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Żydowscy intelektualiści w kulturalnym
krajobrazie Rumunii początków XX wieku

Benjamin Fundoianu (1898–1944) był rumuńskim poetą, eseistą, publicystą, fi-
lozofem, krytykiem literackim oraz reżyserem filmowym żydowskiego pocho-
dzenia. Po emigracji w 1923 roku do Paryża szerszej publiczności znany jest 
jako Benjamin Fondane, twórca francuski. Uczestnik rumuńskiej awangardy, 
która w głównej mierze tworzona była przez środowiska żydowskie, jako je-
dyny spośród jej członków w sposób świadomy odwoływał się do tradycji ji-
diszkeit, definiując się explicite jako Żyd. Prowadził podwójne życie literacko-
-publicystyczne – z jednej strony był uznanym poetą rumuńskim (współcześnie 
odkrywanym na nowo i stawianym w jednym rzędzie z takimi tuzami poezji 
rumuńskiej, jak Lucian Blaga, Tudor Arghezi, Ion Barbu czy George Bacovia), 
z drugiej – aktywnie współpracował z rumuńskojęzyczną prasą żydowską, która 
rozkwitła po 1914 roku w takich miastach, jak Jassy, Gałacz i Bukareszt. Ta po-
dwójna tożsamość nie stanowi dla Fundoianu większego problemu, co różni go 
od starających się nie manifestować (świadomie bądź nieświadomie) swoich ko-
rzeni żydowskich kolegów współczesnej mu oraz późniejszej generacji (Volovici 
1999: 8). Zbulwersował rumuńską opinię publiczną stwierdzeniem o kolonial-
nym charakterze kultury rumuńskiej w stosunku do kultury francuskiej: „Nasza 
kultura rozwinęła się, zarysowała swój kształt i przyjęła pewien stan, stając się 
tym samym kolonią – kolonią kultury francuskiej” (Fundoianu 1980: 25)1. Sam 
w dużym stopniu tę kulturę współtworzył, posiadając przy tym ambicje „deko-
lonizatorskie” (Martin 2008: 10). Przez niektórych badaczy jest nawet nazywa-
ny „dekolonizatorem poezji rumuńskiej”. Literaturę rumuńską określał on mia-
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1   Wszystkie tłumaczenia w tym tekście z języków rumuńskiego i francuskiego, o ile nie 
jest podane inne źródło przekładu, należą do autorki.
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nem „zwykłego pasożyta”, imitującego bezwstydnie wzorce francuskie – sam 
natomiast starał się tym tendencjom przeciwstawiać, zarówno w swym dziele 
poetyckim, jak i w eseistyce. Zwracał uwagę na problemy, z którymi tak na-
prawdę do dziś boryka się świadomość rumuńska – jako jeden z pierwszych 
zauważył, iż obecność trako-rzymsko-słowiańsko-barbarzyńskiej Rumunii we 
współczesnej Europie jest wynikiem niezwykle „płodnego” błędu, który w służ-
bie instynktowi przetrwania przerodził się w idée fixe: „ideę łacińskich korzeni 
narodu rumuńskiego” (Fundoianu 1980: 201). Fondane stawia odważną tezę, iż 
cała historia Rumunii, zarówno ta polityczna, jak i ta historyczna, to „akt bo-
waryzmu”, który zawdzięcza swe istnienie wyżej wspomnianemu mitowi (Fun-
doianu 1980: 201). Ta rozczarowująca postawa wiążąca się z poczuciem niezgod-
ności pomiędzy wyidealizowanym obrazem kraju a rzeczywistością, ciąży nad 
tą karpacką krainą do dziś. Fundoianu nie waha się napisać:

Iluzja Izraela na przykład, uważającego się za naród wybrany, popchnęła go do przeży-
cia jedynej w swoim rodzaju przygody w historii świata. Nasza iluzja o łacińskim po-
chodzeniu narodu rumuńskiego, przeobrażona w prawdę, przekształciła nas w państwo 
i podarowała potrzebę europejskości, w pierwszym rzędzie – chęć bycia częścią Europy 
(Fundoianu 1980: 201).

Fundoianu, jako jeden z nielicznych, dostrzega kondycję ówczesnej Rumunii, 
kraju z jednej strony umiejscowionego na peryferiach kontynentu, otoczonego 
narodami niełacińskimi, z drugiej – przeżywającego nostalgię Europy; Euro-
py zapośredniczonej przez Francję właśnie (Răileanu 1998: 8). Sam Fondane 
również jest częścią pogranicza: istnieje między tradycjonalizmem i antytra-
dycjonalizmem, między słabością do klasycznego kanonu poetów rumuńskich 
a współpracą z awangardystami, między żydowskim sztetlem mołdawskim 
a bałkańskim Bukaresztem. Jak zauważył ostatnio Paul Cernat na spotkaniu po-
święconym promocji w Rumunii najnowszego wydania zbioru poezji twórcy, 
„może właśnie z tego napięcia pomiędzy zerwaniem a tradycją rodzi się inten-
sywność dzieła Fundoianu?”.

Struktura naszej pracy jest w pewnym stopniu powieleniem paradoksalnej 
konstrukcji postaci Fondane’a – z jednej strony jest on twórcą zanurzonym głę-
boko w klasycznej tradycji żydowskiej, czego przejawy widzimy w jego związ-
kach z prasą żydowską oraz w tematyce esejów tam publikowanych, czerpią-
cych z Biblii, a także egzystencjalnych systemów filozoficznych. Stąd nasza 
próba przedstawienia studium komparatystycznego zebranego pod tytułem 
Iudaism şi elenism (Judaizm i hellenizm), na podstawie którego postaramy się 
ukazać, w jaki sposób mołdawska duchowość żydowska wpłynęła na twórczość 
Fondane’a, jak młody filozof przeciwstawia egzogeniczność myślenia helleni-
stycznego endogeniczności myślenia judaistycznego, która to opozycja oferuje 
mu zarazem możliwość zgłębienia tez mistycyzmu żydowskiego. Z drugiej stro-
ny, obiektem naszego zainteresowania będzie podwójna, rumuńsko-żydowska 
tożsamość Fundoianu w kontekście paradygmatu wykluczonego intelektualisty 
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żydowskiego w Rumunii początków XX wieku, dotkniemy tu więc przestrzeni 
awangardy, na której powstanie wpłynęło w dużej mierze zderzenie peryferii 
sztetla z ukierunkowanym na odnalezienie etnicznego substratu narodu rumuń-
skiego centrum kraju.

***

Fundoianu (a właściwie Benjamin Wechsler, pseudonim artystyczny twórcy po-
chodzi od nazwy posiadłości wiejskiej dziadka ze strony ojca, „Fundoaia”, która 
w wyobrażeniach młodego Benjamina nabrała charakteru wręcz mitycznego) 
pochodził z niezwykle aktywnej kulturalnie rodziny Żydów mołdawskich, od 
dziecka był więc głęboko zanurzony we wschodnioeuropejskiej tradycji żydow-
skiej. Bracia jego matki, Moses i Elias Schwarzfeldowie byli redaktorami na-
czelnymi dwóch czasopism żydowskich: „Revista izraelita” (Czasopismo izra-
elickie) i „Fraternitatea” (Braterstwo), każdy z nich był też autorem ważnych 
opracowań na temat historii społeczności żydowskich. Natomiast jego dziadek 
Benjamin Schwarzfeld, członek intelektualnego ruchu Żydów europejskich Ha-
skala (hebr. ‘oświecenie’), był poetą tworzącym w języku hebrajskim oraz za-
łożycielem pierwszych nowoczesnych szkół żydowskich w Mołdawii (Salazar-
Ferrer 2005: 12). Również atmosfera w rodzinnych Jassach sprzyja sięganiu do 
tradycji żydowskiej: pod koniec pierwszej wojny światowej, kiedy pojawia się 
namacalna perspektywa otrzymania przez Żydów praw obywatelskich, liczna 
i od wieków te tereny zamieszkująca społeczność żydowska (w 1930 roku Jassy 
będą posiadać 112 synagog!) przeżywa prawdziwy renesans kulturowy, charak-
teryzujący się odkryciem na nowo literatury jidysz oraz zainteresowaniem ju-
daizmem i studiami hebrajskimi (Volovici 1999: 9). Do wszystkich tych sprzy-
jających warunków należy dołożyć jeszcze inspirującą dla młodego Fundoianu 
znajomość z tworzącym w jidysz poetą Jacobem Groperem (1890–1968). Sam 
twórca w eseju Cuvinte despre un prieten (Kilka słów o przyjacielu) podkreśla 
fundamentalną rolę Gropera w ukształtowaniu jego tożsamości i poczucia przy-
należności:

Był taki okres, kiedy szukałem swojej drogi, zdziwiony faktem, iż za moimi plecami nie 
było żadnej przeszłości, a moje usposobienie aż prosiło się o jakąś tradycję. […] Potrzebo-
wałem ojca, tradycji, dziedzictwa. I wtedy pojawił się Groper […]. Groper wziął mnie za 
rękę i poprowadził do portretu mego dziadka: Benjamina Schwarzfelda. Zrozumiałem, że 
to stamtąd pochodzi tradycja. Powróciłem do korzeni i do Biblii. Powróciłem bezpośred-
nio do judaizmu, nie do syjonizmu (Sorescu 2011: 20).

Niezwykle ważne dla rozwoju intelektualnego Fondane’a było również po-
znanie poety Avrama Steuermana-Rodiona oraz Avrama Leib Zissu, redaktora 
naczelnego czasopisma „Mântuirea” (Zbawienie). I to właśnie dla tego periody-
ku popełnia Fundoianu w roku 1919 serię 11 artykułów zebranych pod tytułem 
Iudaism şi elenism, będących jego pierwszą poważną pracą o charakterze filo-
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zoficznym. Rozpoczynając swe rozważania od odwołania się do opublikowa-
nego w 1916 roku Vom Geist des Judentums Martina Bubera, autor podejmuje 
odważną interpretację kultur żydowskiej i greckiej, analizując ich odmienne po-
strzeganie boskości, filozofii, moralności oraz sztuki. Co ciekawe, eseje powsta-
ły w okresie, kiedy Fundoianu nie znał jeszcze poświęconych relacjom między 
tym, co racjonalne, a tym, co nieracjonalne, Aten i Jerozolimy Lwa Szestowa 
– rosyjskiego egzystencjalisty, którego młody pisarz spotka później w Paryżu, 
stając się jego najwierniejszym i najwybitniejszym uczniem.

Benjamin Fundoianu zaczyna swój wywód od stwierdzenia, iż to, co Buber 
nazywa duchem Orientu i duchem Zachodu, u niego będzie funkcjonowało pod 
pojęciem judaizmu i hellenizmu (Fundoianu 1999: 96). Buber próbuje zreduko-
wać ludzkość do dwóch typów: wschodni to typ motoryczny, napędzający; za-
chodni – to typ uczuciowy, zmysłowy. Pierwszy „wyciąga” ze środka na ze-
wnątrz i rozwiązuje problemy w ruchu; drugi przejmuje wrażenie z zewnątrz 
i rozwiązuje je za pomocą swego wewnętrznego wyobrażenia. „Oboje są ludźmi 
aktywnymi i wrażliwymi – ale jeden czuje w ruchu, a drugi działa w obrazach. 
Obaj myślą, ale myślenie jednego oznacza akt, myślenie drugiego jest formą” 
(Fundoianu 1980: 97–98). Żyd jest dla Greka największym kontrastem. Grek 
chce podbić świat, Żyd chce go ulepszyć; dla Greka świat jest, dla Żyda – będzie; 
Grek postrzega świat, Żyd się z nim brata, Grek rozpoznaje świat na poziomie 
materialnym, Żyd na duchowym; dla Greka fakty zawarte są w świecie, dla 
Żyda – świat zawiera się w faktach. Fundamentalna charakterystyka Orientu 
według Bubera ukazana jest w poniższym zdaniu: „Dla niego [Orientu] las jest 
prawdziwszy niż drzewo, morze prawdziwsze od fali, społeczeństwo ważniej-
sze od jednostki” (Fundoianu 1980: 98). W serii swoich esejów Fondane roz-
wija ideę judaizmu jako myśli wzburzonej, twórczej, jako próby poszukiwania 
prawdy poprzez bolesną walkę między moralnością a instynktami: „Moralność: 
negacja instynktów. […] Moralność żydowska nie współgra z życiem instynk-
tów – z życiem. […] Historia żydowska ukazuje nam w sposób synoptyczny bo-
lesną walkę pomiędzy instynktami a moralnością” (Fundoianu 1980: 103). Jak 
zauważa Ramona Fotiade, autor pozwala sobie na badanie tradycji żydowskiej 
rozerwanej pomiędzy racjonalnym porządkiem Prawa a chaosem pragnień, za-
wieszonej pomiędzy wymaganiami etycznymi a irracjonalnością emocji (Fotia-
de 1998: 35), objawiającej się w pragnieniu nadmiernego posiadania ciała, jak 
i ducha. Fondane nazywa ten stan mistycyzmem (Fundoianu 1998: 105) i jak na 
potomka mołdawskiej duchowości chasydzkiej2 przystało, odwołuje się do tra-
dycji Kabały. Uznaje ją przy tym za alternatywę poznania racjonalnego i wyraża 
żal, że człowiek współczesny powierza swój los rozumowi:

2    „Wpływową osobą, która przyczyniła się do rozprzestrzenienia chasydyzmu na terenie 
Besarabii, Mołdawii i Bukowiny, był Chajim Tirer (zm. 1818), rabin w Czerniowcach 
i Kiszyniowie, znaczący chasydzki myśliciel, autor Beer majim chajim i Siduro szel Sza-
bat, który wyemigrował później do Ziemi Izraela” (Assaf 2006: 13).
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Powinniśmy być przyjaciółmi drzewa i ciszy. Wtedy właśnie owoc oraz spokój same wpad-
łyby do naszych rąk. My jednak wybraliśmy trudniejszą ścieżkę. Wybraliśmy drogę logiki, 
kopiując pejzaże, które umacniają nasze paradoksalne myśli (Fundoianu 1999: 121).

Judaistyczne szukanie w rzeczach prawdy przeciwstawia Fundoianu greckie-
mu poszukiwaniu piękna, analizę duchowości greckiej rozpoczynając od stwier-
dzenia, iż Grecy nie znali moralności, ponieważ w ich kulturze nie istniało poję-
cie wolnej woli, wszystko bowiem podporządkowane było wykładni fatalizmu. 
Nie mogli oni wybierać pomiędzy dobrym a złym, ponieważ znali tylko jeden 
rodzaj aktu – tego dokonanego (Fundoianu 1980: 100). Hellenizm charakteryzo-
wany jest przez estetyzm, nadrzędny wobec świadomości, a podrzędny wobec 
przeznaczenia (Milancovici 2011: V2–366).

Autor w swym studium komparatystycznym przeciwstawia egzogeniczność 
myślenia hellenistycznego endogeniczności myślenia judaistycznego. Kontrast 
ten wyjaśnia Fundoianu na przykładzie różnic pojawiających się w sztuce obu 
kręgów cywilizacyjnych – sztuka zradzająca się spontanicznie z umysłów egzo-
genicznych mierzy, oblicza przedmioty należące do rzeczywistości zewnętrznej, 
wykorzystując przy tym całkowicie przestrzeń. Idee endogeniczne są natomiast 
wynikiem odczuć wewnętrznych, nie są zainteresowane rozmiarami, proporcja-
mi rzeczy i nie można ich zredukować do pojęcia przestrzeni. Tak więc według 
Fondane’a sztuka grecka realizuje się w przestrzeni, podczas gdy sztuka żydow-
ska realizowana jest poprzez zjawiska, a zatem odbywa się w czasie (Fundoia-
nu 1999: 135). Do rozwinięcia swej myśli młody twórca wykorzystuje filozofię 
Bergsona, przywołując jego dualizm łączący przestrzeń z materią, a czas z du-
chem. Przestrzeń jest więc ilością, a czas jakością. Na tej podstawie Fundoianu 
pozwala sobie nazwać sztukę grecką przestrzenną, a żydowską – psychologicz-
ną. W krąg tej pierwszej zalicza wzrok, język pisany, porządek, proporcje, sy-
multaniczność, rzeźbę, malarstwo, architekturę, w krąg drugiej – słuch, język 
mówiony, ruch, rytm, poezję, muzykę, następstwo rzeczy, taniec (Fundoianu 
1999: 136–137).

Można się pokusić o stwierdzenie, iż podczas poszukiwania charaktery-
stycznych cech tradycji żydowskiej, wyjaskrawionych poprzez postawienie ich 
w opozycji do cywilizacji helleńskiej, Fundoianu odbył w pewnym sensie swą 
duchową podróż, która pomogła mu odkryć źródła judaizmu (Fotiade 1998: 35). 
Na długo przed poznaniem filozofii egzystencjalnej Szestowa młody myśliciel 
w Judaizmie i hellenizmie dokonuje poniekąd identyfikacji judaizmu z myśle-
niem egzystencjalnym, w miarę rozwijania swej myśli wynosi on na światło 
dzienne zagadnienia esencjalne dla dyskursu egzystencjalnego, którego wyraz 
znajdzie niedługo u swego mistrza (Fotiade 1998: 35). Żydowski świat rodzin-
nej Mołdawii orientuje go w stronę mistycyzmu, irracjonalnego postrzegania 
świata; jego zdaniem, co bez wątpienia odkrywa jego inspirację Kierkegaar-
dem, wiara zawiesza ważność wszelkich zasad etycznych oraz norm racjonal-
nego myślenia i oznacza bezwzględną zgodę na absurd i paradoks, na co przy-
kładem może być gotowość Abrahama do ofiarowania Izaaka. Zbiorem esejów 
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z 1919 roku wkracza Fondane na najważniejszą drogę swojej twórczości, dro-
gę egzystencjalizmu zakorzenionego w judaizmie. Pozostała ona najbardziej 
charakterystyczną cechą jego pisarstwa, stale obecną w poezji, prozie, esejach
filozoficznych.

***

Fundoianu jest bezspornie szczególnym przedstawicielem paradygmatu wyklu-
czonego intelektualisty żydowskiego w kulturze rumuńskiej, do którego należą 
również tacy twórcy, jak Tr istan Tzara (poeta i eseista, inicjator dadaizmu), 
Ion Vinea (poeta, którego twórczość oscyluje pomiędzy symbolizmem a eks-
tremalnymi eksperymentami awangardowymi; w latach 1922–1932 redaktor na-
czelny jednego z najbardziej wpływowych rumuńskich pism awangardowych – 
„Contimporanul” (Współczesność), utrzymującego kontakty z awangardą z całej 
Europy), Marcel Iancu (malarz i architekt modernistyczny, którego wiele pro-
jektów zrealizowano w Bukareszcie, a po jego emigracji również w Tel Awi-
wie), I lar ie Voronca (poeta, inicjator integralizmu, czyli opartej na konstruk-
tywizmie próby syntezy wszystkich kierunków awangardowych), Saşa Pană 
(po-eta, eseista, prozaik i publicysta, w latach 1928–1932 kierujący pismem 
„Unu” [Jeden] o surrealistycznym profilu), Victor Brauner (malarz surrea-
listyczny), Max Herman Maxy oraz Ar thur Segal (malarze awangardowi, 
w Berlinie członkowie słynnej ekspresjonistycznej Novembergruppe). Para-
dygmat ten możemy scharakteryzować poprzez konflikt pomiędzy peryferią, 
jaką bez wątpienia był sztetl, a tradycjonalistycznym, pronarodowym zwrotem 
w ówczesnej main-streamowej kulturze rumuńskiej. Świadomość przynależ-
ności do peryferii przypominała wśród antysemickiej większości o ciążącej 
tożsamości etnicznej i zachęcała do ucieczki w bezpieczną, ponadnarodową, 
awangardową przestrzeń twórczą. Paul Cernat, badacz rumuńskiej awangar-
dy, podaje hipotezę ściśle związaną ze stale obecnym w kulturze rumuńskiej 
kompleksem peryferyjności. Według krytyka kompleks ten jest bezsprzecznie 
determinującym impulsem, który zradza potrzebę ucieczki z „getta” ku sztu-
ce międzynarodowej, uwalniającej i wyzwalającej, przeciwstawionej etnocen-
trycznemu kanonowi kulturalnemu odczuwanemu jako uciążliwy i potencjalnie 
ksenofobiczny (Cernat 2007: 34). Fundoianu jako jedyny nie zdaje się ofiarą 
tego napięcia, jak ukazuje wcześniej omówiony tekst o judaizmie i helleni-
zmie, bez żadnych kompleksów stawiał on jidiszkeit za model egzystencjal-
ny. Mimo wszystko staje się ofiarą wykluczenia ze względu na pochodzenie 
etniczne, czym jego twórczość, naszym zdaniem, pokutuje do dzisiaj. Słabe 
rozpoznanie dzieła Fundoianu w rumuńskiej literaturze krytycznej może wy-
nikać zarówno z jego wczesnej emigracji do Paryża, jak i z praktycznie nieist-
niejącej w nowoczesnym dyskursie rumuńskim kategorii pamięci i doświad-
czenia; stąd niewielka liczba opracowań poświęconych żydowskiej historii 
kultury na terenach Rumunii. Ponadto nie należy zapominać, iż to właśnie 
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Fundoianu, jako jedyny z kręgu artystycznego, w którym się obracał, stał się 
prawdziwą ofiarą Holokaustu – zginął w październiku 1944 roku w Auschwitz-
-Birkenau.

Poststrukturalizm, jak przypomina Eugenia Prokop-Janiec, „literackość prze-
stał identyfikować z autotelicznością, »otwarł« tekst na wykluczane poprzednio 
konteksty społeczne, a w jego badaniu uwzględnił wymiar kulturowych sensów 
i kulturowego zakorzenienia” (Prokop-Janiec 2010: 418). Dlatego też przychy-
lamy się do zdania wielu badaczy rumuńskiej literatury początków XX wieku 
(m.in. Stevena Mansbacha, Radu Sterna, Toma Sandqvista), uważających kryte-
rium etniczne za kluczowe dla zrozumienia fenomenu ruchów awangardowych 
w Rumunii, stanowiących najbardziej spektakularny owoc twórczości tamtego 
okresu. Ówczesny krajobraz polityczny nie był ani trochę przyjazny dla Żydów: 
wciąż spychano ich na margines społeczeństwa przez coraz to nowe antysemi-
ckie dekrety, byli atakowani słowami rządzącego Alexandra C. Cuzy, utrzymu-
jącego, że „chęć współpracowania z kulturą rumuńską to prawdziwie żydowska 
bezczelność”, przytłaczani byli przekonaniami założycieli antysemickiej Naro-
dowej Partii Demokratycznej (1910) A.C. Cuzy i Nicolae Iorgi (wybitnego hi-
storyka, publicysty i polityka rumuńskiego), iż „najważniejszą z przyczyn prob-
lemów społeczno-ekonomicznych państwa rumuńskiego jest obecność Żydów 
i brak kontroli gospodarki narodowej sprawowanej przez etnicznych Rumunów” 
(Jurczak 2011: 234).

Jednocześnie ich osiągnięcia w kulturze były nie do przecenienia: po raz 
pierwszy w historii tendencje i trendy w sztuce rumuńskiej odzwierciedlały to, 
co działo się na artystycznej scenie Europy, po raz pierwszy Rumunia uczestni-
czyła aktywnie w rozwiązywaniu aktualnych rozwiązań ideowo-artystycznych. 
Răileanu tłumaczy to zjawisko, posiłkując się cytatem z eseju Fundoianu: „Eu-
ropa jest pojęciem geograficznym, które stało się, poprzez akt iluzji, pojęciem 
kulturowym: istotą, która geograficznie niesprawiedliwie wyklucza wschód, 
a więc połowę swego terytorium” (Fundoianu 1980: 424). Powyższa myśl służy 
rumuńskiemu badaczowi do stworzenia teorii, według której ruchy awangar-
dowe wypełniły iluzję, o jakiej pisze Fondane, odpowiednią treścią i stworzyły 
połączenie, którego do tej pory brakowało. Po raz pierwszy w XX wieku geo-
graficzna Europa nie była już w tak widoczny sposób podzielona na centrum 
i peryferie, ponieważ centrum kontynentu identyfikowało się z wydarzeniami 
artystycznymi odbywającymi się w każdej europejskiej stolicy. Dlatego awan-
garda była tak ważna dla Europy Środkowo-Wschodniej – kraje do niej należące 
mogły ponownie spotkać się z historią, przywracając harmonię kulturalnemu 
konturowi kontynentu. „Awangarda artystyczna we wschodniej części Europy 
jest w większym stopniu potwierdzeniem tożsamości aniżeli negacją tradycji” 
(Răileanu 1998: 15). Idąc tym tropem, można zaryzykować stwierdzenie, iż 
przestrzeń awangardowa znosiła również granicę pomiędzy centrum a sztet-
lem i pozwalała artystom żydowskim na swobodne wyrażanie siebie w sztuce. 
Dla Rumunii początków XX wieku, kraju, który właściwie dopiero co powstał, 
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twórczość artystów żydowskich wniosła powiew świeżości, nowoczesnych idei, 
bezpośredniego połączenia z Zachodem. Poza malarstwem, literaturą oraz roz-
wijającą się nowoczesną prasą poruszającą wątki awangardowe intelektualistom 
żydowskim zawdzięcza również międzywojenna Rumunia innowacyjną szkołę 
reportażu, stworzoną przez tandem Iosif Berman (fotograf) i Filip Brunea-Fox 
(reporter). Obaj pozostawali pod ewidentnym wpływem ruchów awangardo-
wych, widocznych w sposobie dokumentowania rzeczywistości – na zdjęciach 
Bermana ulica „pachnie, krzyczy, rusza się”, Brunea-Fox porusza natomiast te-
maty kontrowersyjne, niewygodne, a stała obecność w kręgach awangardowych 
(wśród takich artystów, jak Geo Bogza, Gheorghe Dinu, Ilarie Voronca czy ma-
larze Max Herman Maxy i Victor Brauner) wpływa na wysoką literacką wartość 
jego tekstów (Ciuciu 2011: 198–199). 

Współczesny badacz rumuńskiej awangardy Radu Stern w organizowanej 
przez siebie ostatnio w Muzeum Historii Żydów w Amsterdamie wystawie From 
Dada to Surrealism. Jewish Avant-Garde Artists from Romania 1910–1938 pró-
buje odpowiedzieć na pytanie: Why so many Jews?, odwołując się do kontekstu 
zarówno kulturalnego, jak i politycznego pierwszej połowy XX wieku w Ru-
munii, w którym to awangarda żydowska była według niego alternatywą wobec 
panoszącego się wówczas w kraju widma wszelakich nacjonalizmów oraz anty-
semityzmu intelektualnego (Cărăbaş 2012: 38).

[…] na początku XX wieku i później głównym problemem kultury rumuńskiej było ob-
sesyjne szukanie specyfiki narodowej we wszystkich dziedzinach, od literatury po archi-
tekturę; myśl ta przeciwstawiała się wszak diametralnie awangardzie, będącej z natury 
ruchem międzynarodowym (Stern 2011: 1).

Według Speranţy Milancovici kluczowym konceptem żydowskiego paradyg-
matu intelektualnego wyrażającego się w rumuńskiej rzeczywistości jest du-
alizm, a mianowicie próba określenia siebie w przestrzeni pomiędzy dwiema 
religiami, dwiema grupami etnicznymi, dwiema wizjami świata (Milancovici 
2011: V2–364). Dla Żydów rumuńskich tą bezpieczną strefą „między”, pozwala-
jącą na ucieczkę od nacjonalistycznych prądów w sztuce, filozofii i polityce oraz 
antysemickich dekretów establishmentu, była ponadnarodowa myśl awangardo-
wa. Podobnego zdania jest Dan Lungu, pochodzący z Jass współczesny pisarz 
rumuński, który wysuwa w swym eseju socjologicznym Literatura scrisă de 
evrei ca joc între experienţa de viaţă şi spaţiul estetic de dinstincţie (Literatura 
żydowska jako gra pomiędzy życiowym doświadczeniem a wyodrębnioną prze-
strzenią estetyczną) cytowaną poniżej hipotezę:

Obecność artystów żydowskich na czele awangardy nie jest przypadkowa, byli oni bo-
wiem niejako zmuszeni do wykreowania odrębnej przestrzeni, zaś ta wyodrębniona prze-
strzeń estetyczna nie wymagała doświadczenia życiowego podobnego do tego przeżywa-
nego przez większość. Dlatego też musieli odrzucić wszelkie tradycyjne kanony, ustalony 
od wieków sposób odczuwania (odpowiadający modelowi życia), logikę i reguły grama-
tyczne, musieli zanegować przeszłość (Cernat 2007: 33).
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Fundoianu nie należał formalnie do żadnej z rumuńskich czy francuskich grup 
awangardowych (za wyjątkiem Discontinuité w 1928 roku), nie można jednak 
stwierdzić, iż nie był on uczestnikiem awangardy. Pomimo tego, że z ówczesnej 
atmosfery nie przejął praktycznie w żadnym stopniu ani rewolucyjnej retoryki, 
ani politycznego ekstremizmu, ani eksperymentalizmu artystycznego, lecz jedy-
nie impuls, który stawia ducha ludzkiego w obliczu kryzysu egzystencjalnego 
(Martin 2011: 7). Nie negował tradycji, wręcz przeciwnie: to właśnie na niej zbu-
dował swą tożsamość. Wydaje się, że jego najbardziej awangardową cechą jest pa-
radoksalność i w pewnym sensie niedorzeczny kolaż, jaki tworzą wszystkie jego 
twórcze zainteresowania. Tylko podczas okresu działalności w Rumunii Fondane 
podejmuje się mnóstwa, pozornie się wykluczających, aktywności. I tak – publi-
kuje w prasie żydowskiej, pisze eseje mocno zakorzenione w tradycji judaistycz-
nej, jest wziętym krytykiem klasycznego (w znaczeniu: głównego, najważniej-
szego, dominującego) nurtu literatury rumuńskiej, sam jest tej literatury częścią, 
tworząc inspirowaną symbolizmem poezję, która zdaje się dokonywać „auto-
chtonizacji” nowoczesności w prowincjonalnym środowisku mołdawskim, pisuje 
do periodyków awangardowych, jest współtwórcą awangardowego teatru Insu-
la, kontynuującego tradycję paryskiego Le Vieux Colombier, założonego przez 
Jacques’a Copeau. W czasach, kiedy przyszło mu żyć, z góry wykluczony przez 
przynależność do świata żydowskich intelektualistów, dziś powraca okrzyknięty 
przez niektóre kręgi jednym z największych narodowych poetów rumuńskich. 
Paradoks pozostaje więc integralną częścią jego osoby nawet po śmierci.
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La notion du judaïsme et de l’hellénisme dans les essais de Benjamin Fundoia-
nu. Les intellectuels juifs dans le paysage culturel de la Roumanie au début du 

XXéme siècle

R ÉSU M É

Benjamin Fundoianu était un poète, essayiste, philosophe, critique littéraire et metteur en 
scène roumain d’origine juive (1898–1944). La structure de notre travail essaye d’approcher 
sa personne et son œuvre au lecteur polonais à travers différents prismes qui reflètent le 
caractère paradoxal de la création fondanienne. D’un côté nous étudions ses écrits qui sont 
publiés dans la presse juive de l’époque et qui puisent dans la tradition de la Bible et de la 
philosophie existentielle, de l’autre – nous voulons dévoiler sa double identité roumaino-
juive et sa place dans l’espace de l’avant-garde roumaine. En même temps, nous essayons de 
présenter le contexte socio-culturel en Roumanie au début du XXéme siècle qui, selon nous, 
a contribué au rapide développement des courants avant-gardistes, marqués avec une telle 
force par les intellectuels juifs.
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