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Professor Ph.D. Anton ADMU1 2
Abstract
I do not know how many people take seriously the philosopher Camil
Petrescu! I do not know if many people accept the fact that there is a philosophy of
Camil Petrescu! I do know however that the noocrat was blamed without even the most
cursory trial, as a matter of fact forced to pay even for the bullet that knocked him
down. Too late and randomly it is spoken of the philosophical adventure of Camil. It is
certain that he was treasured and still is by great names of local culture and philosophy.
I recall, randomly, but not disorderly, a P. P. Negulescu, T. Vianu, G. Clinescu, M.
Eliade, M. Sebastian, C. Noica, A. Dumitriu, Al. Paleologu. But in this text I shall
not write about the philosopher, but about the man Camil Petrescu with the
idiosyncrasies and irascibilities that have always accompanied him.
Keywords:
literature, philosophy, novel, criticism, memories, polemic.
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Pe la jumtatea veacului trecut Noica spunea i spera deopotriv
urmtorul lucru: „dei materialul românesc nu este înc prelucrat pentru
filosofie i nici cercettorul filosofic nu e pe msura greutilor pe care le
ridic acest material, filosofia româneasc trebuie s-i rein dreptul ei de
explorare. Fr aceasta ea nu-i va cunoate niciodat izvoarele i va
aprea ca o simpl reuit individual uneori, aa cum e gândirea unui
Conta, sau ca o neputin colectiv, aa cum hotra cu profeia sa de duh
al pustiului, Titu Maiorescu”3. Un asemenea program care s depeasc
fenomenul reuitei individuale nu se putea desfura decât sincron. i
filosoful continu: „poate ne vom deprinde a înva mai bine filosofia
Apusului, în clipa când vom sta în faa sarcinei de a limpezi gândirea
româneasc”4.
Ei bine, o astfel de sarcin i-a asumat Camil Petrescu, singurul
care în filosofia româneasc a practicat substanialismul, o ”chestiune”
înc la mod pe vremea lui. C a fcut-o bine sau ru, ptima sau frivol,
frizând sau nu impostura, rmâne de vzut, iar textul aici de fa vrea s
rspund i unei astfel de interogaii.
Cert este c a avut Camil Petrescu vocaia nemulumirii. În Despre
eseu sau tutti fruti spune c „între Carpai i Dunre totul e eseu”. Continu:
„Românii este detepi [...]. Ei n-are nevoie s studieze atât ca s tie [...].
Lor «s le spui în rezumat», nu e nevoie de cri groase [...]. S le ari
despre ce e vorba”5. Ne spune în continuare cum c „România este o ar
cuprins între 180 i 200 longitudine estic i produce îndeosebi grâne,
eseuri, spanac, vite, petrol i asculttori de conferine”. Cât privete
povestea cu „românii este detepi”, ea este mai veche i e de pus în
legtur cu ediia a doua a Ultimei nopi. Iat ce relateaz erban Cioculescu
în Amintiri: „La pagina 177 (din Ultima noapte, ediia II – n.m.), acolo unde
autorul pusese dinadins pe un personaj s spun: - «Domnule, românii e
detepi [...]. i-o spun eu», a aprut corectat «românii sunt detepi».
Camil a restabilit textul i a scris în margine «aici, dobitocia corectorului
m-a „îndreptat”»”6.
Aceast încercare portretistic d seam de mrturiile
contemporanilor, din orice direcie vor fi venind, i de mrturiile autorului
3

Constantin Noica, Pagini despre sufletul românesc, Bucureti, 1994, pp. 52-53.
Ibidem, p. 52.
5 Camil Petrescu, Opinii i atitudini, EPL, Bucureti, 1962, p. 198.
6 erban Cioculescu, Amintiri, Editura Eminescu, Bucureti, 1975, p. 181.
4

18
ADAMUT, A., (2012) The Idiosyncrasies of an Irritable Philosopher – Camil Petrescu, Logos,
Universality, Mentality, Education, Novelty, Section Philosophy and Humanistic Sciences,
Year 1, Issue 1, pp: 17-34

The Idiosyncrasies of an Irritable Philosopher – Camil Petrescu
Professor Ph.D. Anton ADMU
însui. În ceea ce privete maniera de refacere a unei personaliti, aceasta
îmi pare a fi calea cea mai nimerit. Iat, selectiv i, prin urmare,
incomplet, episoade camilpetresciene.
Vara anului 1928 a oferit, în Universul literar i în Cuvântul, o
polemic asupra „noii generaii” între Camil Petrescu i Mircea Eliade.
Eliade, dup ce Camil Petrescu îi adreseaz calificativul de „frazeolog
frenetic i mistic”, rspunde: „Eu am greit, o mrturisesc. Îl crezusem
inteligent i – cât de cât – cetit. M-am înelat. Ei i? Trebuie s se supere?
Parc numai d. Camil Petrescu e prost i incult în republica noastr? D.
Camil Petrescu nu trebuie s dispereze. Continuând rsfoirea atent a
Larousse-ului, poate culege cunotine direct renumeratorii”7. Dou
sptmâni mai târziu Eliade rspunde unui articol semnat de Camil
Petrescu în Universul literar: „ [...] d. Camil Petrescu crede despre toi
adversarii si c sunt scoi din circulaie în urma polemicilor. Nou ne-a
mrturisit recent c – datorit polemicei sale – «suntem definitiv clasai».
Astfel, indigenii insulei Fidji când spun despre un om c e mort – e inutil
s li se dovedeasc viaa prin exerciiul funciilor organice; el e socotit
rposat definitiv i se procedeaz la toaleta mortuar”8. Este dincolo de
orice îndoial c s-au înelat amândoi, cel puin unul cu privire la cellalt,
ambii cu privire la mai muli. De altfel, nou ani mai târziu, în articolul
Dictatura i personalitatea, Eliade va scrie: „Ce campion al personalitii a
ajutat pe Camil Petrescu pentru primatul inteligenei i al valorilor
personale? Dup câte tiu, nici un politician n-a oferit lui Camil Petrescu,
bunoar, un departament pe care s-l conduc. Au fost promovate
nulitile, toi semidocii i napanii vieii publice, toi slugoii din Levant”9.
Interesant c doar câteva luni înainte, de Anul Nou, Camil scria lui
Eliade pe o carte potal: „Mi-e dor s ne mai certm”! Iar Noica va scrie
în acelai ziar: „Când îns d. Camil Petrescu, un distins doctor în filosofie,
i nimic mai mult ca titlu, îi va da la iveal vederile d-sale asupra esteticei,
publicul va fi încercat de un factor de interes în plus”10.
Într-o scrisoare datat 13 iulie 1943, Noica îi scria lui Camil
Petrescu: „dup impresia mea, dac are cineva geniu în lumea româneasc,
nu e exclus s fii d-voastr. Numai c v cheltuii geniul în a apra ceva
7

Mircea Eliade, ... i Camil Petrescu, în „Cuvântul”, 4 iulie 1928.
Idem, Final de polemic, în „Cuvântul”, 18 iulie 1928.
9 Idem, Dictatura i personalitatea, în „Vremea”, 28 martie 1937.
10 Constantin Noica, Filosofie i Universitate, in „Vremea”, 24 octombrie 1937.
8
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care nu merit aprarea totdeauna”. Camil Petrescu, dezvluie Noica, era
pentru generaia Eliade, Cioran, Ionescu, Comarnescu, un intelectual
straniu, extraordinar i de o susceptibilitate care-i crea imediate antipatii.
Tot Noica, i tot într-o scrisoare, adresat Florici Ichim scria: „i-a lipsit
(lui Camil – n.m.) puin de tot (nici astzi n-a putea spune ce anume) spre
a fi un geniu”11.
Camil putea simula orice i era proprietarul unei naturi ce sfida
proteicul. Un asemenea om nu putea fi decât incomod. „A devenit atât de
incomod încât chiar dac ar tri singur într-o insul pierdut în ocean, s-ar
certa cu luna, cu soarele, cu pomii, i chiar cu iarba despre care dânsul
pretinde c este bun numai s cptueasc stomacul semenilor si”12.
Chestiunea aceasta o surprinde foarte bine Mihai Ralea: „O polemic,
mcar o discuie în plus, e o fericire pentru eminentul publicist
bucuretean. Domnia-sa caut ceart cu lumânarea, e încântat când mai
gsete pe cineva cu care s înceap un mic scandal, desigur nu fr de
rsunet. În meseria noastr ingrat, în publicistic, dumanul cel mai
redutabil e tot ignorarea, tcerea. Puin zgomot în jurul unui nume este
întotdeauna binevenit: aude publicul c exiti [...]. D-sa e nerbdtor i
intreprid s vad publicul admirându-i calitile, de altfel reale, s mture
într-o noapte toate gloriile învechite, care mai azvârl înc umbre
inoportune. Dl. Camil Petrescu e din oamenii care nu se pot defini decât
contra cuiva. Teribil neajuns. Fiindc atunci solitudinea înseamn anulare.
Nu. Dl. Camil Petrescu trebuie s învee a exista i în sine, nu numai
contra cuiva. I-o spun cu toat prietenia”13.
Nici aa nu merge îns! – „Vreau s am ultimul cuvânt chiar i,
mai ales, fa de mine însumi”!, iat o fraz frecvent a lui Camil, dup
cum d mrturie fostul lui coleg de banc din clasa a II-a a Liceului
„Sfântul Lazr” din Bucureti i prieten pân la capt, Constant Ionescu.
Un alt exemplu, altul printre atâtea altele, îl aflu în Jurnalul lui
Sebastian. Finalul însemnrii din 20 octombrie 1937 consemneaz: „Camil
îmi povestete o convorbire a lui cu Toma Vldescu – i apoi, cu
ingenuitate, m întreab:
Dar, în fond, ce are Toma Vldescu cu d-ta?
11

Scrisori ctre Camil Petrescu, ediie îngrijit de Florica Ichim, vol. II, Editura Minerva,
Bucureti, 1981, pp. 122-123
12 C. Nestor, Un om incomod, în „Cuvântul”, 5 februarie 1929.
13 Mihai Ralea în Cuvântul liber, 15 septembrie 1925.
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A trebuit s-i amintesc c, în 1931, când eu eram în bune raporturi
cu T.V., el – Camil – m-a introdus, fr s m consulte, fr s m întrebe,
în groaznica lui polemic cu V.
Nu o regret, dar nu e picant c astzi eu tot «la cuite» sunt cu
Toma Vldescu, în timp ce Camil dejuneaz împreun cu el i m întreab
pe mine îngerete «ce are» [...]?”14. Nu import prea mult c relaia CamilVldescu a fost mereu tensionat (spre exemplu, în 1932, 25 ianuarie, în
primul numr al Calendarului, ziarul lui N. Crainic, Vldescu scrie despre
Camil c e „biat de culise”, „ipochimen”, „fat btrân”, „caraghios
cretin”, „catastrofalul prost”, c are un „doctorat în imbecilitate” i c e
„înspimânttorul cretin”.
Alturi de Toma Vldescu, inamici i-au fost lui Camil i Dan
Botta, Petru Manoliu, Drago Protopopescu, Nicolae Carandino. În
campania împotriva Mioarei, campanie condus de Toma Vldescu în
1943, Dan Botta adreseaz, în Duminica, nr. 9, 2 mai 1943 o „Scrisoare
deschis” lui Vldescu în care Camil e numit, pe rând: „fctor de
fleacuri”, „protuberan înclat”, „infecia nr. 1 a literaturii române”. i
aceasta dup ce în dedicaia de pe volumul Eulalii din 1931 Botta scrisese:
„Domnului Camil Petrescu, posesor al supremelor Principii: al Lirei i ale
Spiritului”. Dar, în fond, este ceva nou sub soare?!
Foarte simpatic a fost relaia cu Petru Manoliu. Patru numere din
Credina (1170, 1171, 1178, 1179), toate din octombrie 1937, adic, vezi
bine, atacul e concentrat!, desfiineaz pe noocrat. Primul text –
Metafizician cu telefon -, ultimul: Jos masca, domnule Camil Petrescu. În cel dintâi
scrie Dan Botta: „Dac ar fi geniu, ar fi Husserl, pe când aa e numai
domnul cmil, isteric asemenea unui purice i inteligent ca un nasture”.
În cel din urm citim: Camil are „câteva lecturi de filosofie popularizate”,
iar autorul articolului se întreab, i nu a fost singurul, dac nu cumva
avem de-a face cu un „incontient sau paranoic”. Totul a pornit de la
obiceiul lui Camil de a-i da crile spre lectur înainte de apariie. Aici este
vorba despre Teze i antiteze, text camilpetrescian care nu l-a entuziasmat în
nici un fel pe Manoliu. Apoi, pe 12 aprilie 1939, Manoliu scria lui Camil:
„Primete, te rog, cele mai curate i mai fr de pcat gânduri”. Ca un
fcut, din 10 februarie 1939, Camil fusese delegat ca Director al Teatrului
Naional în locul lui Ion Marin Sadoveanu, trecut subsecretar la Culte i
14

Mihail Sebastian, Jurnal, Editura Humanitas, Bucureti, 1996, p. 126.
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Arte. În fine, pe 23 mai 1956 acelai Manoliu trimite lui Camil o misiv
care începe cu „Drag Camil” i se încheie cu „Te îmbriez cu trainic
prietenie”. Aici vorbete despre Mallarmé dup i potrivit corespondenei
acestuia i constat c, în adevr, „poetul (nu unul anume ci în genere –
n.m.) vede înaintea filosofilor”. Referiri interesante i pertinente la Hegel,
Schopenhauer, Husserl i Heidegger completeaz textul scrisorii. Peste
numai un an Camil moare, Manoliu îi supravieuiete 19 ani, pân în 1976.
Povestea cu Drago Protopopescu se petrece tot în 1943, mai
precis în Duminica din 9 mai în textul aezat sub titlul: De la Michel Angelo la
Magnificentius, sau dai-mi voie s-l apr pe Camil. Autorul amintete aici în
derâdere „Manuscrisul încredinat Sfântului Petru i reinut de sfinia-sa”.
În cadrul unei dispute inutil prelungite, Camil afirm la un
moment dat: „Un domn foarte fudul ne invit într-o foaie de teatru la o
discuie despre fenomenologie. Este aceeai persoan care confund
«liminarul» cu «de primul plan» i credea c spontaneitatea i intuiia sunt
ceva de ruine ca incontientul i instinctul”. „Domnul fudul” era Nicolae
Carandino, foaia de teatru era sptmânalul Bis i Camil scrie cele de mai
sus în Lumea, 28 octombrie 1945. Care este povestea? În Lumea (14
octombrie 1945) Camil public un text intitulat Hai s discutm în care
pune la punct ignorana în materie de fenomenologie a lui N. Carandino.
Acesta rspunde în Bis (21 octombrie 1945) preluând titlul lui Camil. În
Fapta (6 noiembrie 1945), Camil administreaz o lecie de fenomenologie
lui Carandino. O singur mostr: Carandino susinea c în fenomenologie
termenii concret i esenial nu merg împreun. Camil nu se mir i-i servete
un citat din Ideen (ediia Max Niemeer, 1929, p. 29): „o esen dependent
se numete un abstract, o esen absolut independent se numete un
concret”. i încheie, fr s mai revin vreodat asupra subiectului: „Nu
poi s te iei vesel de gât cu escrocii i pe urm s te vicreti frete c
i-a disprut portofelul din buzunar”. Carandino nu-l iart i nici nu-l uit,
dup cum nu este credibil când spune c „polemicele personale le-am avut
cu omul”15.
Camil e un nostalgic, adevrat, doar c nostalgia lui Camil este una
în tradiia polemicilor maioresciene, logic argumentate, pline de acuratee.
Cel puin aa rezult din programaticul articol Polemicele din 1924, reluat în
Teze i antiteze. „Nu mai sunt polemici”, se plângea Camil, polemici lungi i
15

Nicolae Carandino, De la o zila alta. Memorii, Editura Cartea Româneasc, Bucureti,
1979, p. 253
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care s pun fa ctre fa „armate de argumente potrivnice”. O adevrat
„teorie” a polemicii dezvolt Camil. Polemica are a fi strict personal
(„este cu atât mai cinstit cu cât e mai personal”), cu stil, fr insult i
indiscreie, este intransigent, ireductibil, „pentru c arta însi nu e
reductibil”.
Exemplific, în continuare „teoria polemicii” apelând cunoscuta
disput dintre Eugen Lovinescu i Camil Petrescu. Debutul îl aflm în
volumul II al Memoriilor lui Eugen Lovinescu, în mai multe episoade16. Mai
întâi, în cercul Sburtorului, Camil Petrescu îi citete piesa Jocul ielelor.
Lipsit de autoritate în glas, nervos, deranjat de auditoriu, întreprinderea
lecturii i textul nu au succesul pe care, cu certitudine, autorul lor sconta.
În Note zilnice Camil Petrescu încearc s-i autoimpun, în societate, un
„ton de stpân”, încearc s înlture impresia proast pe care ar putea-o
face. Cum îl vede Eugen Lovinescu? „Când strnut, Camil privete în jur
cu satisfacia unei aciuni inedite: orice ai face a fost fcut mai întâi de
dânsul i orice idee ai exprima, a fost exprimat de dânsul într-un vechi
articol de cel puin cinci ani. E nu numai cel dintâi în timp, dar i cel dintâi
în valoare; e cel mai mare ziarist i polemist; e cel mai mare poet i critic
literar, e omul cel mai inteligent”. Ca s nu mai vorbesc despre
întâmplarea, povestit de însui Camil Petrescu, cu prietenul de o
capacitate alcoolic recunoscut în toat capitala (prieten despre care
Lovinescu insinueaz c ar fi însui Camil), sau de faptul c, dac Polonia
a revenit la etalonul de aur al zlotului, nu a fcut decât s se inspire dintrun articol scris de el în Argus. Camil se enerveaz, pretinde c Lovinescu
nu respect regulile polemicii când ironizeaz aplecarea spre spirtoase a
noocratului. Ceva tot este îns, Camil însui va povesti, în Rampa din 11
octombrie 1933 întâmplarea. Este o glum, pretinde Camil, atât i nimic
mai mult. O reia Constant Ionescu, vechi i fidel amic al lui Camil, în
memoriile sale17.
Iat povestea: „la un meci, la faimosul restaurant Iordache, Camil a
pariat cu artitii Gh. Storin, Ion Manolescu i Const. Stncescu – arbitru
fiind Al. Buzescu- c va bea mai mult decât ei fr s se îmbete. Câtigând
pariul, le-a dezvluit trucul: s înghii înainte un pahar de untdelemn
amestecat cu ap! O fantezie din frageda lui tineree, care nu ddea drept
16

Eugen Lovinescu, Memorii, vol. II, 1916-1931, Editura Scrisul Românesc,
Craiova, 1931, pp. 106-117.
17 Constant Ionescu, Camil Petrescu. Amintiri i comentarii, EPL, Bucureti, 1968, p. 169.
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criticului s o invoce în dovedirea lipsei de talent a scriitorului. Cum foarte
just ne spunea Camil, lui Perpessicius i mie, la bodega Mercur din pasajul
Imobiliara: - Ce legtur are Sura cu Subprefectura?” i Camil încheie,
povestete Constant Ionescu: „Savantul meu profesor de filosofie, Coco
Demetrescu-Iai i Iancu Brezeanu erau în stare de ebrietate congenital:
cine s-ar fi gândit s le conteste, pentru asta, talentele”?
Puncteaz Lovinescu: „cu o astfel de atitudine trepidant i
inegal, e lesne de îneles, zona de ostilitate sau de rezerv creat în jurul
lui ca zonele de pustiu create voluntar în jurul lor de aglomeraiile vechilor
triburi germanice [...]. i ar fi timpul ca omuleul acesta pripit, iritat, pururi
grbit, cu privirea în jos ca i cum ar cuta ceva pierdut, cu podul palmei
aprins, incendiat de febre, argos, plin de talent dar i de fatuitate, s se
opreasc din cursa lui frenetic, pentru a se regsi pe sine i linitea fr
care nimeni nu se poate realiza desvârit”18.
Iat unul dintre cele mai reuite portrete ale lui Camil Petrescu, i
nu întâmpltor exactitatea cu care a fost surprins l-a deranjat atât de mult.
Replica, este foarte prompt i, de la sine îneles, este i foarte violent.
Pamfletul Eugen Lovinescu supt zodia senintii imperturbabile este de o
virulen rar i critica desfurat este nimicitoare. De la început Camil
Petrescu denun o caren pe care crede a o putea imputa lui Eugen
Lovinescu: e vorba de carena intuiiei. Apoi Eugen Lovinescu este acuzat,
nici mai mult nici mai puin, de plagiat. Este incriminat un articol din
Revista român (nr. 1, 1924) intitulat Limba literar i pe care autorul
Memoriilor l-ar fi folosit fr prejudeci în Istoria civilizaiei române (vol. II,
1925, pp. 220-224). În pamfletul su, Camil pune pe dou coloane
propriul studiu i fragmentul din Istoria civilizaiei române. Se înelege lesne
ce vrea s demonstreze. Situaia este mai complicat dac avem în vedere
faptul c aciunea lui Camil a fost determinat de un rspuns, în Sburtorul,
rspuns catalogat de autorul lui Danton ca fiind „neateptat i meschin”
dup ce fcuse, în Cetatea literar, o prezentare elogioas a crii lui
Lovinescu. Ba mai mult, înainte de apariia articolului lui Camil Petrescu,
Eugen Lovinescu se proclamase „campion al limbii literare” i denuna
lipsa de talent literar a lui Arghezi i Gala Galaction pe motiv c acetia ar
abuza de neologisme. De aceea i cere înfiinarea unei Societi pentru
Protecia Limbii (S.P.L.).
18

Eugen Lovinescu, op. cit., pp. 116-117.
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Camil Petrescu condamn „revizuirile”, revenirile i
reconsiderrile lui Eugen Lovinescu, precum i obsesia acestuia de a „fixa”
totul, crezând c sarcina îi revine, cu necesitate, doar lui. i dac Eugen
Lovinescu îi afl în aceast singularitate o scuz, este pentru c se prevala
de „mutaia valorilor estetice”, formulare preluat i ca titlu pentru
volumul V din Istoria literaturii române contemporane (dup bibliografia
clinescian a operelor lui Eugen Lovinescu). Camil amendeaz formula
din perspectiva proprietarului i o red celui cruia i se cuvine – lui Anatol
France. Ceea ce vizeaz aici Camil este doctrina estetic lovinescian.
Dup Camil, operele care sunt admirate în viziunea lui Eugen Lovinescu
sunt acelea pe care nimeni nu le-a examinat. C estetica lui Lovinescu este
una psihologic i psihologizant, ine de necunoaterea dimensiunii
fenomenologice i de nimic altceva. „Estetica psihologic duce inevitabil
la anularea criticii”, scrie Camil enervat19. Iar Eugen Lovinescu nu face
altceva decât estetic psihologic. Normal, condamnarea este total.
Lovinescu confund spiritul critic, care fenomenologic nu poate grei, cu
spiritul su propriu de critic. Ce poate urma în finalul pamfletului? Nimic
altceva decât o alt condamnare: „Aceasta este trista aventur a unui om
patologic de vanitos, în a crui structur sufleteasc lipsea facultatea de
intuiie” 20. Notele zilnice consemneaz i ele o referire la Eugen Lovinescu:
„Lovinescu s-a întors i a dat la tipar al doilea volum din Memoriile lui. Sunt
i eu în el. Ce straniu curaj are Lovinescu s judece lumea, el care e
incapabil de o judecat obiectiv”21. Pe scurt, Camil denun cel puin trei
aspecte ale criticii lovinesciene:
− inspiraia muzical a „ideologiei” (doctrinei) lovinesciene.
Spune Camil: „Lovinescu nu are oricând gust critic, idei i
putere de ptrundere, decât numai atunci când cade într-un soi
de trans muzical”. De aici i relativismul estetic imputat
criticului;
− Lovinescu este total lipsit de capacitate intuitiv. Diagnosticele
sale literare au fost, de regul, eronate. Spre exemplu, o pies a
lui Victor Eftimiu – Cocoul negru, e comparat cu Faust.

19

Camil Petrescu, Eugn Lovinescu supt zodia senintii imperturbabile, Caietele Cetii
Literare, Bucureti, 1932, p. 124.
20 Ibidem.
21 Idem, Note zilnice, Editura Cartea Româneasc, Bucureti, 1975, p. 63.
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Lovinescu nu are miros, este numit „criticul fr miros” de
Camil;
− alturi de carena intuiiei estetice (în literatur) Camil denun
i intuiia psihologic (în portretistica lovinescian), criticul
fiind caracterizat de opacitate psihologic.
Cât despre Camil, ce s mai spun?, fie c excesele lui au fost sobre,
fie c sobrietatea lui a fost excesiv. O sobrietate de contabil, calculat,
fr erori capitale, de un rigorism care poate înspimânta o minte mai
libertin. O recunoate, de altfel, ca intenie programatic noocratul însui
într-un interviu dat lui Vasile Netea în care spune c abia la 40 de ani va
avea loc, în ceea ce-l privete, întoarcerea la filosofie22.
Apoi, este cunoscut i merit s fie reamintit rfuiala lui Eugen
Ionescu cu noocratul din volumul Nu. Dac în Nu Camil Petrescu „nu” e
desfiinat, e pentru c el reprezint un „caz” negativ. Ceea ce este mai
puin cunoscut e o spus a lui Eugen Ionescu din România literar (25
martie 1932), culmea, din aceeai epoc: „Pe Camil Petrescu îl
caracterizeaz – esenial – un dinamism dialectic [...]. E unul din rarele
capete analitice ale rii”. Asta dincolo de o anume palinodia dintr-o anex
a recentei reeditri a lui Nu.
Contemporanii l-au acuzat c „spune lucruri enorme”. Da, spune
Clinescu, doar c „enormitatea lui Camil Petrescu este o consecin a
bunei credine cu care discut”. i conchide criticul, portretizând: „Cu fa
de beduin, cu ochii strvezii, el se aprinde, se agit [...]. D-l Camil Petrescu
este impetuos în discuie, mergând pân la extravagan cu disperare i
luciditate, dar armele sale sunt serioase, i cred c este unul din cei mai de
seam dialecticieni pe care i-a produs generaia de dup rzboi”23.
Cu G. Clinescu de asemenea intr Camil în polemic. Va fi îns
una dintre puinele lui „polemici cordiale”, o „polemic amical”,
„camaradereasc”. Polemizeaz pe tema: încotro se îndreapt romanul
românesc?, i rezultatul va fi împrirea în proustieni i balzacieni.
Certat cu toat lumea, mai puin cu sine, autorul, construindu-i un
auto-statut singular, este singularizat prin ignorare i de ceilali. Aceasta în
cazul cel mai bun. Ideea sinuciderii se insinueaz, devine constant, este
calculat matematic, devine soluie logic. Prsete apoi ideea suicidului
22

Vasile Netea, De vorb cu Camil Petrescu, interviu în Vremea, 14 februarie 1943.
George Clinescu, Camil Petrescu, teoretician al romanului, în „Viaa româneasc”, nr. 1,
1939, p. 83 .
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printr-o conversie specific propriului caracter: „Trebuie s m port ca un
stpân”, este ideea substitut, „i s nu m mai intereseze prerea
celorlali”. Este extrem de dur în scris: „un mcelar nu cere despre el
prerea boului pe care-l taie. Deci n-am nevoie de stima bunilor mei vecini
de via”24. Se rzboiete, distruge personaliti fabricate, artificiale,
negativizeaz, arunc lumea la picioarele lui din refuzul de a i se închina,
lucru pe care, de altfel, nimeni nu i-l cere. Încearc s fie indiferent fa de
stima contemporanilor dar nu poate tri fr ea. Dac nu are dumani îi
provoac, dar când nu a avut Camil Petrescu dumani? Morbul polemicii
îi este constitutiv i îl constituie. Se lamenteaz, îi acord consolaii:
„Superioritatea unui om n-a constat niciodat în a coleciona omagiile
mulimii, ci în a suporta dispreul ei”25. S-a bucurat i de una i de alta.
Are probleme cu chiria, cu mizeria. „Srcia îi d un suflet de
sclav. E murdar”. Are, de asemenea, obsesiile comentatorilor lui Hegel.
Acesta a fost comparat cu Cristos i Alexandru, cu Dante i Napoleon,
etichetat drept homo duplex, omul antitezei, un venic oportunist. Lui Camil
Petrescu nu-i displace s se compare, la 33 de ani, cu toi martirii, de la
Cristos încoace! i cu toi marii revoluionari care sau mor la aceast vârst
fatal, sau mor aiurea de btrânee. Refuzat în politic, desuet în teatru
pentru contemporani, acuzat de un simulacru de plagiat în roman,
încearc s se refugieze în filosofie. Deziluzia este i mai mare. Undeva,
Noica spune: „Ca s vedei cât de departe mergea nesigurana judecii i
reinerea noastr în ceea ce-l privea (are în vedere pe Cioran, Eliade,
Ionescu, Manoliu, Comarnescu – n.m.), v voi spune c ne-am îndoit de
existena manuscrisului filozofic depus la Vatican”26. Singur un viciu nu i-a
lipsit lui Camil Petrescu: viciul unui paradox – acela al necrezutului
neîncreztor. i cel mai mult l-a durut neîncrederea în existena
manuscrisului despre filosofia substanei. E drept c i autorul a adâncit
misterul care plutea în jurul acestui ciudat manuscris.
Un nou episod epistolar poate ar mai putea lmuri ceva dac este
sau poate fi ceva (de) lmurit. O generalizare a cazului particular pe care-l
prezint se impune îns. În scrisoarea din 25 ianuarie 1938 adresat lui
Camil Petrescu, referindu-se la audiena piesei Suflete tari, Noica scria: „v
24

Camil Petrescu, Note zilnice, p. 40.
Ibidem, pp. 41-42.
26 Scrisori ctre Camil Petrescu, vol. II, p. 123.
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doresc din toat inima înelegerea celorlali – dei publicul din seara aceea
nu mi-a prut destul de lmurit”27. i aceast formul se poate extinde
asupra întregului destin camilpetrescian, iar în jurul acestui destul se poate
ese, treptat, substanialismul i trecut sistematicul lui refuz.
Soluiile lui Camil Petrescu nu întârzie s-i fac apariia. În
materie de cunoatere e ubicuu. La un moment dat pregtea o comunicare
pentru Societatea de Matematici în care, firesc, aducea o contribuie
personal, propunând termenul de „regiune matematic” , iar în 1954
chiar ine o comunicare la Institutul de Matematic al Academiei RPR,
comunicare intitulat „Despre o matematic angajat i o geometrie
condiional”. Marian Popa o spune franc: „Camil îi arog idei
matematice: o comunicare cu aplicare în domeniul calculului astronomic e
derizorie i provoac deliciul unei asistene competente”28.
Nu-i ajung contemporanii ca adversari. Se rfuiete i cu trecuii.
Descartes, spre exemplu, a avut mai întâi faima i abia apoi a creat opera.
i pentru aa ceva nu ai nevoie de stil. Stilul condamn la nefiin chiar
dac doar el supravieuiete istoric. Dar stil nu înseamn i valoare,
valoarea este împotriva stilului.
În Patul lui Procust, roman numit „dosar de existene” (interesant
c, în realitate, creatorul „dosarului de existene” nu este Proust;
„responsabili” sunt Stendhal i Gide), în prima not, îndemnând-o pe
doamna T. s scrie, i la refuzul acesteia cum c nu tie i c ar face doar
greeli de ortografie, autorul se dezlnuie într-o diatrib ce vizeaz
prejudecata clasicismului i a stilului. Spune el, furios i posedat de
demonul deconstruciei: „Arta n-are de-a face cu ortografia [...]. Scrisul
corect e pâinea profesorilor de limba român. Nu e obligatoriu decât
pentru cei care nu sunt scriitori. Marii scriitori sunt mai abundeni în
greeli de ortografie decât bancherii”29. Lucrurile sunt cum nu se mai
poate de clare: trebuie s scrie numai cei care au ceva de spus.
Vorbind despre ceea ce îl poate amenina pe Camil Petrescu, Felix
Aderca se oprete, printr-o fericit intuiie, la dou mari pericole: „Întâi s
nu preuiasc la adevrata lor valoare celelalte eforturi artistice ale vremii i
s se ridice în izolarea sa i mai sus, pân aproape de cerul în care ar putea
27

Ibidem, p. 121.
Marian Popa, Istoria literaturii române de azi pe mâine, vol. I, Fundaia Luceafrul,
Bucureti, 2001, p. 681.
29 Camil Petrescu, Patul lui Procust, Editura Minerva, Bucureti, 1993, p. 10.
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avea contact numai cu interesele fantomelor scpate din orbita logicii
omeneti; al doilea, dezamgit de indiferena nevinovat în fond, a
mulimilor literare, Camil Petrescu dintr-un nobil orgoliu s nu fie într-o zi
ispitit s pun revolverul la tâmpla iluziei i – artisticete – s se
sinucid”30.
Posesor al unei „dialectici livreti” i lucrând mereu în opoziie cu
ceva, Camil are nevoie de prezena continu a concretului. Danton spune
în Tabloul XV, Scena II: „Eu sunt un om al concretului”. Director al
Cetii literare, Camil afirm în articolul de fond al primului numr (19
decembrie 1925): „Valoarea literar e un act de autoritate. Gustul
publicului trebuie necontenit violentat”. Nemijlocirea este aici invocat ca
modalitate de a poseda publicul. Dialogul cu sine are finalitatea alteritii
exclusiv sub rezerva acestei mereu reluate violentri. Concretul autentic nu
echivaleaz experienei cotidiene. În nici un caz nu avem a confunda
autenticitatea cu redarea experienei cotidiene. Dac acceptm un sens al
normalului, acesta se asociaz unei nefiltrri prin contiin, unui
indeterminat, unui amorf cotidian exterior i rmas în exterioritate.
Raportul lui cu substana este imposibil. Legtura lui Camil Petrescu e
substanial. Contient de coincidena pe care o realizeaz cu dimensiunea
substanial, autorul e dispus s nu se grbeasc. Când P.P. Negulescu,
profesorul lui Camil Petrescu la Universitatea din Bucureti, l-a întrebat
dac nu are de gând s urmeze o carier în filosofie, autorul rspunde:
„Voi scrie pân la 25 de ani versuri, pentru c este vremea iluziilor i a
versurilor; voi scrie între 25-35 de ani teatru, pentru c teatrul cere o
oarecare experien i o anumit vibraie nervoas; voi scrie între 35-40 de
ani romane, pentru c romanele cer o mai bogat experien a vieii i o
anume maturitate expresiv. i abia la 40 de ani m voi întoarce la
filosofie, cci e mai cuminte s faci poezie la 20 i filosofie la 40”31. O va
face cu tenacitatea unui contabil care îi respect cu scrupulozitate
programul pe care i l-a stabilit. Poate de aici o anumite not de
artificialitate în scrisul camilpetrescian, not dublat de o arogan cu
sinceritate afiat i practicat enervant de autor. „Critica româneasc mai
are înc de frmântat opera mea literar [...]. Lumea tiinific de la noi nu
constituie un for de judecat pentru o astfel de lucrare (este vorba de
30 Felix Aderca, Mrturia unei generaii, Editura Naional S. Ciornei, Bucureti, 1929, p.
244.
31 Vasile Netea, De vorb cu Camil Petrescu.
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Doctrina Substanei – n.m.). Acest for îl poate constitui numai totalitatea
tiinific de astzi”32. Se autoflageleaz verbal convins fiind c reacia va fi
una contrar: „Cunosc un imbecil care a avut ideea nstrunic s aduc
pe pia o marf nou: Substanialism. A murit de foame, ridicul, cu
trbioara de gât” 33.
Despre doctrina filosofic proprie Camil este convins c va face
epoc în clipa în care va fi îneleas. Iar asemenea afirmaii de sine dau
seam sindromului unei intolerabile autolatrii. Parc pentru a confirma,
Sebastian noteaz în Jurnalul su: „Anioara Odeanu îmi trimite romanul
ei: «O carte care ar fi trebuit s aib cel puin zece mottouri din Dou mii de
ani». În realitate, manuscrisul ei cuprindea, e drept, nu zece, dar dou
mottouri. A trebuit îns s le suprime dup cererea lui Camil. «Nu e bine
s fie prea multe mottouri» – zicea el. Într-adevr, unul ajunge – mai ales
dac e din Ultima noapte. Delicios, Camil”34. Ironia i cinismul îi sunt
consecinele imediate.
Prezint în acest sens, i pentru savoarea lor, câteva ironice
fulguraii ale autorului Doctrinei Substanei.
Referindu-se la un poet simbolist i înfocat grandoman, Camil
Petrescu spune: sta de-ar stpâni bolta cereasc nu s-ar mai da jos din
Carul Mare. i precizeaz, dup o pauz de efect: da, dar l-ar conduce tot
ca Irimia!
Despre o actri de revist renumit pentru fructuoasele ei
intervenii pe lâng minitri, zicea c e o vedet cochet cu chet; iar
despre un ministru de industrie din guvernul Averescu spunea c fur de
zvânt în toate punctele cardinale i se vait mereu c nu sunt decât patru.
Personaje, concret, nesubstaniale, naufragiai, le spune Camil, doar c
„naufragiaii nu admir furtuna”. Camil o creeaz. i talentul cu care o
face e de invidiat! „Nu mai scriei romane, biei, c scriu eu acum unu”,
rostete odat în faa unor literai ambiioi. Camil nu este niciodat al
doilea sau al treilea. Or este unicul, or problema e lipsit de sens. i
bineîneles, când nu e unicul, nu primul, problema este lipsit de sens! Cel
puin acela al lui pe care, creându-l, îl i personalizeaz. „Am de gând s
scriu o dram i un sistem filosofic”, mrturisea Camil Petrescu lui Tudor
Vianu. Le-a fcut pe amândou. Lupta lui a fost generoas iar „inteligena
32

Ibidem.
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trecea la el înaintea sensibilitii, care, de altfel, la acest om cu organizaia
nervoas cea mai fin i cea mai mobil, era foarte mare. Niciodat Camil
n-a dat semnele vreunei oboseli spirituale, i sfâritul su a fost al unui
tânr sgetat”35.
„La 14 mai 1957, ora 23 i 40 de minute, se stingea din via,
perfect contient i lucid, Camil Petrescu, strigând în clipa morii: «Vreau
s tiu [...]. Vreau s tiu cum e»”36. Florica Ichim ne spune altceva: Camil
s-a stins din via mari, 13 mai, orele 23 i 20 minute37. Destul de
romanat relatarea lui M. Ilovici. O cred mai degrab pe a lui
Crohmlniceanu: „a murit greu, chinuindu-se, într-o criz cardiac
prelungit i cu dureri cumplite, din câte am aflat. În cursul ei, medicii au
reuit de câteva ori s-l readuc pe linia de plutire. Ultima dat, i-a
implorat cu puina voce de care mai dispunea: «Lsai-m s mor»“38.
Unul dintre cele mai reuite portrete, cred, de care s-a bucurat
Camil Petrescu, este acela realizat de Ion Ianoi în Literatur i filosofie.
Recunoscând exemplaritatea dimensiunii psihologice sesizat în amintita
portretistic, citez: „Camil Petrescu a fost unul dintre autorii notrii cei
mai contradictorii, în sens de paradoxal; i continu s-i încurce pe
exegei”39. Noocratul este „prpstios”, „abrupt”, „expansionist”,
„infidel”, „experimentator fr de sfârit”, „un general fr armat, pe
care – ca pe un soldat prost – îl putea umili orice sergent”40. Vorbind
despre receptarea autorului noocrat Ion Ianoi spune: „Maximalismul lui
Camil Petrescu a fost tratat de unii cu umor, a fost ironizat, satirizat.
Camil nu avea îns organ comic, lua totul în serios. Era atât de grav în
toate încât prea un fantast. Va stârni zâmbete i de acum încolo – i nu se
va sinchisi de ele. Îi va urma cu încpânare nlucirile. Va rmâne un
orgolios însingurat. Spiritele tinere – indiferent de vârst – îl vor
redescoperi i îl vor iubi. E revana lui, cel complexat de neiubire. i dac
romanele lui ne vor prea mai puin definitive decât cele ale lui Rebreanu,
iar filosofia lui mai puin definitivat decât cea a lui Blaga, replica va putea
fi gsit: relativitatea e destinul celor neînduplecai în a lua absolutul cu
35

Tudor Vianu, Jurnal, EPL, Bucureti, 1961, pp. 40, 48.
Mihail Ilovici, Tinereea lui Camil Petrescu, Editura Minerva, Bucureti, 1971, p. 5.
37 Florica Ichim, Camil Petrescu. Teatru, Editura Gramar, Bucureti, 2004, p. 379.
38 Ovid Crohmlniceanu, Amintiri deghizate, Editura Nemira, Bucureti, 1994, p. 18.
39 Ion Ianoi, Literatur i filosofie, Editura Minerva, Bucureti, 1986, p. 182.
40 Ibidem, p. 183.
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asalt. În literatura român a secolului nostru, inclusiv în opera
camilpetrescian, nu exist personaj mai fascinant – în toate câte a nzuit,
reuit ori ratat, cu talentul neasemuit de a-i transfigura chiar i ratrile în
reuite – decât Camil Petrescu”41.
i, la drept vorbind, dup ce “vezi idei”, normalitatea se msoar
cu totul altfel.
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