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Döntése az előbb részletezett érlelődési fo
lyam at eredm énye. Morális válságait megél
ve és feldolgozva vergődik egyre m agasabbra 
az isteni létrán. Az utolsó lökést ebben a  fo
lyam atban Hadassah halála jelenti, Asa He- 
shel m egérti az isteni üzenetet, vándorlása 
véget ér. Visszatér a kiindulóponthoz, m int 
Calm an Jacobi, a THE Manor főhőse,

I . B. Singer A MOSKAT CSALÁD cím ű regényé
n ek  olvasása közben átélhetjük a műalkotás 
teljességének élményét.

Ez a totalitásélmény semmivel sem kisebb, 
m in t a világirodalom más híres családregé
nyeinél, Hozzájárul ehhez a  cselekmény szer
teágazó bonyolultsága, a szereplők m esteri 
jellem zése, a  há tte rü l szolgáló Lengyelország 
atm oszférájának hiteles érzékeltetése, az 
egész m ű  sodró epikai lendülete.

A dolgozat elején feltett kérdésre tehát 
csak így válaszolhatunk: érdemes.

Újvárosi Emese

EGY KELETLENGYEL 
EMIGRÁNS

A „SZTYEPPÉI HELLÁSZ”-RÓL

J e rzy  Stempowski: W  dolinie Dniestru i in n e  eseje 
ukrainskie; Listy o U krainie (A Dnyeszter völgyé
ben és más ukra jn a i esszék; Levelek Ukrajnáról) 
Összeállította A n d rze j Stanislaw  Kowalczyk 
L N B , Warszawa, 1992. 3 4 9  oldal

Jerzy  Stempowski (1894-1969), a XX. száza
d i lengyel esszéisztika kiemelkedő alakja m ég 
ism eretlen M agyarországon. U krajnai gyer
m ekévei és varsói középiskolai tanulm ányai 
u tán  Krakkóban filozófiát, M ünchenben or
vostudom ányokat, Genfben, Zürichben és 
B ernben filozófiát és irodalom történetet hall
gatott. Az antik és a keresztény tö rté 
n e  tfilozófiár ól írta disszertációját. Bár m ű
veltségeszménye az antikvitáson alapult, igen 
tájékozott volt a közgazdaságtanban és a m o
d e rn  társadalom tudom ányokban is.

A két világháború között kötetben is m eg

je len tek  irodalom történeti tanulm ányai, ezek 
tematikailag igen sokszínűek, a XIX , századi 
lengyel vígjáték, Dosztojevszkij lengyel re 
gényalakjai (és a  szerző lengyelutálata) mel
lett nagy figyelmet szentel a kortárs lengyel 
és külföldi avantgárd irányzatoknak.

Szűkebb és tágabb hazáját több fokozat
ban  veszíti el. M int varsói középiskolás diák, 
szabadkőműves apja útm utatásait követve 
egyforma ellenszenvvel figyeli az orosz dom i
nanciával megalkuvó konform izm ust és az 
erősödő nem zeti eufóriát. Az ú j Lengyelor
szág is csalódást hoz számára, nemcsak a  ke
leti terü letek  elvesztése m iatt, hanem  azért is, 
m ert nem tud  felnőni a különböző kultúrák 
egyenjogúságára épülő Jagelló-eszményhez. 
Ijesztő történelm i-politikai folyamatok indul
nak meg, m elyeknek végpontján Stempowski 
egy hom ogén etnikum ú, elszigetelt Piast- 
Lengyelországot lát. De két évtizeddel ké
sőbb ezt az országot is ö rökre el kell hagynia,

19S9 szeptem berében M agyarországra 
m enekül, kórházba kerül, m ajd egy felső-ti
szai fogadóban tölti a  telet, 1940 tavaszán Bu
dapestre utazik, aztán megy tovább, Ju g o 
szlávián és Olaszországon á t Svájcba, A lon
doni em igráns korm ány svájci képviselője, a 
párizsi K ultú ra  című lengyel folyóirat állandó 
m unkatársa. U tinaplója és La térré  berno- 
ISE (1954) című m űve m ellett életében m ár 
csak egy kötet válogatás jelenik meg tőle 
Esszék Kasszandrának (1961) címmel.

Stempowski egy igen bonyolult szellemi 
alakzat képviselője, melynek m egértéséhez a 
mai M agyarországon használatos kategóriák 
nem nyújtanak segítséget. A tételes vallástól 
távol álló konzervatív liberális, függetlenség
párti, de bizalm atlan m inden  állami képződ
m énnyel szemben, m ert m inden állam  vala
miféle általa létrehozott propagandisztikus 
látszatvilágban véli felfedezni cselekvési terét. 
A függetlenség kivívásának ú tjá t ped ig  -  más 
em igránscsoportoktól eltérően -  nem  a 
Moszkvával a  szomszéd népek rovására tö r
ténő egyezkedésben, hanem  a lengyel-uk- 
rán-belorusz-litván érdekegyeztetésben lát
ja , melynek alapfeltétele, hogy Lengyelor
szág m ondjon le az esetleges hegem óniatö
rekvésekről és a  messianisztikus elképzelé
sekről, Meggyőződéses antikom m unista, aki 
azonban nem keleti despotizm ust, hanem  a 
nyugat-európai nem zetállam okban elvégzett
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erőszakos hom ogenizálás durvább változatát 
látja a  Szovjetunióban, Szovjetellenes, s m int 
a  K u ltú ra  m unkatársa, nagy szerepet já tszott 
abban, hogy a  hatvanas évek orosz ellenzéki 
író it N yugat-Európában is megism erjék (ő 
fordíto tta lengyelre a  Zsrv'AGO DOKTOR-t). A 
festészet, Sztravinszkij és a  kínai opera  irán t 
is érdeklődő „kozmopolák”, ugyanakkor a 
keletlengyel em igráció ukrajnai iskolájának 
Stanislaw Vincenz m ellett legnagyobb esszé
istája, aki m ég m inden „kozm opolák” leg
főbb patrónusában, Jo sep h  Conradban is u k 
rajnai eredetű  szellemi im pulzusokat fedez 
fel (ilyen a más kultúrák  belső m egértésének 
képessége), E urópa Kasszandrája, aki a  m o
d e rn  nagyvárosban is képes m egkülönböztet
n i a letelepült népek leszárm azottait a nép- 
vándorlás korabeli m artalócok vadászatot és 
kollektivitást kedvelő, a fürdőktől idegenke
d ő  kései utódaitól. H ű m arad  az antikvitás
hoz, de az antikvitás szellemiségét nem  Eu
rópa leghíresebb m űem lékeiben, hanem  a 
Fekete-tengertől északra elterü lő  „sztyeppéi” 
vagy „fekete Hellász” ősi földműves ku ltú rá
jában  és a Keleti-Kárpátok hucul pásztorvilá
gában találja meg. K özép-európai regionalis- 
tának is vélhetnénk, de vajon m i köze a bécsi 
kávéházak kultuszának a  Fekete-tenger mel
léki antik kultúra ihlette ukrán  em igráns lí
rához?

A lengyel irodalom ban két, egymással el
lentétes mítosz képződött Ukrajnáról. Egye
sek a  testvér gyilkos öldöklés poklát, m ások a 
„nem esi fészek” idilljét, az elveszett parad i
csom ot látják benne, Stempowski m indkét 
in terpretációs kategóriát szűkösnek találja. 
B ár egyes írásaiban megfigyelhetők az idea
lizálás tendenciái, szemlélete távol áll a  b irto 
kából elűzött nem esem berétől. Statisztikai 
adatokban gazdag tanulm ányt ír az uk rán  ki
sebbség helyzetéről, és m élyen átgondolja a 
térséget megosztó politikai konfliktusokat.

Nem, U krajna nem  volt idill, h iába keres
nénk a  szom orú tö rténe t érte lm ét az „antik
vitás bölcsességében”. Elvesztése mégis elvi
selhetetlen hiányérzetet kelt, talán azért is, 
m ert -  m int Stempowski írja -  „a lengyeleknek, 
am ikor a  háború és a  forradalom  zűrzavarában el
hagyták Ukrajnát, nem  volt idejük elbúcsúzni tőle. 
Talán m ég nem  is vált el tőle végleg m indenki. H a

elkalandozik a  figyelmem, m ég ha llani vélem egy- 
egy p illana tig  a  lankás dinnyeföldek délidei csend
jé t és a  tölgyek susogását a z ukra jna i ligetekben”.

Keveset írt, idegen volt tőle a  sikerírók 
erőszakos önmegvalósítása (ki nem  állhatta 
Gombrowiczot, m ert szerinte arroganciája 
fordított arányban állt tehetségével). Soha 
nem lépett á t a  fikciós próza terü letére. Ki
terjedt levelezést folytatott (ebből Kowalczyk 
m ár kiadta a párizsi K ultú ra  főszerkesztőjé
nek, Jerzy G iedroycnak küldött anyagot), és 
ideális beszélgetőpartner volt. EGY RÁÉRŐS JÁ
RÓKELŐJEGYZETEI címmel állandó rovata volt 
a  párizsi folyóiratban. Arisztokratikus kívülál
ló m aradt, a m indennapi élettől távoli, szkep
tikus megfigyelő.

A Dnyeszter-völgyi idill felmutatásával 
Stempowski nemcsak m ás nem zetek és ha
gyományaik m egbecsülésére tanít. M int Ko
walczyk írja utószavában, „a lengyel ku ltú ra  u k 
rajnai kalandjait végigkísérve azt kérdezi, m i a  
ku ltú ra  m in t a  megértés területének értelme. K ul
túránk visszaszorulása és vonzerejének elvesztése 
azt m utatja, hogy érthetetlenné vá lt mások számá
ra, elvesztette egyetemességét. A z  a  veszély fenyeget
te, hogy csak egyetlen etnikai csoport körében ol
vasható jelek ábécéjévé válik. A z  ilyen ku ltú ra  tör
zsi rítus lesz, nemzeti m isztérium. E z  a  fa j ta  izolá
ció egyáltalán nem  integrálja  a  nemzetet, mert so
kan  vannak, akik nem  törődnek bele abba, hogy kul
turális gettóban vegetáljanak, és elhagyják azt. Stem
powski tehát nemcsak azt kérdezi, milyen sorsra j u 
tott a  nagy hagyomány a  méltatlan örökösök kezén, 
hanem  azt is, m i m ondanivalója v a n  Lengyelor
szágnak K elet-Európa más nemzetei szám ára”.

Végül néhány szót a kötet szerkesztőjéről 
és kiadójáról. Andrzej Kowalczyk a Varsói 
Egyetemen tanít. Két könyve je len t meg, a 
XX. századi lengyel esszéről ír t m onográfiája 
és egy Szavinkov-életrajz. Stempowski esszé
kötetét a K özép-európai Egyetem kutatási 
program ja keretében állította össze, kiadását 
a  varsói Báthori-alapítvány tám ogatása tette 
lehetővé. Az LNB pedig Kowalczyk saját ki
adója, Gombrowicz Jerzy Giedroycnak ír t le
velei is itt fognak megjelenni. A tapasztalatok 
azt m utatják, nem  haszontalan, ha egy iroda
lom történésznek kiadója is van.

P álfa lvi Lajos


