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Paginile de față încearcă să ofere o sinteză asupra activității publiciste a lui George 

Călinescu din perioada 1921-1927, urmărind promovarea culturii italiene în România. Se face 

remarcat încă din timpul studenției, întocmind cinci lucrări de seminar sub îndrumarea 

profesorului Mihail Dragomirescu: Duiliu Zamfirescu – Gethsemani, Nicolae Filimon – 

Nenorocirile unui slujnicar, Calderon – Judecătorul din Zalamea, Al. Russo – Cântarea 

României și G. Topârceanu – Balada chiriașului grăbit. Deși ar putea părea scrieri mediocre, 

lipsite de personalitate, ne ajută să anticipăm evoluția sa spre maturizarea critică. Parcursul 

tânărului Călinescu va fi marcat de figura profesorului său, Ramiro Ortiz, un personaj esențial 

în conturarea raporturilor culturale italo-române, pe care îl va întâlni la sfârșitul primului an 

universitar: „de atunci am rămas prieteni, există o anume înclinație sufletească ce face ca cineva 

să intuiască în altul un suflet apropiat”, menționează Călinescu în numărul 3 al revistei Roma din 

1933. 

Pe spațiul românesc, se poate vorbi de o mișcare italienistă încă din vremea lui Ion 

Heliade Rădulescu și a lui Gheorghe Asachi, acesta din urmă fiind primul român care 

colaborează la un periodic italian (Giornale del Campidoglio), cu sonetul In ocasione del volo 

aerostatico dell’illustre Donna la signora Blanchard. Până la fondarea revistei culturale Roma, 

difuzarea culturii italiene se realiza cu ajutorul revistelor Curierul românesc și Albina 

românească, însă, odată cu sosirea italienistului Ortiz în București în anul 1909, limba și cultura 

italiană se vor bucura de o promovare intensă. Limba italiană este introdusă în cadrul Facultății 

de Litere a Universității din București cu ajutorul a trei personalități: filologul Ion Bianu, 

istoricul Nicolae Iorga și Ovid Densușianu, responsabilul catedrei de Filologie Romanică. 

Dorind un profesor nativ de limbă italiană, un specialist în domeniu, Ion Bianu apelează la fostul 

său profesor Pio Rajna, care îl va recomanda pe tânărul Ramiro Ortiz. În jurul anului 1921, 

Ortiz înființează Seminarul de literatură italiană, pe post de asistent fiind numită Anita 

Belciugățeanu. De asemenea, organizează și o bilbiotecă a seminarului, locul în care îl va întâlni 

pe George Călinescu. În numărul 3 al revistei Roma din anul 1933, Călinescu mărturisește: 

„eram înscris la alte materii, nu asistam decât ca observator la seminarele și cursurile de italiană, 

fugeam de la examene, și cu toate acestea eram socotit ca ceva inerent specialității, ca un 

element de marcă ce nu poate lipsi”. În ceea ce privește relația pe care a avut-o cu Ramiro Ortiz, 

George Călinescu ne ajută să îl vedem ca pe un intelectual care privește literatura neolatină atât 

sub aspect filologic și istoric, cât și sub cel estetic. Ortiz avea capacitatea de a întreprinde studii 

comparative, având ca punct de plecare literatura română și italiană, provențală și portugheză, 

spaniolă și franceză. Ajuns în România, a întocmit lucrarea de comparație Per la storia della 

cultura italiana. Reușește să zugrăvească un tablou al literaturii române în Giornale di politica e 

di letteratura, trecând în revistă publicații (Convorbiri literare, Vremea, Viața literară etc.), 

poeți și prozatori români. 

Când Ramiro Ortiz pășea pe pământul românesc, cunoștințele noastre de limbă italiană 

erau limitate. Dezvoltarea limbii italiene se datorează creșterii numărului italienilor, ceea ce a 

determinat și înființarea primei librării italiene, despre care aflăm din aceleași pagini ale revistei 

Roma: „În parterul unei albe babilonice construcții moderniste de pe Calea Victoriei, librăria și-a 

așezat rafturile sale masive cu frontoane clasice, pline de cea mai multicoloră și voluptoasă floră 

a tiparului italian. Câteva exemplare de ceramică, un candelabru în sticlă venețiană, obiecte de 



piele bătută cu flori dau acestei încăperi fastuoase un aer de anticărie de pe Via Babuino și 

Piazza di Spagna din Roma”.  

Spre sfârșitul anului 1920, Ramiro Ortiz începe pregătirile pentru editarea revistei Roma, 

revistă destinată culturii italiene, primul număr apărând în ianuarie 1921. Până în anul 1927, 

revista va apărea lunar, apoi, până în 1933, va fi publicată trimestrial, anul 1933 coincizând cu 

plecarea lui Ortiz la Padova. În martie 1921, George Călinescu va debuta ca traducător cu un 

fragment din Decameronul lui G. Boccaccio: nuvela lui Nastaglio degli onesti. Mai târziu, 

George Călinescu primește rubrica Cronica literară sau Cronica italo-română din revista Roma 

în care va publica informații cu privire la cărți italiene sau conferințe ori articole despre literatura 

Italiei. Spre exemplu, în primul număr al revistei, din 1924, conturează imaginea lui Luigi 

Pirandello în articolul intitulat Pirandello și pirandellismul, considerându-l pe marele autor a fi 

al doilea umorist după Panzini. Umorismul său crud, nemilos, plin de cinism și de tristețe, afirma 

criticul, îl determină pe Pirandello să se înalțe în literatura de circulație universală, menționând 

că de la Leopardi încoace nimeni nu a ilustrat neîncrederea în realitatea vieții ca Pirandello. 

Scrierile pirandelliene își pierd înțelesul pentru noi dacă nu sunt privite în lumina ideologiei 

autorului. De asemenea, George Călinescu alcătuiește o interpretare a operelor autorului italian. 

Elaborând prima premisă – „nimic nu există în sine, totul este o iluzie a noastră” –, George 

Călinescu încadrează literatura lui Pirandello printre scrierile ficționale, iluzorii, care își cuceresc 

dreptul la realitate, amintind opera Il gatto, un cardellino e le stelle. Observând subiectivismul 

sufletesc al autorului, eroii săi înguști, triviali și meschini, criticul susține că opera pirandelliană 

constituie „cele mai fine și mai intelectuale pagini de analiză psihologică”. 

În ceea ce privește teatrul, „eroii pitandellieni nu au realitate proprie, ci una relativă pe 

care le-o împrumută autorul, societatea sau propria lor credință; au atâtea realități câte puncte de 

vedere sunt”. În acest sens, dovadă ne stau operele  Așa este (dacă vi se pare) și Șase personaje 

în căutarea unui autor. Dacă prima lucrare amintită are un caracter filosofic, în cea de-a doua ne 

confruntăm cu o lume gândită, care își cere dreptul la viață. Personajele pirandelliene se află într-

o continuă luptă cu realitatea, cu societatea, astfel teatrul lui Pirandello devine un „teatru al 

neînțeleșilor, singuraticilor”. Teatrul lui Pirandello nu trebuie considerat o formă de teatru aparte, 

ci o lume specifică, un conținut al dramei pirandelliene, fiecare individ fiind rezultatul percepției 

celorlalți.  

O altă figură literară de care se ocupă George Călinescu în paginile revistei Roma este 

scriitoarea Sibilla Aleramo, prezentând pe scurt romanul Una donna, una dintre primele scrieri 

autobiografice feminine din literatura italiană. Opera ilustrează mustrările scriitoarei aduse 

societății, cititorii putând astfel urmări suferințele și nedreptățile unei ființe din punct de vedere 

social, dar, totodată, și o imagine a condiției femeii în secolul al XX-lea: „și cum poate deveni o 

femeie, dacă părinții o dau neștiutoare, slabă, nedesăvârșită unui om care n-o primește ca pe 

egala sa, care uzează de dânsa ca de un obiect ce-i aparține...”. 

În numărul 4 al revistei, George Călinescu ne prezintă portretul lui Adolfo de Bosis, poet 

italian din epoca dannunziană, aproape necunoscut pentru străini, iar „în gura italienilor a fost 

aruncat abia după moartea sa”. Călinescu era de părere că sufletul lui de Bosis se îndrepta mereu 

către frumos, fiind liber de preocupările materiale. Spre exemplu, aflăm că în 1895 își risipește 

averea pentru a scoate o revistă literară  ilustrată de pictorul Giuseppe Cellini. În paginile 

revistei aveau să apară Le vergini delle rocce de G. D’Annunzio, Itinerario verso i paesi 

dell’Etiopia de E. Scarfoglio, Poemi conviviali de G. Pascoli. Prin discreția sa, De Bosis nu s-a 

putut bucura de gloria publicului, rămânând în umbră. Ruinat din punct de vedere financiar, 

încearcă să se restabilească propunându-și să-l interpreteze pe Shelley. Deși a tradus mult, a 

publicat puțin: I Cenci, Il Prometeo, La Maschera dell Anarchia, Amori ac silentio sacrum. 

George Călinescu observă faptul că inspirația lui De Bosis oscilează între cele două mari figuri 



ale epocii: D’Annunzio și Pascoli. Opera lui va rămâne „răsunetul muzical al unui suflet însetat 

de frumos, un temperament mai degrabă poetic decât creativ”. De Bosis reușește să-și rezume 

singur năzuințele pe care George Călinescu le amintește în articolul său: „să muncești, să suferi, 

să iubești, să lupți, să-ți desăvârșești puterile în trudă, în avânturi, în meditație, să privești 

cerurile întinse de purpură și chipul copiilor tăi, să fii îndemânatec la vâslă, la plug, la ascultare 

și la stăpânire, să potolești un incendiu, să scapi un naufragiat, să sădești un măslin, să aperi o 

cauză dreaptă, să înfrânezi sau să ațâți o mulțime, să te deschizi la patimile vremii și nației tale, 

să te oțelești în singurătate, să înflorești în propriul vis și să crești integru și generos în tovărășia 

egalilor, să cunoști, să trăiești din plin curat, slobod aceasta este singura școală a Poetului, dacă 

poetul e menit să învețe lumii nădejdi și temeri necunoscute”.  Fire contemplativă, De Bosis 

moare senin, evocând viața și recitând poezii, cu ochii îndreptați spre mare. Deși nu a fost un 

poet popular în Italia, Călinescu reușește să îi contureze un portret artistic, punând în lumină 

opera sa, fapt consemnat mai târziu de Mircea Eliade în “Universul literar” din 14 decembrie 

1924. 

În numărele 6 și 7 ale aceleiași reviste, George Călinescu redactează un articol despre 

Alfredo Panzini, reluat mai târziu în Viața literară (anul II, nr. 45, 1927). Călinescu nota drept 

cea mai bună scriere a autorului cartea La lanterna di Diogene. Scrierea înfățișează o călătorie cu 

bicicleta de la Milano până la o mică localitate de pe țărmul Adriaticei, Bellaria, spațiu ales de 

scriitor ca loc de odihnă după un întreg an școlar, autorul însuși fiind profesor. Observațiile lui 

George Călinescu anticipează spiritul critic pe care îl deține și pe care avea să îl îmbunătățească 

mai târziu prin creațiile sale: „frazele se succed pedant și simetric, iar asprele citate latine taie 

armonia italiană ca o nuia lovind în catedră”. Pentru George Călinescu, tehnica folosită de 

scriitor este „deloc subiect, deloc acțiune”, iar asupra stilului remarcă „o atitudine hotărâtă” și o 

„înviorătoare nuanță lirică.” Ca noutate a lui Panzini, Călinescu observă că viața devine o retrăire 

a literaturii, astfel scriitorul devine mai rafinat, dând dovadă de o mare emotivitate. 

În 1926, George Călinescu îi propune poetului I. Valerian, care preluase conducerea 

săptămânalului Viața literară, o colaborare care i-a fost acceptată, astfel încât Călinescu avea să 

își înceapă activitatea la 15 ianuarie 1927. Revista inaugurează rubrica Literatură străină, în 

cadrul căreia George Călinescu va scrie de la numărul 33 (15 ianuarie 1927)  până la numărul 50 

(14 mai 1927). Articolele călinesciene nu urmăreau o prezentare monografică a scriitorilor, ci 

constituiau recenzii ale operelor acestora, deoarece literatura italiană era „domeniul în care se 

putea mișca nestingherit”, după cum menționează Ion Bălu în volumul Opera lui G. Călinescu. 

Autorul prin care Călinescu inaugurează noua rubrică este tot Luigi Pirandello, continuând apoi 

cu Italo Svevo. 

Cu prea multă filosofie, cu prea puțină personalitate stilistică, Giovanni Cavicchioli este 

totuși o individualitate literară pe care George Călinescu o introduce în rubrica sa Literatura 

străină. Opera La morte nel pollaio este considerată de George Călinescu o lucrare cu substrat 

filosofic, în care viața rămâne un simplu joc al fanteziei. Pentru Călinescu, Universul este o 

realitate permanentă sub aspecte schimbătoare, cugetarea devine tortura omului, iar durerea 

cugetare, amintire, filosofie; fericirea este viață, acțiune. Veronica este ființa ridicolă în fața 

celorlalți, dar fericită în activitatea ei de creștere de găini, singura durere pe care o încearcă fiind 

moartea găinilor, încetarea finalității în viața ei primitivă. Un alt personaj este Piero Zani din 

L’esperimentato, care crede că își poate găsi liniștea în urma pierderii soției sale în încrederea 

permanenței sufletului. Experiența însă îi va demonstra că meditația este o „durere sterilă, că 

scopul existenței umane este însăși viața”. De aceea, Călinescu alege să spună despre Cavicchioli 

următoarele: “ca poet e prea filosof, ca filosof e prea poet”.  

În anul 1924 apare traducerea romanului Un uomo finito, scris de Giovanni Papini, 

traducere realizată de George Călinescu. La rubrica Literatura străină a numărului 37, însă, 



criticul nu vorbește despre filosoful sau prozatorul Papini, ci despre poet: „sentimentalist prin 

temperament, primește din mediul său florentin și din cultura clasică dialectal – tradiționalistă o 

anume cumpătare a fantasiei, o năzuință către forma solidă și încheiată – ideal întunecat efemer 

de aventura futuristă”. George Călinescu îl vede ca pe un „spirit antologic” căruia îi lipsește 

abilitatea versificării. Pentru Papini, poezia devine o manifestare spirituală, aclamând elocvența, 

vigoarea și entuziasmul, însușiri catolice care îi îngăduie poetului să fie în relație cu divinitatea. 

Prin acest palier al cunoașterii, Papini va cânta în Pane e vino (1926) „copilăria ca vârstă a 

inocenței, iubirea legitimă, fetele în stil petrarchist, în mod platonic sau năzuința către o puritate 

infantilă evocată de primăvară (fammi tornar fanuullo in valle di risposo/quando tutto era sacro, 

puro e miracoloso)”. La Papini, totul constă într-un act de improvizație sufletească, remarcabil 

prin curaj și contradicție. 

O altă imagine din literatura italiană pe care George Călinescu o evocă în rubrica 

Literatura străină este Ferdinando Paolieri, născut la Florența, un poet în ale cărui scrieri 

găsim zugrăvite tablouri de natură, păduri fantastice, animale enigmatice etc. Viața imaginată de 

Paolieri constă în amalgamul dintre om și animal în mijlocul naturii (Astuzia, Il vento, Lo 

sposalizio di Fiamma etc.). Din operele sale desprindem capacitatea sa de a ilustra frumusețea 

vieții animale și de a descoperi în ochii sălbăticiunilor un suflet vrednic de simpatia noastră. 

Călinescu reușește să facă o paralelă literară, găsind afinități  între Paolieri și Mihail Sadoveanu: 

amândoi „simpatizând” cu omul primitiv și cu animalul, lăsând pe om să vorbească de la sine, 

spontan. Se remarcă același procedeu de a contopi natura cu trăirile sufletești ale fiecărui individ.  

Cu Paolieri, George Călinescu avea să înceteze temporar colaborarea cu Viața literară, rubrica 

fiindu-i încredințată lui Alexandru Claudian care își va prelua subiectele din literatura franceză. 

Întocmind acest mic medalion de personalități italiene, George Călinescu reușește să 

promoveze într-o manieră originală cultura poporului italian pe pământ românesc, după 

încercările lui Ion Heliade Rădulescu și Gheorghe Asachi. Fiind prezentată o perioadă scurtă de 

creație (1921-1927), se poate remarca formarea viitorului critic literar, articolele sale constituind 

lansări pe apele învolburate ale criticii literare. Spiritul critic, remarcat încă din primele articole 

publicate în 1921, se va îmbunătăți în următorii ani, ajungând în cele din urmă să atingă apogeul 

prin lucrarea de căpătâi Istoria literaturii române de la origini până în prezent, prin care avea să 

devină criticul absolut. 
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