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Personalitate prot.erca. artist polivalent, G. Călinescu este, în secolul 

nostru, creatorul ee a reafirmat cu vtăria unor argumente, devenite peremp- 
toril, ce aparţin deopotrivă sferei artelor dar şi criteriilor conferite de spiritul 
eritic, snbsumate unei viziuni axiologice suverane, derivate dintr-o acută 
eonşt.iin tă teoretică, necesitatea re-constructiei culturii si 'civilizatiei romănesti 
pe coordonatele unor fundamente clasice. )nteresui nostru est de a da U;lii 
monumentale, culturii încă fumegoase de peste un secol (o .. ). Este vremea 

să discu tărn despre arte cu aprindere şi să le promovăm, să sedem, să pictăm 
şi să zugrăvim, să creăm (, .. )un secol de aur" 1. Există în programul propus 
şi susţinut de G.Că1încscll, de-a lungul mai multor decenii, un efort inf'ati- 

gabil în directia conştientizării culturale a contemporanilor, av,ÎnddreptfilliF- Iitate racordarea valorilor nationale la dimensiunea universaâtătii. 
Manifestindn-se plenar1n mai multe domen iii-- romuA{ poezie, teatru, 

istorie şi critică literară G. Călinescu a încercat să ump\6 prin creaţia sa 
cît mai multe goluri vizibile ale literaturii romane. Transpare în această 
tentativă vocatia de constructor a marelui artist, propensiunea spiritului spre 
coucret izarea În fapta mcmorahilă. i 
. O relaţie permanentă, de a dincime, sensibil comunicanLiJ, se stabileşte 
'intre ideile literatului şi cele ale publicistului, preocupat, În egal{t măsurii, de 
problemele artei şi de o viziune constructivă asupra civilizaţiei. O cunoaştere 
profundă şi pasionată a artelor frumoase, interesu 1 constant, ce'se desfăşoară 
de la dezbaterea teoretică la ahsorb l.ia în opera . romanescă şi, de aici, la 
pract.icarea lor În chip de "violol1 d'Ingres", include mai toate domeniile: 
arhrtectura, muzica, dansul, pictura şi artele decorative. Se impune astfel. 
idealul de uomouniuersale al lui Ci. Călinescu, înzestrat, dacă nu cu o plurali .. 
Late a talentelor, în mod cert cu o varietate a propensiunilor, eu o puternică 
voinţă de artă.»- pentrn a relua formularea teoY'eticianului Alois Hicgl 
orientată temerar spre desăvîrşire. 

Invocarea Irecveută jn textele călinesciene a termenilor de eultură şi 
civilizatie repune în discuţie o importantă problemă a filozofiei culturti. 
Chestiunea, mult dezbătută, la începutul secolului, de şcoala morfologică 

1 Cuuîni pentru inceput, "Jurnalul literar'! H1311, ur.L 
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germană, în cadrul căreia celehr itatea revine indiscutabil lui O. Spengler, 
cu studiul său Declinul Occidentului, se referă la relatia antinomică a termenilor 
de "cultură" şi "civilizaţie". Discutabilă, disocierea spengleriană, avînd la 
bază experienţa lumii occidentale, fixează civilizat.iei statutul de fază ultimă, 
anchilozantă, a unei culturi. La G. Călinescu alăturarea celor două concepte, 
uneori într-o analiză de sine stătătoare, ca în prelegerea Ciuilizaţie şi cultură, 
respinge al! initia ireconcilierea termenilor ca şi admiterea unei priorităţi 
a unui element aupra celuilalt, Pentn:l artistul român, raporturile dintre 
civilizaţie şi eu ltură nu pot fi decît interfer ente şi de condittonare reciprocă; 
civilizaţia reprezintă instrumentul material al culturii, care Ia rîndul ei, actio- 
nează asupra celuilalt factor, În s f'era expres iei, prin impunerea unui stil 
definitoriu: "Intr-o ţară înaintată, civilizaţia şi cultura merg mînă în mînă, ( ) 
ÎnCÎt un obiect de civilizaţie este în acelaşi timp şi un fenomen cultural ( ). 
Civilizaţia e un mod artificial de trai, valabil unioersal (s .a.), în vreme ce cul- 
tura e un fenomen concret (s.a.), care se situează în timp şi spatiu"." 

În concepţia lui G. Călinescu civilizaţia şi cultura .se Întîlnesc şi sînt 
puse în valoare de ideea de poli«, adică de aceea a construcţiei urbane. Ideea 
de construcţie transcende la Călinescu sfera concretă a materialului, fiind 
corespunzătoare unei orientăr i estetice generale ce se bazează pe delimitarea 
de natură. Construcţia propriu-ztsă, proiectată pe coordonate durabile şi mOIlU·· 
mentale este destinată a Înlocui, în spaţiul românesc, o civilizaţie mediocră 
şi perisahilă, de a depăşi cadrul unui autohtonism îngust, limitat la trăsăturile 
unui pitoresc balcanic, prin raportarea la modele civll izator ii exemplare şi 
universale. 

Valorile de claslcitate invocate insistent de G. Călinescu sînt cele oferite 
de monumentele Eladei şi ale Quattrocento-ului renascentist italian. Modelul 
elin considerat, desigur, nu în accepţia de moment istoric ci de obiect al filo- 
zofiei culturii, este privit ca o ipoteză morală şi, mai ales, ca o formulă umană. 
Ha portarea la Ela da, frecventă de-a lungul timpurilor, a dobîndit caracteru 1 
unui topos cultural ce dispune configurarea unor viziuni extrem diferenţiate, 
semnificative pentru structura spirituală a numeroase personalităţi (Goethe, 
Nietzsche, Paul Valery). Viziunea lui G. Călinescu se îndreaptă spre clasi- 
cismul apollinie al unei Elade ideale, ignorînd cel de-al doilea termen-e- 
dionisiacul al dihotomiei nietzscheiene asupra splritualitătii eline. El adoptă 
mai curînd mitul de descendenţă estetică winckelmanniană, al "sellinătăţii 
calme şi armonioase" a unei civilizaţii de o frumuseţe predominant plastică. 
Resurecţia Eladei ca normă de cultură şi civilizaţie devine motivul nostalgic 
de reeessio ad qruecitatem, pe care G. Călinescu l-a cultivat cu ostentaţie, 
accentuînd cu predilectie caracterul nealienat al unei spiritualităţi - în 
contrast cu cea a Europei moderne în care nu se produsese ruptura dintre 
individ şi societate, dintre diversele Iacultătt ale eului uman: "Adevărata civi- 
lizaţie este aceea în care e d ivinizată raţiunea umană ca În lumea greacă" 3. 

Mărturfsindu-şi adesea comuniunea de spirit cu urmaşii Eladei, "eu 
sînt grec", G. Călinescu propune o relnviere a valorilor atiee în planul cons- 
trucţiei monumentale. De aici îndemnul de a învăţa să trăim "greceşte" insem- 

2 Civilizatie şi cultură, in Aproape de Elada, ed. tngr, Gco Şerban, Bucureşti, 1985, p. 73, 
p.70. 

3 Serinul negru, Bucureştt, "Eminescu", 1977, p. 673, 
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n înd corectarea pragrnatismului excesiv şi or ierrtarea interesului spre elemen- 
tele ele civilizaţie şi creatie artistică. "Căci in formula sa elină, omenirea dădea 
spectacol» 1 li nui expozeu al opulen ţei construit insolent în mijlocu 1 unu i 
peisaj al nevoii".' Este ideea enu n tată şi repetată obsesiv în textele călines- 
eiene, Într-o simi l itu d ine frapantă a termenilor: "mi se pare că geografiile 
austere eu economie sobră ea Elad a, Sicil ia, etc, au adăpostit m.ari civilfz at.ii 
cu caracter universal ( ... ), duritatea soln In i a stimulat produ ctia artistică. 
Nu se poate vorbi de mizeria greeiJor antici" 5. G. Călinescu denunţă adesea 
individualismul prea accentuat al natiei, lipsa unor "bunuri comunale" il căror 
existenţă ar contribui la împlinirea "sentimentului cetăţii", premisa intemeie- 
rii unei mari culturi: "Trebuinţele noastre materiale sînt mici ("'): Însă 
nevoile spiritului sînt imense ( ... ). Sărăcia ori bogăţia sînt noţiuni În relaţie 
cu averea ohş tească ( ... ). Logica unei civilizaţii Înaintate este ca un scăpătat 
să cadă la un nivel cît mai ridicat (. .. ). Anticii construiau oraşe ca nişte su- 
perhe internate puhlice cu temple, haz ilici, foruri, terme, statui ( ... ). Oraşul 
antic era un palat, UIl bun C,OIIlUIWl.a" Cetatea determină existenţa să gravi- 
teze în jurul monu mentelor, iar cetăţeanul se simte solidar cu "lăcaşul co- 
mun" : "cetatea e hizuită pe comunitate, adică pe un colectivism moderat 
ce se cheamă spirit civic. Fiecare trăieşte pentru sine dar în cetate, fiind mîn- 
dru întii de cetate şi în al doilea loc de casa lui".' 

Monumentalul adev ărată deviză călinesciană' '>'C" justifică toate CIV1- 
l lzatiile constructive: "Popoarele nu dau niciodată faliment, tot ce construiesc 
e un cîştig, orice codire e o pierdere. Melcul e un dram de carne care lasă o 
adevărată pag odă, să. presărăm şi noi lumea cu coohilitle noastre: piramide, 
ohel iscuri, columne, arcuri de triumf, foruri, palate"." 

"Oniria" constru ctiv ă, proiectată în intervenţiile publicistice ale scriito- 
rului, ce anticipă de fapt ideile eroului preferat v- arhitectul Ioanide, delimi- 
tează chestfunile legate de problema civilizaţiei în planul Iormelor arhitec- 
turale. In acest sens concepţ.ia călinesciană se identifică eu oi/ee comună 
în teoria artei construcţiei potrivit căreia "arhitectura rezu măjîivil iza tîa" ''. 

Dintre toate artele agreate de scriitor, arhitectura ocupă.un loc central, 
dimensionat pînă la a dobîndi caracterul unui topos literar specific la G. Căli- 
nescu. Spiritul călinescian este atras spre însăşi esenta acestei arte, anume 
filozofia arhitecturii, potrivit căreia arhitectul şi Ioanide se confundă cu 
această accepţie a profesiunii- trebuie să fie mai mult UIl ginditor decît un 
tehnician, un modelator al civilizaţiei umane, capabil a dirija compunerea şi 
dezvoltarea unui mediu de viaţă. In acest sens, arhitectul se întîlneşte cu uma 
nistu 1 de eu ltu ră universală, care în cazul lui Călinescu este îllsuşi scriitorul: 
"Arhilectll l'a este orizontul pe care şi-l construieşte OInul, obiectivarea lui 
în ordinea peisagistică. Este cu ueputinţă să descrii omul fără a determina 
proiecţia morală În ordinea e'dilitară. El'go: un scriitor trebuie Sfl fie în anurne 
sens expert în arhitectură".1° 

4 G. Liieeanu, incercare în po/ilropia omului şi a culturii, Bllcureşti, .,Cartea Hornânească", 
1981. p. 18. 

5 Gil1il!zaţie şi w/tuI'ă, ed. cit., p. 76·· 77. 
o Bmwri comwwle, în Scrieri desp/'C artâ.BuGureşti, ,.Meridiane", 1 lH38/ voi. I.. p. J 51 1.53. 
7 Sentimentul cefâţii. în Scrieri ... , voI. 1. p. 148. 
8 Economia graluifuluÎ. în Scrieri ... , '.'01., 1, p. 156. 
o Gh. SElsărman, FUJlcţiune, spaţiu, arhiiiwtlll'ă, Bucureşti, "Meridian'i",l Dig, p. 42. 
10 Arhilerlllf'[l şi scrii/ol'lll, în SCl'ieri.." voI, 1, p. 231 



68 ALGERIA SIMOTA 4 

Definirea arhitecturii ca artă capătă, de-a lungul epocilor, formulări 
diverse în numeroase sisteme estetice sau filozofice, care accentuează după 
criteri! variate pe una sau alta din caracteristicile ei. In estetica heg eliană, 
de pildă, arhitectura ocupă un loc primordial ---- "ea este prima artă conform 
existenţei" 11 __ în sensul apartenenţei ei la stadiul primar, acela al artei 
simbolice. Nietzsche consideră arhitectura o artă clasică, apnllinică, spre 
deosebire de muzică şi pictură distribuite sferei romanficului, a dionisiacului. 

Pentru G. Călinescu, arhitectul este un clasic prin definiţie, prin însăşi 
natura faptei sale, care constă în delimitarea de natură, căreia îi opune cons- 
trucţia c- simbol al excluderii dezordinii minerale şi vegetale, al aspiratie: 
spre durabilitate şi permanenţă. Clasicitatea marii arte a arhitecturii şi filo- 
zofia ei raţionalistă implicită, nelipsită de accente de scepticism In cid sînt 
coordonatele esen tiale ale concepţiei arhitectului Ioanide. Simbolic, ceea ce 
G. Călinescu tinde să fundamenteze În domeniul Iiteratur ii, Ioanide visează 
să clădească În orizontul geometriei: figurarea unei Renaşterl româneşti 
pe temelii umaniste, clasice. 

Arhitectura este insii şi faptul are o deosebită semnificaţie în cazul 
lui G. Călinescu i-- arta prin excelenţă practicată de renascentişt ii italieni. 
Patria Renaşterii rămîne marea pasiune a spiritului călinescian,marcat 
definitoriu, În anii tinereţii (1922 ···1924) de orizontul marii culturi italiene. 
Italia însăşi este considerată o "patrie a arhitecturii", iar "aglomerarea urbană 
desenată pe planşeta Renaşterii devine o «cetate i) a mansuetudinii, a «bu nu- 
nilor comunale )}, a construcţiilor îndrăzneţe, de sfidare a timpu lui, spre 
deosebire de oraşele «tabere ;), paradoxal individuale" 12. 

Umanismul renascenttst italian l-a atras pe G. Călinescu şi prin cul- 
tivarea cu predilecţie de către mediile neoplatoniciene a ceea ee s-a numit 
"paradig·ma. platoniciană" 1Cl a arhitectului. Marsilio Ficino, Într-o delimitare de 
sorginte platoniciană, a fixat poziţia mediană a arhitectului Între speculaţia 
pur intelectuală şi execuţia practică. Arhitectura este arta ce se bazează pe 
"adevi'lrurile eterne" ale geometriei, adică pe "inteligibil" 14. De altfel, arhitec- 
tilor şi teoreticienilor italieni, de la Leon Battista Alberti la Andrea Palladio, 
le revine meritul unei restructurări umaniste a vechiului tratat vitruvian 
(prototipul manualelor de urbanistieă. nelipsit de pe masa lui Io anide), carac .. 
terizat initial prin tehnicism şi ernpir ism, căruia i se mîuzează elementele 
filozofiei renascentiste. 

Arhitectul devine atunci-un filozof  şi Ioanide se va prevala de această 
calitate desprins de contingent, susceptibil a formula o doctrină artistică 
personală. Semnificaţia construcţ.iilor.rlui Ioanide corespunde concept.iei sale 
estetlco-Hlozoîiee . potrivit căreia "etern era echivalent cu geometric" 15. 
El este preocu pat îndeosebi de emoţiile şi stările de spirit pe care operele sale 
arhitectonice le vor declanşa în receptori; caş'iarlritectu l imaginat de Paul 
VahI'Y, grecul Eupalinos din Medara, Ioanide include în arta sa nu doar 
constru ctia propriu-zisă, ci, mai ales, intenţia de a "elah ora emoţiile şi vibra- 

II Hegel, Prelegeri de estetică, Bucureşti, Editura Acadernlei , 1966, vol. II, p, 25. 
12 Mlrcea Zaciu, George Călinescu şi obsesia OccidclIIllllli,."Tl'ihuna", XV II ,1 973, nr, 11. 
13 Andre Chastel, Jirfâ şi umanism la Florenţa pe vremea lui Lorenro Magnif'i('l.ll, Bucureşt], 

"Meridiane", 1981, voL 1, p, 255. 
14 Ibidem. 
16 Bietul Ioanide, In Opere, Bucureştt, 5, p. 123 .. 
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ti ile sufletului viitorului contemplato r al operei sale" 1°0 Oraşul proiectat de 
Ioauide, Îllăiţ:at pe sugestia unui sistem gravitaţional riguros, la care concură 
euruihmi a şi sume/tia elementelor aboleşte imprevizibilul, incoerenţele, a 
căror aglomerare pune în pericol echilibrul unui suflet de geometru: "Co- 
loanele uriaşe, pilaştri i, cupolele înalţă sufletele şi le dau avint în munca 
diuruă. O coloană dă gînduri măreţe ca o pădure seculară ori ca o cataractă" 17. 

Starea contemplativă care îl exaltă şi il pu rifică pe om reprezintă însăşi 
finalitatea unor edificii arhitectonice; templul, biserica, a căror functie cu 
valoare universală, de celebrare a divinului, este pusă în evidenţă şi de Ioanide: 
"Ideea fundamentală a unei biserici este grandoarea, inspirînd sentimentul de 
respect pentru creator".lB Bazilica insolrtă a arhitectului, utopică in planul 
eoneretizăr ii practice, este semnificativă pentru formula artistică adoptată: 
.Toanide încru cişă pur şi simplu dan ii temple greceşti, prevăzind În punctul 
de încrucişare o cupolă ( ... ), Cu pola nu era Inaltă, ei ca o jumătate de sferă, 
şi Iăcu tă din hlocur i translucide de sticlă, cu o cruce zveltă şi curat liniară 
deasupra".19 Cupola de sticlă ee ar părea o erezie arhitectonică la o construcţie 
religioasă inculcă ideea. de a apropia universul prin transparenta acoperişului : 
"Bolta simbolizează tradiţional cerul, locul unde a luat naştere lumea ( ... ) 
dacă. s-ar vedea prin ea stelele, ai vedea în natură ceea ee altfel ai pieta"." 

Deseori edificiile au de suportat presiunea factorilor sociali şi a deter- 
rninismului istoric, care le modifiuăItt nc tia iniţ ială, "smullUl" arhitectonic pre-· 
destinat. Bazilica lui Ioauide îşi pierde destina tia ce o plasa în sfera specu- 
!âţîei spirituale şi acontemplaţiei pure, tiind transformată brutal În lăcaşul 
unei procesiuni şi a unui "autodafe", organizate de legionari. In aceste lmpre- 
ju rări, Ioanide trăieşte, ea părinte ce-şi pierduse copii L şi ca arhitect, înstrăinat 
de propria sa operă, drama unui "Meşter Manoh, duhlu"P Drama arhitectului, 
înstră'inarea de opera înălţată, este atcnuată însă de invocarea caracterului 
anonim, mult preţuit de acesta, al artei monumentelor : "arhitectura era arta 
la eare t.inea mai mult, fiindcă în aceast.ă specialitate biografia .itistului era 
aproape sau cu totul neglijabilă, .incit pu ţin îi păsa cine fusesi:l1BernillÎ sau 
Fontana, Mulţimile nu se opresc, în faţa unui monument ca!' să aplaudev.v 

Proiectul lui Ioanide dea constru i II n templu, idee ce înciîrează în sin e 
o intenţie elenistic,l, are în vedere tot efectul în planul cOl,Hemplativ ; prin 
fru.museţea lor suverani:\., templele provoacă un fior de uimire şi plăcere în 
faţa perfecţiunii: "La ce slujesc templele?, o ele dau un patos, excită su- 
fletul." :33 

Ca şi arhitectul Eupalinos ee transpusese în templul coustruit de el 
proporţjile unei fete din Corint, Ioanide este inspirat în proiectul său de fru,- 
Jlluseţ:ea staLuară a Indolentei Ioana Valsamaky 1"a1'[ara, Semnificativă 
este posihilitatea de a transforma funcţia iniţială, sacră, a edificiului Într-una 
artistică. Templul va putea fi folosit pentru concerte muzicale __ o destinaţie ce 

1. Paul Valery. Eupalivos sau arhitectul, vezi Gabricla N egreanll, Palll VaUry şi modelul 
Leonardo, Bucureşti, "Albatros", 1978, p. 60. 

l? G. Călinescu, Serillul neIJI'l1, ed. ciI" p. \),'). 
18 Bielul Ioanide, ed. cit., vo1. 6, p.194. 
19 ldem, p. 146. 
20 IdeIl1, p. 198, 
21 ldem, p. :318. 
22 Ser/nul ne,ql'l1, cd. cii., p, 487. 
23 Bielul loanide., ed. cii., vol. 5, p. 148. 
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trimite aluziv la calitatea de cintăreaţă a muzei inspiratoare. În replică 
Ioanide consacră memoriei fiicei sale un original mausoleu, transpus în sirn- 
holul transparent ee domină salonul de recepţie construit in acest scop. 
Prin templul imaginat pentru Ioana şi prin constructia dedicată Picăi, arhi- 
tectul "realiza mental dubla viziune a femeii din Amor sacra e amor profono 
de Tit.ian." 24 

Din proiectele şi edificiile realizate de Ioanide nu lipseşte niciodată 
ideea, semnificaţia unui corp arhitectural. Această semnificaţie trimite 
deseori, printr-un reflex apropiat de gustul artiştilor renascentişti, la motive 
extrase din modele literare. Mausoleul pregătit soţiei moarte a lui Hagienuş 
trimite cu gîndul Ia motivul lui Orfeu şi Euridike, grupul statuar În ansamblul 
său anulînd aprehensiunea provocată de necunoscutul morţii. Fîntîna arte- 
ziană, construită mai tîrziu de Ioan ide la locuinta sa, este un veritabil 
"instrument muzical-hidraulic" -- Întotdeauna melodia făcînd parte din con- 
cepţia arhitectonică. Cele o sută de jeturi, "distribuite În trei sisteme de cîte 
treizeci şi trei de tîşnituri fiecare, căzînd două cîte dou ă în semicerc şi alter- 
nativ" 25, par a conţine un sens criptic, tr imittnd la concepţia lui Dante din 
Divina Comedie. 

în general, Ioanide mizează. pe mari efecte de originalitate şi moderni- 
tate îndrăzneaţă, obţinute prin transpunerea unor idei arhitecturale de inspi- 
raţie renascentistă cu ajutorul unor materiale de constru cţie noi, proprii 
epocii. El introduce inovaţiile tehnice şi foloseşte betonul armat, pentru care 
recunoaşte valoarea de specialist a lui .Jean Pomponescu, rival veleitar şi 
prototipul arhitectului traditionalist lipsit de har. 

Concep tia lui Ioanide despre oraşul ca "edificiu unic" reia, într-o formă 
vag transfigurată, un topos frecvent în teoria artei din Quattrocento, expri- 
mat în formula "oraşul ca o casă mică".:o Des invocat de G. Călinescu, uneori 
în termeni evasiident.ici "oraşul e o casă colectivă" 27, vechiul topos, ce 
indica aspiratia către un nou ideal de civilizaţie, ridicat la o dimensiune mai 
umană, corespunde cu umanismul ariei lui Ioanide. 

în proiectul oraşului fictiv al lui Ioanide, se recunosc eu uşurinţă tră- 
săturile "eetă\:ii ideale", mult teoretizate de arhitecţii şi umaniştii Renaşterii, 
pentru care noţiunea, de "ideal" indica după sugestia platoniciană, elementul 
"unei realităţi l'a tiouahzabile" 28. Arhitectu 1 călinescian nu rămîne străin 
nici de viziunea propusă în Quattro libri di arcbiieiiura de genialul artist ita- 
lian Andrea Palladio, de care îl apropie nu doar spiritul atenian redescoperit 
În monumentele din Vicenza, ei, mai ales, imaginea estetizantă, frapant sce- 
nografică, la care concură şi efectul iluziei perspect.iv ale asupra spaţiului 
urban. Bucureştiul din Bietul Ioanide capătă în acest sens, trăsăturile unei 
scene de teatru, imagine ce corespunde concepţiei generale a prozat.orulu i 
asupra lumii şi vic[.ii văzute ca iheairum mutuli, Din "cetatea ideală" a lui 
Ioanide nu lipseşte marea piaţă, în care va construi bazilica, palatul municipal 
şi, in centru, turnul campanilei ce particularizează întreg ansamblul: "Din 
anume părţi ale capitalei, campanila lui Ioanid e Începea să se vadă prof ilată 

24 Op. cit. vol. 6. p, :3ti6. 
25 Ser/nul negru, ed. cit., p. 'l20. 
26 Grigore Arbore. Cetatea ideală, 
27 G. Călinescu, Civilizaţie şi cultură, ed. 
28 Grigore Arbore, op, cit., p. 37. 

"Meridiane", 19'78, p. \)2. 
p.74. 
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pe cer, asemenea turnului Palatului Comunei din Florenţa sau a turnului 
del Mangia din Siena" 29, 

'Programul urhanistic al arhitectului Ioanide urmăreşte a transforma 
cetatea lui Bucur Într-un "oraş linear, care să dezvolte o semnificaţie morală ( ... ) 
să constituie un edificiu unic, ca un poem finit," 30 "Conştiinţa edilit.ară" a 
eroului romanesc o reflectă pe aceea a scriitorului însuşi, ale cărui intervenţii 
publicistice erau concordante cu ideile şi preocupările specialiştilor vremii, 
legate de reorganizarea şi sistematizarea Capi talei. 

Arhitectul şi eseistul G. M.Cantacuzino, ale cărui cărţi fuseseră apre·· 
ciate de criticu] G. Călinescu, aduce În discuţie proiectele, mult dezhătute în 
perioada interbelică, referitoare la transformăr ile urbanist.ice ale Capitalei. 
Pornind de la constatarea generală că Bucureştiul "a păstrat încă acea iubire 
a efemerului şi a improvizatului caracteristic satului" 3\ publicistul pune în 
relaţie problemele urhanistice cu exigen tele unei vieţi sociale tot mai com- 
plexe şi cu cele impuse de progresele tehnicii. Sensul mai general-abstract 
al transf'ormărilor preconizate nu este pierdut din vedere. " ° capitală este un 
mare punct de acord între cetăt.i, un pretext de unitate sufletească" 32. Impe- 
rativul lui Ioanide este la unison eu cel al specialişt ilor propriu-zişi: "Oraşul, 
Il-avem încă oraşul!". Parte din ideile arhitectilor români referitoare la 
estetica străzii şi, În mod special, la reprciectarea Căii Victoriei se pot identifica, 
desigur într-o formă snnholică şi Iantezistă, şi În programul edilitar al eroului 
călinescian. in proiectul său, în Calea Victoriei se aliniază şiruri de clădiri egale, 
a căror varietate era punctată de prezenţa pilaştrilor şi a şirurilor statuare. 
Lipsind un fluviu. care să acompanieze solemn arhitectura, se realizează o 
compensaţie prin distr ibuirea . unor jet d' ea u-uri în pieţele de la întretăierea 
arterelor principale. Privirea hiper-critică a lui G. Călinescu asupra capi- 
talei interbelice nu poate face abstractie de unele schimhări evidente, care 
modifică definitiv fizionomia oraşului. în consens, desigur, cu imodernlsmu l 
programatic ee marchează primul roman al scriitorului, Carteaiunţii, oraşul 
revăzut de Jim Mar inescu la întoarcerea în ţară poartă însemiţle înnoirilor 
arhitecturale radicale, ce Iac posibilă analogia, Ilatantă la acesj nivel, cu mega- 
lopolisurile străine: "Bucureştii i se pătură uimitor de modernizati, Nume .. 
roase construcţ.ii moderniste presărau oraşul cu pu nt.i de ivapor şi cuburi 
albe. Palatul Asigurăr ii Generale se ridica În chipul unui masiv de sare bahi- 
Ionică spre cer, transformînd bulevardul, împreună eu palatele Ciclop şi Lido, 
în arteră de mare metropolă ( ... ). Micul zgîrie-nori în fier şi blocuri de piatră 
al Palatului Societăţii de telefoane aruncase pe porţiunea strîmtă a Căii Vic- 
toriei o umbră de Broadway." 03 Capitala lui G. Călinescu ducea lipsă. În 
contmuare, de monumente, de un Teatru Natioual, "de pieţe enorme de palate 
masive, de străzi bine arhi tecturate, ca să dea impresia unui tot" 34, Într-un 
ansamblu solar, clasic, nelipsit "de candoare, căci sîntem aproape de Elada" .36 

20 Bietul Ioan/de, ed. cit., vol, 6, p, 305. 
30 Bietul Ioanide, ed. cit., voI. 5. p. 91. 
31 G.M. Cantacuzino, O capitală. în vo1. Izvoare şi popasuri, Bucureşti, "Eminescu", 1977. 

p. 331. 
32 G.M. Cant.acuzino. op. cii., p.332. 
33 Car/ea nunţii. in Opere, Bucureşti, E.P.L., 1965, voI. 1, p. 66. 
34 G. Călinescu. Capitala, in Scrieri ... , voI. I, p. 159. 
35 Ibidem. 



Ioanide 51:', pronunţă împotriva occidentalizării grăbite, a hnitaţiilor 
superficiale, dar şi a pitorescului tradiţionalist. "AhuZlll de grădină", prelun- 
girea Bărăganului În cetate îl neliniştesc. La fel, crepusculul ce insinuează 
scurgerea ireversibilă a timpului, mişcarea ciclică a universului, la o dimen- 
siune strivitoare, inhibantă asupra unui homo aediîicans : "Bucureşti.tI 1 e un 
maidan de unde revolutia aşt.rilor e prea spectaculoasă. Sînt bătrîn, dinamica 
cerească mă nelinişteşte, îmi dă senzaţ.ia de a fi veşnic în călusei. Caut otizon- 
turi acoperite, care să-mi dea iluzia a sta pe un teren ferm ( ... ) sînt arhitect ca 
să construiesc am nevoie de o speranţă minimă, vederea aceasta o învîrt.ir ii 
mă demoralizează." 3 

Accentele critice ale lui Ioanide la adresa civilizaţiei romăneşfi.vaceleasi 
cu ale publicistului G. Călinescu, marchează trăsăturile şi limitele acesteia. ,. 
caracterul improvizat, perisabil, Iipsa perspectivei pentru viitor, lacuue ce pal' 
nu o. dată, a descuraja sau cel puţin, a scinda elanul constructiv al arhitectulu i : 
"se luptă în mine două porniri contrare: una de a construi fără nici o preocupa- 
re de utilitate, alta de neîncredere în viitor. Toată lumea asta suferă de o 
panică Iatentă, se teme de actele eurajoase, ca şi cînd ar aştepta un cutremur 
care să dărîme totul. Biserica e aşa de mică. Civilizaţia noastră e făcută pentru 
a fi purtată oricînd pe spinarea calului, nimeni n-are curajul de a pune 
piatră peste piatră şîa întemeia ceva solid." 37 

Adevărata desfăşurare a potentelor creatoare' ale lui Iuanide devine 
posibilă în socialism, cînd arta constructorului se concretizează în edificii 
impresionante, în care funcţionalitatea şi esteticul se îmbină desăvîrşit, Pre- 
Iacerile societăţii şi ale timpului devin un comaudarneut moral de la care artis- 
tul nu se abstrage; concepţia lui se modifică, se îmbogăţeşte: "Dialectiea ist.o- 
riei ne împiedică să construim în stil grec saugotic. Tehnica modernă, igiena, 
desfiintarea diferenţelor de clasă ne-au adus pe toţi săadoptăm acest stil neo- 
clasic simplu, solar, social, universal, cu discrete nuanţe naţionale şi indi- 
viduale:' 38 

Ioanide încearcă acum să anuleze "vidulmonumentului .sfidător", int.e- 
grîndu-se unui corp de constructori, alături de care va ridica edificii menite 
"să depăşească suma utilităţilor individuale, să vorbească in viitor".S9 Noua 
etapă Istorică îl face să. reactu alizeze visul său despre o e i vi l izat.ie durabilă, 
clasică. Lecţia de artă a vechilor culturi este pern'lanent .invocată. Palatul 
Cultural, înălţat pe colonade monumentale, străjuit de două statui ce imhinau 
"gta"ţia praxiteliană şi forţa michelangiolescă",40 simbol izrnd tineretea, ansam- 
hlul ele hlccu ri ale unui cartier muncitoresc, pieţele eu havuzur i, totul convinge 
de forţa plenară a geniului arhitect. Edif'iciile construite din materiale nobile 
elimină urîtul şi dizarmoriia, prin subordonarea priveliştii naturale legilor 
geometriei. Din rat.iuni estetice spaţiile arhitectonicesqdmbogăţesc cu fîntîni: 
"acestea sînt nişte instrumente muzicale, eli care trebuie să infiorăm sufle- 
tele, sti le dăm gînduri celeste". 41 
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30 FJiciu/ Ioan/de, ed. cii .. voJ.5, p. 9, 
3'i Bielul Ioan/de, ed. cit .• vol. 5., p, 91.. 
a8 G. Călincseu, "Frumosul 1.lrlluhli" şi "uritul [)"wl!o.mlui ", in Scrieri, .. , voI. 1, p. 24:3. 
39 Scrinul ne.qm, ed. cit., p. 266, 
40 Idcm p. 249. 
41 Scrinul negm. ed, cit., p. 99. 
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Înru dit ă eu arhitectura este pentru G. Călinescu mu zica, arta abstractă 
în ea re descriptia şi argu menta tia sînt aboli l.e, iar sentirnentu I expri mat tot 
atît de iuefahil ca Tn poezie produce asupra oamen ilor. () .,euforie specifică. 
incoercihilă şi de UJl ordin f'oarte savant.";" 

Humanele lui G. Călinescu abundă in e['oi melomani, mu lţi prar-ticînd 
muzica eu reale calit.ăt.i iuterprctat.ive, apropiiudu-se prin aceasta de romanele 
lui Th.Mann i ale FI. Papadat-Bengescu . Legrltura puternică între arhit.ec- 
tu ['ă şi muzică, intre geometrie i sun et.e, ambele avînd o Influenţă identică 
asupra spiritului. () stabileşte Ioanidc, ca re "se înf'lăcăra" pr-intr-un .,exercipu 
de geometrie acustică in vederea planu rilor arhit.ect.onice, şi pentru coloanele 
dorice cînta din Bach, iar pentru cele iouice din Mozart":"l 

Puritatea de prirrr rang o ofr.rămu z ica instrurnent.ală, eu predilectie reper- 
tor-iul întocmit din compoziţii clasice şi preclasice ale "maeşt.riloI' eu peru că 
din secolele XVll şi XVIII'·.J4 Ioauidc prerert mai ales Preuult ul lui Ant.onio 
Vivaldi. com pozit.ie "de o jale ahstractă":", pe care o interpretează () dată 
acorup an iat la pian ele Filip. realizînd împreună un duo desăvrrsitv Hergot 
fascinează pe micii săi pacienţi cîntînd /\dagqÎo de Bach, iar Ot ilia, eu o rnîn ă 
"obişnuită cu fraza clasică ( ... ) pasionată în geometrie",4G interpretează abia 
întoarsă de la Paris compoziţia lui A. Corelli, Folies d' Espa!ltle, bucată muzi- 
cală "de o nebunie rezonahilă şi decentă" 47. 

Dacă la H. Papadat-Bcngescu muzica e o plăcere cultivată de mediile 
aristocratice şi mondene, eu o 1111 an tă de snobism, la G. Călinescu eroii practică 
această artă ca o dovadă de int.electu a lizare extremă a spiritului, de fineţe 
sufletească şi rafinament estetic. Există în preferin ţa pentru muzică din nou 
() căutare a echilihrulu i sufletesc, a deplinei armonii proprii clasicismului elin: 
"Daeă antici j au aşezat muzica su hlimă în astre este fi ind căşi .. au dat seama 
de firea ei str ict nnecauică si de beatitudîllea pe care sistematizarea senza- 
ţiilor o are asupra informit;{ţji stărilor noastre psihiee".48 1. 
'MuzÎea cea mai eJevatii rămîne eea strict instru rnelltală, neatterată de sen· 
zua1italea vOcii umane. În eazuJ muzicii vocale atnwtia mergi:;1spre cea inter- 
pretaLă de băieti ea în celebra seulptură a lui Luca dell,y J-l6bhia.Foişol'ul 
cin lâre(ilol' al căror glas este cu totu I pu l', expurga l de sentimentalismul 
voc:i10l' ferninillc. :Matei Hadu Basarah, la doisprezeeel ani, interpretează 
în catedrală lUI preludiu de Bach, aeompaniincl ol'ga cu "lui glas bilieţesc de 
rnezzosoprano ( ... ) de o puritate remarcabilă neutru ca un StlllCl. de violă".40 
Instrumentele de prim rang sînt vioara, org'a, davecillul i flautul, mai putin 
pianul, compromis parcă de o întreagă literatură a dramelor sentimentale. 
Ioanic1e preferă vioara. Leon Cornescu i Filip sînt virtuozi elaveeinişti, Pas- 
calopol petrece rafinat eîntind la flaut. Perfecţ.iunea unei interpretări poate 
ridiea uneori calitatea unei hucăţ.i muzicale mediocre. Un CÎnLec propriu 
repertoriu lui de har, serenada c1'eolă "Ay, ay, ay" de Osman Perez Fereire, 

42 G. CălInescu, in/re Ilwz,ică şi poezie. 1n Scrieri .... voI. 2. p. 40. 
4;> Scrinul ne!ll'U. ed. cii .. p.lO:]. 
44 Sţ'alnri pentru f}rcmur! de război, in Scrieri ... , voI. 2, p. 38. 
41, Idem, 
41l Bni!lwa Ofilie!. ed. cit.. vo1. 4, p. HH. 
47 G. Călinescu, Opere, Bucureşti, "Minerva", IH82, vot Hi, p. 4!J2. 
48 Em. Ciomac, Viaţa şi oper(( lui R. Wagner, în Scrier;' .. , vo1. 2, p.32. 
49 SCl'irml negm. ed. ciI., p. 351;' 



cîntat.ă la un instrument popular ca acordeonul, devine în interpretarea unui 
bun muzician, Matei Hadu Basarab, ° mostră de ° rară puritate, ca o "piesă 
de Bach sau de Haendel", de mare efect la Înmormîntarea Catiei Zăuoagă. 

In cazul eroinelor, muzica e un prim indiciu al temperamentului de 
artistă şi o mod al itate de catarsis a pasionalităţii. Turburată de răută ţile 
Aglaiei Tu lea, Ot.llia se retrage la pian cîntînd "cu multă delicatete" şi 
"austeritate tehnică" 50 un vals de Chopin : Caty Zănoagă îşi hemolizează 
pasiunea pentru un iubit îndepărtat interpretind din Scarlatti. Muzica, vor- 
hind direct sufletului, transfigurează eroul pu nîndu-I Într-o lumină nouă, 
neaşteptată. Placida Ioana Valsamaky Farf'ara capătă contururi de statuarie 
antică, eu linii calme şi pure în contact cu muzica. Compoziţiile lui Haendel 
şi Bach o transfigurează pe Mini .Jluminînd-o şi eteriztud-o (".). Tot ce era 
Încă negeometric şi nesirnf'onfc În ea se rectifica în curgerea muzicii şi se 
sublima".» În sfîrşit, muzica ca posibil itate de ordonare a haosului congenital, 
a subconştientului "stîrneşte în noi nu instinctele, ci gîndurile în formă ine- 
fabilă", fiind "o artă echivalentă în adîncime cu filozofia din planul discursiv" ,52 

Foarte apropiată de muzică este arta coregraf'ică, de fapt "Ull comentar 
plastic al acesteia".5" Baletul se Înrudeşte de asemenea eu arhitectura consti- 
tuind aplicarea "geometriei În mers".54 Dansul reprezintă un limbaj artistic 
autonom capabil a exprima gînduri înalte şi sentimente profunde, cu nimic 
mai prejos decît poezia, în această privinţă. Dintre ero inele artiste ale lui G. 
Călinescu, Cucly Iahlonski se dovedeşte o balerină. desăvîrşită, pentru ea dan- 
sul reprezintă modul propriu de exprimare a sufletului. Cucly, observă Ioanide, 
este tot atît de "vihrantă ca fîntînile mele, ea şi muzica laolaltă constituie un 
limbaj clar ea al lui Shakespeare"." Ca la orice artist, G. Călinescu notează 
şi În cazul dansato arei necesitatea unci anumite "ohiectivări" a expresiei 
artistice. Interpretarea halerinei traduce un patos şi o participare emoţională 
neegalată, dar recordul nu poate fi repetat fără primejdia unei epuizări. E 
necesară o anumită mecanizare profesională oare să ferească sufletul de uzură. 
Ceea ce realizează Cucly rămîne un spectacol unic, irepetahil. Holul Odette- 
Odillia este transpus de Cucly, avînd în vedere diferenţele specifice celor 
două eroine ale lui Ceaikovski, eu () inteligenţă artistică extraordinară, spec- 
t.acolul, În ansamblul său, lăsînd impresia că "balerina era o forţă superioară 
de viaţă, atingînd nivelul cel mai Înalt al frumosului". 6<1 

Eroii călinescieni, fiind In majoritate intelectuali trecuţi prin cultură, 
au dobîndit prin frecventarea operelor de artă un gust deosebit de rafinat. 
Existenţa lor se estetizează, ambientul cotidian exprimînd gradul de cultură 
atins. Arta de a decora un interior trădează deseori filozofia personajului sau 
în orice caz, preferinţele estetice. Eroul din Cartea nuntii În acord eu moder- 
nitatea programatică a romanului, preferă un cadru luxos care să răspundă 
dezideratelor sale estetice. Jim doreşte, şi realizează apoi, un interior de un 
mod ernisrn frapant influenţat de design-ul şcolii Bauhaus : "Voia pereţi netezi, 
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50 Enigma Oliliei, ed. cii., vol, 3, p. 47. 
51 Ser/nul neqru, ed. cit., p. 183. 
52 G. Călinescu, Despre muzică, În Scrieri , vol. 2, p. 4,1. 
53 G. Călinescu, Lacul lebedelor, În Scrieri vol. 2, p. 4!l, 
54. G. Călinescu, Kiev, Moscoua, Leningrad, Bucureşti .• ESPLA, H149, Il. 100. 
55 Scrinul negru, ed. cii., p. 663. 
56 fdem, p. 666. 
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luminati din colţuri de sub plăci ascunse de st.iclă, fotolii confortabila de 
nichel, foarte în el in a te pc spate, ca scau n ele de clinică, mobile joase, masive, 
geom etrice". 5 7 

Rafinamentu l lui Ioanide depăşeşte acest nivel, interioarele acestuia 
dezvăluie îmbinarea perfectă a planurilor geometrice cu elemente decorative 
de stiluri diverse. Înu n.a din locuinţele sale, biroul are o boltă acoperită cu un 
mozaic bizantin, peretii sînt tapetati eu rafturi pline cu ediţii rare sau gravuri 
după monumente arhitectonice celebre. AIUt dată, spectaculos şi plin de 
fantezie, Ioanide îşi va ridica o locuinţă originală, un "cottage" din lemn, în 
stil caliîornian, ee îi oferea elin plin voluptăţile simplităţii, În Scrinul negru. 
casa lui Ioanide este ele un rafinament extrem. Intrarea aminteşte puţin de 
"aceea a lui Goethe ele la 'Veirnar".'" În interior o încăpere ce serveşte de su- 
fragerie îmhrnă încin.tă Lor stilul li nui arhondaric cu mobilierul occidental: 
fotolii Louis XVI, îmbrăca Le in Au busson veritabil. In curte, arhitectu 1 
realizase o adev ăra tă "ro utana Trevi". 

Interiorul lui Pascalopol aminteşte atit lumea Orientului, prin armele 
turceşti expuse pe pereţi, prin vasele şi ţesăturile ee decorează încâperea, 
cît şi Occidentul, prin pînzele aduse elin Germania. Locu iuta de la moşie 
este adecvată mediului : aici elementele rustiee, obiectele ele artă populară 
autohtonă sînt distribuite cu gust şi sobrietate. Saferian Manigornian duce o 
existentă în care lucrurile de artă (covoare.opicturr, sculpturi, etc.) ocupă 
locul principal, fiind uneori o marfă dar, mai ale, un prilej de deleci.are. Fiica 
acestuia, Su ltana are geniu în comerţul cu obiecte de artă, ob ţinînd rezultate 
miraculoase din îmbinarea cunoşt.intelor de natură artistică eu aptitudinile 
n egnstoreşti. 

Cu toţii Ioan ide, Saf'erian, Hagienus, Demirgian au un spirit 
posesiv aproape su perstrtios în pr ivin ţa valorilor de artă pe care le detin. 
loanide "îneerca părerea de rău a pictorilor de a se despărti de tablouri şi 
adesea visa utopic S:J distrugă pe proprietari şi să confişte imobilele construite 
de el." 59 Demirgian Babighian cade în extaz în faţa oricări tablou, sensibili- 
tatea lui vine în conflict cu elementara condiţie a c(mrţlllui, Încît du pă 
vînzare perpetua vizionarea operelor plastice la noii posesori. 

Romanele lui G. Călinescu sînt opera. unei pel;sonalităţi îmbibate de 
cultură ee realizează în actul creaţiei () descărcare a 'cunoştinţelor cumu late 
din arta tuturor timpurilor. Heferinta foarte hogată la fenomenul artistic 
în diversele ipostaze arhitectură, muzică, dans, plastică imprimă roma- 
nelor sale o valoare estetică şi o originalitate deosebită, cu totul particulare în 
literatura română. Unghiul de vedere al lui G. Călineseu asupra a ceea ce ar 
putea reprezenLa un sistem personal asupra artelor frumoase nu este niciodată 
acela al specialistului, cantonat între limitele unei estetici normative, În 
general repudiate de artisL. Viziunea sa, mult mai largă, este aceea a omului 
de cultură, de tip umanist, ce se prevalează de libertatea de a stabili între 
arte relaţii inedite, în afara cadrelor istorice rigide şi ignorînd clasificările 
normative. 

[;7 Cal' lca lIunjti, l'd. cii., p. 63. 
68 Scrinul negru, ed. cii., p, 02 
69 Biei ul j oanide, ed. cit., '01. 5, p. 15 



En fnisant int erferer la culture ct la civilisatlon .. les d eux t.ermes de la 111Orphologie 
de la culturc. dans I'idee de poli", G, Călinescu ressuscite la vieil le lIellade cornmc norme de 
la constructton urhanist.e "monumentale" ele la "cit6" moderne, C'est I'art de l'nrchitectu re qui 
deviel1t un ventable topos lrtteralre chez Căltnescu, nen nmoius dl'l'initivement passioue par le 
Qllaltroccn!o Italien. L'archltecte Ioanidc, philosophc et .g(;ofl1(;tre, esprit contemplatif et llLo- 
pique, est cn mell1c l.ernps le constructeur des valeurs universclles. classiques, dans la capitale 
rouma inc. Les arts apparent es la musique,la danse, la plastique bien rrequentes par les 
heros de ccUe prose Intc llcctuelle, lentent aussl un equrlibro ct une harmnn!e d'un classiclsrne 
renouvcle. 
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(" CALINESCU LES AHTS ET L'(:CHJ\AIN. 

RESUME 


