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Európa a mi közös kisvárosunk
Zsille Gábor beszélgetése Ewa Lipskával

2000 nyarán, amikor a rádió közölte a neves krakkói teológus professzor, Józef Tischner halá-
lának hírét, éppen egy óvárosi kávéházban ültem. A huszonéves pincérlány (ahogy az arrafelé 
megszokott, „főállásban” a Jagelló Egyetem hallgatója) a hír hallatán kifakadt: „Ez ször- 
nyű, mennyivel szegényebbek lettünk, mi lesz így Krakkóval?” Azóta eltelt másfél évtized, és 
távozott az élők sorából a két krakkói Nobel-díjas, Wisława Szymborska és Czesław Miłosz; 
továbbá II. János Pál pápa, Andrzej Wajda, Sławomir Mrożek, Tadeusz Różewicz. Ön szerint 
mi lesz így Krakkóval és Lengyelországgal? Beérett már a következő nagy lengyel nemzedék?

Az életben ez már csak úgy van, hogy nem csupán a közeli hozzátartozóinktól kell 
elbúcsúznunk, de azoktól is, akik a szülőhazánk számára kiemelkedően fontosak. Ezt a  
jelenséget leggyakrabban váltófutáshoz hasonlítom, amely életünk hatalmas stadion-
jában zajlik, és amelynek során az éppen futó versenyzők átnyújtják a stafétabotot az 
utánuk érkező nemzedéknek. És minden egyes váltásnál úgy érezzük, hogy ilyen nagy-
szerű ember már nem születik többé, hogy egy bizonyos kultúra végéhez érkeztünk, az 
emberiség lelki kincsei megismételhetetlenek. Hanem szerencsére úgy van ez, hogy a 
következő nemzedékekben már ott „szunnyadoznak” az újabb nagyságok. Egyszerűen 
ez a történelem törvényszerűsége.

Ön a híres 68-as Nemzedék, vagyis az Új Hullám alkotója. Kérem, készítsen rövid számvetést: 
hol élnek, mit csinálnak manapság a nemzedéktársai?

Valóban az Új Hullám költői nemzedékéhez tartozom, jóllehet soha semmilyen irodalmi 
csoportosuláshoz nem tartoztam. Az Új Hullámhoz születésem évszáma (mindannyian 
a második világháború utolsó éveiben születtünk), a közösen megélt történelem és ter-
mészetesen néhány barátság kapcsol. Mindannyian a saját életünket éltük, a saját utunkat 
jártuk. Például Ryszard Krynicki a feleségével megalapította a költészetre szakosodott 
A5 Kiadót. Stanisław Barańczak emigrált és 2016-ban bekövetkezett haláláig az Egyesült 
Államokban élt. Adam Zagajewski két évtizedes párizsi emigráció után az ezredfordulón 
hazatért Krakkóba, de minden évben több hónapot az Egyesült Államokban tölt, a chica- 
gói egyetem vendégtanáraként. Én pedig szüntelenül úton vagyok… Bécs és Krakkó 
között osztom meg az időmet, rengeteg szerzői estet tartok, szülőhazámban és külföldön 
egyaránt. Ugyanakkor egyre nagyobb „étvágyam” van a magányhoz, szeretek egymagam 
lenni, a saját gondolataimmal. Irtózom a jelenkor lármájától és mindennapjaink egyfajta 
McDonald’s-osításától.
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Milyennek ítéli a katolikus egyház jelenlegi társadalmi szerepét és lehetőségeit Lengyelország-
ban, illetve Európában?

Az egyház szerepe Európában világosabban körülírható, mint Lengyelországban. 
Véleményem szerint az egyház nyugaton kevésbé vesz részt a politikában, és döntően 
az ember magánjellegű kérdéseivel foglalkozik. A lengyel egyháznak kétségtelenül 
van néhány – sajnos nem túlságosan sok – kiváló képviselője, ám az úgynevezett 
tömeg sajnos műveletlen, olykor pedig arrogáns is. Ennek következményei azok a 
nacionalista áramlatok, amelyek egészen az antiszemitizmusig terjednek. A lengyel 
egyház szüntelenül II. János Pál pápára hivatkozik, ugyanakkor nem olvassák a fontos 
enciklikáit. Gyakran megesett ez a különböző ideológiákkal is, amelyek uralma alatt 
korábban számos éven át éltünk.

A huszadik század folyamán a nyugat-európai egyház a saját akaratából a történelem 
rabja lett. A gyilkolás és a gyűlölet éveiben képtelen volt egyértelműen az áldozatok mellé 
állni. Úgy gondolom, hogy e tekintetben jobb esélyeik vannak a protestáns egyházaknak, 
amelyek ez idő tájt közelebb állnak az emberhez.

Óvakodni a szükségtelen színpadiasságtól és a fennkölt díszletektől. Azt hiszem, az 
egyház nyelvezetének is meg kell változnia. Jelenlegi formájában nem képes lépést tartani 
az elkerülhetetlen civilizációs változásokkal. Ezzel magyarázható a vallási szekták növekvő 
népszerűsége, azok ugyanis áttételek nélkül beszélnek, nem rémítgetnek metafizikai 
pokollal, és nem ígérnek „mennyei lakóhelyet”. A földi lét valóságos pokol, a vallástól 
pedig enyhületet várunk, valamint kétségtelen erkölcsi és társadalmi útmutatást. Maga-
mat agnosztikusnak vallom, következésképpen nincsenek ilyen jellegű problémáim, ám 
tudom, hogy emberek milliói számára milyen fontosak ezek a kérdések.
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Létezik általános értelemben vett keresztény költészet?

Én a költészetet csakis jó és rossz versekre osztom, ám kétségtelen, hogy a papi személyek 
által művelt költészetben számos „vallásos mozzanatot” találhatunk.

A magyar értelmiség egy része (én is feltétlenül közéjük tartozom) szívesen hangoztatja, 
hogy az amerikanizáció és a globalizáció ellenében az európai nemzetek összefogása, egymás 
hagyományainak mind jobb megismerése lehet az egyetlen védekezés. Miként vélekedik erről?

Minden európai országnak lehetősége van a hagyományait ápolni, tiszteletben tartani 
a szokásait és átörökíteni azokat a következő nemzedéknek. Ennek most semmi sem áll 
az útjában. Sem az amerikanizáció, sem az Európai Unió. Mindez csakis tőlünk függ, és 
egyedül mi lehetünk önmagunk legnagyobb ellenségei. Évek óta figyelem, milyen nagy-
szerűen ápolja a hagyományait Ausztria. Kizárólag tőlünk függ, vajon népszerűsítjük-e 
a nemzeti kultúránkat, vagy inkább Big Brother szintű, silány televíziós programokkal 
szórakoztatjuk magunkat. Továbbá meggyőződésem, hogy Magyarországnak és Len-
gyelországnak most lényegesen több lehetősége van, hogy bemutassuk és megismerjük 
egymás kultúráját, művészetét. Csak néhány kilométer választ el bennünket egymástól, 
ráadásul Európa nemrégiben a mi közös kisvárosunkká lett.

Az Ön neve ismerősen cseng a magyar irodalmi körökben, számos költőnk olvasta a verseit, 
jóllehet csupán egy kötete jelent meg hazánkban, 1978-ban, Kerényi Grácia fordításában, Ewa 
Lipska versei címmel. Milyen ismeretségben áll irodalmunkkal, kik a kedvenc magyar szerzői?

A magyar irodalom a különféle fordítások révén jutott el hozzám, és fiatalságom éveiben 
a lengyel kiadók számos ilyet jelentettek meg. Emlékszem Molnár Ferenc A Pál utcai fiúk 
című, kitűnő regényére és természetesen Petőfi Sándor, Bem tábornok hadsegédének 
költeményeire. Ady Endre, illetve az avantgárd Kassák Lajos verseit is olvastam. Esterházy 
Pétertől két könyvet ismerek, A szív segédigéi és a Tizenhét hattyúk címűeket. Kertész Ákos 
prózájára is emlékszem… Hanem feltétlenül szeretnék néhány szót szentelni Kerényi 
Grácia emlékének, aki a lengyel kultúra kiemelkedő barátja volt – mindamellett költé-
szetem első fordítója, akivel sok nagyszerű percet töltöttem Krakkóban és Budapesten. 
A mai napig nem tudtam beletörődni a hiányába. Szerencsére időről időre felbukkannak 
új műfordítók és a magyar, illetve a lengyel irodalom elkötelezett rajongói. Érdemes 
kihasználnunk anyanyelvünk szépségét, tökélyét.


