238

RECENZJE

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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Prezydent Czechosowacji, a później Republiki Czeskiej – Václav Havel. Recenzowana publikacja jest próba przyblizenia moralnych fundamentów zycia spoecznego
w publikacjach Havla. Otwiera ona serie wydawnicza „Moralność zycia spoecznego”, której redaktorem jest ks. prof. Jerzy Gocko, kierownik Katedry Teologii Moralnej Spoecznej KUL. Ma ona na celu publikowanie monografii z zakresu teologii
moralnej spoecznej.
Autorka, Stanislava Gazurová, obywatelka Czech, ukończya studia magisterskie
na kierunku Teologia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawa II, nastepnie odbya specjalistyczne studia doktoranckie z zakresu teologii moralnej. Prace
doktorska,
 bedac
 a podstawa niniejszej publikacji, obronia pod kierunkiem ks. prof.
Krzysztofa Jezyny w 2006 roku.
Publikacja skada sie z trzech cześci zatytuowanych: podstawowe zagrozenia
zycia spoecznego; wizja odnowy zycia spoecznego; drogi i sposoby odnowy moralnej. Poza zasadnicza treścia,
 wstepem i zakończeniem znaleźć mozna wprowadzenie
dotyczace
 serii „Moralność zycia spoecznego” autorstwa J. Gocki, sowo wstepne
kardynaa Miloslava Vlka oraz streszczenie w jezyku czeskim i niemieckim, Curriculum vitae i zdjecia Václava Havla, równiez wykaz skrótów i bibliografie.
Ksiaz
 ka, dotyczaca
 w swym historycznym ujeciu transformacji systemu politycznego w państwie czeskim, jest napisana z perspektywy 20 lat od upadku komunizmu
oraz po zakończonej prezydenturze Havla. Celem publikacji byo pokazanie czowieka, który mia wpyw na ksztat zycia spoecznego w Czechosowacji i Czechach
w ciagu
 minionych kilkudziesieciu lat. Stad
 tez Autorka nawiazuje

do historycznych
wydarzeń, takich jak Praska Wiosna 1968 czy Aksamitna Rewolucja, nakreślajac
 tez
we wstepie swej pracy krótka biografie Václava Havla. Omawia równiez źróda,
z których korzystaa przy powstawaniu publikacji, naleza do nich zarówno ksiaz
 ki
o Prezydencie, jak tez publikacje jego autorstwa. Z tej racji, ze jest to studium w zamyśle swym teologicznomoralne, źródem waściwym sa takze dokumenty Kościoa.
Cześć pierwsza omawianej pracy pt. „Podstawowe zagrozenia zycia spoecznego”
zawiera w sobie paragrafy dotyczace:

zagrozenia godności ludzkiej, przejawów kryzysu spoecznego oraz kryzysu moralnego. Gazurová przedstawiajac
 poglady
 Havla
wskazuje, iz kryzys spoeczny („postkomunistyczny marazm”) wypywa z kryzysu
tozsamości po latach komunizmu. Przejawia sie on równiez w kryzysie polityki.
Nawiazuj
 ac
 do wydarzeń okoo 1989 roku, Havel stwierdzi, ze czu potrzebe peniejszego zaangazowania sie w te dramatyczna rzeczywistość. Konsekwencja takiego
stanowiska byo przyjecie urzedu prezydenta. W cześci tej Autorka tumaczy równiez,
jakie poglady
 mia Havel wobec emigracji ludzi kultury i nauki, która to uwaza za
jeden z przejawów kryzysu spoecznego. Mimo prześladowań ze strony komunistów
nie zaowa, ze pozosta w kraju. Wydarzenia sprzed transformacji systemu czeski
polityk ukazywa jako „rane”, która wciaz
 sie nie zagoia i powoduje, ze ludzie nie
potrafia odnaleźć sie jeszcze w wolnej rzeczywistości. Autorka w tym miejscu przytacza równiez wypowiedzi Prezydenta dotyczace
 ekologii (czy dewastacji środowiska
naturalnego), nietolerancji, czy kryzysu jezyka – narzedzia do „ogupiania” innych.
Wskazuje tez na fakt, iz Havel niejednokrotnie podkreśla, ze korzenie Europy tkwia
w starozytności i w chrześcijaństwie, ze wybór czowieka odbywa sie w jego sumieniu, zaś za kazdy grzech odpowiedzialna jest konkretna osoba.
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Druga cześć przedstawia wizje odnowy zycia spoecznego ujeta w trzy kwestie:
godność czowieka, nowa kulture zycia spoecznego oraz troske o ad moralny w zyciu spoecznym (w oparciu o „czworobok Janowy”). Doświadczenie bycia wieźniem
wpyneo znaczaco
 na przemyślenia Havla dotyczace
 wartości czowieka, gdzie mimo
zewnetrznej niewygody czu pokój duszy. Wyrazem godności jest poszanowanie praw
czowieka. Choć czeski maz
 stanu nie prowadzi systematycznego wykadu na ten
temat, gdyz wprost sie tym zagadnieniem nie zajmowa, to jednak widzia, ze jedne
prawa sa eksponowane, a inne marginalizowane i pokazywa przykad ich amania.
Havel uwaza, ze to podstawowe zagadnienie godności osoby potrzebuje pewnej osi
czy kregosupa, o które mogoby sie oprzeć. Wskazywa w tym miejscu na doktryne
chrześcijańska mówiac
 a o stworzeniu czowieka jako imago Dei. Równiez przy temacie konfliktów miedzynarodowych (tu: miedzy innymi sowacko-wegierskich) nawia
zywa do argumentacji chrześcijańskiej – braterstwa wszystkich ludzi. W trosce
o dobro kazdego czowieka i ksztatowanie adu spoecznego Gazurová przytacza
przemówienia dotyczace
 przebaczenia, szacunku wobec zycia, amnestii i suzby
zdrowia. Havel twierdzi, ze troska o dzieci, osoby upośledzone, chorych, starych
i bezsilnych, to miernik przyzwoitości państwa.
Trzecia cześć publikacji nosi tytu „Drogi i sposoby odnowy moralnej”. Skadaja
sie na nia analizy dotyczace
 odpowiedzialności, róznorodności struktur spoecznych
oraz zadań Kościoa i ludzi wierzacych.

Havel nawiazywa

do roli autorytetów, które
wskazuja droge odnowy. Specjalne zadanie przypisywa politykom – to w nich,
w demokratycznych warunkach, drzemie ogromna (choć ograniczona) moc. Na równi
z ta grupa Prezydent podkreśla zadania twórców środków spoecznego przekazu,
apelujac
 do dziennikarzy i innych zaangazowanych w media o odpowiedzialność za
prawde. Mimo braku wasnego potomstwa, Havel docenia role wychowania w rodzinie (a nie tylko „produkcje dzieci”), zaś szersza struktura spoeczna,
 w ramach której
winna realizować sie odpowiedzialność, jest spoeczeństwo obywatelskie. W tym
kontekście Autorka przytacza pena szacunku opinie Havla wobec Lecha Waesy,
który sta sie symbolem polityki oddolnej w Polsce.
Havel podkreśla, ze wymiar duchowy i moralny zycia czowieka ściśle zwiazany

jest z hierarchia wartości. Zwraca uwage na prawdziwość wiary, dzieki której czowiek jest w stanie lepiej odczytać rzeczywistość. Impulsem do odkrywania sensu
zycia bya dla Havla świadomość nieuniknionej śmierci (zwaszcza rozmyśla nad
tym po stracie pierwszej zony Olgi). W przemówieniach Prezydenta widać takze
szacunek do postaci historycznych, w tym świetych i misjonarzy Czech – Wacawa,
Wojciecha, Agnieszki, Cyryla i Metodego. Podkreśla konieczność wyowienia rzeczy dobrych ze skarbca przeszości, które stana sie bogactwem na przyszość. Równiez miejsca kultu, takie jak katedry w Czechach czy wspominany niejednokrotnie
grobowiec w Newgrage (Irlandia), wskazuja na wartości i cel przekraczajace
 świat
materialny. Zapalenie serc przez sowa i apele b. Jana Pawa II, którego Havel
niezwykle szanowa, uznawa Prezydent za sposoby przeciwstawiania sie róznym
rodzajom za. Sam natomiast zdawa sie być zwolennikiem dialogu miedzykulturowego i religijnego uniwersalizmu, co wyraza w haśle „jedność w róznorodności” uwypuklajac
 to, co wspólne we wszystkich religiach.
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Warto podkreślić jeszcze kilka aspektów nauczania spoecznego Václava Havla,
które moga potwierdzić teze, iz jego przemyślenia sa warte napisania publikacji na
ten temat. Havel by świadomy, iz zagrozenia zycia spoecznego obecne byy nie
tylko w systemie komunistycznym, ale takze w procesie ksztatowania sie systemu
demokratycznego. Zmiana po 1989 roku nie przyniosa wszystkich oczekiwanych
rezultatów, ujawnia natomiast klimat zepsucia moralnego w kraju. Pojawiy sie tez
nowe zagrozenia, gdyz ludzie, przyzwyczajeni do komunizmu, przestali być czujni.
Stad
 tez wezwanie do odnowy moralnej spoeczeństwa byo przez Prezydenta wielokrotnie ponawiane. Wydobywa to, co go niepokoio, szuka źróde i dokonywa
oceny zjawisk po to, aby dać punkt wyjścia do pozytywnego programu ich przezwyciezenia. Wszelkie przyczyny negatywnych aspektów zycia spoecznego zostay
sprowadzone do kryzysu moralnego, poszanowanie zaś ludzkiej godności stao sie
podwalina do tworzenia nowej kultury zycia spoecznego.
Havel wypowiada ostre i nieraz niewygodne sowa, równiez pod adresem wadzy
demokratycznej. Podkreśla, ze kryzys spoeczny to nie tylko zachwianie struktur, ale
to problem czowieka. Chociaz skupia sie w swych tekstach na dziedzinach mu
bliskich – kulturze czy polityce – to jednak zauwaza ich wieź z etyka.
 W jego
przemyśleniach istotna role odgrywao osobiste doświadczenie pochodzace
 nieraz
z trudnych momentów zycia  inwigilacji, wiezienia. Wydaje sie, ze ten czas uwrazliwi przyszego Prezydenta na godność i wartość kazdego czowieka. Widać to zwaszcza w przemówieniach noworocznych, kiedy kierowa zyczenia do róznych grup
obywateli (rolników, przedsiebiorców, studentów) troszczac
 sie autentycznie o ich
problemy. Mówiac
 o odnowie zycia spoecznego, Havel tumaczy, ze nie jest to
zmiana jedynie systemu czy jego organizacji, lecz to czowiek musi rozpoczać
 przemiane od wewnatrz,

od samego siebie. Gdy zosta prezydentem stwierdzi, ze nie
tylko nie musi odwoywać niczego, co wcześniej powiedzia czy napisa, ale jeszcze
utwierdzi sie w swoich przekonaniach. Dajac
 świadectwo przyjaźni i wartości, jaka
w zyciu darzy osoby wierzace,

zwaszcza Jana Pawa II, wskaza na duchowy wymiar egzystencji czowieka. Nawiazuj
 ac
 do sów Havla, na jego pogrzebie Prymas
Czech stwierdzi, ze cae zycie Prezydenta byo cudem. Wbrew jakimkolwiek oczekiwaniom speniy sie niemal wszystkie jego najgebsze pragnienia.
Ciekawe jest, ze wiekszość przemówień Havla – juz prezydenta – dotyczacych

odnowy zycia spoecznego – zostao wybranych i przesanych Autorce przez Kancelarie Prezydenta Republiki Czech. Dobrze wiec sie stao, ze Gazurová postaraa sie
o źróda „z pierwszej reki”. Trudno jednak nie zapytać o weryfikacje dokonanego
przez Kancelarie Prezydenta wyboru; na ile przesane Autorce przemówienia sa
reprezentatywnym zbiorem. Poaczenie

mnóstwa tych maych źróde wymagao bardzo sumiennej i precyzyjnej pracy. Równiez nalezy podkreślić szeroki zakres tematów omawianych przez Havla, a w konsekwencji podjetych w tej pracy. Do poszczególnych cześci i rozdziaów mozna zawsze odnaleźć wprowadzenie. Tumaczenie
wasne Autorki uzupenione jest ponadto cytatami w jezyku czeskim, umieszczonymi
w przypisach.
Niewatpliw

a zaleta pracy, która powstaa w Instytucie Teologii Moralnej, jest fakt
odwoywania sie do nauki spoecznej Kościoa i wskazywanie na podobieństwa z nia.

Jednak te odniesienia w publikacji nie pojawiaja sie wszedzie i nie sa rozozone
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równomiernie, fragmenty zaś, w których mao jest komentarza teologicznego, nie
zostay uzupenione przez odniesienia do innych (poza Havlem) tekstów. Choć jest
to uwaga techniczna, wydaje sie tez, iz duzsze cytaty z przemówień czy listów
Prezydenta mozna by byo wyróznić innym rozmiarem czcionki komponujac
 je w oddzielny akapit, wtedy praca staaby sie bardziej czytelna.
Na marginesie analizy tematyki spoecznej, przedstawionej w ksiaz
 ce Gazurovej,
trudno nie poruszyć problemu wiary samego Havla. Warto zastanowić sie, co oznaczaa dla niego deklaracja wiary w Boga, skoro przyja
 chrzest. Z jednej bowiem
strony omawiana pozycja dotyczy jego myśli spoecznej, niewatpliwie

bardzo bliskiej
nauce spoecznej Kościoa. Z drugiej jednak temat Boga i wiary rzadko pojawia sie
w wypowiedziach Havla. Kwestia problematyczna jest, na ile wiara chrześcijańska
miaa wpyw na podejmowane przez niego decyzje. Warto w tym kontekście wspomnieć, iz na gebokie umiowanie prawdy i miości w zyciu Václava Havla wskaza
w swej homilii pogrzebowej przewodniczacy
 czeskiego episkopatu, abp Dominik
Duka.
Nalezy stwierdzić, ze mimo wielu publikacji o osobie Václava Havla, brakowao
do tej pory ujecia pod katem

moralnego aspektu zycia spoecznego. Havel czesto
podejmowa te tematyke w swych refleksjach. Sposób jej ujecia bliski jest katolickiej
nauce spoecznej, korzysta zwaszcza z nauczania Jana Pawa II podczas pielgrzymek do Polski. Dorobek Havla moze być wartościowym wkadem takze w rozwijajac
 a sie teologie moralna.
 Jest to wazna pozycja wskazujaca
 na odwazne i pene
poszukiwania prawdy nauczanie, lecz przede wszystkim na wazna w historii Czech
i Europy osobe.
Magdalena M. Kosche
Instytut Teologii Moralnej KUL
(doktorantka)

Basilio P e t r à. Divorziati risposati e seconde nozze nella chiesa. Una via
di soluzione. Assisi: Cittadella Editrice 2012 ss. 269.
Sytuacja katolików rozwiedzionych oraz zyjacych

w kolejnych zwiazkach

mazeńskich to zagadnienie, które stao sie przedmiotem wielu studiów z zakresu teologii
moralnej w ciagu
 ostatnich lat. Dość interesujacy
 sposób rozwiazania

tego problemu
proponuje woski teolog moralista Basilio Petrà w ksiaz
 ce zatytuowanej „Rozwiedzeni, zyjacy

w nowych zwiazkach

oraz ponowne mazeństwo w Kościele. Droga
wyjścia”. Warto w tym kontekście przypomnieć, iz autor ten, z pochodzenia Grek,
jest katolickim ksiedzem, profesorem teologii moralnej (wykada m.in. we Florencji
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