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A megismerkedés

Kapcsolatok
Pilinszky és Simone
Weil életműve között
Pilinszky János életművére az evangéliumok és Dosztojevszkij mel
lett kétségtelenül Simone Weil gondolatvilága volt a legdöntőbb

hatással, amit a költő maga is nyiltan vallott írásaiban és a vele
készült beszélgetésekben, ahol a francia misztikust általában legked
vesebb szerzőmnek vagy éppen mesteremnek nevezte. Weil élete és
éleműve a hatvanas évek közepetől valóban állandó hivatkozási
alapul szolgált számára, s platonista indíttatású misztikája, vala
mint annak esztétikai vonatkozásai különös erővel hatották át Pi
linszky gondolkodásmódját, olykor szinte szó szerinti azonosulá
sok és parafrázisok formájában is. Ugyanakkor már Weil hátraha
gyott írásainak felfedezése előtt megfogalmazott olyan gondolato
kat, amelyeket olvasmányélménye később csak megerősített.

Simone Weil műveivel való megismerkedéséről többször is be
számolt Pilinszky: ,,1963-ban Párizsban csaknem találomra meg
vásároltam Simone Weil egyik könyvét. Hatvannégy nyarán az
tán, már idehaza, ellenállhatatlan vágyat éreztem, hogy a megvá
sárolt könyvet el is olvassam. Az igazság az: hogy Weil kedvéért
tanultam meg franciául, kezdetben nyelvtan nélkül és egy kis ké
ziszótárral vágva neki a nagy kalandnak" - írta 1979-ben; Tóbiás
Áronnak adott 1969-es interjújában pedig ezt olvashatjuk: "Első

párizsi utam alkalmával 63-ban - nem akarom misztifikálni, le
het, hogy valami cikket olvastam róla, de nem sokat - könyves
boltban megvettem három könyvét, amit nem tudtam elolvasni. S
64. július 8-án az volt az érzésem, hogy nekem ezt a szerzőt meg
kell ismemem. Nagyon rossz lelkiállapotban voltam, és akkor ne
kiálltam és egy kis Eckhart-szótárral - ma már tudom, hogy ez
hajmeresztő vállalkozás volt - napi tizennégy órai küzdelem
árán megfejtettem az első könyvét, úgyhogy tulajdonképpen nem
franciául, hanem a Simone Weil nyelvét tanultam meg." Az idé
zett vallomás ellenére Pilinszky hajlamos volt misztifikálni felfe
dezését: például francia nyelvű alapismereteit már a gimnázium
ban megszerezte, Weilről pedig már korábban is jelentek meg is
mertetések a Vigilia és az Új Ember hasábjain, valamint 1963-ban
Párizsba utazva éppen az Új Ember szerkesztői kérték fel arra,
hogy írjon a lap számára a szerzőről. Korábbi olvasmányai és
szóbeli információí alapján még a francia fővárosban meg is szü-
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Weil műveinek
beszerzése

letett első Weilről írott ismertetése (A küszöb misztikusa), amelyet
ugyan hazaküldött, de az - nem tudni, miért - mégsem jelent
meg akkor a lapban.

Pilinszky jónéhány cikket írt első párizsi útján szerzett élmé
nyeiről, így a francia katolicizmussal kapcsolatos tapasztalatairól
is, amelyek különösen fontosak voltak számára, ugyanis szorosan
összefüggtek érdeklődésének egyik központi elemével, a háború
utáni kor által megkövetelt autentikus hit, az evangéliumokból
merítő, a szakrális és profán szféra kettősségén túllépő .minőségi

katolicizmus" problematikájával. A francia példa nagymértékben
megerősítette a "keresztény realizmus"-ról alkotott elképzelései
ben is, amelynek alapgondolatát már korábban próbálta megfo
galmazni publicisztikai írásaiban. Simone Weil alakját, akit francia
körökben többen az akkor zajló II. Vatikáni zsinat egyféle előfutá

rának tekintettek, ismeretei alapján ő is minden bizonnyal szoro
san összekapcsolta a katolikus megújulás kérdéskörével, s ezért is
érezhette szükségét annak, hogy alaposabban megismerje.

Publicisztikai írásai, interjúi és az általunk ismert levelei tanú
sítják, hogy néhány év alatt sikerült megszereznie és végigolvas
nia a francia misztikus háború után addig kiadott valamennyi
könyvét (mintegy tizenöt kötetet, amelyek gyakorlatilag a teljes
posztumusz életművet tartalmazzák), kivéve talán a Venise sauvée-t,
amelyben éppen Weil befejezetlen drámája és versei jelentek meg.
Párizsban a szerző a Ln pesanteur et la gráce és az Attenie de Dieu
című könyveit vásárolta meg. (Az előbbi Gustave Thibon sokak
által megkérdőjelezett tematikus válogatása Simone Weil
Marseille-ban született naplófeljegyzéseiből, az utóbbi pedig leg
fontosabb tanulmányait illetve a dominikánus Perrin atyához írt
leveleit tartalmazza.) Később - elsősorban Pierre Emmanuel se
gítségével - sikerült Pilinszkynek megszereznie a további kiadá
sokat is, így például már 1966 végén az Écrits de Londres et
dernéires lettres című kötetet, valamint a naplófeljegyzések teljes,
háromkötetes kiadását, illetve annak folytatását, a Ln connaissance
surnaturelle-t, amelyek élete végéig meghatározó olvasmányai ma
radtak. (Emellett igyekezett az általa hozzáférhető szakirodalmat
is elolvasni, így például M.-M. Davy és Ch. Moeller könyveit.)

1964 nyarán elsőként a Ln pesanteur et la gráce című kötetet
kezdte elolvasni, s ez alapján születtek legelső fordításai is (Ke
gyelem és nehézkedés). Az általa másodikként vagy inkább párhuza
mosan olvasott Attente de Dieu című könyvből szintén készültek
fordítások: már 1964 augusztusában kommentárjaival ellátott
részleteket publikált a kötet egyik legfontosabb tanulmányából (A
figyelem megszenteléséről), majd teljes egészében lefordította a
L'amour de Dieu et le malheur című írást, amelyből akkor szintén
csak részletek jelentek (jelenhettek) meg Pilinszky bevezetőjével

(Simone Weil a szerencsétlenségről és istenszeretetről). A további köte
teket olvasva lefordította még a La personne et le sacré című tanul-
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Pilinszky fordításai

Weil platonista
metafizikája

mányt is (Ami személyes, és ami szent; teljes terjedelmében csak az
1983-as Weil-kötetben látott napvilágot), később azonban már leg
inkább csak naplótöredékeket fordított, amelyeket jórészt be is
épített saját írásaiba. Végül életének egy újabb válságos szakaszá
ban, 1976-ban ismét részleteket fordított a francia misztikus Fűze

telből.

Fordításai -- annak ellenére, hogy meglehetősen szabadon ke
zelte a francia szöveget - a legkisebb mértékben sem hamisítják
meg a weili gondolkodásmódot, éppen ellenkezőleg: szokatlanul
nagyfokú szellemi azonosulásról, valódi alkotó jellegű olvasatról
tanúskodnak. Másrészt láthatóan szelektív módon fordított, min
denekelőtt Weil naplófeljegyzéseit tekintve, ahonnét a számára
legérdekesebb, saját költészetének problematikáit érintő s nem
utolsósorban a katolikus hite szemponjából fontos (és vállalható)
töredékeket választotta ki. (A Füzetekből egyes részleteket több
ször is lefordított, ily módon vannak olyan naplótöredékek, ame
lyeknek három-négy általunk ismert fordítása létezik, továbbá
cikkeiben és interjúiban Pilinszky általában szabadon, emlékezet
ből idézte a számára legfontosabb weili mondatokat, ezzel ma
gyarázható a variánsok és parafrázisszerű idézetek nagy száma,
amelyek többségének francia eredetijét szinte már lehetetlen kide
ríteni.) A legtöbbször bevezetőjével, illetve kommentárjaival ellá
tott fordításai egyben értelmezések is, olyan egyéni interpretációk,
amelyek elválaszthatatlanok Weilről írott cikkeitől, s ekképpen sa
ját költői útkeresésének is fontos dokumentumai.

Simone Weilről alkotott képét alapvetőenmeghatározta, hogy a
francia misztikus életét és életművét mindig egységben szemlélte.
Nagy hatással volt rá a tuberkulózisban és általános testi végel
gyengülésben korán meghalt filozófusnő élete (1969-ben Angliá
ban tartózkodva ellátogatott sírjához is, amelyről külön cikkben
számolt be: Simone Weil sírjánál), s életrajzi ismertetéseiben az ál
tala olvasott szakirodalomból néhol még hagiografikus jellegű

megjegyzéseket is átvett, ugyanakkor többször hangsúlyozta,
hogy Weil valódi története, "az igazi, a láthatatlan, emögött húzó
dik". Jóllehet látta a weili személyiség és életmű végletességre tö
rekvő jellegében rejlő veszélyeket (mint írta: néhol "még ragyogó
demagóg is", "szellemzsandár"), feltétlen tisztelettel adózott irán
ta, csodálta intellektusát és életszentségét (egy 1965-ös Pierre Em
manuelhez íródott levélfogalmazványban például "autentikus
szent"-nek nevezte). Cikkeiből, nyilatkozataiból kitűnik, hogy
mindenekelőtt Weil platonista jellegű vallásos metafizikájára fi
gyelt, vagyis leginkább az 1939 és 1943 között született, alapvető

en vallásos jellegű kérdéseket tárgyaló írások és naplófeljegyzések
érdekelték, és jóval kevesebb figyelmet szentelt a filozófusnő po
litikai, illetve tudományos jellegű szövegeinek. Maga is többször
utalt az életmű problematikus voltára (a Weillel szemben megfo
galmazott "eretnekség" és "szellemi eltévelyedés" vádjaira is),
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A kenózisz teológiája azonban az ő olvasatában tudatosan háttérben maradtak a weili
gondolatvilág legvitatottabb elemei, főleg annak szinkretista és
gnosztikus vonatkozásai, valamint a görög filozófia és a keresz
ténység viszonyáról vallott felfogása. Pilinszkyt főként a kenózisz
teológiáján alapuló, az emberi szenvedést a kereszt misztériumá
ban vizsgáló írások érintették hitében is közelről. Ugyanakkor 
ahogyan saját művészete is elválaszthatatlanul összefonódott ka
tolikus hitével - a filozófusnő életművét költészete szempontjá
ból is alapvető fontosságúnak tartotta, s egyértelműen esztétikai
forrásként is kezelte, tehát egyszerre jelentett számára vallásos,
morális és esztétikai forrást. (A Vatikáni Rádióban tartott előadá

sában így foglalta össze a weili életmű jelentőségét: "Három terü
leten hagyott javarészt még fölmérhetetlen kincset ránk. Kezünk
be adta egy új esztétika, egy új humanizmus és egy új, mindenki
életére lefordítható köznapi. mégis mélységes misztika kulcsát".)
Weil írásaiban olyan modem kori autentikus evangéliumi hit
megfogalmazásával találkozott, amely a keresztény életszentség
és aszkézis radikális követelményével lép fel, s az emberi szenve
dés, a "szerencsétlenség" metafizikai távlatainak vázolásakor úgy
vet számot az emberi létállapot tragikumával, hogy közben a fe
lebaráti szeretet valódi jelentőségét is hangsúlyozza; másrészt fel
vázolja egy evangéliumi szellemiséghez kapcsolódó esztétika kör
vonalait is.

***
A weili teremtésfelfogás Weil vallásos metafizikájának alapja a teremtésről vallott felfogása:

a teremtés Isten részéről nem önkiterjesztés, nem hatalmának, ha
nem felénk áradó "esztelen szeretetének" ("folie d'amour") a meg
nyilvánulása. Teremtő aktusa által "kiüresítette magát istensége
ből", megalázkodott, s visszahúzódva mintegy helyet adott terem
tésének. Jóllehet hatalmában állna, nem avatkozik be a világ törté
néseibe; önmaga helyébe a szükségszerűséget, matematikai tör
vényszerűségek vak mechanizmusát állította, amely korlátlan mó
don uralkodik az anyagi világ felett, beleértve az ember fizikai va
lóságát is. Az általa teremtett világban tökéletesen hatalom nélküli,
"aki mellett - olvassuk Pilinszky naplójában - még egy atom
fizikális ereje is mázsás súly", "ő az egyetlen, aki a semmibe öltözve
van jelen. Isten itt nem az, akinek semmije nincs, hanem az, aki
nincs", A weili látomásban Isten éppen hiányában nyilvánítja ki
jelenlétet, s mi egyedül e hiányon át tapasztalhatjuk meg. Másrészt
Weil elválaszthatatlanul összekapcsolja a teremtést a passióval: a
teremtés nem pusztán visszahúzódást jelent, hanem az Atya és a
Fiú közötti távolságteremtést. "szétszaggatást" is. "Isten keresztre
feszítése örökkévaló" - jegyezte fel Füzetezben, s többször hivatko
zott a Jelenések könyvének egy mondatára: "Szent János mondja,
hogy a Bárányt a világ teremtése óta megölték".
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Inkarnáció és
"dekreáció"

A legfőbb nép

A szükségszerűség által uralt anyagi világ az isteni akarat tö
kéletes tükörképe, maga a megtestesült engedelmesség, azonban
az emberi lények szabad akaratuk által "törést" jelentenek a tiszta
létben, az Atya és a Fiú közötti szeretetkapcsolatban: "Mi va
gyunk Isten keresztrefeszítése - írta Fiizeteioen. - Létezésem ke
resztre feszíti Istent". Néhány feljegyzésében a bűnbeesést magá
hoz a teremtéshez kapcsolja (és szimbolikus értelemben Isten
"bűnéről" beszél), míg másutt egyértelműen az emberi szabad
akarat elfogadásában jelöli meg a bűn forrását. Misztikus látomá
sában az autonóm emberi létezés alapvetően "bűnös", s az ember
megváltódása csak a szabad akaratról történő lemondás által me
het végbe. "Az embemek inkarnálódnia kell, mert képzelete által
deinkarnálódott" - fogalmazta meg egy naplófeljegyzésében,
azonban vallásos metafizikájának középpontjában nem az inkar
náció, hanem a "dekreáció", azaz az ember Istenhez történő meg
térésének útja áll. Az inkarnáció fogalma Pilinszkynél játszott fon
tosabb szerepet (illetve ellentétpárja, a "jelenlétvesztés"): "bűnbe

esésünkkel (...) az ember inkarnálódása is megcsorbult, megtor
pant. Jézus nemcsak a megtestesült Isten, hanem Ádám óta az el
ső tökéletesen megtestesült ember is közüttünk" (Egy lírkus napló
jából, 1970), s ő a művészet legfőbb vallásos szerepét éppen e
megszakadt inkarnációs folyamat beteljesítésére tett kísérletben je
lölte meg. Inkarnáció-fogalmát túlzás lenne párhuzamba állítani a
kevésbé hagyományos teológiai elképzeléseket tükröző weili dek
reációval, ugyanakkor a költő elmélkedései például az alázatról, a
lemondásról, a lelki szegénységről, a várakozás szentségéről, a tö
kéletes kérő imáról szoros kapcsolatban állnak - anélkül, hogy
annak néhol végletes aszketizmusát átvenné - a dekreáció folya
matával, amely nagyon radikális önmegtagadást jelent. Végpontja
Isten akaratának feltétel nélküli teljesítése, a kreatúra-lét önátadó
elfogadása, amelynek tökéletes megvalósulása egyféle action
"non-agissante" ("nem-eselekvő cselekvés"), szellemi értelemben
vett mozdulatlanság. Pilinszky - bizonyára Weil hatására is 
"engagement immobile"-ról, "mozdulatlan elkötelezettség"-ről be
szélt, ami a vallásos lélek valóság iránti odaadását jelképezte, s
egyszerre jelentett nála morális és esztétikai kategóriát.

A weili dekreáció folyamatában kitüntetett szerepet játszik a
szépség megtapasztalása. Weil a legfőbb szépséget gyakran magá
val Istennel azonosítja, amit csak misztikus elragadtatásban lehet
megtapasztalni. Ugyanakkor az abszolút szépség a világban is je
len van az univerzum rendjének, a kozmosz Isten iránti tökéletes
engedelmességének jeleként (s mivel a világ rendjének szervezője

a Logosz, a Fiú evilági megtestesülését a szépség prototípusaként
is értelmezi). A szépség az ember számára valódi metaxü, vagyis
közvetítő szereppel bír profán és szakrális között, méghozzá Weil
szerint az egyik "legtermészetesebb" Istenhez vezető út, ezért
gyakran csapdához hasonlítja. Pilinszky gyakran idézte Weil labi-
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Afájdalom és
szenvedés

Aszerencsétlenség

rintus-hasonlatát, amit ő általában a művészi feladat és sors pél
dázataként értelmezett: "A szépség egy labirintus, sokan megin
dulnak benne, de a legtöbben feleúton elfáradnak, megállnak.
Csak néhányan jutnak be a labirintus közepébe: ott Isten várja,
fölzabálja és kiokádja őket. Akkor kijönnek a labirintusból, meg
állnak a labirintus ajtajában, és az arra jövőket szelíden befelé tes
sékelik..." A szépség által a végső valóság tárul fel előttünk (min
dig az öröm jegyében), másrészt a szépséggel szemben az egye
düli autentikus magatartás a mozdulatlanság, ami egyben magá
ban rejti az "én" halálát is.

Az ember Istenhez történő megtérésének folyamatában ugyan
ilyen meghatározó szerepe van a fájdalom megtapasztalásának:
megfoszt a hamis kötődésektől és képzeletbeli vágyaktól, lehetet
len az "űrtöltő képzelettel" kivédeni. Simone Weil számára az
emberi élet legnagyobb titka a szenvedés, annak is végső kifejező

dése, a szerencsétlenség, amely gyökeres kiszakadást jelent az
életből, egyszerre fizikai és lelki fájdalom, ugyanakkor társadalmi
lesüllyedés is, lényege szerint "többé-kevésbé rokon a halállal". A
szerencsétlenség, illetve annak állandó lehetősége elválaszthatatla
nul kötődik az emberi léthelyzethez - "Istentől való távolságunk
jele" -, mert az ember a világ rendjét feltétel nélkül meghatáro
zó, tér és idő egészét betöltő szükségszerűség uralma alatt áll,
folytonosan kiszolgáltatva önkényének, így az bármikor széfzúz
hat ártatlanokat és bűnösöket egyaránt. Weil gondolatvilágának
leghangsúlyosabb eleme kétségtelenül az emberi szenvedés meta
fizikai távlatainak, a "szerencsétlenség" tanának megfogalmazása,
amely Pilinszky számára is a weili misztika legfontosabb aspektu
sát jelentette.

A weili látomásban a szerencsétlenség legmélyén még lsten is
végtelen távolságra kerül, "még egy halottnál is távolibbá lesz,
ahogyan a zárkák mélyéről is hiányzik a fény" (Szerencsétlenség és
istenszeretet). A lélek ekkor tökéletesen mezítelenné válik, s a sze
mélytelen, vagyis isteni rész kiált fel benne: "Miért cselekszetek
rosszat velem?" Ha a szerencsétlen mégis kitart a szeretetben, ha
nem szűnik meg szeretni, s van elég ereje visszautasítani a külön
böző képzeletbeli kárpótlásokat, végül elnyeri lsten kegyelmét.
Amit Pilinszky a "mélypont ünnepélyé"-nek nevezett, Simone
Weil így fogalmazta meg egyik Joe Bonsquet-nak írt levelében:
"Magában a szerencsétlenségben ragyog fel Isten könyörületessé
ge. A vigasztalhatatlan keserűség legmélyén. Ha szeretettel a szí
vünkben zuhanunk olyan mélyre, ahol a lélek már nem tudja
visszatartani a kiáltást: »Istenem, miért hagytál el engern?«, ha
ezen a ponton továbbra is kitartunk a szeretetben, végül rálel ünk
valamire, ami már nem szerencsétlenség, már nem öröm, hanem
öröm és szenvedés közös, tiszta, lényegi, központi magja, magá
nak Istennek a szeretete". A szépség prototípusa Jézus, de mégin
kább a szerencsétlenségé, akinek megtestesülése Weil szerint kín-

519



A részvét

Misztikum és
esztétikum

halálában nyerte el végső jelentését. Krisztus keresztje a tenné
szetfeletti szeretet által elfogadott szerencsétlenség tökéletes képe
és példája. Az emberi élet megszentelésének, a dekreációnak a
legfontosabb mozzanata a .szerencsétlenség, illetve a szerencsér
lenség állandó lehetőségénekelfogadása, vagyis az emberi létálla
pot, a kreatúra-lét feltétel nélküli vállalása - s ezáltal a részesülés
Krisztus keresztjében.

A weili misztikában az emberi szenvedés, a szerencsétlenség
természetfeletti jellegének megfogalmazásához mindig elválaszt
hatatlanul hozzákapcsolódik a mások szerencsétlensége felett ér
zett fájdalom, a részvét ("compassion" - "együtt-szenvedés")
gondolata is. Pilinszky sokszor hivatkozott Weil evangéliumokból
vett példázatára, az irgalmas szamaritánus történetére. Véleménye
szerint Weil az autentikus felebaráti szeretet hangsúlyozásával
olyan emberi magatartáseszményt fogalmazott meg, amely a há
ború, a megtörtént "botrány" után is érvényes: "úgy érzem 
mondta egy interjú során -, hogy ő annyiban a jövő, hogy meg
találta egy nagyon magas szellemi tartásnak. gondolkodásnak azt
a formáját, ami kész az állandó együttérzésre és segítségre".

Simone Weil vallásos metafizikáján alapul töredékes, megíratla
nul is teljesnek tűnő esztétikája, amely a priori feltételez egy
transzcendens világot. "Az esztétikát mindig speciális tudo
mányágnak tekintik - jegyezte fel egyik füzetében -, jóllehet
természetfeletti igazságokhoz ad kulcsot." Misztikum és esztéti
kum szorosan összekapcsolódik nála: a művészet egyben spiritu
ális út is, a végső valóság, vagyis Isten felé irányul. A művészi al
kotás a dekreáció dimenziójában áll, az alkotás folyamatában
ugyanazok a morális követelmények érvényesek, mint a lelki élet
egészében. Hit és művészet, esztétika és etika ugyanúgy elvá
laszthatatlanok egymástól nála, mint Pilinszkynél, aki misztika és
költészet viszonyát így határozta meg: "Valójában a kettő úgy
egy, hogy tökéletes ellentéte egymásnak. Ugyannak az útnak,
ugyanannak a szeretetnek: a világból fölszálló és a világba alá
szálló, de mindenképpen tökéletesen egybeeső két ága" (A teremtő

képzelet sorsa korunkban). A misztikus Istenre figyel, míg az "evan
géliumi művész" a "tények világát" próbálja a szakralitásba emel
ni. Munkája - az imitatio Christi jegyében - folytonos alászállás
a profán szférába, a védtelenség és az elhagyatottság megszólítá
sa, a jelenlétét vesztett világ inkamációjára tett kísérlet. Pilinszky
Simone Weil esztétikai megjegyzéseiben az általa is megfogalma
zott emelkedés és "alászállás kettősségét" fedezte fel. Weilnél a
művészet legfőbb célja a világ rendjének, vagyis a szépségnek a
felmutatása: "törekvés arra, hogy az ember által megformált
anyag véges mennyiségében megalkossa az univerzum végtelen
szépségének mását" (Ahol elrejlik az Isten). Ugyanakkor gondolat
világának két központi fogalma esztétikai síkon is szorosan ösz
szekapcsolódik: a művészet célja a világ szépségének felmutatása,
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A szeretet ésaz
igazságosság

A zsenialitás és
életszentség kapcsolata

azonban életünket a szerencsétlenség, illetve annak állandó lehe
tősége határozza meg, s a művészetnek az emberi életről is szá
mot kell adnia. A szerencsétlenség hiteles ábrázolásában ugyan
úgy a végső valóság, vagyis a legmagasabb rendű szépség tárul
fel: "Amennyire visszataszító a szerencsétlenség, olyannyira
egyeduralkodóan szép a szerencsétlenség igaz kifejezése" - írta
Püzeteioec: Esztétikája ily módon egyetlen látomásban egyesíti a
szépséget és a szerencsétlenséget: mindenekelőtt arra a "mély
pontra" irányul, ahol valódi öröm és valódi fájdalom titokzatos
egységbe olvad, s magának Istennek a teremtmények iránti szere
tete nyilvánul meg.

Az emberi élet realitásának hiteles ábrázolása csak a szeretet és
igazságosság szellemében lehetséges. A morális síkon eszmény
ként megfogalmazott felebaráti szeretet, a szerencsétlennel szem
ben érzett részvét esztétikai kategóriaként is megjelenik Weil írá
saiban. A fájdalom, az emberi élet tragikumának ábrázolására vál
lalkozó művész magatartásának mintaképe kimondatlanul is az
evangéliumok irgalmas szamaritánusa, az ő odaadó és "teremtő

figyelme". Pilinszky esztétikájában a művész "irgalmas éleslátá
sa", a részvét mint "valódi mínöségí cselekedet" szintén központi
szerepet játszott, sőt mindenekelőtt éppen Weil gondolatvilágára
alapozva (a misztikus időről alkotott felfogását is figyelembe vé
ve) emelte költészetének meghatározó elemévé a "jóvátehetetlen
jóvátétele" gondolatát, s beszélt a művészet legfőbb tárgyaként a
tragikumról. "A művészi alkotás (legalábbis az, amelyik nem dé
moni, vagy nem pusztán emberi) nem más, mint szeretet" - ol
vassuk Weilnél (lntuitions pré-chréiiennesi. A valóság egyedül a
szeretet által tárul fel, s maga a művészi alkotás is szerétet-aktus.
("A szeretet a valóságról alkotott legmélyebb fogalmunk" - írta
Pilinszky.) Másutt párhuzamot von Isten teremtése és a művészi

alkotótevékenység között: mindkettő szeretetből és lemondásból
ered. Ugyanakkor a művész odaadó szeretete, az emberi fájdalom
iránt érzett részvéte saját belső lelki tökéletességétől függ: csak
akkor lehetséges, ha ő maga is elfogadja a szerencsétlenség állan
dó lehetőségét, vagyis felismeri saját semmisségét. Simone Weil
szorosan összekapcsolja a művészi zsenialitást az életszentség kö
vetelményével: az alkotás cselekedete lelki szegénységet tételez
fel, s a művésznek a dekreáció jegyében álló aszkézisét rejti ma
gában (amelynek még formailag is tükröződnie kell: például esz
köztelenség, monotónia).

"Látni a szerencsétlenséget, és nem megfutni előle, nézni a
szépséget, és nem közeliteni hozzá: ez a szép" - idézte gyakran
Pilinszky Weil egy naplótöredékét. A művészi alkotás elengedhe
tetlen feltétele a mozdulatlanság és a várakozás, vagyis az állan
dósult figyelem állapota. Weil szerint a figyelem az ember egyet
len valódi teremtő képessége, egyben minden elsőrendű művészet

forrása is. Pilinszky - aki szerint az "ember élete jórészt figyel-

521



A művészet és a csend mének története" - azt állította, hogy Weiltől tanulta a figyelem
valódi szerepét és jelentőségét. Jóllehet már 1946-os előadásában

(A mű születése) a költő "örökös éberségé"-ről és "személytelen fi
gyeImé"-ről beszélt, Weil műveiben a figyelem szerepének abszo
lutizálását fedezte fel. A művészi figyelem nála is a várakozás, a
nyitottság állapotát jelképezte (a művész munkáját gyakran ha
sonlította például a vadász munkájához), amely "egzisztenciájuk
ban ragadja meg a dolgokat", s egyben hasonlatos a misztikus
szemlélődéshez is. Másrészt azt vallotta, hogy a művész nem-tu
dása alapján dolgozik, s legfőbb feladata "újra és újra semmit
sem tudni", ahogyan Weilné l is mindig olyan figyelemről van
szó, amelynek nincs konkrét tárgya: a valódi figyelem a semmire
irányul. "Az elsőrendű művészi alkotásban a művész figyelme 
írta Weil - a semmire irányul, a csendre figyel; s ebből a csend
ből, a semmiből születik az inspiráció, amely szavakká vagy for
mákká alakul" (La source grecque).

A weili figyelem ellentéte az akarat, de méginkább a képzelet,
amely az "én" világához tartozik, annak "továbbélését" szolgálja.
Mindig tévedés forrása, mert elleplezi a dolgok tényleges valósá
gát. Az embemek meg kell fékeznie képzeletét, "folytonosan fel
kell függesztenie magában az űrtöltő képzelet munkálkodását"
(Füzetek). Weil határozottan különbséget tesz zseni és tehetség kö
zött: a tehetség a képzeletére alapozza munkáját, míg a valódi
zseni a valóságra irányuló figyelemre. Pilinszky Baudelaire-rel
kapcsolatban a képzeletet és a fantáziát különböztette meg hason
lóképpen. Szerinte a fantázia csak a dolgok felszínén, "az álmo
dozás szabados kombinációiban raboskodik és tévelyeg", míg a
valódi képzelet azt a végső egyszerűséget törekszik elérni, ahová
a képzelet csak a föltétlen engedelmesség árán találhat haza. A
művészi alkotás a "képzelet odaadásán" alapul: "passzív terem
tés" (A teremtő képzelet sorsa korunkban). Az általa használt teremtő

képzelet fogalma a weili figyelemmel áll szoros kapcsolatban, s
tulajdonképpen a képzeletről való lemondásból táplálkozik.

Az elsőrendű művészi alkotás Simone Weilnél feltételezi az írói
személytelenséget is. Ahogyan a dekreáció célja az "én"-ről való
lemondás, a személytelenné válás, úgy a valódi művészi alkotás
is személytelen tett: "ha az alkotás másodrendű, legyen mégoly
csodálatos vagy középszerű, mindenképpen az én kiterjesztése,
ám ha elsőrendű, akkor az önmagunkról való lemondásból ered"
(Ahol elrejlik az Isten). Ugyanígy minden nagy mű bizonyos érte
lemben névtelen, független az alkotó személyiségétől, akinek
mintegy csak közvetítőnek kell lennie a "vers és a fehér lap kö
zött", s szerepét leginkább az írnok alakja szimbolizálja. Pilinszky
írásaiban szintén hangsúlyosan jelen van a személytelenség gon
dolata mind morális, mind esztétikai értelemben. Az alkotás "lé
nyegesen személytelenebb valami, mint azt hisszük - írta Jegy
zetlap az alázatosságról című cikkében már 1962-ben. - SŐt: igazi
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tudásunk ott kezdődik, azon a határon, ahol személyiségünk átér
a személytelenbe. Katolikus hitéből fakadóan már Weil műveivel

való megismerkedése előtt "énvesztés"-ről, illetve "önvesztés"-ről
írt, s elsősorban T. S. Eliot nyomán többször hangsúlyozta, hogy
a valódi művész nem nagy egyéniség, hanem inkább "médium"
a világ és a költemény között. Simone Weil gondolatvilága e te
kintetben is csak megerősítette korábbi meglátásait.

***
Pilinszky Simone Weil írásait költői pályafutásának egy válságos
szakaszában, a hatvanas évek elején ismerte meg. Olvasmányélmé
nye részben szerepet is játszott "mélyebb" költői elnémulásában:
"Weil azért volt számomra vakító élmény - nyilatkozta 1969-ben
Tóbiás Áronnak -, mert ő egy sokkal nagyobb és nehezebb anyag
ban teremtett csodálatos világosságot. Egy ekkora teljesítmény és
példa - engem csak elnémíthatott". Ugyanakkor az 1964-től körül
belülI970-ig tartó időszakban, amikor költőkéntgyakorlatilag hall
gatott, jórészt éppen a weili életművel folytatott dialógusnak kö
szönhetően sikerült önmaga számára alapvető fontosságú spirituá
lis és esztétikai kérdéseket véggigondolnia, ami lehetővé tette újabb
költői megszólalását - immár egy "evangéliumi esztétika" jegyé
ben, amelynek egyik lehetséges előképét a 19. századi orosz írók,
mindenekelőtt Dosztojevszkij regényeiben vélte felfedezni. Simone
Weil posztumusz életművét is e szellemi irányzathoz tartozónak
érezte: "Ő valamiképpen a nagy oroszoknak, a 19. századi oroszok
nak volt a Platónja vagy a Pascalja. Szóval mindaz, ami ott fölve
tődött és ahogy fölvetődött, azok a tendenciák benne összegződtek,

hallatlan világossággal és példaadó tisztasággal" - mondta 1969-ben.
Pilinszky szellemi tájékozódásában így kitüntetett helyre került a
wei li életmű, amely írói pályafutásának későbbi szakaszában is
irányadó és alapvető fontosságú maradt számára - például ami
kor a hetvenes évek elején újabb meghatározó élmény érte, ahhoz
is már tulajdonképpen weili kategóriákkal, illetve a weili misztiká
ból levont esztétikai következtetései tükrében közelített, ami Beszél
getések Sheryl Suttonnal című könyvében is jól tükröződik, ahogyan
tervezett önéletrajzi regénye is a Simone Weil-i értelemben vett bel
ső figyelmének története lett volna.
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