszło mu wzrastać?  

GRUpa Putina [TPCT 134] 
Czym jest wywiad rosyjski w dzisiejszym świecie, jaka jest jego taktyka i strategia? Gdzie 
w tym wszystkim znajduje się Polska? To są kwestie, które chcemy poruszyć w tym nume-
rze tygodnika. 
 

Paweł Hertz. Ogrodnik kultury [TPCT 135] 
W tym numerze chcemy sięgnąć po postać Pawła Hertza. W jaki sposób traktował on 
kulturę? Gdzie dostrzegał źródła jej siły? Czy możemy dziś czerpać z jego idei i sposobu 
podejścia do tradycji? Czym jest dziś jego spuścizna?  

8



Niepodległość podszyta ideą [TPCT 136] 
Wolność została przywrócona, jej ramy zakreślone, a możliwość ukonstytuowania własne-
go bytu w obrębie państwowości przywróciło miarę podmiotowości. Zabieramy Państwa 
do wehikułu czasu, który wprowadzi nas w nurt polskich idei czasów niepodległości! 

Czas świadectwa [TPCT 137] 
W tym numerze chcemy się przyjrzeć fenomenowi dzisiejszych czasów, który znów zdaje 
się być czasem świadectwa chrześcijan. Jak wygląda dzisiejsza sytuacja wierzących?  
Jak prześladowany jest dzisiaj Kościół? Czy możemy mówić o XXI wieku, jako wieku mę-
czenników?  

Zawód: kapłan? [TPCT 138] 
Czy kapłaństwo to zawód czy posługa? Gdzie możemy odnaleźć najpełniejsze źródła tej 
roli w życiu immanentnym, ale także w posłudze wobec transcendencji? Kim jest dzisiaj 
kapłan? Co mówi nam o nas stosunek do roli księży i ich roli? 

C.S. Lewis i świat (nie)stworzony [TPCT 139] 
Jaki obraz świata wyłania się z jego tekstów? O czym mówi nam dzisiaj autor „Ostatniej 
nocy świata”? Czy warto sięgać po jego eseje i prace? Przed Państwem C.S. Lewis i świat 
(nie)stworzony. 
 

Parnicki. Historia (za)stosowana [TPCT 140] 
W przypadającą 5 grudnia 30. rocznicę śmierci Teodora Parnickiego, warto wrócić do 
jego twórczości. Zastanowić się nad jej założeniami, przyjrzeć się najważniejszym punk-
tom jego dorobku, ale także jego historii, która w sposób integralny i równoległy pokazuje 
siłę historii. 

Stempowski. Przechodzień wśród ruin [TPCT 141] 
W jaki sposób opisywał rzeczywistość? W jakim stopniu był świadkiem i uczestnikiem XX 
wieku? Czy kultura w czasach niemocy może nadal stanowić źródło siły? 125. rocznica 
urodzin mistrza polskiego eseju jest doskonałą okazją do odbycia przechadzki po jego 
twórczości. 

Ukraina. Ćwiczenia z polityczności [TPCT 142] 
Co ostatnie wydarzenia na Morzu Azowskim mówią nam o polityczności we współcze-
snym świecie? W jaką grę gra Rosja? W jaki sposób reagować na rozpalający się konflikt 
u naszego wschodniego sąsiada? To właśnie te sprawy chcemy postawić w centrum tego 
numeru.

Wcielenie. Zbawienny paradoks [TPCT 143] 
Bo to właśnie paradoksalność tego momentu w historii  który demoluje logikę, a zarazem 
przywraca ją na właściwe tory  jest tym, co świętujemy... Oto 143 numer „Teologii Politycz-
nej Co Tydzień”! Przed Państwem „Wcielenie. Zbawienny paradoks”.

#Najlepsze2018 [TPCT 144] 
Przed Państwem #Najlepsze2018. Dziesięć najchętniej czytanych tekstów i wywiadów 
publikowanych w ramach „Teologii Politycznej Co Tydzień” w kończącym się roku. To była 
wspaniała podróż. Czy są Państwo gotowi? Dobrej lektury!
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Wydarzen ia  
wokó ł  t ygodn ika 

10



9



Debata z okazji numeru tygodnika „Teologia Polityczna Co Tydzień”, poświęconemu Jerze-
mu Nowosielskiemu. Wzięli  niej udział wybitni znawcy twórczości Jerzego Nowosielskie-
go: dr Krystyna Czerni  historyk sztuki i autorka biografii Nowosielskiego, biskup Michał 
Janocha - teolog kultury i znawca sztuki bizantyjskiej oraz Mateusz Środoń  ikonopis 
związany z Studium Chrześcijańskiego Wschodu. 
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Dyskusja w związku z kolejnym numerem tygodnika „Teologia Polityczna Co Tydzień”zaty-
tułowanego „Podwójne oblicze Warszawy”. Wzięli w niej udział znani warszawiacy: krytyk 
literacki Andrzej Dobosz, szef Instytutu Starzyńskiego, a zarazem wicedyrektor Muzeum 
Powstania Warszawskiego prof. Dariusz Gawin oraz muzyk, kompozytor i multiinstrumen-
talista Jan Młynarski.
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Dyskusja w redakcji Teologii Politycznej o twórczości George'a Orwella.  
Dr Piotr Graczyk oraz Piotr Gociek, próbowali dociec źródeł aktualności publicystyki  
Orwella, atrakcyjności jego powieści i trwałości jego postaw. 
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Czym w istocie była „Solidarność”? Podczas debaty zastanawiali się tan tym uznani specja-
liści dziedzinie: dr Elżbieta Ciżewska-Martyńska, adiunkt w Katedrze Historii Idei i Antropo-
logii Kulturowej UW; prof. Dariusz Gawin, historyk idei i Kierownik Zakładu Społeczeństwa 
Obywatelskiego w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN; dr Jarosław Kuisz, redaktor naczelny 
Kultury Liberalnej; dr Krzysztof Mazur, politolog i filozof, prezes Klubu Jagiellońskiego oraz 
dr Paweł Rojek, filozof i socjolog, były redaktor naczelny kwartalnika „Pressje”. 
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W siedzibie Teologii Politycznej odbyło się spotkanie poświęcone fenomenowi polskie-
go malarstwa w XIX i XX w. W dyskusji udział wzięli: prof. Joanna Sosnowska, prof. 
Henryk Słoczyński oraz dr Krystyna Czerni. Rozmowę moderował Michał Strachowski  
z Teologii Politycznej.
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 News le t te r/FB 
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Pos ty  z  fanpage TP  na  Facebooku 
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www.teologiapolityczna.pl
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