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Abstract. This paper discuses the idea of the monumental as a central
concept of the G. Cãlinescu’s vision about politics and humanist urbanism
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La data Marii Uniri din 1 decembrie 1918, G. Cãlinescu era un tânãr de 19 ani,
abia ieºit din vârsta adolescenþei, dar care trecuse deja prin dificultãþile rãz-
boiului ºi ale refugiului în Moldova. Generaþia sa se nãscuse ºi crescuse în
România micã a Vechiului Regat al lui Carol I, o þarã care pentru clasele privile-
giate (nu ºi pentru imensa majoritate ruralã) se gãsea în La Belle Époque, o þarã
micã ºi puþin cunoscutã în Europa. Deodatã, aceastã generaþie avea o patrie cu
alte dimensiuni, integrând un þinut mai degrabã oriental, Cadrilaterul cu pito-
rescul sãu Balcic, ºi cetãþi sãseºti ca Sighiºoara sau oraºe care imitau stilul vienez
ca Oradea, Timiºoara sau Cernãuþi, alãturi de o capitalã, Bucureºti, care se voia
a fi micul Paris de la gurile Dunãrii. Pentru aceºti tineri, generaþia lui Camil
Petrescu, Lucian Blaga (cu câþiva ani mai vârstnici), G. Cãlinescu, dar ºi a lui
Petre Pandrea, Mircea Eliade, Emil Cioran, Mihail Sebastian sau Constantin Noica
(mai tineri cu câþiva ani, dar care, toþi, debuteazã cu o surprinzãtoare preco-
citate), avea sã fie experienþa unei adevãrate revoluþii culturale, pe care aceºtia
au trãit-o în modurile cele mai diverse.

ªtim cum a trãit-o Cioran, scriind Schimbarea la faþã a României, un text
isteric (dupã propria mãrturisire a autorului) ºi provocator. Un alt ardelean, Lucian
Blaga, transfigura aceeaºi experienþã în Poemele luminii, însã construia ulterior
o utopicã lume a satului veºnic ºi neschimbat de la origini, integrat în peisajul
geologic. Camil Petrescu pune în antitezã, în romane, dar ºi în publicisticã, douã
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lumi care convieþuiesc sub acelaºi cer al României dupã Marea Unire: o lume
modernã, modernistã câteodatã, deplin occidentalizatã ºi analizându-ºi stãrile sufle-
teºti cu fineþea unui Proust, pe de o parte, ºi o lume strident balcanicã (amintind
pe alocuri de diatribele eminesciene), þara lui „românii e deºtepþi“1. Va fi imitat
în aceastã viziune bipolarã a României de Sebastian, care adaugã câteodatã pro-
priile frustrãri de minoritar persecutat. Deºi oltean, Pandrea are un profil psiho-
logic asemãnãtor lui Sebastian, ceea ce-l trimite cãtre utopia comunistã. Mircea
Eliade va construi un modernism al arhetipurilor culturale, care anunþã, oarecum
profetic, postmodernismul de mai târziu. În fine, Constantin Noica lasã sã se
întrevadã ceea ce trebuie sã fie, într-o Românie cu o personalitate afirmatã în
cultura europeanã, vindecatã în fine de nevroza cioranianã a culturilor mici, un
nou tip de cãrturar, unul care aratã cã adevãrata culturã este aceea a adevãrurilor
eterne, platoniciene, pentru care utopia este adevãrul.

E o generaþie care circulã mult pe tot întinsul þãrii, ca pentru a-ºi confirma
realitatea cã vechile graniþe au cãzut: bucureºteanul Camil Petrescu candideazã
în Banat, la Oraviþa, pentru un loc de deputat; Cãlinescu e, pentru o vreme, pro-
fesor de liceu la Timiºoara ºi va fi, peste câþiva ani, conferenþiar la Universitatea
din Iaºi; Lucian Blaga, nãscut la Lancrãm, se mutã succesiv la Lugoj ºi apoi la
Cluj; sibianul Cioran, ca ºi Noica, acesta nãscut în Teleorman, sau Pandrea,
oltean din Balº, vin la studii în Bucureºti. În capitalã îl gãsim ºi pe brãileanul
Mihail Sebastian, unde un alt brãilean, profesorul ºi mentorul sãu, Nae Ionescu,
îl angajeazã ca redactor la Cuvântul.

Aceastã generaþie este europeanã nu numai prin referinþele culturale, dar ºi
prin educaþie ºi cãlãtorii: Camil Petrescu participã la Congresul autorilor drama-
tici de la Stockholm, dar parcurge ºi ruta feroviarã Constantinopol-Bioram; Blaga
face studii la Viena ºi face, ulterior, carierã în diplomaþie, G. Cãlinescu este, la
Roma, membru al ºcolii conduse de Pârvan Accademia di Romania, Cioran ºi
Noica studiazã filosofia în Franþa ºi Germania, P. Pandrea este ºi el bursier la
Berlin, Sebastian încearcã sã facã un doctorat în drept în Franþa. Eliade, stimulat
de un exotism totuºi occidental, trãieºte o vreme în India.

În acest peisaj cultural, G. Cãlinescu adaugã un itinerariu care îl conduce de
la o viziune modernistã apropiatã de Sburãtorul lui E. Lovinescu, trecând pe la
Gândirea ortodoxã (dar mai degrabã mimând misticismul, într-un fel de autohto-
nizare a lui Claudel), dupã o scurtã perioadã în care îngerii apar ºi dispar ca în
iconografia medievalã, trecând pe la Viaþa Româneascã patronatã de spiritul
critic care era G. Ibrãileanu, pentru a deveni criticul Adevãrului literar ºi artistic,
publicaþie culturalã a unei stângi intelectuale ºi europene din România întregitã.
Un alt fel de utopie, din care va fi izgonit, ca ºi ceilalþi colegi de generaþie, de
sfârºitul brutal ºi însângerat al domniei lui Carol al II-lea ºi de rãzboiul mondial.

*

Generaþia care s-a afirmat cultural dupã Unirea de la 1918 este o generaþie cu
spiritul construcþiei; ea a construit prin scris un proiect de þarã: o Românie euro-
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peanã, temperat-modernã (fãrã excesele stridente ale unor moderniºti), o Românie
având cultul valorilor universale ºi fãrã complexe. Acest proiect de þarã a fost,
însã, obnubilat ºi, în cele din urmã, anihilat de alt pseudo-proiect de þarã, politi-
cianist ºi demagogic, acela al clasei politice interbelice, generator de instabilitate
ºi confuzie, total insensibilã la problemele sociale grave ale þãrii, al unei clase
politice care schimbã mereu proiectele ºi alianþele, dupã conjuncturi interne ºi
externe. Mircea Eliade a caracterizat plastic aceastã clasã politicã prin formula
„piloþii orbi“. Dupã el, clasa politicã interbelicã se face vinovatã de „o crimã care
nu va mai putea fi niciodatã uitatã: aceºti aproape douãzeci de ani care s-au scurs
de la unire. Ani pe care nu numai cã i-am pierdut (ºi când vom mai avea înaintea
noastrã o epocã sigurã de pace atât de îndelungatã?!) – dar i-am folosit cu stator-
nicã voluptate la surparea lentã a statului românesc modern“2.

În faþa acestei contorsiuni dramatice a destinului patriei române, membrii
generaþiei de care am vorbit au reacþionat fiecare altfel, dupã fire ºi tempera-
ment. Unii au rãmas departe de patrie, salvându-se individual, dar rupându-se
(Cioran cu declaraþii scandaloase) de destinul comun, alþii au ales o rezistenþã
vizibilã (Pandrea) sau pasivã, devenind victime ale unui regim de ocupaþie care
urmeazã încheierii rãzboiului (e drept cã anumite accidente biografice anteri-
oare, cazul lui Blaga ºi al lui Noica, le închideau drumul unei adaptãri la noul
regim), alþii (Camil Petrescu, G. Cãlinescu) au ales calea unei revizuiri, cel puþin
în parte, a ideilor exprimate în perioada de construcþie culturalã dintre cele douã
rãzboaie. Mihail Sebastian, singurul învingãtor în noile împrejurãri, dupã o scurtã
perioadã de jubilaþie resentimentarã, pãrea a se desolidariza, dezgustat de opor-
tunismul unora, de tabãra câºtigãtoare (cum se vede din Jurnalul3 publicat postum),
când a dispãrut tragic printr-un accident de circulaþie (care a pãrut unora suspect),
evocând cititorilor sãi un început de roman al autorului.

*

G. Cãlinescu se singularizeazã în acest peisaj de generaþie printr-o opþiune
individualã care se lasã greu descifratã (ºi, de altfel, din diverse motive, printre
care ºi un foarte omenesc complex de inferioritate pe care autorul Istoriei lite-
raturii române… îl produce la mai toþi foºtii sãi elevi, imitatori ºi adulatori,
aceastã opþiune a fost adesea rãstãlmãcitã într-un spirit grotesc).

De altfel, dintre toþi cei citaþi, G. Cãlinescu are evoluþia cea mai puþin surprin-
zãtoare. Desigur, judecând cu o logicã socialã unilinearã, aceasta poate sã trezeascã
îndoieli: în decurs de un deceniu, domnul Profesor devine tovarãºul Profesor
(majuscula, indicând prestigiul, se pãstreazã). Însã, de fapt, evoluþia pe care o
parcurge dupã 1944 G. Cãlinescu este anunþatã dinainte. Cronica mizantropului,
rubrica pe care o deþine G. Cãlinescu la Adevãrul literar ºi artistic, stã mãrturie
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pentru inaderenþa lui la o parte importantã a pseudo-valorilor profesate de bur-
ghezia românã: snobismul, demagogia, cupiditatea, lipsa de culturã ºi adeziunea
necriticã la modele importate din Occident, dar mai ales lipsa de spirit civic.
Pentru Cãlinescu, capitala României unite, Bucureºti, a rãmas ºi în epoca inter-
belicã un „mare sat“ (cum scrie autorul în Enigma Otiliei, nu doar prin lipsa unor
monumente în jurul cãrora sã se exprime oraºul, dar ºi prin spiritul bucureºtenilor.
Cronica mizantropului poate fi cititã ºi ca un jurnal al unui autor aflat în conflict
cu epoca lui, în special cu idolii (cum ar zice Francis Bacon) declaraþi ai acesteia.
Mai multe note din aceeaºi Cronicã a mizantropului anunþã o temã majorã a
urmãtorilor ani: preocuparea pentru spiritul monumentalului, pentru urbanismul
pe care l-am putea numi umanist (într-un fel, G. Cãlinescu, deºi dinafara profe-
siei, dar inspirat de o bunã cunoaºtere a culturii Renaºterii, este contemporan în
viziune cu marii arhitecþi ca Le Corbusier º.a., deºi spiritul sãu e mai degrabã
utopic ºi mai puþin funcþionalist4).

Un articol publicat de G. Cãlinescu în noiembrie 1928 în Viaþa literarã se
intituleazã „Faza monumentalului“5. Autorul anunþã în acest articol una dintre
temele majore ale reflecþiei sale ulterioare cu privire la reconstrucþia spiritului
civic în societatea româneascã. Articolul lui G. Cãlinescu porneºte de la o reinter-
pretare a influenþei junimismului ºi a spiritului critic introdus de acesta în cultura
ºi în politica româneascã, luând ca pretext un articol semnat de Petre Marcu-Balº
(Petre Pandrea), în care autorul recunoaºte „o admirabilã caracterizare a orien-
tãrii noastre, a tuturor celor de-o vârstã spiritualã“6.Articolul lui Pandrea („Spiritul
critic ºi mistica statului istoric“7, apãrut înGândirea) este un prilej pentru Cãlinescu
de a redefini locul ºi rolul spiritului critic în evoluþia societãþii româneºti cãtre
modernitatea de tip occidental. „Pânã mai deunãzi“, scrie Cãlinescu, „spiritul
Junimii plana asupra noastrã. Importanþa corectivã a acestei miºcãri a fost mare,
dar mai târziu devenise pur mecanicã ºi negativã“8. Pretenþia Junimii era, în fond,
de a impune un fel de canon universal, deasupra deosebirii de spirit ºi limbã, la
care sã se supunã creaþiile culturale. „Aºadar, criticismul junimist însemna o
aplicare a spiritului universal la o realitate naþionalã mai mult sau mai puþin apre-
ciabilã dupã cum se apropia mai mult sau mai puþin de prototipul de culturã uni-
versalã“9. Sincronismul lovinescian, scrie Cãlinescu, este o versiune revizuitã a
junimismului: „sincronismul crede într-o culturã-tip abstractã, internaþionalã deºi
relativã ºi cu ea judecã producþia localã. Rezerva prudentã, rãceala judiciarã a lui
Maiorescu se transformã la d. Lovinescu într-o spaimã de a fi îndãrãtul pasului
lumii, într-o nãzuinþã cãtre Occident“10.
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Evident, aceastã deferenþã faþã de Occident duce, pe termen lung, cãtre steri-
litate culturalã ºi cãtre asumarea de cãtre elite a unui rol mai degrabã negativ,
dizolvant, constatã G. Cãlinescu în acelaºi articol.

Prin urmare, scrie criticul, se impune necesitatea (în anii în care este publicat
acest text) depãºirii criticismului ºi trecerii într-o nouã etapã, aceea a con-
strucþiei. Un exemplu – ºi un model – poate fi, scrie Cãlinescu, V. Pârvan (de
altfel, cum se ºtie, Pârvan a fost la Roma profesorul lui G. Cãlinescu ºi, probabil,
doar moartea prematurã a magistrului l-a distanþat pe viitorul critic de o carierã
de istoric, începutã cu studiul din Diplomatarium italicum despre misionarii
catolici din Þãrile Române). Pârvan, scrie Cãlinescu, „este în sfârºit acela care,
rãsturnând termenii Occident – Orient, pune problema monumentalului în cul-
tura noastrã“11.

G. Cãlinescu va continua în opera sa spiritul magistrului. Privite de la aceastã
înãlþime, scrierile ulterioare se înscriu în linia unei viziuni asupra culturii române
dominate de ideea monumentalului, convertind spiritul constructiv al generaþiei
sale într-o perspectivã care include valorile universale ºi specificul naþional.
Preocuparea pentru marii clasici ai literaturii române, Mihai Eminescu ºi Ion
Creangã, pânã la el trataþi în cheie minorã, este o dovadã de spirit al construcþiei
monumentale, ca ºi faptul de a da literaturii noastre un mare roman de tip balza-
cian (geniul lui Balzac e monumental prin excelenþã). Tema monumentalului este
prezentã ºi în poezia cãlinescianã cu Parafraza horaþianã la Exegi monumentum
aere perennius… („Mai tare decât bronzul am înãlþat cetate/Mai-naltã decât Babel,
cea din antichitate“). În fine, o dovadã clarã este Istoria literaturii române de la
origini pânã în prezent, care apare la Fundaþiile Regale în condiþiile dificile ale
anilor 1940-194112.

Istoria… lui Cãlinescu este expresia acestei viziuni asupra literaturii române
care se situeazã în perspectiva monumentalului, cu alte cuvinte priveºte litera-
tura (ºi, într-o mãsurã, chiar cultura) românã fãrã rezerva criticã maiorescianã,
nu ca o istorie evolutivã de la originile modeste la apropierea de modelele occi-
dentale, ci având o personalitate proprie care se dezvãluie, treptat, în istorie („nu
este îndoialã cã organicul existã în literatura românã. Se cade doar sã-l desco-
perim, fãrã prejudecãþi“13, scrie Cãlinescu în Prefaþã). Acest caracter organic al
literaturii române, la care se referã Cãlinescu, îi conferã acesteia monumenta-
litatea. Literatura românã este exploratã de Cãlinescu aºa cum un explorator
parcurge un lanþ muntos, cu piscuri înalte ºi locuri mai domoale, ºi metoda
autorului de a proiecta scriitorii în peisaj, de a cãuta filoane tematice ºi straturi
succesive de influenþe ºi contacte cu cultura occidentalã evocã nu o datã expe-
rienþa unui geolog în cãutarea filoanelor aurifere.
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Dupã sfârºitul rãzboiului, în faþa societãþii româneºti se gãsea sarcina majorã
a reconstrucþiei. Dacã împrejurãrile istorice ar fi permis-o, fãrã îndoialã cã gene-
raþia Unirii, cu reprezentanþii ei amintiþi ºi cu ceilalþi, ar fi trebuit sã joace un rol
important, cu atât mai mult cu cât preliminariile rãzboiului, regimurile politice
care s-au succedat, aducând România la marginea prãpastiei, au confirmat fali-
mentul clasei politice aflate la putere dupã Marea Unire de la 1918, lipsa unui
proiect politic viabil în noile circumstanþe geopolitice. Însã, cum am vãzut, dupã
1944 nu se mai poate vorbi în cultura românã de o generaþie de creatori cu vocaþia
construcþiei, aceasta dizolvându-se într-o sumã de destine individuale divergente,
multe dintre acestea fiind puse sub semnul unor experienþe tragice. Dintre cei
puþini care au scãpat mecanismului de anihilare instalat în România de regimul
de ocupaþie aliatã, G. Cãlinescu a conservat aceastã vocaþie a construcþiei care
era a generaþiei sale, transpunând-o în participarea politicã ºi în regândirea viziunii
sale politice.

G. Cãlinescu a condus în deceniul al cincilea ziarele Naþiunea ºi Tribuna
poporului ºi revista Lumea, a participat la constituirea Partidului Naþional Popular,
a publicat numeroase articole polemice sau doctrinare. Unii comentatori au vãzut
în aceastã participare politicã a scriitorului doar semnul unui oportunism imediat,
fãrã a trece de nivelul intelectual al simplei denigrãri motivate de opþiuni politice
diverse. Cercetarea aspectelor documentare ale biografiei lui G. Cãlinescu dez-
minte peremptoriu aceastã interpretare. G. Cãlinescu a fost un autentic om de stânga,
care, de altfel, ºi-a asumat nu neînsemnate riscuri prin scrisul sãu în epoca regi-
murilor de extremã dreapta14.

În genere, acuzatorii ad hoc frunzãresc volumele de publicisticã a lui G.
Cãlinescu, dau peste un articol unde se polemizeazã cu ideile de dreapta sau se
vorbeºte de comunism (de obicei în cheie fantasticã, utopicã, care a alarmat
adesea cenzura vremii15) sau de Stalin sau de o cãlãtorie la Moscova ºi, indife-
renþi la viziunea de ansamblu a autorului, exclamã: aha, criticul s-a vândut etc.
etc. Acest gen de acuzaþii par a confirma o reflecþie a unui personaj din Afinitãþile
elective ale lui Goethe: “Es gibt, sagt man, für den Kammerdiener keinen Helden.
Das kommt aber bloß daher, weil der Held nur vom Helden anerkannt werden
kann“ („Se zice cã nu existã erou pentru un lacheu. Asta e, pur ºi simplu, din
pricinã cã un erou poate fi recunoscut doar de un alt erou“). E drept cã, în special
în ultimele decenii, au apãrut în cultura noastrã un numãr impresionant de
kammerdieneri, aºa cã nici G. Cãlinescu nici alþii, chiar Eminescu, nu aveau sã
rãmânã neatinºi de acest val de revizionism scandalos.

Un text din 1946 al lui G. Cãlinescu este esenþial pentru înþelegerea acestei
etape din biografia criticului: eseul intitulat Sensul clasicismului. Iniþial, Sensul
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19th and 20th Centuries (eds. Marcel Corniº-Popa, John Neubauer), John Benjamins Publishing Company,
Amsterdam/Philadelphia, 2004: “…the Communist authorities could not tolerate his [Cãlinescu’s] independent
position, however ironically concealed in official clichés“ (p. 120).



clasicismului este lecþia de deschidere a cursului lui Cãlinescu din 1946 la
Facultatea de Litere a Universitãþii bucureºtene, fiind ulterior publicat în Revista
Fundaþiilor16. G. Cãlinescu subliniazã în primele rânduri ale eseului sãu: „Înþeleg
clasicismul nu ca un stil, în opoziþie de pildã cu romantismul, ci ca un mod de a
crea durabil ºi esenþial“17. De fapt, criticul se referã la literaturã pentru a descrie
atitudini faþã de realitate. O atitudine este aceea de a privi realitatea sub specia
contingentului, a evenimentului, a întâmplãrii, deci mai degrabã jurnalistic. Nu
e atitudinea clasicismului, care descifreazã în þesãtura inextricabilã de eveni-
mente lucrurile esenþiale, definitorii pentru umanitate. Aºadar, clasicismul este
un umanism. În afarã de aceasta, atitudinea clasicului în faþa realitãþii este una
raþionalã, în sensul cel mai larg, deoarece „orice literaturã mare, aºadar clasicã,
este o literaturã de cunoaºtere“18. Însã, deoarece adevãrata cunoaºtere vizeazã
universalul, literatura clasicismului nu este neapãrat în cãutare de absolutã noutate,
de multe ori ea reia teme cunoscute pe care le reinterpreteazã într-un spirit pro-
priu. Clasicul nu face abuz de individualism ºi priveºte genialitatea (care e pre-
þuitã excesiv de romantici) cu o oarecare rezervã, preferând geniului solitar socia-
bilitatea (de observat cã acel cult al dictatorului, al Ducelui, care a dus la totalita-
rism, s-a nãscut într-o Italie obsedatã de geniile Renaºterii, de la d’Annunzio la
Mussolini).

De asemenea, atitudinea clasicã este de a intra în dialog, cultivând colocviul
ca o formã superioarã de sociabilitate, în vreme ce „neclasicul“ este omul soli-
locviilor. Un poet clasicizant ca Alexandru Al. Philippide imagina, plastic, într-un
poem din volumul Monolog în Babilon, o cetate a individualitãþilor exacerbate,
sub înfãþiºarea de coºmar a unei pãduri de stâlpi, în vârful cãrora câte un cap striga
„Eu, eu, eu!“.

Sensul clasicismului este numai în aparenþã o lecþie de literaturã. În realitate,
textul cãlinescian este ºi o lecþie de viaþã. El vorbeºte despre reîntoarcerea la va-
lorile esenþiale ale civilizaþiei europene, pãrãsite nu numai în vremea rãzboiului,
dar ºi în epoca precedentã acestuia (ºi este o întrebare dacã nu chiar acest
abandon al valorilor raþionalitãþii clasice a condus în cele din urmã la ororile din
prima jumãtate a secolului al XX-lea ºi la epoca deficitului grav de umanitate
care a urmat).

Aceastã filosofie de viaþã orientatã spre valorile perene ale raþionalitãþii ºi so-
ciabilitãþii clasice se regãseºte în publicistica lui G. Cãlinescu ºi în epoca inter-
belicã, când Cronica mizantropului pune în discuþie, periodic, lipsa de spirit
civic a românului, înclinaþia excesivã a acestuia spre individualism19. Nu o datã,
scriitorul pune în paralel urbanismul specific Europei occidentale, de pildã struc-
tura concentricã a oraºelor italiene adunate în jurul unor monumente, cu lipsa de
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viziune a oraºelor din România (cu excepþia celor ardelene), care par a fi enorme
sate. Românului, conchide G. Cãlinescu, pare sã-i lipseascã „Sentimentul cetãþii“20
(este titlul unui articol publicat în Jurnalul literar). „Oraºul românesc existã ca
o abstracþiune administrativã, nu în spiritul de cetate“21. „Cetatea nu era totali-
tatea unui numãr de case individuale, ci un monument unic în care se cuprindeau
locuinþele cetãþenilor. Dacã nu luãm expresia greºit, în sens politic, cetatea e
bizuitã pe comunitate, adicã pe un colectivism moderat ce se cheamã spirit
civic“22. Dupã G. Cãlinescu, acest spirit civic este esenþial pentru a construi o
mare culturã, ca în Occident (ºi, desigur, absenþa spiritului civic, în acest înþeles,
produce o culturã a indivizilor, o culturã micã)23. „În România nu existã nici
Bucureºtii, nici Iaºii, ca monumente. Oraºele sunt niºte tabere, unde fiecare îºi
aduce casa lui proprie“24. Sentimentul cetãþii traduce, la mai mulþi ani distanþã,
ideea mai veche de spirit al monumentalului de care vorbea G. Cãlinescu în
textul mai înainte citat. În mai multe articole, Cãlinescu va deplânge absenþa la
români a acestui spirit al monumentalului, conjugat cu un excesiv individualism,
care explicã în bunã mãsurã ºi distanþa faþã de Occident. Mai mult, observã
scriitorul, absenþa spiritului civic se traduce câteodatã chiar în respingerea ideii
de cetate, de spirit al construcþiei civice. „Când autoritatea însãºi plãnuieºte acest
monument [un palat comunal monumental al Bucureºtilor – n.m. I.G.], sare
cetãþeanul: – tichie de mãrgãritar – strigã el; ce ne trebuie nouã, oameni sãraci,
primãrie!“25. În contrast, autorul evocã monumentele cetãþilor occidentale, domul
din Florenþa, domul ambrozian din Milano etc., care conferã oraºelor identitatea
proprie.

Dupã rãzboi, acest spirit constructiv se preface, la G. Cãlinescu, într-un ac-
centuat spirit al participãrii civice, prin scris, prin conferinþe publice ºi chiar prin
acþiunea politicã directã. În preajma datei de 23 august 1944 ºi dupã aceasta,
publicã în periodicele Ecoul ºi Vremea articole cuprinzând note culturale ºi
observaþii caracterologice, continuând într-un fel Cronica mizantropului. La 15
septembrie 1944, ia conducerea ziarului Tribuna poporului, unde semneazã un
articol-progam în care scrie: „Aparþinem unei generaþii ºi categorii de oameni,
socotiþi pe nedrept a pluti cu capul prin nori, fiindcã se aratã nepãsãtori sub ra-
portul promovãrii materiale. Însã perfectul idealism este formula adevãratului
cetãþean. Binele public ne intereseazã, ne simþim datori a gândi despre proble-
mele cetãþii ºi de fapt am gândit întotdeauna“26. În Tribuna poporului, G. Cãlinescu
va polemiza cu presa partidelor de dreapta ºi va arãta unele aspecte negative ale
societãþii româneºti dupã 23 august, în special specula, lipsa alimentelor de pe
piaþã, dezordinea socialã, ameninþãrile cu revanºa ale unor extremiºti. Scriitorul
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face portretul unor oameni politici adversari ai propriei orientãri cu o remarcabilã
profunzime psihologicã (ca în cazul lui Mihail Manoilescu, al lui Iuliu Maniu,
Ion Mihalache, Al. Alexandrini sau acela colectiv al familiei politice Brãtianu)
ºi elogiazã partizani ai stângii democrate, dar ºi (diplomatic) pe mareºalul Stalin
ºi pe Iosip Broz Tito. În acelaºi ziar, G. Cãlinescu criticã prejudecãþile sociale ale
burgheziei române. De pildã, articolul intitulat Lucrãtorul priveºte în spirit
pozitiv munca manualã ºi aratã relativitatea deosebirilor de categorie socialã:
funcþionarul, comerciantul care fac astãzi parte dintr-o categorie socialã superi-
oarã erau, cu un secol în urmã, trataþi de boieri ca fiind cu totul inferiori ºi, de
fapt, se dispreþuiau singuri pe sine. Un pasaj din articol anticipeazã situaþii din
romanul Scrinul negru: „când clopotul a sunat, lucrãtorul poate sã-ºi arunce
ºorþul, sã se îmbãieze, sã se îmbrace în haine decente, sã facã acasã muzicã de
Bach ºi Händel, sã meargã la teatru ºi operã în smoking, sã-ºi rãsfoiascã
volumele din bibliotecã“27. Filonul utopic al viziunii cãlinesciene revine, astfel,
periodic la suprafaþã, hrãnind activismul civic al scriitorului.

La începutul anului 1945, G. Cãlinescu rememoreazã gândurile sale con-
structive anterioare într-un articol din Tribuna poporului: „Am scris odatã despre
nevoia de clãdiri grandioase pe care o simte noua Românie, am schiþat o viziune
a unui Bucureºti monumental. M-am plimbat prin ruinele nenorocitei Cãi a
Griviþei ºi am visat reconstrucþia integralã pe cartier nu pe case individuale“28.
Dupã o pledoarie în favoarea unui regim care sã ofere lucrãtorilor un nivel civili-
zat de trai, articolul se încheie cu o concluzie: „Suntem în urma tuturor naþiilor
în privinþa bunurilor publice ºi nu oferim poporului nimic. (…) Unei naþii demne
îi trebuie entuziasm constructiv“29 ºi o profeþie: „Visul nostru aburos de azi va
fi mâine un monument“30.

Într-un alt articol din august 1946, G. Cãlinescu noteazã, oripilat de lipsa de
stil a capitalei României: „La noi? Ce amestecãturã, ce þigãnie! Toate stilurile,
toate dimensiunile. Ici bloc, colo hardughie, aci stradã, dincoace maidan. (…)
Eh, ce oraº superb ar ieºi din Bucureºti dacã am putea pãstra un sfert din clãdiri
ºi, aruncându-le pe celelalte, le-am distribui pe cele reþinute altfel“31.

În 1946, G. Cãlinescu aderã la Partidul Naþional Popular creat la începutul
anului 1946 de o grupare de politicieni de stânga condusã de liberalul de orien-
tare progresistã Mitiþã Constantinescu (dupã moartea acestuia, în septembrie
1946, partidul va fi condus de Petre Constantinescu-Iaºi), fiind desemnat sã con-
ducã organul de presã al noului partid, Naþiunea. În Naþiunea, G. Cãlinescu
încearcã sã defineascã o doctrinã naþional-popularã, aºa cum, la vremea lui,
Eminescu fãcea programul politic al conservatorilor. Ca ºi Eminescu, el valori-
zeazã munca, lãrgind conceptul de muncã la creaþia intelectualã. Intelectualul este
un om al muncii ºi profesorul, doctorul, inginerul etc. îºi gãsesc locul în Partidul
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Naþional Popular, care – scrie G. Cãlinescu – este un partid al lucrãtorilor în
acest înþeles mai larg. Scriitorul se întreabã (simplificând lucrurile, de dragul
argumentãrii polemice) de ce un profesor, trãind din salariu, se simte solidar din
punct de vedere politic cu Partidul Naþional Liberal, al intereselor marelui capital,
sau cu Partidul Naþional Þãrãnesc, al marilor proprietari agricoli32. Ca ºi Eminescu
la vremea sa, G. Cãlinescu vede o pãturã superpusã (fãrã, însã, conotaþii etnice)
care trãieºte din specula pe seama muncii oneste.

Trei articole cu aspect de program, publicate în Naþiunea în august 1946,
definesc viziunea cãlinescianã despre politicã ºi rolul Partidului Naþional Popular:
I. Intelectualii în democraþie, II. Ce sunt „pãturile mijlocii“ ºi III. Intelectuali-
zarea poporului33. Dupã ce schiþeazã un program de modernizare a României
prin educarea poporului ºi creºterea gradului de civilizaþie, G. Cãlinescu scrie:
„ªtiu ce-mi veþi spune. Dar acestea sunt utopii. Nu mai sunt de mult în alte pãrþi,
nu în Rãsãrit, ci în Occident (…)“34. Chiar în Ardeal, aratã autorul, sunt locuri
unde stilul de viaþã se apropie de Occident. Rãmâne ca, prin muncã, sã se ridice
ºi restul populaþiei la acelaºi nivel de civilizaþie.

O corecþie se impune, aratã criticul. Partidul Naþional Popular (al cãrui pro-
gram îl schiþeazã G. Cãlinescu în aceastã serie de articole) reprezintã pãturile
mijlocii: „Punând mereu accentul pe muncã, poate cineva sã ne înþeleagã greºit
ºi sã-ºi închipuie cã profesãm o gândire excesiv socializantã, cã anume nu dãm
nicio importanþã individualitãþii ºi simþului de proprietate. Dimpotrivã. Un indi-
vid din pãtura mijlocie lucreazã cu uneltele sale ºi tot meritul sãu stã în indicele
personal“35.

Între timp, norii se adunã asupra destinului criticului. Regimul de ocupaþie
impus de Comisia aliatã de control începe, sub comandamentul denazificãrii
României, o epurare sistematicã a celor compromiºi cu regimul antonescian
(Antonescu însuºi e judecat ºi condamnat la moarte) ºi, cu acest pretext, în þarã
se dezlãnþuie un regim de teroare, de arestãri arbitrare ºi de eliminare din funcþiile
publice inclusiv a unor oameni cu totul nevinovaþi, chiar de stânga. Instituþiile
statului sunt epurate ºi cucerite, una câte una, de grupãri motivate aparent de
convingeri progresiste, dar în realitate avide de putere ºi de revanºã. Instituþiile
de culturã nu fac excepþie. Academia Românã e epuratã. La Universitatea din
Bucureºti, un grup de veleitari face legea, alungând de la catedre profesorii inco-
mozi. Între aceºtia va fi ºi G. Cãlinescu, denunþat pentru viziunea lui esteizantã
ºi „reacþionarã“ de „studentul“ Vicu Mîndra în revista Flacãra. Se alãturã igno-
bilei campanii de presã J. Popper, I. Vitner, Leonte Rãutu º.a. Manevrând astfel
„opinia publicã“, cei citaþi obþin eliminarea de la catedrã a profesorului G. Cãlinescu,
care este numit totuºi director al unui institut al Academiei. Aici va fi supus unei
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permanente cenzuri din partea unui politruc, Mihai Novicov, pe care G. Cãlinescu
îl ironizeazã mereu, dar de care se teme evident36. La institut, profesorul este
mereu supravegheat de informatori ai Securitãþii ºi telefonul îi este ascultat în
permanenþã37. Colaboratori ai sãi sunt arestaþi (Dinu Pillat, arestat cu „lotul“ Noica)
ºi, la eliberarea acestora, G. Cãlinescu îºi ia riscul sã le ofere un loc de muncã în
institut (ca ºi altor persecutaþi ai regimului, de pildã criticului Vladimir Streinu).

Aceastã traversare a deºertului se încheie pentru G. Cãlinescu, într-o oarecare
mãsurã, odatã cu eliminarea grupului internaþionalist (având ca lider pe Ana
Pauker) din conducerea partidului comunist (de fapt, Partidul Muncitoresc Român).
Secretarul general, Gheorghiu-Dej, are pentru academicianul Cãlinescu o pre-
þuire aparte ºi intervine în favoarea acestuia, apãrându-l de adversitatea grupului
Rãutu38, de pildã cu prilejul publicãrii romanelor Bietul Ioanide ºi Scrinul negru.
Aceste douã romane sunt ºi terenul de exprimare a utopiei constructive în spirit
monumental a lui G. Cãlinescu. Eroul principal, arhitectul Ioanide, este, pânã la
un punct, un alter ego al autorului ºi se reîntâlnesc în roman unele pasaje din pu-
blicistica militând pentru urbanismul monumental ºi umanist al lui G. Cãlinescu.
Ambele romane pun problema monumentalului în cultura ºi civilizaþia românescã,
încheind astfel un ciclu de reflecþie care debuteazã în anii ’20, cum am vãzut, cu
articolul intitulat „Faza monumentalului“.

Ca ºi alþi oameni de culturã cu vederi de stânga, G. Cãlinescu ºi-a cultivat
iluzia cã regimul comunist este un regim al creaþiei ºi al cultivãrii maselor în
spirit umanist. De aceea, publicistica lui, în anii ’50 ºi la începutul anilor ’60,
este de cele mai multe ori una optimistã (de unde ºi schimbarea programaticã a
numelului rubricii sale din Cronica mizantropului în Cronica optimistului). Ca
un om de Renaºtere, G. Cãlinescu avea iluzia cã partidul comunist poate fi un
Principe colectiv, care sã ofere sprijin material ºi încurajare moralã adevãraþilor
creatori39. Aceastã iluzie, de altfel, a fost împãrtãºitã în acea epocã ºi de alþi
oameni de culturã, care au denunþat societatea burghezã din Occident ca fiind
una a mediocritãþii individualiste ºi au elogiat socialismul de tip sovietic (germanul
Bertold Brecht, francezii Romain Rolland sauAndrè Gide, care, însã, ºi-a rectifi-
cat, la un moment dat, poziþia, britanicul George Bernard Shaw, americanul Carl
Sandburg º.a.).

Vizitând Uniunea Sovieticã40, G. Cãlinescu ºi-a întãrit aceastã convingere,
vãzând imensele eforturi constructive de acolo (scriitorul nu avea cum sã ºtie ce
costuri uriaºe în vieþi omeneºti erau implicate. Nici în Occident aceste lucruri nu
erau înþelese atunci; abia odatã cu publicarea Arhipelagului Gulag de cãtre
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Alexandr I. Soljeniþîn, lumea occidentalã avea sã vadã ºi cealaltã faþã a monedei).
Cartea lui Cãlinescu, cititã nu de puþine ori prin lentila unui anticomunism care
ascunde, de fapt, perene sentimente antiruseºti frecvente la români, este intere-
santã ca reacþie a scriitorului faþã de realizarea ideilor sale despre urbanismul
monumental în alt spaþiu cultural ºi politic.

*

G. Cãlinescu ilustreazã prin destinul sãu individual drama unei generaþii
cãreia, dupã Marea Unire de la 1918, pãreau a i se deschide cele mai generoase
perspective de creaþie ºi de construcþie culturalã. Însã istoria a vrut altfel, oferind
celor mai proeminenþi oameni de culturã din aceastã generaþie o imposibilã
alegere: salvarea individualã (într-un exil autoimpus: Eliade, Cioran), acceptarea
morþii civile ºi a detenþiei pentru a se salva moral (cazul Pandrea sau Noica) sau
adeziunea la o lume care nu era conformã cu atmosfera de libertate ºi creaþie
culturalã în care aceastã generaþie s-a format.

G. Cãlinescu nu poate fi judecat în termenii acestei dileme existenþiale, deoarece,
punându-ºi creaþia sub semnul monumentalului, scriitorul a construit o utopie
personalã care, înþeleasã sau neînþeleasã de contemporani sau de generaþiile ulte-
rioare, subzistã ca un univers în sine. Prin aceasta, G. Cãlinescu a devenit mentorul
mai multor generaþii de tineri care, atunci când istoria a lãsat societãþii româneºti
un anumit spaþiu de toleranþã ºi libertate, s-au putut întoarce la valorile esenþiale
ale construcþiei culturale interbelice.
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