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Gianfranco R a v a s i. Bramy grzechu. Siedem grzechów gównych.
T. K. Stopa. Kraków: Salwator 2010 ss. 267.
Grzech jest zjawiskiem towarzyszacym

czowiekowi od poczatku

jego istnienia.
Juz na kartach Ksiegi Rodzaju jej autor opisuje oddalenie sie stworzenia od Stwórcy
w wyniku grzechu pierworodnego. Od momentu jego zaistnienia grzech by, jest
i bedzie obecny w dziejach ludzkości. Jako przekroczenie prawa Bozego ma szerokie
konotacje, dotykajac
 kazdej dziedziny zycia wkrada sie zarówno w spoeczne struktury wielkich korporacji przyjmujac
 wtedy nazwe grzechu spoecznego, jak i bezpośrednio atakujac
 jednostke ludzka,
 stajac
 sie przyczyna zniewoleń czy uzaleznień.
Świat XXI wieku coraz bardziej przypomina miejsce, w którym zo czuje sie jak
w domu. W dobie postepujacej

laicyzacji i liberalizacji spoeczeństw ma sie do
czynienia z jednej strony ze świadomym wyeksponowaniem grzechu, np. za pośrednictwem mass mediów, z drugiej zaś z zanikiem poczucia grzechu. Nowoczesne
trendy, w których dorasta dzisiejsza modziez, w sposób szczególny eksponuja prawo
do wolności; wolności niestety czesto faszywie rozumianej, takiej, która staje sie
samowola do czynienia za. Stad
 waśnie w wyniku tak wielkiego wypaczenia w jej
rozumieniu, powszechnie akceptowalne staja sie zachowania moralnie niegodziwe,
w których dzisiejszy świat nie dostrzega grzechu.
Owo niedostrzeganie wad, zych postaw czy zachowań w jakiejś cześci wynika
po prostu z nierozumienia ich znaczenia, czy ograniczonej świadomości, badź
 niepenej wiedzy na temat grzechów wśród ludzi. Dotyczy to osób w kazdym wieku i to
waśnie do nich adresowana jest recenzowana pozycja woskiego biblisty, kardynaa
Gianfranco Ravasiego pt.: Bramy grzechu. Siedem grzechów gównych. Autor znany
jest na caym świecie przede wszystkim jako popularyzator Pisma Świetego. Publikuje pozycje ksiaz
 kowe na temat Biblii, prowadzi audycje i programy w radio i telewizji. Pracowa jako prefekt Biblioteki Ambrozjańskiej i wykadowca na Wydziale
Teologicznym w Pónocnych Woszech. Od 1995 roku jest czonkiem Papieskiej
Komisji Biblijnej. We wrześniu 2007 roku Ojciec Świety Benedykt XVI powoa go
na przewodniczacego

Papieskiej Rady Kultury oraz Komisji do Spraw Dziedzictwa
Kulturowego Kościoa i Komisji do Spraw Archeologii. Sakre biskupia otrzyma
w październiku 2007 roku, a w 2010 zosta wyniesiony do godności kardynalskiej.
Omawiana pozycja skada sie z ośmiu rozdziaów. Jednak jeszcze we wprowadzeniu autor podkreśla, ze „dziś jesteśmy świadkami nie tylko odrzucenia, ale wrecz
pewnego odwrócenia wartości, tak, iz wada zatracajac
 swój charakter etyczny
przeksztaca sie w mode” (s. 8). Juz powyzsza uwaga wzbudza w czytelniku zainteresowanie, a zarazem przekonanie, ze ksiaz
 ka, która czyta, nie bedzie li tylko suchym przekadem kościelnej nauki o grzechach gównych, ale bedzie nawiazywać

do
wspóczesnych przemian spoecznych oraz uwarunkowań i zmian w czesto zawezonej
samoświadomości hamartiologicznej jednostki. Wszystko to ukazane zostaje w subtelny sposób atwym i prostym jezykiem. Niewatpliwie

wiec mozna stwierdzić, ze
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celem autora byo przedstawienie nauki Kościoa o wadach gównych w sposób
zrozumiay i przystepny dla ogóu czytelników, co mu sie zreszta udao takze dzieki
waściwemu poaczeniu

zagadnień zwiazanych

z nauka o wadach gównych z elementami narracyjnymi, poprzez ukazanie postaci literackich, analizowanie ich zachowań
i umiejetne wyszukiwanie analogii w postepowaniu czowieka XXI wieku.
W pierwszym rozdziale pracy (s. 11-58), majacym

charakter ogólnego wprowadzenia, Ravasi zaznajamia czytelnika z podjetym tematem przez przytoczenie i wyjaśnienie etymologii sownictwa oraz podstawowej terminologii. Dziaanie grzechu
obrazowo ukazuje analogia do Prawa Newtona, zastosowana przez autora w odniesieniu do duszy: „kiedy ludzie zaczynaja upadać wydaja sie posuszni prawu Newtona:
spadaja w niegodziwość z coraz wieksza predkościa”
 (s. 13). Wyjaśniajac
 relacje
miedzy grzechem, wada i nawykiem Ravasi posuguje sie metaforami: np. „wada
umysu”, „bedne koo” (s. 15), co z pewnościa dodaje kolorytu ksiaz
 ce i czyni ja
„przyjazna”
 czytelnikowi. Sprawia, ze nie tylko sie on nie nudzi, ale wrecz daje
poczucie, jakby zosta zabrany w jakaś
 nie do końca realna rzeczywistość, w której
do odkrycia sa wielkie tajemnice.
Kolejna wazna rzecza,
 jaka przedstawia woski biblista, jest rys historyczny nauki
o grzechu, w którym autor wymienia pierwsze klasyfikacje pochodzace
 od Grzegorza
Wielkiego czy Hugo od św. Wiktora. Ciekawym, choć moze nieco zaskakujacym

dla
czytelnika, jest natychmiastowe zestawienie „starych” wad, czyli tradycyjnej klasyfikacji siedmiu grzechów gównych z jednoczesna niemalze propozycja odpowiadajacych

im grzechów wspóczesności, takich jak: konsumizm, konformizm, bezczelność, seksomania, socjopatia, bunt i pustka. Po ogólnym omówieniu wszystkich tych
„nowych” wad Ravasi siega do Biblii, by za moment znów nieco zaskoczyć, przedstawiajac
 czytelnikowi obraz grzechów gównych w ujeciu producentów filmowych
i artystów. O ile filmowa prezentacja skupia sie tu wokó woskiej kinematografii,
o tyle artystyczna stanowi juz swoistego rodzaju wedrówke po zabytkach Europy
(katedra Notre-Dame, Louvre, madryckie Muzeum Prado, czy Mayer van der Bergh
w Antwerpii), stad
 odnosi sie wrazenie jakby miao sie mozliwość podrózowania
w czasie i przestrzeni. Ravasi co raz „przenosi” wyobraźnie czytelnika z miejsca na
miejsce, pokazujac
 mu wady gówne przedstawione na sposób antropomorficzny
przez róznych artystów zarówno minionych stuleci, jak i wspóczesnych.
Poczawszy

od rozdziau drugiego (ss. 59-93), autor prezentuje poszczególne wady
gówne poczynajac
 od pychy. Kolokwializm w ilustracji pierwszej wady koresponduje
tu z bardzo waznym rozróznieniem miedzy duma a pycha,
 podkreślajacym,

ze godność kazdej osoby domaga sie szacunku, czyli uznania jej wartości (por. s. 64).
Przedstawiajac
 nastepne „kregi pychy” Ravasi ukazuje jej konotacje wykorzystujac

przysowia, anegdoty badź

porównania z dzie literackich róznych epok, m.in.
z pogranicza mitologii, starozytności chrześcijańskiej; średniowiecza i nastepnych
okresów. Zadziwiajace
 jest to, w jaki sposób autor umiejetnie aczy

wszystkie te
obrazy w spójna caość. Z jednej strony odwouje sie do baśniowego przedstawienia
wady (przywoujac
 np. bajki Ezopa), za chwile przechodzi do potepiajacego

obrazu
grzechu zawartego w Biblii, by znów po chwili zajrzeć do mitologii. W caym tym
przekazie, dokonanym prostym i barwnym jezykiem, omawia pochodne wady, takie
jak np.: wyniosość, zarozumiaość, interesowna pobozność, pogarda dla innych,
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nieskromność, chepliwość i inne. Omawianie pychy Ravasi kończy prezentacja dzie
sztuki oddajac
 a istote tej wady.
Chciwość, bedac
 a tematem kolejnego rozdziau (s. 94-115), dobrze oddaje cytat,
który autor zamieści na poczatku

tej cześci opracowania: „Chciwość nie dopuści, by
czowiek skończy w nedzy, ale na ogó czyni go zbyt lekliwym, by pozwolić mu
stać sie bogatym” (s. 94). Biblijnym porównaniem istoty tej wady jest cytat z ksiegi
Koheleta: „Kto kocha sie w pieniadzach,

pieniadzem

sie nie nasyci” [Koh 5, 9]
(s. 96). Korzystajac
 z licznych fragmentów tekstów natchnionych Kardyna potepia
bogactwa materialne i kult pieniadza,

bedacych

bozkiem tego świata. Stara sie w ten
sposób niejako zachecić czytelnika do podjecia radykalnej postawy opowiedzenia sie
po stronie Stwórcy a nie majetności. Szereg historii biblijnych przeplata sie tu z prezentacja innych odcieni chciwości, takich jak pozadliwość,

skapstwo,

sknerstwo,
zuchwaość, pazerność i inne.
Prezentujac
 wade nieczystości, autor juz na poczatku

rozdziau (s. 116-156) podkreśla desakralizacje ludzkiego aktu, który wspócześnie określa sie sowem „skonsumowanie”. W konsekwencji komunie osób w relacji mazeńskiej kardyna porównuje
do „opróznienia talerza z mniej lub bardziej wybornym daniem”. Z caa pewnościa
ma sie dziś do czynienia ze zbezczeszczeniem sfery ludzkiej seksualności w formie
dewiacji seksualnych, takich jak nierzad,
 cudzoóstwo, kazirodztwo, przemoc cielesna, zoofilia, nekrofilia, fetyszyzm i inne (s. 123-124). Ravasi podkreśla, ze z ludzkiej
seksualności uczyniono dziś towar na sprzedaz. Zburzona triada ludzkiej miości
w ukadzie seks, eros, miość, zastepowana jest logika wyzwolenia, wedug której
kazdy jest panem swego ciaa. Kardyna wspomina o rzeczywistości, w której dominuje przesyt pornografii i propagowania tzw. wolnych zwiazków,

co paradoksalnie
prowadzi do jeszcze wiekszej alienacji czowieka, dla którego inny czowiek jest
tylko przedmiotem. Mimo ze jest to rozdzia o jednej z wad gównych, autor nie
pozostawia bez komentarza waściwie rozumianej seksualności dostrzegajac
 w niej
wyjatkowość

miedzyosobowej relacji zasadzajacej

sie w wymiarze cielesno-duchowym, w którym  w odróznieniu od aktu pciowego kierowanego popedami  jest
miejsce na komunie osób.
Gniew, bedacy
 przedmiotem nastepnego rozdziau (s. 157-184), rozpoczyna sie
przedstawieniem synonimów tej wady. Owo przedstawienie jest o tyle interesujace,

ze autor nie unika tu równiez kolokwializmów wyrazajacych

postawy osób „gniewliwych”. Takie potoczne wyrazenia, jak np.: „mieć coś na watrobie”,

„napsuć sobie
krwi”, „zgrzytać zebami”, „wstawać lewa noga”
 (por. s. 159) sa przeciez ogólnie
znane i czynia lekture nie tylko zrozumiaa,
 lecz wrecz zachecajac
 a.
 Nastepnie autor
dokonuje rozróznienia miedzy wadliwa postawa „pomiennego gniewu” a „susznym
oburzeniem”, bedacym

waściwa reakcja na niegodziwe postepowanie. Jednym z najbardziej jaskrawych przejawów gniewu jest agresywność, która – jak susznie zauwaza Ravasi – jest objawem niemocy racjonalnych argumentów i wystepuje u kogoś,
kto traci cakowita kontrole nad swoim zachowaniem (por. s. 165-166). W dalszej
cześci rozdziau uczony przedstawia szereg tekstów Pisma Świetego bedacych

obrazem zarówno zowrogiego gniewu (historia Kaina, Lameka, króla Saula), jak tez
postawy przebaczenia tak bardzo widocznej zwaszcza w świetle nauczania nowotestamentalnego.
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W kolejnym rozdziale ksiaz
 ki (185-207) autor zajmuje sie grzechem obzarstwa. Jest
to wada charakterystyczna dla osób w róznym wieku i czesto zdarza sie zarówno modszym, jak i starszym. Istota tej wady jest – jak zauwaza Ravasi – popadanie w skrajności – z jednej strony – „opychanie sie”, przeradzajace
 sie czesto w obzarstwo i opilstwo, badź
 tez odrzucanie pokarmu charakterystycznego dla chorobliwych stanów anoreksji czy bulimii  z drugiej. Zdaniem woskiego teologa metoda godna zastosowania
jest tutaj zasada: „czowiek nie po to zyje, zeby jeść, ale je po to, zeby zyć”. Zgodnie
z nia autor krytykuje postawe konsumizmu, przejawiajac
 a sie w dzisiejszym świecie pod
róznymi postaciami; poczawszy

od popularnych „fast foodów”, na marnotrawieniu
zywności skończywszy. Spośród biblijnych historii, ukazujac
 ze skutki tej wady, purpurat przypomina m.in. historie synów Izaaka, w której starszy nierozwaznie oddaje przywilej pierworództwa; czy tez proroków Amosa, Jeremiasza i Izajasza, krytykujacych

marnotrawstwo w poaczeniu

z uciskiem najbiedniejszych. Ukazujac
 przykady grzechu
obzarstwa, rozumianego negatywnie jako spozywanie zbyt duzej ilości pozywienia,
Ravasi nie zapomina równiez o pozytywnym odniesieniu do umiarkowania przytaczajac

pouczenia medrca Syracydesa: „Wino dla ludzi jest zyciem, jeśli pić je bedziesz z
umiarem” (Syr 31, 27) (s. 203) i Koheleta „Dalej wiec! W weselu chleb swój spozywaj
i w radości pij swoje wino” (Koh 9, 7). Wyraźnie wiec autor rozróznia miedzy umiarkowaniem, to znaczy waściwym korzystaniem z napoju i pozywienia, a obzarstwem czy
pijaństwem, bedacym

postawa wysoce niemoralna.

Zazdrość, o której mowa w nastepnym rozdziale (s. 208-235), najlepiej ilustruje
przytoczona przez autora definicja Barucha Spinozy: „Zazdrość jest ta dyspozycja,

która kaze czowiekowi cieszyć sie nieszcześciem drugiego, i przeciwnie, smucić sie
powodzeniem drugiego”. Jest oczywistym, ze wśród kilku przejawów, jakie moze
przyjmować zazdrość, szczególnie niebezpieczne jest jej poaczenie

z gniewem i nienawiścia,
 które moze doprowadzić nawet do zabójstwa. Jest to rodzaj zawiści,
w swojej istocie jeszcze gorszej od zazdrości, w której czowiek ubolewa z powodu
sukcesu bliźniego: Jezeli ja nie moge tego mieć, to niechby on tez nie mia.
Zazdrość jest – jak susznie zauwaza autor – pewna choroba,
 która za pomoca
oszczerstw i kamstw ma na celu zniszczenie drugiego, paradoksalnie jednak niszczy
od środka samego zazdrośnika napeniajac
 go gorycza.
 Ravasi susznie zauwaza, ze
bedac
 owocem pychy, zazdrość stanowi pewnego rodzaju potwierdzenie frustracji
wasnego „ja”, wobec budzacego

sie przekonania o wasnej nizszości w stosunku do
drugiej osoby, przeradzajace
 sie nastepnie w próbe ocalenia wasnej tozsamości
i godności, która druga osoba, przez sam fakt bycia lepsza,
 zwyczajnie kwestionuje
i atakuje (s. 215-216). Sukces kogoś bliskiego jest wiec dla zazdrośnika sola w oku,
nie potrafi on sie cieszyć z sukcesu drugiej osoby. W Piśmie Świetym wiele jest
tekstów ukazujacych

i pietnujacych

zazdrość; poczawszy

od historii Kaina i Abla,
poprzez zazdrość braci Józefa Egipskiego, króla Saula widzacego

pomyślność Dawida, czy nawet samych faryzeuszy, o których Ewangelista Marek mówi, ze Jezusa
wydali przez zawiść.
W ostatniej cześci ksiaz
 ki (s. 236-257) woski uczony przedstawia lenistwo.
Wśród synonimów tej wady wymienia m.in.: gnuśność, ociezaość, ospaość, odretwienie, znuzenie, apatie i inne. W ciekawy sposób autor obrazowo ukazuje lenistwo
jako matke, której dziećmi sa zodziejstwo i gód (s. 238). Takie lakoniczne ujecie
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ostatniej wady gównej ma swoje rozwiniecie na nastepnych stronach ksiaz
 ki, na
których autor potepia prózność przypominajac
 przestroge Apostoa Narodów skierowana do Tesaloniczan: „Kto nie chce pracować, niech tez nie je” (2 Tes 3, 10).
Istota wiec lenistwa  wedug autora  jest bezczynność prowadzaca
 czowieka nie
tylko do marnotrawienia cennego czasu, ale równiez wykorzystywania go na dziaania nieistotne. Posugujac
 sie argumentacja biblijna i maksymami uczonych filozofów
(m.in. Katon, Pascal), autor w swej ksiaz
 ce kreśli wizje lenistwa jako swego rodzaju
znudzenia jakakolwiek

praca,
 ale przede wszystkim lenistwa bedacego

wada „dostarczajac
 a pokarmu innym wadom”. Zatem czowiek gnuśny czyni zo wielostronne:
zatraca sie w otchani nieróbstwa, popeniajac
 nastepne grzechy.
Omawiana pozycja, której autorem jest kardyna Gianfranco Ravasi, jest bardzo
interesujaca
 z kilku wzgledów. Jej atutem jest niewatpliwie

prosty przekaz, co czyni
lekture nie tylko przyjemna i ciekawa,
 ale dzieki waśnie takiemu jezykowi ksiaz
 ka
staje sie zrozumiaa nawet dla mniej wyksztaconych czytelników. Autor potrafi
w znakomity sposób poaczyć

wspóczesne nauczanie Kościoa, przekaz biblijny
i rózne ujecia psychologiczno-filozoficzne na temat wad gównych. Wydaje sie jednak, ze niepotrzebne byo „antropomorfizowanie” kazdej przedstawianej wady, przywoujac
 choćby postacie namalowane reka artystów, majace
 niejako ucieleśniać kazdy
z grzechów. Czytajac
 takie porównania ma sie czasem wrazenie, jakby powage
i szkodliwość wad gównych mozna byo przedstawiać w kategoriach baśniowych.
W takiej sytuacji ksiaz
 ka traci nieco na powadze, gdy chodzi o traktowanie jej jako
pozycji naukowej. Z drugiej jednak strony mozliwe, ze intencja autora nie byo
napisanie kolejnej ściśle naukowej dysertacji penej terminologii teologicznej, dlatego
przedstawienie grzechów gównych przy uzyciu prostego jezyka moze stanowić
i z pewnościa stanowi zachete do pochylenia sie nad zagadnieniem wad gównych
dla kazdego czytelnika, równiez dla tego, który z tematyka hamartiologiczna styka
sie sporadycznie. Publikacja ta stanowi bardzo dobra propozycje, w której czytelnik
zdobedzie nie tylko podstawowa wiedze o siedmiu wadach gównych, lecz dzieki
przyjemnej lekturze moze pozytecznie spedzić czas wolny.
Krystian Gliniak
Instytut Teologii Moralnej KUL
(doktorant)

Stanislava G a z u r o v á. Wezwanie do odnowy zycia spoecznego w wypowiedziach Václava Havla. [Seria wydawnicza „Moralność zycia spoecznego” T. 1. Red. J. Gocko]. Lublin 2011 ss. 276.
W historii Europy i jej poszczególnych krajów zdarzay sie jednostki, które odegray znaczac
 a role w ksztatowaniu sie obrazu świata. Niewatpliwie

jedna z nich by
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