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Ön a lengyelek egyik
legszívesebben olvasott
költője. Bizonyára azért,
mert verseiben a mai
világban oly ritka vi
gasztalással és élet
örömme/ találkozunk.
Valóban meg van győ

ződve arról, hogya vi
lágok legjobbikában é
lünk? Nem gondolja-e
időnként, hogyIstenki
csit "találékonyabb" is
lehetett volna?

Az Ön hitea gyermek
korban gyökerezik?Va
jon a gtJermek hittel
szü letik, vagya szűlei

tól tanul meg hinni?
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Jan Twardowski atya 1915-ben születettYarsóban. 1937-tól1engyel irodal
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szentelték pappá. Már gimnáziumi évei alatt kiformálódott lelkében az a
két szenvedély, mely kés6bb is meghatározta életét: a term észet szeretete és
a versírás. Az utóbbi évtizedekben számos verseskötete látott napvilágot.
Költészetének legf6bb jellemzői az alázat, az evangéliumi egyszerűség, a
természetre való rácsodálkozás, a humor, a paradoxon, a meghökkent6 kép
zettársítások, a hagyomány és a jelenkor ötvözése, a p átoszmentess ég, az
önirónia és a szentség keresése. Magyar-lengyel kétnyelvű kötete: Egy re
mete skrupulusai. Válogatott versek. (Ford. Tereza Worowska és Sajgó
Szabolcs.) Manréza, Dobogók6, 2001. Az alábbi interjú megjelent: Roz
mowy na nowy wiek (Wydawnictwo Znak, Kraków, 2001).

Hiszem, hogy világunk jó, sőt a világok legjobbika. A Szentírás
kezdetén az áll, hogy Isten a világot "jónak" nevezte, de mi a "leg
jobbnak" is nevezhetjük, már csak azért is, mert még egyetlen, ma
gát Istennél bölcsebbnek tartó embernek sem sikerült jobb világot
felépítenie. A társadalmi igazságtalanság nélküli világról pedig ki
derült, hogyakényszermunkatáborok és a pusztulás világa.

Sokszor feltesszük magunknak a kérdést: ha jó az Isten, miért
engedte meg, hogya rossz jelen legyen a világban? De vajon képe
sek vagyunk-e megmagyarázni a törékeny és védtelen jóság tit
kát? A jóság jelenlé te a háborúk és gyilkolás világában annak bizo
nyítéka, hogya világ Isten kezében van . Jézus megváltott bennün
ket és megmutatta, melyik utat válasszuk, hogyelkerüljük a két
ségbeesést. Félünk a haláltól és a szenvedéstől... Egy Jézust szerető
szenvedő számára azonban a halál találkozás Istennel, a szenve
dés pedig a hűség próbája... A világ arra való , hogy állandóan rá
csodálkozzunk. Engem - ahogy azt már említettem - elbűvöl a
jó jelenléte a világban. Nem gondolom, hogy nekem - különösen
min t papnak - illene jobb ötleteket sugallnom Istennek.

Bizonnyal így van, az én hitem a családi légkörben gyökerezik.
Nagyszeru gyerekkorom volt, szerető szüleim és testvéreim. Sze
renesés vagyok - ez igaz. A hitet otthonról hoztam, de amikor
gyermekként imádkoztam, nem gondolkoztam azon, mit jelent
"hinni" vagy "nem hinni" . Édesanyám azt mondta, hogy létezik Va
laki, aki titokzatos és láthatatlan, én pedig bizalommal követtem őt.

A szülők közvetítik a hitet, de találkoztam már hitetlen szülők

hívő gyermekeivel is, vagyis soha nem lehet tudni, honnan is ered
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És mi leszazokkal, akik
nem kapták meg a hit
kegyelmét?

Nagy fontosságot tu
lajdonít agyermeki hit
nek. Mitó1 olyan külö
nös ez a hit?

Afelnőttek hitére a kér
dezés jellemző, Ön
azonban eleve megkér
dőjelezi lsten értelmi
úton történő megisme
rését.

Úgy gondolja, hogyls
tenlogikája más,minta
miénk?

Azt mondia. lsten sze
retetet kér tőlünk. Ho
gyan kérhet valaki, aki
mindenható?

a hit. Mert a hit kegyelem, amelyet ingyen kapunk. Érdekes, milyen
sok jó dolgot juttatnak eszünkbe a következő szavak: szeretet, meg
bocsátás, jóság... A hit azt jelenti, hogya valóságot az Evangélium
tükrében látjuk. Az Evangélium magyarázza a minket körülvevő

dolgok értelmét, és választ ad a szenvedésre és a kétségbeesésre...

A hit kegyelme mindig megérkezhet. Gyakran az utolsó pillanat
ban. Létezik szerelem "első látásra", de ugyanígy létezik hit "utol
só látásra" is. Van olyan ember, aki egész életében nem hisz, de ha
lála pillanatában hirtelen megkapja a hit kegyelmét.

Fontos a megkülönböztetés: "gyermeki" hit, de nem "gyerekes", va
gyis nem naiv. A gyermeki hit lényege az a tudat, hogy Isten gyerme
ke vagyok. Ez a hit nem korfüggő. Ezért hat meg mindig, amikor a
templomban olyan öregeket látok, akik - megszabadulva a földi
dolgoktól - hirtelen ráébrednek, hogy Isten gyermekei. Csodálom
az olyan embereket, akikben idős korukra megérik a gyermek.

Istent a szeretet által ismerjük meg, a világot pedig a szenvedés ál
tal - bár nem kizárólag. Az ész soha nem fogja megérteni, hogy
miért lett Isten emberré. Az ész a logikus kérdések körében marad,
lsten pedig emberi ésszel mérve logikátlan... A nagy fizikusok és
matematikusok gyakran adnak hangot annak a meggyőződésük

nek, hogy létezik egy végső titok, mert tisztában vannak az ész vé
gességével. Ez az okos ember hitének kezdete. Azé, aki hitt az ész
hatalmában, de rájött, hogy ez a hatalom korlátozott. Sok millió
ember közül csak kevesen vannak olyanok, akik kizárólag ésszel
közelítik meg a hit és az élet legfontosabb igazságait. Mert azok
megtapasztalására mindenekelőtta szeretet alkalmas.

Igen, az isteni logika más, mint a miénk: hogyan lehet megmagya
rázni például azt, hogya mindenható lsten nem tehet meg min
dent, hiszen szabad akaratot adott nekünk. Vagy azt, hogya min
denható Isten arra kér minket, szeressük Őt ...

Számomra a hit igéző ereje épp abban áll, hogy túlnő rajtam.
Egyébként is, ennyi papként leélt esztendő után már tudom,
mennyire ingatag az emberek hívőkre és nem hívőkre történő

felosztása. Egyesek hívők voltak, ma pedig hitetlenek, mások
nem hittek, majd hívővé váltak. Van, aki puszta megszokásból
hisz - és van, aki mintha nem hinne, de vágyik a hitre, és még
is hívőbb annál, mint aki csak megszokásból hisz.

Mivel szabad akaratot adott nekünk, nem kényszeríthet bennün
ket a szeretetre. Isten paradox, ezért beszélni is csak paradox mó
don lehet róla. Az embernek nincs birtokában semmilyen hitteó
ria, de - hála a szeretetnek - átélheti a megvilágosodás pillana
tát, mely bizonyossággal tölti el. Isten láthatatlan, de én azt hi-
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Olvassuk a verseit,
majd az utcán szembe
találjuk magunkat egy
olyan világgal, mely
ben minthaarossz győ
zedelmeskedne. Az Ön
költészete vajon ideali
zált és szándékosan a
vigasztalást szolgálja?

Másrészt azt vallja,
hogy sohasem írunk
úgy, ahogy szeretünk,
sohasem írunk úgy,
ahogy gondolkozunk ...

Verseiben az "én" hall
gatásra vágyik, hogy
helyetadjon a Magas
ságos hangjának.

Csaknem valamennyi
verseven jelen van a
szeretet. Mi a szeretet?
Mit jelent szeretni?

Hol a helye Istennek a
földi szerelemben? Hisz
aférfi a nőt szereti, nem
pedig Istent általa.

szem, már láttam a láthatatlant, ez pedig csoda. Hiszem, hogy
megláthatjuk valamilyen módon a láthatatlant. Vannak ilyen pilla
natok, de ez a titok világa.

Először is, nem nevezem magamat "költőnek" - ez egy kellemet
len gyermekkori emlék miatt van így, amikor is a társaim kinevet
tek emiatt. Ez a szó számomra túlságosan is kötődik az esztéti
cizmushoz, valamiféle magasröptűséghez. A "költő" titulus külö
nösen sért mint papot, mivel azt sugallja, hogy Isten vetélytársa
vagyok, hogy teremteni próbálok a háta mögött. Vannak jobb kife
jezések is erre, például"versírás" . Magam is csodálkozom, hogya
verseim egyáltalán léteznek. Visszatérve a kérdésre: nem vagyok
fantaszta. Igyekszem reálisan látni és ábrázolni a világot.

Ez csak annyit jelent, hogy nem tudok úgy írni, nem pedig azt,
hogy nem akarok... Nehéz szavakkal kifejezni a titkot, de nem
olyan értelemben, hogy amit mondok, az nem igaz, hanem csak
annyiban, hogy nem vagyok képes átfogni az igazságot, mert a

. szó a titok számára túlságosan szűk, elégtelen. A hallgatás néha
többet mond. Ezenkívül szörnyen unalmas lenne, ha mindent ki
lehetne fejezni egyenesen, nehézségek nélkül.

A szemináriumban arra tanítottak, hogy a pap legyen olyan, mint
a szamárcsont Sámson kezében, melyben maga Isten ereje műkö

dött. Hiszen nem én oldozom föl az embereket, hanem Isten cse
lekszi ezt rajtam keresztül. Ez érvényes a verseimre is: nincs az az
érzésem, hogy én írom őket.

A szeretet azt jelenti, hogy kilépünk önmagunkból. Az embert le
het túl kevéssé vagy túlságosan is szeretni. De még a túlságosan is
- kevés. Az Isten szeretetétől azonban félni is lehet, mert az egy
ben elvárás is. A legnehezebb alázatosan szeretni - kicsinnyé vál
ni. Aki igazán szeret, abban alázat és félénkség lakozik.

Ugyanakkor a szeretet nemcsak azt jelenti, hogy képesek va
gyunk adni, hanem hogy képesek vagyunk kapni is. Márpedig
kapni talán még nehezebb, mint adni. Volt egy nagynéném, aki
ezt mondogatta: Mindent megadok neked, de te semmit se adj
nekem. Ez azonban önző szeretet: úgy szeretlek, hogy semmit
nem akarok tőled. Az ilyen szeretet elsősorban önmagát szereti.
Meg kell tanulnunk elfogadni a másik ember hibáit is.

Isten az embereken keresztül szeret bennünket. Isten nem akar
egyedül lenni. Ember által jött a világba, és emberre van szüksége
ahhoz, hogy rajta keresztül szerethessen. Mindig tudatában kell len
nünk annak, hogy ha valaki szeret minket, akkor ez valójában Isten
kegyelme. Ha pedig mi szeretünk, akkor arra kell gondolnunk, hogy
Isten általunk szereti a másikat, és így e szeretet még szebbé válik.
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Ön azt írja,hogyasze
relem csakúgy rázuhan
az emberre. Dehonnan
ismerhetjükföl,hogyez
a szerelem az igazi-e?

Azt is mondja, hogy a
szeretet mindig ma
gánnyal párosuI. ..

Miért kellene félnünk
lsten szeretetétó1, aho
gyan azt egyik versé
ben írja?

A rossz nem szerepel a
verseiben ...

Hisz az ördögben?

Lehet-e egy pap magá
nyos?

Papi pályafutásom során volt alkalmam ezt megtanulni. mert egy
pap folyton-folyvást hall a szerelemről. Az emberek elsősorban

ilyen ügyekkel keresnek fel, nem bűneikkel. Elpanaszolják: meg
sebzett, elhagyott, valaki mást szeret. .. Ezek a legnagyobb sebek.
Egy pap sok vallomást hall a boldogtalan szerelemről.

Ha valaki hisz Istenben, akkor tudja, hogy Tőle kapja a szerelmet.
Ezért nem hiszek a véletlen találkozásban. A véletlen csak' illúzió,
minden találkozásnak van valamiféle folytatása. Én egyáltalában
nem tudom elképzelni a világot és a szeretetet Isten nélkül. Olyan
csodabogár vagyok, hogy ha Istent kiiktatnám az életemből, akkor
semmit sem értenék: miért szenvedünk, miért szeret valaki, miért
szeretek én valakit. Istennek köszönhető, hogy mindebben értel
met látok.

A szeretet szenvedéssel jár. Ha valaki szeret, az aggódik, mert a
másik nem jön: talán elgázolta egy autó? Az egymást szerető em
bereket gyötri a gondolat, hogy párjuk megbetegedhet vagy meg
halhat. Embernek ember nem lehet elég. Csak Isten elég neki. Aki
ezt megérti, jobban elviseli a szeretetben rejlő magányt.

Ez nem azt jelenti, hogy magától Istentől félünk, hanem az elvárá
soktól. melyeket az Ő szeretete támaszt. A vértanúk teljes mérték
ben viszonozták Isten szeretetét. Szerettek, megfeledkezve önma
gukról.

A rossz a jó hiánya. De nem a külső rossz a legrosszabb, mert az
ellen lehet védekezni. A legrosszabb az, ami a gondolataimban, az
érzéseimben, a szívemben fészkel.

Hiszek. De hiszem azt is, hogya pokol üres, mert az ördögök a
földön vannak. A pokol üres, mert - vegyük észre - az egyház
annyi szentet ismer, de kárhozottak litániája nem létezik. Az egy
ház még Júdásról sem mondja azt, hogy elkárhozott.

A magányt akkor tapasztaljuk meg, ha elhagyjuk az embereket,
nem akkor, ha ők hagynak el bennünket. Ők elmehetnek, de ha én
nem zárkózom be, akkor nem vagyok magányos. Hiszen lélekben
ott maradhatok azok mellett, akik elmentek.

Igaz, vannak nehezebb, magányos pillanatok is. Akkor szem
besültem először ezzel az érzéssel, amikor az első plébániámon
dolgoztam. Korábban mindig hazamentem karácsonyra, most
pedig hirtelen egy idegen pappal ültem az asztalnál, nem volt
időnk a karácsonyi énekekre, mert készülni kellett az éjféli misé
re. Akkor tényleg elfogott a vágya családi élet után. Arra is em
lékszem, hogyan róttam az utcákat néha karácsony estéjén,
be-benéztem a karácsonyfa fényével megvilágított ablakokon, és
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Lehetfélni a papihiva
tástól?

Melyik pap rossz?

Egyik kötetének címe:
Nem azért jöttem,
hogy megtérítsem.
Vajon Ön kitérefontos
küldetés eló1?

Ön kísériutolsó útjuk
ra azokat, akik elmen
nek, de vajon önmaga
nem fél-e a haláltól?
Verseiben a halált is a
szeretettel kapcsolja
össze. Azt írja, hogya
szeretetmegment a ha
láltól ...

Mit vinne magával a
túlvilágra?

magányosnak éreztem magam, bár ez igazán ellentétes az Evan
géliummal, mivel az első karácsonyon Jézus családja is magá
nyos volt.... Az ember időnként úgy érzi, nem elég önmagának,
hogy nem elég a hite, és akkor nagyon-nagyon vágyódunk a
másik ember, a másik megfogható jelenléte után. De épp ezen
alapul a papi lemondás.

Az orvos nem az orvostudománytól fél, hanem attól, hogy műhi

bát vét. A pap ugyanígy azért aggódik, hogy nem képes hordozni
a hivatásával járó felelősséget. A rossz pap megbotránkozást kelt
het. Ez a félelem gyakran visszatérő elem a papok gyónásaiban.

Az, aki elfelejtette, hogy eszköz Isten kezében. Akinek úgy tűnik,

hogy mindent ő maga tesz. Akadnak ilyen pap-sámánok. Ez talán
a legnagyobb bűn, amelyet egy pap elkövethet.

Egyszer felütöttem az Evangéliumot, és ezt olvastam: "Térjetek
meg és higgyetek." Magunkat kell megtérítenünk, nem másokat.
A pap csupán az Isten által végbevitt megtérés bátortalan tanúja.
Az egyház történetének nagy részét teszi ki mások megtérítése,
ami néha szükségtelen elbizakodottságot szült. Ahogy az ember,
úgy az egyház is újra meg újra megtér. Az egész II. Vatikáni zsinat
egyetlen nagy megtérés volt.

Inkább a szenvedéstől félek, mert a halál nem fáj. Maga a halál át
menet, mintha levennék rólunk a ruhát - a halál a mezítelenség
pillanata. De a leggyakrabban nem gondolunk rá, azt hisszük,
hogy mindenki meghal, csak mi nem.

Ha valaki igazán szeretett valakit, akkor nem hisz a halálában.
Sok temetésen szolgáltam, de soha nem volt olyan érzésem, hogy
egy embert temetek - csak a maradványait, azt, ami itt maradt
belőle. Amikor az édesanyám meghalt, és hirtelen olyan hideg és
közömbös lett, éreztem, hogy nem ő fekszik ott, csak a teste, ő pe
dig elment Istenhez.

Elmesélek egy történetet: első gyónóm valamikor régen egy
tízéves kislány volt. Derűsen haldoklott, mint egy szent. Meg
volt győződve arról, hogy Jézushoz megy. Amikor meghalt, úgy
gondoltam, fehér palástban kellene eltemetnem. A zsinat utáni
egyház előírásai azonban liturgikus szín tekintetében csak a fe
kete lilára történő változtatását engedélyezik. Így hát kénytelen
voltam lilát ölteni, de mivel éppen akkor havas tél volt, a hó fe
hérbe öltöztetett - minden hivatali előírás ellenére.

Azt szeretném, ha megmaradna a szeretet, ha az emberek szeretnék
egymást. Odaátra pedig édesanyám fényképét vinném magammal.

Szabó Diána fordítása
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