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Előszó

Vajon miért nem ismerjük egymást, mi, kelet- és közép-európai keresz-
tények? Az ókeresztény kor számos megdöbbentő és megragadó voná-
sa közé tartozik az az érdeklődés, amelyet az első keresztény közössé-
gek egymás iránt tanúsítottak. Technikai lehetőségek híján is hatalmas 
távolságokat áthidalva értesültek egymás életének eseményeiről, a köre-
ikben felbukkanó elgondolásokról és kezdeményezésekről, s nem riad-
tak vissza attól, hogy rendkívül gyorsan véleményt formáljanak egymás 
szellemi helyzetéről és történelmi folyamatairól. Ehhez képest, úgy tű-
nik, sokat vesztett élénkségéből a földrajzi határokon átívelő figyelem, 
s aki a közelben fekvő országok katolikus kultúrájának, filozófiájának, 
irodalmának, teológiájának jelenségeiről faggat olyan embereket, akik 
önértelmezésében fontos szerepet játszik a kereszténység, könnyen je-
lentős ismerethiánnyal szembesülhet – jóllehet minden külső lehetőség 
adva van a beható tájékozódáshoz.

2021 novemberében a Vigilia folyóirat tematikus számot szentelt a 
lengyelországi katolikus kultúrának. A lapszám összeállítóiban és számos 
olvasójában ekkor tudatosult először igazán, micsoda gazdag hagyomá-
nya és eleven élete van a katolikus szellemiségnek az országban, s mennyi 
mindent tud felkínálni annak, akit nem csupán a világnyelveken szüle-
tő elméletek és elemzések összefoglalása érdekel, hanem eredeti és friss 
gondolatok, érzékeny és őszinte helyzetelemzések, a mélységeket kereső 
és kompromisszummentes vallási szellemiség megismerésére vágyik. 
A ki sebb nyelveket állandóan az a veszély fenyegeti, hogy csupán azt dol-
gozzák fel, ami a nagyobb nyelveken megfogalmazódik – Lengyelország 
megismerése nyomán azonban egyértelművé válik, hogy létezik eredeti 
lengyel gondolkodás, és szegényebbek leszünk, ha nem ismerjük (annak 
idején még a nagy Karl Rahner is őszinte panasszal emlegette, mennyire 
kár, hogy fogalma sincs arról, mivel foglalkoznak lengyel kollégái).

A Theologia polonica címmel útjára induló könyvsorozatot ez a meg-
ismerési és megismertetési igény hívta életre. Örömünkre szolgál, hogy 
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az első kötet a hazájában kivételes tekintélynek örvendő Jan Andrzej 
Kłoczowski misztikával foglalkozó művét bocsátja a magyar olvasó ren-
delkezésére, hiszen nemcsak a keresztény hit belső magvát kívánja meg -
világítani, de európai, sőt világegyházi távlatait sajátosan lengyel színek-
kel is tudja elegyíteni. A következő kötetek sem fognak elmaradni ettől 
az érzékeny, elmélyült, mindenki számára tanulságos, de valamiképpen 
mindig sajátosan lengyel szellemiségtől.

A történelem folyamán a lengyelek és a magyarok hol közelebb vol-
tak egymáshoz, hol távolabb egymástól. Kívánjuk, hogy a most elinduló 
sorozat olyan közelséget szolgáljon, amely valódi keresztény és katoli-
kus igényből fakad.

       Görföl Tibor   Laurinyecz Imre
   a Vigilia főszerkesztője        a Wacław Felczak Alapítvány igazgatója
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