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ATITUDINI

...Acest mic târg evreiesc din
Copilãria unui netrebnic are duble
rãdãcini iudaice ºi moldoveneºti. Este
ceva rural în existenþa lui, o anumitã
apropiere de peisaj, de animale ºi
plante, ceea ce dã întregii cãrþi un
gust viu, senzual, plin.
Este de remarcat vigoarea
plasticã pe care o au, în Copilãria
unui netrebnic, faptele simple de
viaþã: lumina zilei, întunericul
nopþii, ploaia, anotimpurile. Toate
cresc cu o realitate, cu o plinãtate
senzorialã, cu o bogãþie de culoare
ºi sunet, ce sunt cu adevãrat de sursã
folcloricã. […]
Sunt foarte mulþi oameni în
cartea lui Cãlugãru, ca ºi încãrþile
lui anterioare. Dar, în timp ce
altãdatã ei se pierdeau într-un fel de
negurã, de unde era foarte greu sã-I
desprinzi ca existenþã individualã,
aici fiecare personaj este diferenþiat
vãzut, conturat. Nu este nici o
apariþie nesemnificativã în galeria
eroilor sãi. Fiecare aduce o comedie
proprie sau o dramã proprie - ºi de
multe ori ajunge o singurã trãsãturã,
o singurã notaþie, pentru a realiza
convingãtor un tip, o prezenþã. Nu
vorbesc numai despre personajele
care ocupã planul întâi al cãrþii.
Vorbesc despre siluetele episodice,
despre apariþiile secundare, despre
vocile care se pierd în rumoarea, în
miºcarea, în aglo-merarea întregii
opere [...].
Trecerea lor prin carte este - s-ar
zice - întâmplãtoare, dar de neuitat.

[…] Prezenþa lui Einstein la
Madrid rãscumpãrã alte pribegii
istorice, de care, ce e drept, Spania
modernã se desolidarizeazã, dar care
nu mai puþin îi umbresc pãmântul. Se
cunosc poate insistentele încercãri ale
þãrii acesteia de a plãti, cu o sincerã
ºi dureroasã mustrare, tot sângele
iudeu pe care l-a vãrsat. Remuºcare
nu numai târzie, dar ºi zadarnicã.
Pentru cã Spania nu împlinea un
oficiu de barbarie gratuitã, ci un
destin, un comandament istoric, o
funcþie spiritualã. Responsabilitatea
veacurilor ei de sânge nu cade asupra
neamului spaniol, ci asupra neamului
iudeu, a cãrui chemare în lumea asta
este sã se zbatã ºi sã ardã pe diverse
ruguri. Odihna îi este pervertitoare ºi
popasurile lungi îl altereazã. Când nu
are suficiente motive istorice de a fi
nefericit, neamul ãsta îºi nãscoceºte
motive spirituale. Când nu sunt în
afarã suficiente ruguri, îºi ridicã
ruguri interioare. Tragicul este
vocaþia lui.
Sub unghiul mãrunt al faptelor,
existã poate cauze ºi condiþii diverse
pentru fiecare ciclu antisemit. În
Germania unele, în Rusia altele. În
Spania mereu altele. Acum o mie de
ani, acum o sutã de ani, astãzi, peste
o sutã de ani - într-una noi justificãri
locale. Sub unghiul larg al
semnificaþiei însã, toate aceste
complexe condiþii politice se reduc
la un singur lucru, care se cheamã
necesitatea iudaicã de a suferi.
Când - asimiliºti - evreii sperã
într-o deplinã contopire cu neamurile
civilizate sau când - sioniºti - aºteaptã
o regenerare naþionalã prin ei înºiºi,
ºi-ntr-un caz ºi într-altul ei clãdesc
speranþe naive ºi trãdãtoare. Naive,
pentru cã sunt net imposibile.
Trãdãtoare, pentru cã nesocotesc un
destin dramatic, de care omeneºte e
explicabil cã vor sã fugã, dar
metafizic e inadmisibil. Tranzacþii, ei
au încheiat cu toatã lumea, poate ºi
cu orice. Numai cu sufletul lor nu.
Panta ce duce astãzi de la Berlin
la Madrid este un episod, în care nici
Berlinul nici Madridul nu sunt
altceva decât punctele geografice ale
unei hãrþi spirituale ce rãmâne veºnic
aceeaºi, puncte geografice cãrora nu
li se cuvin nici reprobãri, nici
recunoºtinþã. Tot ce se petrece, se
petrece fãrã voia lor, peste ele.

(„Rampa“, 9 mai 1936)

(„Cuvântul“, 13 aprilie 1933)

dintre reminiscenþele germane ale
lui Lewisohn ºi pasiunile rãzboinice
ale þãrii lui (conflict care, pentru
cine cunoaºte istoria intervenþiei
americane în rãzboiul cel mare, a
avut o importanþã capitalã), aceastã
de a doua experienþã deci este
amplu refãcutã în Cazul domnului
Crump, roman de mare întindere
epicã, în care nu ºtiu dacã valoarea
documentarã nu depãºeºte marea lui
valoare artisticã. E de ajuns sã
spunem cã alãturi de Babitt-ul lui
Sinclair Lewis, mai mult chiar decât
Babitt, Cazul domnului Crump este
romanul tipic al Americii de azi,
cuprinzând în cercul lui psihologic
toate problemele de seamã ale vieþii
de dincolo de ocean, de la moravuri
amoroase la moravuri sociale, de la
pasiuni personale la instincte
colective, de la chestiuni de artã la
chestiuni de politicã.
Materialul dens, bogat, semnificativ, amãnunþit care edificã precis
ca o cãlãtorie. Dacã am gãsi într-o zi
trei ceasuri libere, n-ar fi rãu sã-l

trecem în revistã împreunã. Aº bãnui
- îl bãnuiþi poate de pe acum, din
aceste prea puþine note - complexul
unei personalitãþi ºi al unei tragedii,
care se încadreazã în cele mai de
seamã direcþii ale ceasului de faþã.

altele, cum ochiul poate sã vadã,
dincolo de cliºee, unghiuri ºi
stridenþe, ovaluri ºi culori noi.
Era acolo o ºcoalã de teatru, pe
care nici sãrãcia, nici izolarea
jargonului ºi nimic nu o împiedicase
sã izbândeascã. Sudismul a adus pe
urmã lumea în loji ºi staluri, dar
succesul n-a îndepãrtat mizeria, dupã
cum n-a izbutit sã altereze arta. ªi
dupã plecarea trupei din Vilna ne
rãmãsese tuturor amintirea unor
´ pentru
Tolstoi, Andreev, Moliere
întâia oarã parcã jucaþi cu elementele
prime din care viaþa ºi esenþa lor e
fãcutã. Mai rãmãsese ecoul glasului
unui formidabil actor ºi poate încã
tristeþea de a nu o fi oprit - în ciuda
tuturor imbecililor - aici la noi. Îºi
fãcuserã oamenii, prin locurile
noastre, prietenii ºi aderenþe. Se
pregãteau sã ne tãlmãceascã pe
coardele lor unice ceva din drama
româneascã: Caragiale, Sãulescu,
Arghezi.
Dar aceeaºi amarnicã sãrãcie de
gheto i-a rupt din teatrul pe care îl
creaserã ºi i-a dus mai departe. Sã
credem cã un noroc mai bun ºi o
primire mai prietenoasã ni-i va
aduce, de astã datã pentru vreme
îndelungatã, sau cã aceeaºi chemare
a drumului mare ni-i va lua din nou ?
Oricum: trupa din Vilna se
reîntoarce.
(„Cuvântul“, marþi 12 martie 1929)

Ion Cãlugãru via Chagall
Cunosc un tablou de Marc
Chagall (poate mai atârnã ºi astãzi la
Paris, în galeriile Bernheim-jeune, pe
peretele din stânga, în vestibul),
tablou curios ce nu pãrea, la întâia
vedere, a fi de Chagall ºi era totuºi.
Un vas cu flori albe. Flori multe,
înalte, despletite, adunate într-o
singurã ºi mare patã fosforescentã,
care ocupa aproape întreaga pânzã.
Erau de un alb intens, vehement,
albul pe care trebuie sã-l aibã florile
din visurile unui bolnav tânjind dupã
soare. Privirea îþi era luatã de aceastã
izbucnire a culorii ºi o bunã bucatã
de vreme nu erai în stare sã observi
detaliile pânzei. Detaliile: câteva

Dupã bacalaureat, în mijlocul unor colegi de clasã

învãlmãºeala picturilor lui Chagall,
în care dorul de simplicitate este în
fiecare moment trãdat de o expresie
complicatã, obscurã, mergând involuntar spre caricaturã ºi grimasã. Ca
Chagall, cred cã Ion Cãlugãru este un
poet pastoral. Dar unul care e în
cãutarea unor pajiºti pierdute. Copil
trãit în casã ca în temniþã ºi pentru
care un car cu fân este, în aroma lui,
cu mângâierea lui asprã, un fel de
paradis rãtãcitor ºi inaccesibil.
Asemeni imaginilor lui Chagall,
adãpostite idilic sub bolta unui buchet
de flori albe, eroii lui Ion Cãlugãru,
aºa cum sunt, isterizaþi, nebuni,
groteºti, ridiculi, trãiesc în prezenþa
invizibilã a florilor albe. Puritatea
este presupusã în literatura lui
Cãlugãru.
(Comentariu la vol. Omul de dupã
uºã - „Cuvântul“, 17 dec. 1931)

imagini adunate sub florile vasului ca
sub o tulpinã de copac. Desluºeam
obrazul palid, talmudic, al eroilor lui
Chagall, tineri amorezi, buimãciþi,
tinere madone iudaice, anemiate de
senzualism ºi castitate.
M-am gândit în acea zi la
înrudirile certe ale lui Ion Cãlugãru
cu arta lui Chagall. (I-am scris, de
altminteri imediat, ca sã nu uit, ºi sã
nu uite). Cine a cetit Caii lui Cibicioc
trebuie sã fi fost surprins de iureºul
liric al acelor pagini, tremurãtoare de
bogãþie interioarã, de rãsuciri, salturi,
întoarceri, ocoluri, toate într-un ritm
ºi la o tensiune de nevrozã, care cautã
inutil un loc de liniºte ºi împãcare. E

1946

Documentul în competiþie cu literatura
Ludwig Lewisohn sau un nou tip
de emigrant. Cel care se întoarce în
Europa cu aceeaºi neliniºte cu care
el sau pãrinþii lui au trecut mai demult
oceanul, spre New York. Emigrant în
înþelesul exact al vorbei: ins care fuge
de opresiune ºi mizerie. Continentul
nostru bãtrân îºi reia drepturile ºi
steagul liberalismului, („liberalism“,
nu în înþeles de formulã politicã, ci
de atmosferã socialã: ideal variabil,
dar prin aceasta nu mai puþin
cuprinzãtor de fapte sigure). Nouã ne
vine greu sã credem ºi sã înþelegem,
dar se pare cã Europa, vãzutã dinspre
America, ia înfãþiºarea unui pãmânt
de libertate, moºtenitor al câtorva
revoluþii ºi orgolios de tradiþiile lui
radicale. Spre acest pãmânt, al unor
noi ºi vechi fãgãduinþi, se îndreaptã
astãzi pâlcurile emigranþilor disperaþi. Sunt aceleaºi cete dezorientate
de la 1890. Cã atunci se duceau spre
New York ºi acum vin spre Paris, cã

atunci cãlãtoreau în burta neagrã de
cãrbune a vapoarelor comerciale ºi
acum dorm în cabinele de lux ale
transatlanticelor, cã atunci erau
nenorociþi de sãrãcie ºi acuma sunt
neurastenizaþi de confort, lucrul
puþinã importanþã are. În desagii lui
de la 1890 ºi în valiza luxoasã de
astãzi, emigrantul aceeaºi povarã
tragicã poartã.
Dar sã-l oprim din aceastã lungã
procesiune de evadaþi pe Ludwig
Lewisohn. E un om care poate sã dea
valoroase lãmuriri, în împãtrita lui
calitate, de american, german, evreu
ºi scriitor. A trãit de copil într-o
familie ºi într-un cerc, în care mitul
vechi de libertate ºi frãþie americanã
stãruia cu o putere de folclor. Visul
unei þãri în care nici o minciunã nu
stã în calea insului, nici o prejudecatã
în urma lui, rãmânea în viaþa acelor
oameni ca o relicvã de familie.
Ludwig Lewisohn a asistat la

dezagregarea acestor aºteptãri idilice
[...]. Evreul Lewisohn a fãcut repede
cunoºtinþã cu antisemitismul masiv,
deºi indirect, al societãþii aceleia.
Germanul Lewisohn a descoperit - în
1917 - resursele ei ºovine. Douã
întâlniri neaºteptate cu America
liberã.
Întâia experienþã, Ludwig
Lewisohn a cercetat-o în romanul
Ascultã, Israel!, carte de reputaþie
mondialã astãzi (tradusã ºi în
româneºte sub titlul Israele,
încotro? - n.m. G.ª.), adevãratã
epopee al cãrei fir, începând odatã
cu veacul al XIX-lea, se desfãºoarã
în lumi ºi situaþii foarte deosebite
pânã în zilele noastre, confruntând
cu o rarã pasiune ºi cu o pãtrundere
incisivã complexul iudaismului.
Este un proces psihologic, pe care
desele lui elemente freudiste nu-l
opresc sã fie subtil ºi personal. A
doua experienþã - conflictul brusc

*

(„Cuvântul“, 30 noiembrie 1931)

1990

Trupa din Vilna se reîntoarce

Douã afiºe sobre anunþau ieri fãrã
detalii, cu siguranþa lucrurilor ce se
ºtiu de la sine, ºi cu nobilul orgoliu
al unei superioritãþi conºtiente,
aceastã veste scurtã: trupa din Vilna
revine.
Aºadar, din nou vor poposi pe
scândurile jalnice ale unui teatru sãrac
ºi în faþa unor sãli nu întotdeauna
înþelegãtoare, aceºti inspiraþi ai
cuvântului vorbit. ªi din nou îºi vor
statornici pentru atâta timp cât destinul
lor de nomazi le va îngãdui, între trei
pereþi goi, laboratorul lor de
experienþe dramatice pe care îl
lucraserã aici acum vreo doi ani.
Vã amintiþi? Circula zvonul
(ºi nu ºtie nimeni cum începuse) cã
undeva, într-un cartier obscur, într-o
salã dubioasã, se fac pe o scenã altãdatã sortitã pornografiilor
evreieºti - demonstraþiile de mare
artã. Se spunea, ici ºi colo, cã zece
actori excelenþi, legaþi de o înþelegere
ºi o disciplinã interioarã uluitoare,
izbutise sã creeze cu mijloace inedite
un teatru nou. ªi pentru cã zvonul se
impunea din zi în zi mai insistent,
într-o searã oarecare v-aþi dus sã
vedeþi „minunea“. ªi aþi aflat, astfel,
cum într-o limbã inteligibilã,
pe o scenã ingratã ºi între trei
pânze jalnice se poate crea o bucatã
de viaþã profundã, concisã, veridicã
ºi inimitabilã. Aþi aflat cum dimensiunile normale prind sã fie

Einstein
la Madrid

