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În ultimul deceniu, dup" pr"bu!irea ideologiei comuniste, s-a observat
efortul redefinirii conceptului identitar, concept care presupune nu doar teoretic
prezen#a unui nivel corepunz"tor al con!tiin#ei na#ionale. La rândul ei, problema
con!tiin#ei na#ionale în Europa Central" !i de Sud-Est a devenit pregnant" în
secolul al XIX-lea, cu prec"dere sub influen#a ideilor lui Herder !i a mi!c"rilor
democratice din Fran#a. O dat" cu c"derea Imperiului Otoman !i, ceva mai târziu,
a Imperiului Habsburgic, mi!carea de afirmare na#ional", dincolo de stârnirea
nelini!tii marilor puteri, a însemnat încercarea de a stabili atributele proprii unei
na#iuni în devenire, tr"s"turile îndeosebi pozitive, menite s" constituie nucleul
coagulant, identitar: patriotismul, eroismul, h"rnicia, ospitalitatea, morala etc.
Uneori transpar !i însu!iri mai pu#in încurajatoare, cu conota#ie depreciativ":
înclinarea spre discordie, lipsa de rigoare, entuziasm efemer, amânare, superfi-
cialitate (vezi în acest sens proverbe, zic"tori !i expresii frazeologice în spa#iul
balcanic).

De obicei, aspectele negative pot fi observate mai u!or în imaginea
vecinilor, c"p"tând caracterul unor stereotipuri. Tr"s"turile identitare proprii sau
referitoare la str"ini s-au conturat de-a lungul evolu#iei istorice !i nu !i-au pierdut
din actualitate. Fiecare dintre noi dore!te s" !tie cine este !i ce identitate na#ional"
are. În pofida demersurilor menite s" stabileasc" atributele structurale ale
sufletului românesc sau polonez, exist" în continuare dificult"#i metodologice în
definirea unor entit"#i cuprinz"toare, a!a cum sunt poporul, societatea, statul etc.
Oper"m totu!i cu aceste concepte, chiar dac" ele scap" unor defini#ii riguroase1.

În evolu#ia sa, conceptul de polonitate a suferit modific"ri semnificative, în
func#ie de condi#ion"rile istoric-sociale. O tr"s"tur" identitar" predominant" a
mentalit"#ii culturale poloneze o constituie spiritul ei nobiliar-sarmat; se poate
afirma c" prima etap" a polonit"#ii s-a conturat în perioada Republicii Nobiliare,
durând pân" spre sfâr!itul secolului al XVII-lea. Cea de a doua etap", echivalent"
cu o profund" r"scruce în via#a polonezilor, a început dup" c"derea statului polon
(1795). Din momentul împ"r#irii #"rii, pierderea independen#ei statale a marcat
vreme îndelungat" con!tiin#a identitar" a  lui homo polonicus.

Cultura în general !i literatura în special devin principalul instrument
institu#ional de sus#inere !i modelare a acestei con!tiin#e. Pe parcursul întregului
secol al XIX-lea !i chiar în perioada interbelic", a!a cum demonstreaz" istoricul
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literar K. Wyka, scriitorul polonez î!i va asuma cele mai variate roluri2. Elocvent
din acest punct de vedere este enun#ul Mariei Dkbrowska, în care îl caracterizeaz"
pe Stefan leromski, unul dintre cei mai angaja#i intelectuali polonezi în istoria !i
în destinul spiritual al propriului popor: „Prea mul#i leromski într-un singur om.
În aceea!i persoan" se afl" marele scriitor liric, poetul iubirii în extaz, al naturii, al
vis"rii, al obieciurilor !i, în afar" de acestea, inginerul de mare calibru, activistul
social !i reformatorul. În alte vremuri sau poate în alt" #ar", acest al doilea
leromski ar fi ac#iont probabil pe cont propriu, paralel cu leromski artistul. Dar
în epoca noastr", atât de trist" pân" mai ieri, s-a întâmplat ca Stefan leromski
activistul !i reformatorul tehnicii de via#" s" nu-!i g"seasc" locul !i nici suficient"
for#" de sine, suficiente mijloace, pentru a realiza aceast" oper" !i atunci a împins-
o în opera pasionat" a lui leromski artistul, l"sând-o s" creasc" pe ramurile ei sub
forma unor încâlcite cuiburi de vâsc, deformând conturul natural al copacului”3.

Poetul care „a d"ltuit chipul spiritului polonez” a fost Adam Mickiewicz.
Dincolo de portretul concret al polonezului, el a proiectat o perspectiv" imaginar"
!i un model ideal al Poloniei. Pe urmele lui au pornit nemero!i romantici care au
transformat literatura într-un instrument de lupt". Timp îndelungat literatura !i
arta s-au aflat sub semnul tradi#iei romantice.

Tocmai tradi#ia romantic" reprezint" o tr"s"tur" esen#ial" a polonit"#ii, o
sintez" a chipului concret !i imaginar al identit"#ii. Influen#a acestei tradi#ii asupra
model"rii con!tiin#ei poloneze este uria!". Spiritul patriotic, eroismul, vizio-
narismul, mesianismul, prezen#a lor în numeroase texte create nu numai în
perioada romantismului, constituie o tr"s"tur" identitar". Decenii la rând,
scriitorul s-a identificat cu ap"r"torul idealurilor na#ionale, asprirând spre un
model ideal, spre rolul artistului bard, artistului ideolog. Modelul romantic a
continuat chiar !i în perioada avangardei interbelice, când, în urma redobândirii
independen#ei na#ionale, interesul artei fa#" de tematica de eliberare na#ional" nu-
!i mai g"sea justificarea (Vezi, de exemplu, poemul Herostrates al lui J. Lechom
sau Ocalenie al lui Cz. Minosz ).

Cu toate acestea, în anii ’20-’30, se produce o schimbarea în abordarea
polonit"#ii. Climatul avangardei europene, al"turi de schimbarea condi#iilor
interne concrete, impune noi forme de expresie, dar !i o reevaluare !i
reinterpretare a tradi#iei. Î!i face apari#ia o nou" genera#ie de intelectuali care î!i
vor pune întrebarea ce anume reprezint" polonitatea în spiritul tradi#iei patriotice.
Se declan!eaz" o criz" a con!tiin#ei identitare. Mul#i scriitori se vor întreba din ce
în ce mai frecvent ce anume înseamn" a fi polonez, observând, în noul context, o
anumit" contradi#ie între modelul tradi#ional !i noul spirit european.

Printre intelectualii avangardi!ti, care tr"iesc sentimentul pr"bu!irii
componentei tradi#ional-patriotice, precum !i necesitatea de a se îndep"rta de
stilul patriarhal-nobiliar, de polonitatea legat" de cultura de curte (mitul conacului
nobiliar), se afl" W. Gombrowicz. Dup" cum se !tie, Gombrowicz este un scriitor
care se angajeaz" în procesul deconstruc#iei identit"#ii poloneze. În fa#a
provoc"rilor civilizatoare !i a democratiz"rii culturii europene, el nu este
mul#umit de preluarea mecanic" a tradi#iei !i nu tinde spre rolul creatorului bard.
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A!a cum afirm" într-un enun# eseistic: „În urm" cu o sut" de ani, un poet lituanian
d"ltuise chipul spiritului polonez, ast"zi eu ca un Moise îl scot pe polonez din
nevolnicia acestui chip, îl scot pe polonez din el însu!i...”4. Gombrowicz încerca
s" reorienteze con!tiin#a scriitorului !i a cititorului polonez. Ace!tia n-ar trebui s"
se închisteze în perimetrul propriilor probleme, ci s" priveasc" lumea ca pe un
univers în care omul este înainte de toate om !i abia dup" aceea indian, englez sau
polonez. Ca atare, în multe texte se întreab" în ce const" identitatea (ce anume au
f"cut din noi, polonezii, polonitatea, catolicismul, tradi#ia). Pentru el, polonitatea
este o form" care se impune, un conglomerat de tr"s"turi care deformeaz"
comportamentul firesc, autentic. Recurgând la bazele mitului polonit"#ii, scriitorul
ac#ioneaz" împotriva polonezului, în numele universalismului se pronun#"
împotriva particularismului, tinzând spre ceea ce se afl" dincolo de polonitate.

Cel mai clar se vede atitudinea gombrowiczian" în enun#urile din emigra#ie.
El repro!eaz" emigran#ilor polonezi c" doresc s" p"streze mai departe modelul din
#ar", s" tr"iasc" mai departe cu problemele poloneze, alc"tuind o lume artificial",
m"runt" !i confortabil". Gombrowicz consider" c" emigra#ia nu este o amenin#are,
dimpotriv" ea creeaz" o uria!" !ans" a realiz"rii de sine. Semificativ" din acest
punct de vedere este r"spunsul pe care i-l d" lui Emil Cioran cu privire la condi#ia
scriitorului emigrant, r"spuns care atest" rezultatul unor îndelungate !i profunde
reflec#ii pe tema artei !i a artistului. Gombrowicz consider" c" „arta este înc"rcat"
de elementul solitudinii !i al suficien#ei de sine”, c" „î!i g"se!te mul#umirea !i
ra#iunea de a fi în sine îns"!i”5. Dup" p"rerea lui Gombrowicz, unui scriitor
adev"rat îi este destul de indiferent în ce loc din lume trude!te asupra propriei
crea#ii. Cioran se plânge oarecum de condi#iile din emigra#ie, de libertatea
excesiv", atr"gând aten#ia asupra primejdiei care îl pa!te pe scriitor de a se rupe
excesiv de comunitatea sa. O pozi#ie cu totul diferit" adopt" Gombrowicz: „Mie
mi se pare mai degrab" c" aceast" afundare în univers, pe care o reprezint"
emigrarea, ar trebui s" constituie un stimulent extraordinar pentru literatur". Iat",
elita unei #"ri se pomene!te alungat" peste grani#". Acum poate s" gândeasc", s"
simt", s" scrie din afar". A dobândit o distan#are. A dobândit o extraordinar"
libertate spiritual". Toate leg"turile se rup. Po#i s" fii mai mult tu însu#i. În
confuzia general" se descompun formele de pân" atunci !i po#i s" tinzi c"tre viitor
cu mult mai mult" intransigen#"6.

Arunca#i din lumea lor, creatorii „s-au pomenit în fa#a lumii, a lumii
nem"rginite !i, drept urmare, cu neputin#" de st"pânit. Numai cultura universal"
poate face fa#" lumii, niciodat" culturile locale, niciodat" cei tr"ind cu fragmente
de existen#". Pierderea patriei nu va duce la anarhie doar pe acela pentru care
patria este doar una dintre revela#iile vie#ii eterne !i universale. Pierderea patriei
nu va tulbura echilibrul interior doar acelora care au ca patrie lumea. Istoria
contemporan" s-a dovedit prea violent" !i limitat" pentru literaturile prea
na#ionale !i prea particulare”7. Reg"sim în acest enun# categoric !i o justificare a
atitudinii fa#" de polonitate. A!adar, pentru un adev"rat creator, „patria este
lumea”. Lumea nem"rginit" constituie o adev"rat" provocare intelectual". Mul#i
emigran#i tr"iesc cu speran#a redobândirii patriei. Dar redobândirea patriei –
afirm" Gombrowicz - este sinonim" cu renun#area la propriul eu, cu limitarea
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gândirii libere !i dezinteresate, f"r" de care este greu s" „fii scriitor la modul
serios”.

Conflictul cu polonitatea este justificat prin ra#iuni filozofic-ontologice. Nu
este vorba de cosmopolitism (Gombrowicz continu" s"-!i scrie operele în polon")
!i nici de dezr"d"cinare (cum se întâmpl" la Cioran). Nu este vorba de
abandonarea limbii sau a culturii polone, ci de o permanent" demontare a
mitologiei na#ionale. Pentru Gombrowicz, Polonia secolului al XIX-lea era
ridicol", iar polonitatea, o form" prea strâmt". „Ce anume reprezint", de fapt,
polonitatea în fa#a lumii, a durerii existen#iale, ce anume v" ofer" ea?” – se
întreab" scriitorul. Trebuie s" o schimb"m, s" ajungem într-o alt" etap", mai
apropiat" de realitate !i, ca atare, mai pu#in schematic" !i limitat". În ochii lui
Gombrowicz, continuarea modelului tradi#ional, îmbibat de spiritul romantic, îl
condamn" pe scriitorul polonez la monotonie !i sterilitate, la schematism !i
iner#ie. Tocmai de aceea, confrunt" polonitatea cu ceea ce este diferit. Mitul
„patriei-filiatriei” din Trans-Atlantic dezv"luie problema imaturit"#ii, a
provincialit"#ii, a necesit"#ii de raportare la o cultur" matur", la probleme
universale, dep"!indu-se tradi#ia rigid" !i lipsit" de promisiuni. „Am fost azvârli#i
în lume, a!adar s" ne-o apropiem !i s" ne-o îmblânzim”.

Iat" de ce no#iuni sacre, de#inând un loc central în literatura romantic" !i în
con!tiin#a polonez", cum sunt Poporul, Patriotismul, Filozofia, Mesianismul etc.
sunt supuse reevalu"rii. Pentru tân"ra genera#ie interbelic" patriotismul nu mai
avea prea multe în comun cu spiritul romantismului; sim#ul onoarei – al onoarei
devenite din ce în ce mai ridicole !i mai desuete – nu se mai manifesta ca alt"dat".
În viziunea lui Gombrowicz, independen#a se asocia cu o lume f"r" iluzii. Era
necesar un nou limbaj, autentic, pe m"sura stilului !i a spiritului avangardist.
Îndep"rtarea lui Gombrowicz de comunitate !i de retorica patriotard" este deplin";
Ferdydurke constituie o m"rturie a desp"r#irii de valorile culturii tradi#ionale !i de
stilisica discursului patriotic8. Ferdydurke înseamn" totodat" desp"r#irea de
Mickiewicz, de simbolul polonit"#ii ideale, iar o dat" cu el, de întreaga mitologie
na#ional". În locul reprezentativit"#ii na#ionale, scriitorul prefer"
reprezentativitatea individual".

Era firesc, a!adar, s" adopte o cu totul alt" strategie a scrisului: adeseori,
Gombrowicz manifest" o atitudine frivol" fa#" de ideea na#ional" cu scopul de a
submina „minciunile pioase”. El creeaz" situa#ii în care retorica patetic",
vanitatea, resentimentele sunt supuse ironiei !i grotescului; întreaga strategie se
desf"!oar" sub semnul Formei9.

Nu trebuie s" uit"m c" Gombrowicz a creat în perioada avangardei,
caracterizat", printre altele, prin atitudine persiflatorie. Proiectul literar pe care îl
lanseaz" este ambi#ios !i provocator: în locul construc#iei ar trebui s" vorbim mai
degrab" de deconstruc#ie, în locul propriului adev"r, mai degrab" despre propria
ironie, în locul trecutului, mai degrab" despre prezent.

Se poate afirma, a!adar, c" la Gombrowicz atitudinea fa#" de polonitate este
impus" de atitudinea fa#" de art" !i de misiunea artei, conceput" adeseori în
categorii filozofico-ra#ionaliste.
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Spre deosebire de Gombrowicz, Minosz este adeptul lui Mickiewicz, al
c"rui succesor se consider". De aceea revenirea la polonitate, în cazul lui
înseamn" recurgerea nemijlocit" la tradi#ia cultural", la mitologia na#ional", la
recuperarea „micii patrii”. Trebuie s" preciz"m îns" c" mitul polonit"#ii la Minosz
se asociaz" mai degrab" cu tradi#ia Poloniei multina#ionale, multietnice !i
multiconfesionale. Nu este vorba atât de Polonia, cât de Republica Nobiliar". Este
vorba de tradi#ia care atest" o atitudine deschis", respingând monoetnicul !i orice
fel de ideologii na#ionale. Din acest punct de vedere, Minosz se apropie mai mult
de liberalismul intelectual. În timp ce Gombrowicz se opune „oric"ror forme”,
fiindc" blocheaz" „spiritul creator”, Minosz are nevoie de form", fiindc" aceasta
îndepline!te rostul unor leg"turi integratoare !i al comunic"rii interculturale”10. El
revine de fiecare dat" în #inutul Ulro, în #inutul „visurilor întunecoase !i
himerice”, în #inutul tradi#iei poloneze, care îi ofer" baza identitar". Tocmai de
aceea în numeroase versuri !i eseuri, Minosz revine la aceast" tradi#ie, la mitul
patriei pierdute. Sub influen#a lui Mickiewicz, a lui Blake sau Oskar Minosz,
imagina#ia lui se hr"ne!te din plin cu amintirile copil"riei, cu mitul lumilor
periferice, înc"rcate de tradi#ia popular". Viziunea lui cu privire la rela#ia dintre
om !i univers se deosebe!te de aceea a lui Gombrowicz. Acesta din urm" tinde
spre dezv"luirea adev"rului „obiectiv” despre esen#a omului, apelând adeseori la
masc", joc, ironie, grotesc, a!adar la arsenalul artei moderne sau al corinticului,
cum ar spune N. Manolescu. Minosz este mai degrab" conservator, considerând c"
ideea de „a dezv"lui totul” în ceea ce prive!te natura metafizic" a omului are
caracter blasfemiator, iar blasfemia este o form" care atinge ceea ce este sacral. Pe
Minosz nu-l intereseaz" omul general, abstract, lipsit de memorie istoric". Tocmai
de aceea el nu uit" „de datele sale particulare ca poet polonez, aruncat într-o
civiliza#ie incomensurabil" cu obiceiurile din lumea satului !i a provinciei
copil"riei !i tinere#ii sale”11. Datorit" faptului c" încearc" s"-l salveze pe omul
concret, diferit de omul „legum"”, prezent, de exemplu, în piesele lui S. Beckett,
Minosz se situeaz" în cercul predecesorilor (pe care îi analizeaz" în _inutul Ulro –
Swedenborg, Blake, Oskar Minosz), str"duindu-se s" ias" dincolo de perimetrul
îngust !i rigid al. antinomiei dintre religie !i !tiin#" sau filozofie.

Gombrowicz se pronun#a de partea filozofiei. Minosz poate fi considerat
îns" un scriitor în c"utarea de r"d"cini ontologice, care s"-i ofere omului o
anumit" !ans" !i perspectiv", independent de acceptarea condi#iei metafizice a
infirmit"#ii proprii. Minosz prefer" „s" nu se afunde în probleme referitoare la
concep#iile despre lume”12, c"utând mai degrab" pe cont propriu imaginea despre
om. La Minosz, omul datoreaz" mult tradi#iei: „Dac" a! fi fost întrebat de unde
descinde poezia mea,- noteaz" el în _inutul Ulro -, a! fi r"spuns: din copil"rie,
a!adar din colinde, din liturgia slujbelor de mai !i de utrenie, precum !i din Biblia
de la Gdansk, singura accesibil" pe atunci”13.

A!adar, în timp ce Gombrowicz tinde în operele sale „s" înfrâng"
polonitatea, s" se ridice din genunchi, s" se apere în fa#a poporului ca în fa#a
oric"rei constrângeri colective”, s"-!i câ!tige libertatea fa#" de forma polonez",
Minosz resimte de cele mai multe ori nevoia de forme omogene, apreciind rolul
acestora în transmiterea valorilor universale !i a construirii unor pun#i de leg"tur"
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înte prezent !i trecutul istoric. În concep#ia lui, formele concrete reprezeint" o
expresie de continuitate cultural".

În timp ce pentru Gombrowicz cultura semnific" o presiune permanent",
fiind sinonim" deseori cu lipsa de autenticitate, un joc, o masc", a c"rei miz" –
libertatea individului – nu poate fi niciodat" câ!tigat", Minosz vede în cultur"
tr"inicia valorilor fundamentale !i a mo!tenirii de la genera#iile anterioare.

Pentru Gombrowicz jocul cu formele constituie o ax" în jurul c"reia se
r"suce!te crea#ia, pentru Minosz jocul cu formele pericliteaz" sentimentul
identitar.

Putem afirma c" polonitatea reprezint" la ambii scriitori un mit evaluator
(în concep#ia lui L. Konakowski)14, atât cu privire la atitudinea fa#" de tradi#ie, cât
!i la europenitate. Conceptul identitar contribuind în acela!i timp la definirea
fizionomiei lor artistice în cntextul literaturii polone !i universale.
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