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Născut In 191GtnsattHWr.zawa,volevodat111 Tarnobrzeg, .Julian Kawalec este consîserat 
cel mai re:p!'ezentativscriitorataşa:.nutllitci proze rurale i In literatura' polonezăccontem- 
porană,col1thlulndlnacestsensscrtitorica'Jan Wlkto!' (1890--19fi7), Stanislaw Pietak (1909 
19(4), Jan I30lPlsaw Ozog (Il. 1913). Adăugtnri si numele lui Tadeusz Nowak(n.1930) sau) mai 
ares, pe eelal Inj/'\VitslawMy&liwSki;a cărui ujttmăaparlţic, ciudată şi tulburătoare: romanul 
Pialră peste piaN'ii, esteneja cunoscută cltttortlor români, prllejulndIn critică şieomparaţii el! 
l'JesClllţdeZabaria 'Slanell, am numit ,0 importantă directie lifernră " pentru care satul rămîne 
focarnl:elormaiaeute,conflicte alespirrtului uman In tnnpurllcnoastre şi prin urmare o mure 
şansă pen truIlteratura-polon ă, 

Slntucestta-scrtltori pentru.cnreIumea-satuluf furnizează magma de impresii profunde 
şi deftnltorll ia]' transfornHlrilefeconomlceşFsociale desfăşurate tnultlmele decenii, din punctul 
de' vedere al consecrn ţelol" avute în conşttinţa locuitorilor satului.. constituie Izvorul primordial 
de Insptratl« 

lncontexthlsclliţa t,ptoza IIIi .1; KaWaJec este novatoare, exprlmtndu-sc . J'intr.o speetrlcă 
tehnlcă a narathmtt. ceea ce a dat ertticli poloneze multiple prilejuri de constaţăre a similitudl- 
nllorcn Faulkner SIIU Caldwell', darşia lHellicieila. patronleum-ar fi Dostoievski şi Kafka, 

DlnImnuf glnddea aproplapersonalitatca scrtttorleească-a lui J Kaivmh'catu fares două 
citate din Volumele saledet<seist}eă'.i din diverSe interviur·Hh presă. Astfel, 'în 1969, Kawalec 
serin : 

.• Tema '. ;11e,alilrrafÎ!(Jncere)gIILdul'ile .. sehiulielrtelei udaqitzaiid oameni'lorcdre au 
»ăzut dintr'o dată râsărind n'!i oraşefţn . nectnătaie« .ogyar?lor lor !J/1h, (orul lor itel'iol', a 
'IlCt;Pllt o ţrilmînlaiă discqtle .ce Intovarăşeşte permanent fenomenul pe care ·lllumim. avansul 
sar-tzlli! " 1. 

Oontinarlnd-acesf gtnd.. Kawalec adaugă: 

"Se Uifâ 1l}1eB«Şie cHcesiavattS,rUfl(( ce-i dref/ uri' marş Inaznte esţlotoddi{j.,lIn.marş 
thtdriic, sub o povară.ce.ln.oif spinreatocmai al/Jll.cic/fld amintirea;cons0liclaW de 
ţmafJinalie a ad.unal faptele .. C/fun. sac grel1 ce. nu pte fi descărcat cu o simplă' mişcare 
ayilâ.De .. aceea dru/nul avanSliM.este. fITI drum drarrtafic. O" dramă ,esleşi dI'll,!lă naşie 
brliJaUtaleaomulul sii'it.de i.storie sa. III'Ce, dmmă rămîne tremtrI'Lll mlinUol celui ce nn va. 
maiplrlea purtapovara .poSibilităţii feJile.de istorie (. ,.) .' Primul. fără .. să-i . pee·. prea 
mllltdeeei. dl'n jtir; l)(jatecă tl dorit cu prea multă 1nfocare sa ajute isioria şi 
tocmai deaceea a ajutat-o rău; celălaltesle băll'tIlUl,înlîl'ziaiul eal'eTl.ll·şimai poate potrivi 
paşii eu mersul g/'ăbit al istoriei. i .•• ) Dar musul inainie continuă i conţine Il! el, de bună 
se.a:mq, Qpti.n1ISTJl,J:llllnai ClLe* .Qptimisnl foarte cQmplicat, etcITl.nl şi cOmPlicalul opti- 
mism al isl"l'iei" 2,' . 

1 JHllan lUWalec;' U1.l'JdlaWZnZ$ze •. tn.ljbclill1alarqk, V:n'$ovIa,'l !H\9, p;187--188. 
2 .1. l\;awalec, PrzYfjamac do sll1ego wZfllszenia, în op. cil.;p. 203204. 
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În 197:5 ;>ll\i. reZtHllJ rctl'oSPf!CUv T)l'o;.[!'arnlll :';criilul'Î.cPs" fUfJi.lnrnodnl pe ('redintti în 
S', l u l polonez" re r'll('ltnn:·;:tirdti ",1 T)(' lnernoric : 

_,:1-1 -nnl n ăscn! l a t ară, aco!c {UIt ros! eâuc..t . ţsrtnt:« oameni; sim pli ; lumea coptlcri«! 
mele rt'i1Jljne p!nl1 a,..,lâzi .rle pozit ut" lJWl1 de ilnpr/>U.1\T-ani u/izu! niciodaf(i un saf idilic. nici 
sat»! lui 1/"Ul11onl Al"alll t nl'lni! de :iwjJ1IT11l cu iueoalităţile, C1l asprimea condi ţ iilor cii 
brut alitulea şi incălcări!« grosolane ale ettcii nit am ezita! sii le e xprin; in litera/uni, dar mai 
mull ca orice altceva am »ru! s ă mâ ({plu cu inţe/!'!JCTc asttpr« celui ce il ţost considet «! 
mereu niuooat , asupra omului care suţ'eră dar care conlinnă să nufreusrâ o iubire sălbatică 
pentru ogorul S!lIl. Eronl meu preîeta. Esle omul t taqic ... De altţel, (ied sai ncclii, pe care mi .. 1 
cuninlrsc cu sFinţenie, a prelucl'{( natort tn ol r, in ţirinus! TInd «tinut ţ.rnirn l1Iuncâ .i pentru 
pl;ne" ". 

,F>-Jle vorba prin u rmare de un ut aşam cnt fur:Hiarnen-Lai şi definitoriu pentru u .. nredlu 
care u îrnp{lrt15it art.lst ulut pe P:FI lut.clect ual şi nfeetiv din climatul, Upnre1e de gindire, uut oma- 
t.ism e.le t ransmise de la o .sii exumln eze ee a reaUzH'L 
artislnl eu asemenea in lungile conversaţii 
prntntc ClI scriitorul În prirn{lV[ll'H l(nyalce era secretarul ,Asociaţ,ici 
literatilor eracovieni) că de doar prin atitudinea faHl de 
proprillc s11e eornplexe : eroii de desf{tşurarea itorieL nutc- 
1'111 5tIe sii 1{ '-lIt.4ajeze in proces.ul ere:lrii de noi va"lori. /\vansui soeinl flUelnatie, de carc vorbea 
mai sus, este pentrll eroii lui KawaJec () obiigatiYitate (l,)!' şi o trădare. l'\u··şi pot rămîne crcdill- 
('ioşi"c\ci aC,uast:l:'ar,în.senuut llnaeHr(bda:r.treetttlll'\:lI;şi,ri{·,.i, ,JlU"<}H1Lsă::,:Jngă; la iOf;JşC"făei aeerl.sta 
ar 'lIlsern t:Ul S,ţ grt\sc:: asU\·l·'1)'l<fa tL', LHL(t,L ;uLter:ULl'Lhr(t,:&ă:f:,ii, i eir.; r\t;east.a 
I'llndam ellbal:"t. nneiopcre. 1 itCrHT!!(lc llJlverguTlr pe care. o l1ltli intii 
In inforI119.ţii, . 

anii19.GO şi 1.980J. ,1",n\'illq"'I,ptlbli<'.[IL :şi!lte 
mcdescQi\e şi rePOl'tajc, şttpLe 
adapta Le pentru TadioşiJelC1.:jz,lolje, V'()\;I'Ol'U[ţ!W 
zind sp ee in) jş tii,,)' interesant.e st nelii [!i;ltp,rn.ty':j rilll{'erilfll' i;J3.U'rsenli (,U,::.." iÎ<;j/,st,)allre[!ull\eim>ispl"'" 
zecc concursuri literare organizat.e diferite 
Cc)miV;Lll] pentn1 alitiî.,şi cult 1l1}l,.C()mitollil V')jtIH\'/",l'"'jllJ li 'iJ.!'i""'< 

ger.nl;l nU,; 
1I1timul:sIert. dw "ef\e' 'Ull ,fc1;\QJl1iW' arth,:!iie dil}ltree,elc UJai i ,interpsante, 

,1. Kawalec i.l constituit obiect.ul unor multiple şi diverse diagn.o;4(kt;ri.ti\Je, 
lIC'Ufl';l)[lrlUe lr.Cvellil.!d prilej! de.\'eevalu{(l'l:s,U.l· elI: suhliniexe;a Ul'lOl !sl.erepţip,ii,,:Aten\ ia 

fil'cşt" <?lll'?Ill" [lle, hrţ{\de (eH()illCllj) .lite,l'Hredc 
dE\ l'ezonanH, dar in ei'mreşia: unei ne- 

)it*lLc!c,lel'Hlin;ati\. de (,.:1, ;operaej';vţnt;r\, 'maLa.lcs ml'l'ellomell de 
evidcn.tă. i1'."petalJi1i l;ţte, (lOpcre.i n1Qtive" i tCIne.'. ,şi 
proceehoe mereu reluati! _ .. acesta este cazu] Kawalce _.- IlU aşa cum ne demon- 

"H\W'.\'!l.,,\;\,\:,.tf.lit elfl.8iIi", .. rii ltJ:.:il)!o:gice, Consta- 
asupra 

t;:lJ!',c:iîda Ilului 
"noului val", care-şi sllsţ.illea teza (/espre "roman ca iHJJoJmt.OI' al naraţiunii" eu argut;lelli:'privill(/ 
c[tuLarea tehnicilor narative Srl eOreSplllHl{t callti[ăt'i'i itlfonmlţ,ieud.espre lumea 

creatorii 

lifSi -p'Is t h'(?y 
l)ov\'şzechne"! ln!:J, nr. 12[). 

,( Pei'io(!izarea aceasta este acceplaltl ele Cele nmi nllllle dintre exegezcle critice poloneze, 
O ultăperiodi7;nre-",ln lrarlycjq 
(( posifpml (intre tradiţie 
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parat.ă cu universul alt or eloi pruznt.orl de frunle polonezi. a pn rţ l nind insâ nltor r]iT('(:ţii llt erare : 
Tadeusz H0zl'\\'Îez 'ii Tadeusz K01l\\ icl; i. Din Jlcnpr'('[ iva timpulut. il ccst {' proze ca pM'1 o va- 
Ioare in plus da lorită conccntrărtjst c la ri l ăl ii nara l iu ni i : ;,i-a spus cuvint.u l rndeu.nea cXj)('rientil 
de ZiMisl a lui .I. Kawa lcc. Cărările pc sl răz i se ('t)flstituie dintr-lin fel de repcrt.a]e ce îmbInu 
adevăr şi fic\ iune , narate de pe j)oziţi:\ martorulu! i a part lclpautnlnl la cventniente. Sint !n!.1111- 
pliil'i mărunte <lii1 viala ţărantlor llLraşi de mirajul nonJui oras ce era !JC atunci Nowa Hutn 
(astăzi cart.ieml cel mai esl ic al Cracovlei). Ta Gcamămi! începe rkia Nă S(' ("'Iâi,\!l'ez(' o alUl mo- 
dâ1.ilat( de ll.rat Ilrie': desU'Lşura:cca ,unor spirulc 111 cntn!c in corespunzătoa re (;onstru_\:H sintacUco- 
stilistice C(,Il:it.itliil: lin I el (l" ma'iilh'iri'. l:ms:lt,'i obsesiv spre partIcule de necunoscut. Tu citeva 
dinLre: :JoVe',liri ;;' trece (le' la proza lJeltaviol'islă la pnml psiltolo,;ieii, in SPllS tradiţional, î n 
centru ,iitllîndll:'h>:',,'pi'oet'se1e deconşUin1,!J1e pcrsonajelur iar naraLorul ('(1p\Unti l'ollil de elerI!cllt 
iOl)J'Ulatwiu principal -- ere"zu lnmcil ('vcnimcll\Ldil, ca prl'Wll!lj i comcnt,ltoJ', 

:\..doua,pOfipadli pont{ include Pf07.:1 pl1hllcatu' l!;1Cre iPG2 :?J 19Ci-): rOtnnnul Zwa!ony wi:; 
(Legă/ara ,UfpU/(jj, 1\11,:'>, l'ollwnnl· 2rcm! l)/'IJPisdfiU (LtiJrtl /i, pilmi'nlJ 1 Dtl:2, llllvl'la W slo/leu 
(in .8.J(l!'e), 1 \li):l, r(,trl'llllli l'aIlc:Wi/ jelstrqb (Dansul il liului), 1 % 1, 11':\dl\". in limba ["JIlilnll de 
OliP Z dcik, volumele de llllvcde (;:arI1e ,,,'htfl() O,timiller neaYl'il), j\)G,\ i Jjau: wi'el})u (AJ([r 
liupliol), l nijG, ll'.lvcla Sllk",n domll (Caul casa), J \WS, rOI1l'I'1il! IVC:Willlii' (Suma/ia), 19GR, 
pl'<'('UlIl ;!i voLI!!lul :le [[llvde Iii !'.:pol'lajc Poctlfl"t!(/ ni!; (Laudli mlin ilul') , 1 \le!'. 

Sinttexl,dr enre eOllfiguna?;'l dcaroa evoll1t-lei agrare din Polonia şt realizează cele HUli 
inlcrf:·,anlc !lli)c!n!il:\\i Wll':lliv,e. DeLtl'mia:luL deville carlleknll ufp,bULlIOl"ilI" anton!! neavind 
'i.netedl.:.'re P·,i3. 111 ţleitielLal şi l1ceonIuHHnd eonUngcn1i,l ·eu realitatea. P-;ntl'u a iH-ţelege 
lpgieLt cititorul trehai-t: sl:'i le. l'eC(JP1fHiUA in cOtlseeutJvital::a lur cauzal{l.sall.t(ln- 
porull), ,,1 $[tll s{t reorî)on,cze cl.eIH'2:ntc.le Il,trrrU repl'G/.{;ţ"ttn Le, c-onfonn propriei', sLtle 
jnte,!egri :.l)tIPj',t de.fitiileloi' pf'rs:onajelor. ISllport.nnte dvin,{)b:;esiile;-glndurjJe,. tnuune1t: pe.rso- 
llHjeiol', c.it ,şi oiE;e:iile, trau.nlele, gindurile lHu'aloruJui i, din acest puneL de v,{l(:re! autorul 
nu (,3l(' ILulJui l!Jl (Tiîlor jlsill()!ngic, ci i llf1111lil'ic, 1n I'0ll11111lIl,Sllllw!ia ('iC\ poate traduce şi 1'1'0- 
Pocc,i'*'a) d( e<"e:nl)lu, .doînin:Jnt(l{:ornpoziţionalti este subiectivitatea enqllţ,u'ilol' care, tinz.ind 
;pce o.biecivl"\.·e", il1trogh0ază cv,nilnentelc ['e!a tate. r)(;siit?urart',a 'C<.'\'cllhuentelor este IJllSă. la 
înd<)ldrl-,,tr):tia,t l,:d r'c ,al o ('.t,n'i tr:H1l-e,de rCHna [)))o1i.p ;;ţ: iar nara ţhl11{',a uevine, un Lel de stci.1ogranli1 
,) unel ,tndi':'L' :,eli nraLc de rCflexiyitalc [llicloI'ia!:'l, araL()rui"p"1")ollai al romanului, un învil- 
ţlt()l' pe'i1si(J:Ulî' de, orir;ine ţ.ărăl1easc,}) desfii'ioariJ. {) Hproiec,tie" n ullri hnni. dispil1'ul.c: este 
l\C;)st'l o J'('.:oH,>tHui!'c îoarLe spedali\, fiind sal!!rnl'l de lpoleze, ",ubieC'lul enunţurilor linde, 
!!lainl(' dlfnl(', ',!\-i exprime propria h1i c(Lll:Lii!l\iî fr,lmilJLatil i ('Olllpliealn, ce1elalt\' elemente 
J'ubtlht'1t:ii luml'!t evenimc'll\ial:l. sp:lţ.llll, timpul, pPf'souajelP -' servind în miîslIl'il in care 
,,'lPl'upit',, dl' o))i,'<'liv nCl':lsUi cOJl';Liinţil, Lt gelll'r,tl, lumea cvcniJ1ll.'n\iali'i seri"l'ih' lni ,1. Ka- 
walet' I':it(' siL'a;-tl ;'avcrn dc·a face,!n fund, eu fragmente fahuLtlnrii : la de, 'agll1entar este 
s[nţiul, hr timpll I Îj; pic!'(!J: tlm'ula, Lirhmlll dcvine p!'cdornin:tnl, e,'e ee ar" putea fi intel' 
pr,'Lnt, Îil Jl;riL!lt (('zCi lui Ar, Butor, ca (J "f':îtilYirc" a lltll'lltorulni în slIpl'a"nnLil;alea de informaţii de:>re lllm:q rCIFL 111'compli('il\,; i arn!Jig:liLltea 101'. Din 'lCt::l:,[it C'IllZi'i, narn\iUlll'u din Soma/ia 
s'i'tl-,t>hnsuI. ',' cap1trl;Url'l'ar:l'(t.er invocat'ol\ n!l·itorul adresii1.du-se :dtI't(t 'p('J'sonnjelnr suIe 
(in prill1:ll \,o;n:1ll 'j,1i l'ITictl:tl ;l'Ojl il 1'11 y, In eel (h al doi:Ctl ,h;dwirill i:UWl!i[f!Wll) sau cititorului, 
CI' dc\inc llJl khte 1'\1'11'[01' sau p:1l'tleip:mt, în' ll1o:!1I1 aeesLa, I1ilraiol'l11 obtiJ]e un ('oulftct IlC- 
rnijhkH el! 'Cce('pl',nt!. în aml,c](> romane IUl'a\illlC:l devine un dialog redus !:t [o!';na de ajlHI'el1L 
11l1JflO]Og lllIUI'al()'nllli', ('onloclllon,l aer'sluill indeplinind <) func\ie p:l'iivi'i, !lc-ntll'eec Ţl[ll'tleiP:lrt'il 
lui 1111 pnntr. fi s\ll'priris:i cu eX:lc',italc în tc',t: S'p:'elficit::llea uCl·',!.ui procedeu relevii cea de a 
doua fl'llit,tte, ardl'l1Ui h j)ef'lferi eVPflimenlelol', lI!'m:'irind I'i!mtl! dumtei liwgi,:l mentaliUlţilol' 
şi ttrnOI' 'de' ;piHt.· 

l'erioJ(]" a Vei" dehuLenă cu rom:lllu] i'[':;r'IU!liesz rl'k (1)e lreci riul ÎJlol), 1072, COll· 
qidenil. o <lmh\tina,tl î!lcc!'l,il'e de a ,cutura Jll'nful ([(> pc u:l-ntlmita 'IPmatiei't prOellll'tiy{t, n!'Jnal,l 
de llu,'e!:J S:ara' ((urcaZa (.luNola eCIlliic), 1 volll,uele d[, nuvele lVidk! [eslUJI (Jrar"'t' 
/,es!in), 1\),'·1, i P!ttli',,.:y /Jiulurdi (Ccl dinlil Cfi albe), lB79, Fiind v(H'hn C'(' () pNiontf{t 
in plină desfiljl1f\H'C, nil \'O:n f:w(; apre'Cicri definitive n'll1pra dif'('i'!ii1or artei llll!';lţiuflii, el YOm 
flota 01,,\\,1'\':, nUe ill' Il'du rtl 'ii afl;l!\ziL A ll el, a t it I'()P!P nul ]le t feci filll '/ ilO!, ('Î l şi liliye1a 2/!1'eul(j 
('('llllŞif aprl\'!\z1 la lj]o{hllL:lţi 11l1l'ativc \,CI'ifie,ll(' anterior. l\'arutOl'UI-P0l','lOllaj ni J'Ill11anllllli rela- 
teaz:l h p"rsoaJt:t' L adrrsindu-sc" unicului siin fitI, pe ('are illSii llll"l Clllloaşte, ddJaj'e(t· Un 
('OllCl1J'S de imprcj,n'tel'i cilrllllc Ull rii('ll't (':1 a('e·ta ',li fie ere:,clll de o:tmeni ,tri\illi. Scrle·rea exprimă 
o cl1lollvit.\te 'l (J Hlosoj'jc qp(lcîl'ic hlirlJl\tCIlS6(, fiind !OlO<!:1t{1, ca tot {'(' st'rnnean'\.I. Kawalee, 

'lll! tioclIjnent l'ealHt, rI,cl.v:'îJulnd moravuri 51 flllrlnd reJlOminele printr-o ordine lJlomlu presta- 
bil,itii. în ,'w!'('o!a ('em;.,li', Cli llIUPl'Cllt{( de l'oman poliţist, cnrllctl:rul ipotelie nI siluaţiei (ste 
pe ([eplin jusLific,tl. L'a doctor in soeiologie, riul lIuui cQmlJalnnL intr-una din armatele polone<;c 
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ult i mele salt' ulterior de' istorie, 'InC(;Hl'ciÎ să ree ... mstltule destinul tatălui său şi 
morţ.î]. 

al e a :l;;::;:r:;i e;;i;g;t! J: sirur! 
pleca t sa-şi 
tată-deprtmul şir. Fmalurile 
nici al doilea şir de evenlmentcjdar 
vieţii psihice ale personajelor, lor interioare iar din aceste are lui J. Kawalec 
se 'degajă tot mai' UlUIt Indoiala în coguosctbtutatea vleţli psihice a altut Om. Tocmai de aceea, 
credem, se apelează frecventlaschema fitbulatorie a clastculntroman polrtlst icuractertzatjrlupă 
cum se ştie, prin'enigme, ipoteze, suspens. 

Asistăm astfel la tneercarca mereutnnottă de a pune de acord structurflcfabulatortt cu 
informaţiile de o ; complicaţie sporită provenite din lumea-reală, naraţtunca exprimînd nu-numai 
evidenţele, ci şi relaţiile complicate pe care aceste evidenţe le maschează. Se ştie că naraţiunea 
modernănumat vrea să-analtzeze dctailataceste relaţii, să Icdescompună in factori (Iasă-acest 
lucru pe Seama ştiinţelor sociale), ci săle indice doar pl'in··generalizarea unorştrurteventmenttale 
şi .prin portretjzărl. caracterologtce. 

Înacest seus.ipersonajul principal şidef.aptmliclll dill.pr()lalnL{KawaIec este on1111 
asupra căruia al?asăpovara rnentulltăţl! rurale. Cum noţiuneaaI'edesipllr flhcţionalitate Ist.o- 
riceşte determinată:VOlnpreciza că este vorba de un anuVle tip de experienţă caracteristrcă 
satului polonez antebelic, Iără .. deosebiri fun4Inntale de.c?a acpmulată • !:lupă 1945 ... Acest 
Jilersonaj principal este COl1fPUlt,lt cu .: situatia dezriiclăcilliiriicar-i.peltUI'fă .sW,)ilita.teai aici 
se.flă, ele regulă, nu cI eul conflictului psihologic care-I conduce spre' un patettsmgrav, ca o 
replică, .11lodernăa., trgimului. 

P erceperea dimensiunti .tragice ". existenţei .iŞi are echivalentul într-o stiliGică eleglacă, 
111 intquaţiii\l.de litanieBill1 de "clUL\ll'i", expresie a eeeli ce am putea numi nellniştellleţatiziefl. 
Trălndu-şi. G.9mppcaţiile . psihologice, eroul ,lui .K.awfllec există c.umva .,dinc81o deistOl'ie, 
chiar aWQ.cÎAill.ps(ihhnhfll'ik S.itlHltjei llli sociale all [pot d.eterminate (le istorie, Provine a(;ea ,\ 
tendinţăAÎ11 ... col1vingera existY1ft.ei uU(ll'. mec,wi:slue univers,,,le .ce,collduc l1econteuit mentalita- 
teEl OIHţllui ohişnuit CU\rn. gHdde .viaţă. în simbjozăc.u natţua şi tra}litia. Kawal().e apropie 
astfel .doPoziţi[l ŢUlldamlonţală ,naţură, cultEră"situlndu-se ,.d. ,P"rLefl primului, şir vaI,oric, 
0')utrlil1izllrcaistol'ieioilduc,e treptat spre ,o m'itologjz"r, iaf.mitullui.Ţ., Ka",qIec estUl1'; mit 
U&pru '''- ,ca orice pietrificare tl. valo.riloreondatt).nate. :drag.lJstea depăllJîl1ţ,.l1ost"lgiq copilăriei, 
llu:erCaT(')q .pf;onstiană de opri. Umppl. Pato:;l, VPSillIişuul,., tragisllll)l, fUllCţ oll,eazăînsă in 
1>1'01;[l5a nu llum<)i .. pe }nlzeetetlce, ci constitllic momentul .dc confirmare a unor p\'emise 
filo.)rnc.e,,,kătuil1d.un ',/'erit\II1iI sistem etic. Aven.r dreptul dea. vurbii\iitfcld,pspre o antropologie 
filqsofiCă,fU'<wcup"tă .<J natUl;a umană,dp loeul fiinţei umane in lurll.aţrturală. şi in .medi\ll 
socialculţllri\l, de. sen1ulşi ţe!tr!.vi4ii. omcneşti, 4e problema fericirii,! suf.erinţei, murţil, .. a., I'pa- 
tiilor individului cu colectivitatea, Căutarea acestei antropologii filozofiRe, .. înşi diIfColole 
te",t, ,este iusti'ieată de}ns2lşi t.eoria liteaturii. care deosebeşte pritre Ite categorii "concepţia 
4espre !ullle" .sau.cleor.Jia rOlIlll.lllllUi{cuvîntl}l llU trebl,lie să ne sperie, el. denumeşte In. opera 
literară uri .sistem dy. v'llori,m'lmsiv at.îtprin consecvenţă,l'lt şi prin inconsecvenţă, topit .!n 
realitatea T?mâne[\sfă, consolidînd. ulaterialul epic: sau dilui)1?ll-I.),. . 
... . Din.pIll;H:t1.îl d.e vederlj al alltropo\qgiei sale filosofice, J  Koyvaiec un !?re!jtQŢ rle fl'<\l'Wntă 
t;Qns!!\wenţă .. pceţi1111t \lin anali"a tel1nicii na,ativ.c faptul că J .• Ka,yalec.esteîl1 .anume s.cns 
un. scriitql'lj!;ie,. pl:elUl:rîr\du:;i.propl'i[ţ hiograHede om »lcgatdtlJV'111!lt" .. Destil1ele.l;ănmilor 
rel"tate de naratorii prQzcţor s[\lese compun într-un in treghiile arti.f;ulat, aproape mOllurncqtal, 
Ulnill.tlncl exprtlsÎoIlismuţgenQI:aţieî ce. a c(}nstituiteurentul mo(lernist MIQda J>()lsi\a. Strămuta- 
rc.a lăranilor după cel de al doile răz,boi mon,lial spre ora Ş(1 , fabrigi, uzine, şcoli dopîndeşte 
semnificaţia. simpqlică,l\căl1U\rij unei ,P.rcadii, care totuşi nu mai pqţlt\l fi giisită. Problerna nu, .se 
reduce lal'uperea}egăturii cu natura şI glia, C1110curi!e natale,la ceea ee zguduie cadrul gÎ!ldtrH, 
stiml}lîtid sau f;'înînd Comunicarea dintre grupurile sociale, favorizInd transformări, schimbări 
sau fuzluni i textele sale ne"conduc spregeneralizăl'i mai profunde. 

I 
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Îu pl'OZll lui .I. Kawalec apare adesea oraşul. in nuvela Caut casa orasul devine () metaforă 
a secolului XX, la fel ca în Ciuma lui Camus, iar faptul d\ scriitorul polonez resimte actualitatea 
problcmatlcii morale din acest roman i'r::li1CeZ consacrat o dovedesc aluztile Irecvente. Nu int.irnplă- 
tor In Cant casa apare motivul "şoLohumlui", tot astfel cum în Uliul. care dansează "şoboJanul" 
este" alegorie a vieţii săt ule, fl îl1cf\I;ăţln(;rii obtuze 'În satisfaeerea amlnţiIlcr private, ceea ce 
devine pentru personajul 11icJu11 Toporny 'ţelul vieţii. Cu altă semnificaţie, motivul "şobolanului" 
apare in povestirea Goeţiotlărl a mă/uşii J adwiga (volumu11\l1a.·ş nupţial), 1 <i66, din care propunem 
un stngur citat: "./i.tunci cînd apele an potopit satul, oamenlt se uitau urril Ia a1ţ:i:i ca la nişte 
creaturi. necunoscute, ale căror chipuri se clătinau şi tremurau şi se schimunoseau, pînă ce pe 
aceste chipuri au apărut niste Iiinţc străvechi, ncaunse ind, de aripa gludu.lui, un fel de prototi- 
puri de cîinl, mite, vulpi şi şobolaniH ''. 

Din punctul de vedere al filosofiei umuluj , este prezenta tii în această nuvelă o reflexivitate 
apropiată de cea a reprezentanţilor rcnasccntişt t ai "tunanisrnnlnl tragic", aşa CIHTl a f'ost, de prldă, 
Glambat.tists dr-Ila Porta. care a cunfru ntnt în De humon.a phusioquouion!« (1 i\8(j) desenele 
chipurilor umane cu desenele capetelor de animalc : aşa elim a fost şi marele Shakespeare, 
care şi-a pus ntrebarea cum este omul cu adevărat , care. pe de o parte, s-» indoit ele fiinţa 
umană iar, pc de alt ă parte, a încercat să păstreze ucştirbită credinla în inăreţia şi demnitatea 
omului. .Julian Kawalcc, ca scriitor al secolului nostru, doreşte de asemenea să păstreze această 
credinţă. Este însă convins că acest luau trebuie Iăcut împotriva lumii în care trăim, o lume 
ee poate distruge deopotrivă şi pe cei care o acceptă în totalitat.c, ea şi pe cei ce se revoltă îm- 
potriva ei. Autorul Legă/urii surp ate este conştient de Iaptul că, indiferent de reacţii psihice 
senmttlciud bunătatea sau toleranţă, omul posedă în prea mare măsură încă instinctul agresivi- 
tâţil , e dăruit de natură cu un impuls ameninţător de a distruge sau măcar de il se bucura 
la contemplarea nimicirii altor semeni. Un exemplu cOllvingi'itol' poate fi imaginea nllnţ.ii din 
romanul SOTna!la. 

în lumea l'eprezntată de Kawalec nu există Intoarcere, În Areae!ia, nicI fugă din faţa 
cruzimU lumii. Dar filozofia omului se manifestă în ceva mai mult deeît In antiurhanism, In nesa- 
tisfăcuta nostalgie după o bătrîneţe liniştită la ţară sau in dorinţa de D"'şi odihni rămăşiţ.ele în 
lllormint.ele părinLilor. Eroii lui Kawalec nu se lasă cuprinşi fie panică, încearcă să-şi autoeduce 
rezistenţa psihieă şi forţa morală. Dacă nu se mai pot intoarce în satul natal, îşi revizuiesc pla- 
nurile de viaţă. Dacă al' renunţa la viaţa urhallizată, eventual la o carierii. bine începută ar fi 
desigur socotiţi nebuni, ridiculizati sau urîţ,i, ar naşLe temeri. deorcce aşa-7işii oarncni normali 
cred totuşi în spiritul de pitrundere al aşa-zişilor nebuni şi o asemenea posturii le-ar sp111bera 
llormaliloI' propriile năzuinţe. Eroul din Caul casă nu se mai poate In"toaree, la raiul solid al 
Arcadiei sale, dar se apropie de satul natal În alt mod, căutînd comunicarea cu bătrîni proveniţi 
şi ei de la ţară şi redobîndind sentimentul plinătăţii vietii Problema civilizanci tehnice şi ame- 
ninţările ei, modlll cum această civiliza'ţie poate fi "lmhlinzită", pentru a n nimici pămîntul 
este atinsă mai ales în volumul 1vlarele festin. ' 

Astfel, din neliuiştile şi spaimele civilizaţiei seeo111lui nostru se naşte caracterul combativ 
al antropologiei filosofice. Autorul Legă/urii rupte ne aminteşte c,l destinul omenirii este condi- 
ţionat nu nnmai de t.reeut sau de prezent., ci depinde în mod. esenlial şi d.e felul cum se prosper'- 
tează viitorul. Omul care nu se rcsemneazii la pasivitate sau la anonimat trebuie s:l.-şi aminte:l"cil 
necontenit ele felul cum se tem şi se ascund şi fac rău şobolanH şi. de aceea i se impune să tie 
mai brav, lUai vigilent şi mai răbdător. 

Este acesta un sinee1' şi aprig elan, o Îndîrjire gravă (le a lupta pentru apărarea graniţelor 
fireşti ale naturii umane. In această lumină opera literară a lui J. Kawalcc nn ne mai apare ca 
un simplu model literar, edificat dllpă o anume formulA artisticA, ci ca un antentie model eul·" 
tural, la nivelul căruia devin vizibile straturile profunde cu evoluţie lentă. 
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