10

REALITATEA EVREIASCÃ - Nr. 241 (1041) - 19 noiembrie - 7 decembrie 2005

Nu vom vorbi despre publicistul care semna Dr. Ygrec, pe
numele sãu Glückmann, cunoscut în prima jumãtate a veacului
XX, ci despre o carte a sa,
extrem de originalã, Pe urmele
înþelepþilor, apãrutã la Bucureºti, în interbelic, la Ed. „I.
Brãniºteanu“. Cartea se constituie într-un act de culturã
ºi educaþie, nu numai pentru tineri, prin referinþele
semnificative conþinute în text. De pildã, din Spinoza:
„Întreaga naturã e un Individum“, adicã, solidaritatea
tuturor (fiinþe, nefiinþe) în sânul aceluiaºi Tot, iar
Eminescu: „Ascunsa lumii dezlegare“. Despre înþelepþi,
dr. Ygrec, contrazicându-l pe Cicero, afirmã: „Înþelept,
filosof nu e numai spectatorul minunilor universului, ci,
mai cu seamã, acel care ºtie sã suporte cu curaj durerile
ºi nici nu jubileazã când a dat peste ceea ce se numeºte
fericire“. În acest sens este citat Maeterlink, care spunea
cã Oedip ar fi trebuit sã aibã spiritul unui Marc Aureliu,
adicã stoicism. Dr. Ygrec aduce critici justificate
spiritualismului lui Bergson, care nu poate oferi nici o
soluþie pentru suferinþa oamenilor. Dacã Eminescu scria:
„Când sorii se sting ºi stelele picã / Îmi vine a crede cã
totu-i nimicã“, Ernest Renan crede cã, de s-ar prãbuºi cerul, Natura
tot ar continua sã existe. Iar Spinoza considerã cã filosofia trebuie
sã fie o meditare a vieþii ºi nu a morþii. Rabindranath Tagore se
exprimã astfel: „Dumnezeu are nevoie de om spre a cãpãta conºtiinþã
de creaþiunea sa“. Ilustrativ este simbolul „marea“, care conþine apã
ºi sare, iar noi, uitând compoziþia ei eternã, privim doar valurile. ªi
totuºi marea existã prin valuri. Este o chestiune filosoficã spinozistã,
cercetatã de mulþi învãþaþi. Un filosof al timpului a fost Eminescu:
„Doar ceasornicul urmeazã lunga timpului cãrare“… „Vreme trece,
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vreme vine“… „ªi se duc pe rând, pe rând / ªi se duc ca clipele /
Scuturând aripele“… „Vise deºarte gonind dupã vise“.
Dr. Ygrec gãseºte o valenþã între aporiile lui Zenon ºi „exerciþiile“
poetice eminesciene, de purã filosofie.
Un alt „lanþ de aur“ este descoperit în verigile: Spinoza-LeibnitzKant-Nietzsche. Kant spunea: „Toate calitãþile obiectelor ce ne
înconjoarã nu se aflã chiar în obiecte, ci în noi“. Dualismul: suflet ºi
materie a dezbinat lumea filosofilor deºi obiectul cercetãrii era
acelaºi.
Leibnitz îl contrazicea pe Descartes, Spinoza încearcã sã readucã
armonia prin noþiunea de Tot, sunt implicaþi anticii, iar Kant este
categoric metafizician. Schopenhauer a continuat ideile lui Leibnitz,
introducând noþiunea de „voinþã“. Pânã la Nietzsche mai era doar
un pas: „Trãiþi în rãzboi cu voi înºivã ºi cu semenii voºtri“, este cea
mai teribilã provocare pentru omenire.
Umanistul Nietzsche i-a înarmat pe fanaticii de mai târziu cu o
armã îngrozitoare: sacrificiul eroic. Dar omenirea nu s-a oprit în loc.
A venit Albert Einstein cu epocala sa „relativitate“, dovedind
imperfecþiunea observaþiei directe, imperfecþiune intuitã genial de
Eminescu cu douã decenii mai devreme (v. poemul „La steaua“).
Dr. Ygrec trece în revistã ºi marii eretici Giordano Bruno, Michel
Servet, Roger Bacon, pe care îi comparã cu Sãrmanul Dionis al lui
Eminescu. Ultimii învãþaþi pomeniþi în carte sunt Freud, Compte, Mach
ºi, desigur, Marx, Engels, fãrã a li se face apologia cu care eram
cândva obiºnuiþi.

JOSEPH
BROCINER –
un strãlucit
lider
al evreilor
români

TÂRGUL INTERNAÞIONAL „GAUDEAMUS –
CARTE DE ÎNVÃÞÃTURÃ“

Dintre cei patru fraþi Brociner - anume:
Joseph (1846-1919), jurist; Marco (18521942), scriitor austriac; Mauriciu (1855-1946),
erou al asaltului de la Griviþa; André (18561930), lider evreu la Galaþi -, primul a trãit
cel mai puþin, dar viaþa sa a fost încununatã
de realizãri însemnate.
Joseph Brociner a fost unul dintre
fondatorii „Uniunii israelite“, iar la Galaþi a
contribuit la investiþii economice importante.
În 1866, se aflã la Paris, la Conferinþa Alianþei
Israelite Universale, condusã de Adolphe
Crémieux. În august 1879, l-a însoþit pe
ministrul de externe Vasile Boerescu la
tratative, tot la Paris, unde a mijlocit
contactul cu aceastã organizaþie, cea mai

importantã pentru evreii din Europa, la acea
datã. Se cunoaºte lupta îndelungatã pe care
evreii din România ºi din Europa au dus-o
pentru obþinerea dreptului de cetãþenie în
România, drept pe care însuºi Regele Carol
I era dispus sã-l acorde, dar politicienii de
atunci nu îl considerau oportun. Devenit
sionist, participant la miºcarea „Chowewe
Zion“, J. Brociner întocmeºte un proiect de
statut pentru coloniile agricole din Palestina,
gândite ca societãþi pe acþiuni. Proiectul, cu
totul modern, nu a fost, din pãcate, aplicat.
Pentru comunitãþile evreieºti din þarã, el a
conceput, de asemenea, un proiect de
organizare, pe baze juridice, susþinut de
primul ministru Lascãr Catargiu. În 1893, a

avut loc un Congres la Galaþi, primul de acest
fel, salutat de ministrul de interne Vasile
Lascãr. În 1901, la Iaºi, iniþiativa a fost reluatã,
înfiinþându-se Uniunea Comunitãþilor Israelite din România, sub preºedinþia lui Joseph
Brociner. Iniþiativele sale au dat naºtere la
polemici, la care el a rãspuns cu interesante
intervenþii în „Cronica israelitã“, referitoare
la trecutul evreilor din cele douã principate,
pânã la Unirea din 1859.
În 1908, a fondat „Societatea Israeliþilor
Români“ pentru popularizarea istoriei ºi
cunoºtinþelor despre evrei, prin broºuri,
articole etc. A fost susþinut, în aceste acþiuni,
de Adolphe Stern, Steuermann-Rodion º.a.
În 1909, este membru în Comitetul Executiv
al „Reprezentanþei Evreilor Pãmânteni“. În
„Chestiunea israeliþilor români“, publicatã în
1910, J. Brociner vine cu argumente,
dovedind cã evreii nu pot fi consideraþi
„strãini“ pe teritoriul unei þãri ce se doreºte
a fi europeanã, civilizatã. Cu o vechime de
câteva secole, populaþia evreiascã din
România - inclusiv cei veniþi din Galiþia
(Ucraina) în secolul al XIX-lea - s-a integrat
în viaþa socialã, a contribuit la modernizarea
þãrii. Rãzboiul de Independenþã din 1877, ca
ºi cel de Întregire (1916-1919) au fost
susþinute direct ºi de evreii români, deºi nu
li s-a recunoscut cetãþenia decât dupã
încheierea primului rãzboi mondial.
Joseph Brociner nu a apucat sã fie
prezent la promulgarea Constituþiei din 1923.
A murit în 1918, spre regretul multor
colaboratori ºi prieteni evrei ºi români.
Enciclopedia Judaica îl menþioneazã pe o
coloanã, fiindu-i acordat un spaþiu echivalent
„vecinului“ sãu de paginã,
cunoscutul scriitor austriac
Rubricã
Hermann Broch.

În anul 2004
apãrea, în revista
„Apostrof“, un
interviu pe care
Marta Petreu îl
obþinuse de la
Alexandru Vona cu
mult timp în urmã
(prin 1997), dar pe
care scriitorul nu
dorea sã-l facã
public. A murit la
23 octombrie 2004
ºi, „in memoriam“,
a fost publicat
acest incitant
interviu în care
Vona se referea la
Cioran, omul plin
de contradicþii,
la Eliade, Eugen
Ionescu º.a.
Al. Vona s-a nãscut la 3 martie 1922, într-o familie de evrei
sefarzi, înrudit fiind cu Elias Canetti. A studiat la Politehnica
din Bucureºti. În 1947, a primit Premiul Fundaþiei Regale
pentru poezie (deºi în liceu un pedagog xenofob îl sfãtuia sã
nu scrie în limba românã). În acelaºi an scrie romanul Ferestre
zidite, cunoscut abia în ultimii ani la noi. Anul 1947 i-a fost
nefast, cãci, ajungând la Paris, i-a murit soþia într-un accident
ºi Vona a renunþat la cariera de scriitor. Singurul sãu roman
a devenit cunoscut dupã 1997, fiind tradus în francezã,
italianã, germanã. În România au mai apãrut povestirea

ALEXANDRU
VONA
o celebritate
mai mult postum\

Misterioasa dispariþie a oraºului în câmpie ºi antologia
Esmeralda (cu ilustraþii de Gabriela Melinescu, notã biobibliograficã de Florin Manolescu), ambele volume sub
îngrijirea Martei Petreu.
La Paris, Vona s-a bucurat de preþuirea unor specialiºti
în domeniul literar care l-au considerat precursor al Noului
roman (Roger Caillois, Jérôme Lindon, Brice Parrain, Alain
Robbe-Grillet), chiar la un nivel ce îl apropie de alþi doi mari
precursori: Joyce ºi Musil. Alain Paruit (Herºcovici), originar
din România, „pãrintele“ multor traduceri din românã în
francezã, îl face cunoscut publicului francofon. Au fost critici
care l-au comparat pe Vona (o anagramã din Navon, numele
de familie al mamei) cu Kafka ºi Proust.
Personaj el însuºi enigmatic, cu un nume sonor: Alberto
Enrique Samuel Bejar y Mayor, scriitorul stãpânea un stil pe
cât de limpede în aparenþã, pe atât de înºelãtor pentru cititorul
neavizat. Fãrã sã observi, intri, ca prin oglinda din „Alice în
þara minunilor“, într-o atmosferã de altã compoziþie, cu alte
reguli, ciudatã ºi aproape ininteligibilã. Ca ºi la Eugen Ionescu,
dominantã este efemeritatea, fascinaþia acestei efemeritãþi
absurde. Viaþa, privitã astfel, este o halucinaþie. Atunci, ce nu
este halucinant, ce este real? Poate arta? O întrebare la care
nici Vona nu rãspunde. A fost discret? Nu a vrut
sã fie crud cu noi? Edgar Reichmann, prietenul
realizatã
sãu, nu a gãsit nici el rãspunsul.
de BORIS MARIAN

Zeci de mii de vizitatori

Ghidate atent
substanþa unei fascinante saga. Nucleul ei,
dupã sondajele de
deºi schiþat în fugã, deºteaptã rezonanþe ce
opinie ale cititorilor, editurile continuã sã
se multiplicã unele dintr-altele: „Mama era
afiºeze în vitrina noutãþilor cãrþi de amintiri,
fiica unui medic, Benedict Rabinovici. Acest
jurnale, reconstituiri ale trecutului de familii,
medic, pe care nu l-am apucat, era originar
mai mult sau mai puþin ilustre, din care au
din Iaºi, fiul unui anticar, ºi fusese trimis
rãsãrit, însã, urmaºi destoinici, devotaþi
pentru studii superioare la Viena de cãtre
sentimentului de continuitate.
Gheorghe Asachi, datoritã meri„Humanitas“ iese în faþã cu titluri
telor lui excepþionale. Studiase
Un capitol
semnate de Neagu Djuvara ºi
acolo medicina ºi poate ºi alte
mereu actual
Mircea Berindei, la „Paideia“ þine
facultãþi, pe apucate. Cunoºtea
în topul
afiºul un volum de Ion Filitti cu
perfect latina, greaca veche,
preferinþelor:
titlul lãmuritor, Emigraþie ºi
ebraica ºi mai multe limbi
cãlãtorie - un român în Germania
moderne. Era un cititor pasionat
memorialistica
(din itinerariile cãruia nu lipseºte
al textelor vechi, al literaturii
Ierusalimul), „Kriterion“-ul îºi îmbogãþeºte
moderne, cunoºtea filosofia ºi ºtiinþele
catalogul în zona mãrturiilor emoþionale, cu
naturale. Întors în þarã, s-a cãsãtorit cu bunica
Kadiº pentru mama mea încredinþat tiparului
mea, Maria, nãscutã, cred, Wexler, o fatã de
de Iulia Deleanu, în fine „Albatros“ oferã de
familie bogatã, care învãþase la pensionul
mult promisele Memorii lãsate posteritãþii de
Humpel din Iaºi“. E lesne de dedus ce însemna
Lucia Demetrius. Cititorul va fi satisfãcut sã
pentru modelarea mentalitãþilor la sfârºit de
obþinã lãmuriri, o datã pentru totdeauna, din
secol XIX, implicarea unor asemenea
cea mai autorizatã sursã, asupra ascendenþei
elemente din comunitatea iudaicã, ºcolite în
scriitoarei. Se considerã, în spirit, debitoare
spirit occidental, dezbãrate de prejudecãþi
tatãlui, condeier dintr-o pleiadã cu Arghezi ºi
izolaþioniste, convinse cã pot ajuta
Gala Galaction, fãrã sã atingã reputaþia lor. Din
emanciparea colectivã, în rând cu elitele
spre partea mamei, tabloul genealogic
autohtone. Caleidoscopic, pe sãrite,
cunoaºte ramificaþii, apte sã asigure
memorialista þese istoria intersectãrii
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diverselor fire din familie, mãtuºi fragile,
destine oropsite, cu tandreþe ºi discreþie. Cu
precãdere, în raza ei de interes intrã
personalitãþi pe care soarta proprie i le scoate
în cale ºi, uneori, ajung a-i înrâuri orientarea,
percepþia valorilor, alegerea relaþiilor. Galeria
de portrete e amplã, de la Alice Voinescu la
Camil Petrescu, Emil Botta, Maria Banuº, Leny
Caler, G.M. Zamfirescu, Eugen Ionescu. În
unele cazuri, precum al Mãrgãritei MillerVerghi (surprinsã în mijlocul unei constelaþii
de selecte doamne ale vechii societãþi),
mãrturiile devotatei prietene vin sã înlãture
ceþuri cumulate în absenþa altor izvoare de
informare. Tot atât de adevãrat e cã, alteori,
comite excese de generozitate, pradã
sentimentalismelor scãpate de sub tutela
discernãmântului critic. Sunt de-a dreptul
jenante aprecierile ultraelogioase la adresa
„îndrumãtorului“ N. Moraru, celebru pentru
simplismul metodelor sale de a emite judecãþi
apodictice în domenii artistice pentru care
n-avea elementare antene. Memoriile Luciei
Demetrius fixeazã în beneficiul celor de mâine
verigile unei cariere, în teatru ºi literaturã,
elocvente pentru o epocã teribil amalgamatã,
cãreia scriitoarea s-a strãduit sã-i facã faþã,
cu rezultate poate nu atât de strãlucite pe cât

îºi închipuie, dar suficient de oneste în intenþii
pentru a merita un examen atent, rãbdãtor, pe
toatã întinderea.

*

Oricât de conºtiincios s-ar vrea, cel ce
întreprinde radiografia Târgului, constatã pe
parcurs cã nici nu e cercetãtorul habotnic,
abonat din principiu la imparþialitate, nici nu
poate evita scãpãri din vedere. Zadarnic tinde
a fi prezent pretutindeni, întârzie, inevitabil,
mai mult la un stand decât la altul, stabileºte,
între autori ºi titluri,
Motive
prioritãþi subiective,
de a reveni bagã de seamã prea
târziu cã travaliul sãu e
vrednic de imputãri. Îi rãmâne o singurã
soluþie ca sã mai tempereze din scrupule, sã
revinã la tolba plinã cu care s-a ales din raitele
efectuate în lungul ºi latul animatului
Gaudeamus. ªi cum în tot rãul e un bine, se
bucurã anticipat de favorul unui popas mai
calm reclamat cu prisosinþã de o culegere de
studii ca Simþul realitãþii de Isaiah Berlin.
Înainte de a cãdea cortina la Târg, s-a
petrecut un eveniment în afarã, dar care se
cere consemnat în relaþie nemijlocitã. La
Institutul Goethe a rulat în premierã un film
documentar realizat de doamna Lucia HossuLongin, pornind de la Jurnalul lui Mihail
Sebastian. Va fi timp sã-l comentãm pe
îndelete când canalul principal al postului
naþional de televiziune îi va gãsi loc în
programele sale.

