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Abstract 
The present contribution highlights a few possible psychoanalytic aspects of Camil Petrescu’s work 

which were denied by many previous researchers. It also underlines the important fact that the 

Romanian author was aware of all modern European contributions in this field. His interest is 

obvious or subtle. Even the personal writings reveal a keen insight which points out the same 

concern. The chosen examples prove our attempt to advance an interpretation from this 

perspective. It also puts another new and latter-day light on his important work, one of the most 

interesting in Romanian literature of the 20th century. 

 

Rezumat 
Prezenta contribuţie evidenţiază posibile aspecte psihanalitice în opera lui Camil Petrescu, aspecte 

care au fost negate de către numeroşi cercetători. Aceasta subliniază de asemenea un fact 

important şi anume că autorul român era la curent cu toate aceste preocupări moderne de 

abordare şi la modă în Europa. Chiar şi în paginile cu un caracter strict personal se recunoaşte 

această preocupare constantă. Exemplele alese dovedesc punctul de vedere avansat în prezenta 

lucrare. Totodată, o asemenea interpretare adaugă o lumină nouă asupra operei unuia dintre cei 

mai importanţi scriitori ai literaturii române din secolul XX. 
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Cu riscul de a fi prea tranşanţi, vom afirma că imposibilitatea de a interpreta opera lui Camil 

Petrescu din perspectiva psihanalizei denotă prejudecăţi şi false pudori ale criticii din perioada 

comunistă. Constrângeri ideologice de tot felul îngrădeau accesul la lucrările fundamentale ale lui 

Freud, Marie Bonaparte, Ch. Baudoin, G. Bachelard sau Charles Mauron. Este drept, acestea 

circulau în original sau în traduceri parţiale, dar nu erau speculate benefic ca modalitate de 

investigare a unor opere fundamentale ale literaturii române.  

Cu referire la Camil Petrescu, şi în acest caz se pot semnala abateri, unii comentatori 

întrezăresc şansele psihanalizei, dar afirmaţiile lor au un caracter constatativ, de suprafaţă. Liviu 

Petrescu, de exemplu, observă că temperamentul contradictoriu al autorului Ultimei nopţi... e 

rezultatul refulărilor generate de asimilarea unor lucrări de aleasă erudiţie şi făcând parte din 

domenii extrem de variate (filozofie, literatură, estetică, teatrologie etc.). Mai subtil ni se pare 

punctul de vedere exprimat de Marian Popa. El speculează inteligent condiţia de copil orfan a lui 

Camil Petrescu şi constată că frustrarea produsă de inferioritatea socială e surmontată de 

ascendentul libertăţii omului lipsit de tutelă. Lumea, societatea, sunt considerate ca un cumul de 

obstacole şi, depăşindu-le, scriitorul devine iremediabil un damnat al libertăţilor absolute. Marian 
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Popa nu ezită să pună în discuţie „condiţia bastardului” şi, dacă ar fi avut cunoştinţă de studiul lui 

Marthe Robert – Romanul începuturilor şi începuturile romanului, tradus la noi cu unsprezece ani 

mai târziu decât data apariţiei monografiei sale, probabil că ar fi aprofundat o atare perspectivă. 
În rest, atât cât ne-am putut da seama, exegeza camilpetresciană postbelică s-a cantonat în a 

afirma că un autor ale cărui deziderate sunt luciditatea, intuiţia, nota de autentic şi conştiinţa, nu are 

a da seama în faţa tenebrelor inconştientului. Din multe puncte de vedere, afirmaţia ne apare 

îndoielnică. Un studiu recent consacră caracterul relativ al patosului lucidităţii, care rămâne valabil 

numai intre limitele operelor de factură teoretică. Acesta diseminează doar provizoriu în ficţiune, 

întrucât moralitatea de necontestat a personajelor – narator îl susţine, dar îl şi estompează. 
Apoi, privind lucrurile dialectic, acolo unde conştiinţa, dublată de luciditate, devine 

manifestă, „stânca veche a inconştientului” îşi face şi ea simţită prezenţa. Sinele, noţiune predilectă 

a psihanalizei jungiene, este un conţinând, în care procesele conştiente şi cele inconştiente, prin 

discordia concors, nu se exclud, ci se completează unele pe altele într-un tot. În chip identic, 

insolitul operei unuia dintre cei mai importanţi filosofi ai universului imaginar, G. Bachelard, 

rezidă, în accepţia lui Georges Poulet şi Jean Starobinski, în felul cum aceasta decelează un raport 

de determinare intre lumea conştiinţei şi cea a imaginarului imanent vieţii psihice. Însă, de la 

Bachelard încoace nu se mai poate vorbi despre imaterialitatea conştiinţei, după cum devine dificil 

să o percepi altfel decât prin straturile de imagini care se suprapun în ea.  

Aproape obsesiv, cei care încercau să marginalizeze valenţele demersului psihanalitic invocau 

eseul Noua structură şi opera lui Marcel Proust, scriitorul manifestându-şi aici mefienţa în legătură 

cu posibilităţile freudismului de a sonda psihicul uman şi, implicit, domeniul literaturii. E însă 

foarte probabil ca autorul Tezelor şi antitezelor să nu fi asimilat, până la acea dată (1936), 

conceptele fundamentale ale medicului vienez, mai ales că eforturile sale erau conjugate spre 

redactarea lucrării de doctorat intitulată Modalitatea estetică a teatrului, susţinută şi publicată un an 

mai târziu. Şi dificultăţile nu se opresc aici. Ambiţionând să cerceteze un domeniu care scapă de 

multe ori de sub controlul raţionalului, Freud, Jung şi ceilalţi care îi urmează construiesc o reţea 

terminologică vastă. Conceptele sunt explicate, dar, nemulţumiţi, după alte experienţe adaugă altele, 

cele vechi nu îi mai satisfac, definiţiile se îmbogăţesc cu nuanţe noi. E cazul unor noţiuni precum 

inconştientul (din care se desprind inconştientul personal şi cel colectiv), sinele şi sineificarea 

(sinonimă cu individuaţia), persona, anima, imaginea şi imaginarul, asupra cărora Jung a considerat 

că e cazul să revină până spre sfârşitul vieţii sale. Prin acumulări succesive, psihanaliza se 

converteşte, din unghiul de vedere al limbajului uzitat, într-o mitopoieză, limbaj mitic adiacent, sau 

măcar limbaj metaforic. Inhibantă, până intre anumite limite, ne apare o altă constatare. Lectura de 

factură psihanalitică implică o dublă competenţă: în teoria şi critica literară pe de o parte, şi în 

aprofundarea unor texte din domeniul antropologiei, filozofiei imaginarului şi psihocriticii, foarte 

numeroase şi generoase în sugestii, dar aproape imposibil de adus la un numitor comun. Chiar şi 

eclectic fiind, criticul, în tentativa de a da o notă originală interpretărilor operei literare are 

sentimentul bizar al unei investiri personale inconştiente. Şi asta pentru că este interesat de 

inconştientul Autorului. Ciudata osmoză duce la o stare deconcertantă de incompletudine, de 

perpetuă neîmplinire euristică.  

Revenind la autorul nostru, să remarcăm că exegeza interbelică s-a dovedit mult mai receptivă 

la şansele freudismului de a decoda romanele camilpetresciene, mai ales Patul lui Procust. Unii 

cronicari întrezăresc în Ladima tipul nevroticului, după cum Fred Vasilescu se înscrie într-o 

tipologie mai aparte prin feminitatea lui exacerbată. Cele două caractere devin, astfel, pasibile de a 

figura într-o fişă medicală psihiatrică: „Altfel suferă însă Fred Vasilescu. El n-ar putea să fie 

niciodată superior durerii sale, ca Ladima. E predispus – Ladima e predestinat – unor boli 

sentimentale mai mari, mai puţin ruşinoase, cu efecte mai mici. Poate că, având un caracter 

feminizat, deci normal, deosebit, aşadar, de cel al lui Ladima, chinuit de tenebrele îndoielilor, 

conştient de inutilitatea existenţei sale, dezgustat de noianul prin care păşeşte către nimicire, către 

ce are viaţa mai frumos şi etern, moartea. În ce priveşte pe George Demetru Ladima, numai o fişă 

psihanalitică ar fi suficientă pentru rezolvarea problemelor sufleteşti pe care le pune şi pe care un 
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cercetător de viaţă de profunzimea d-lui Camil Petrescu l-a găsit nu în apartamentele unui ospiciu, 

operaţie de două ori mai uşoară, ci l-a aflat respirând acelaşi ozon cu noi, care desconsideră aceste 

rare, dar învecinate, exemplare de inegalitate între spiritul avid şi cosmosul imperfect, nedezlegat, 

înveninat.” (ROBOT, 1981, 439). 

Că o asemenea abordare se dovedeşte operantă, ne-o demonstrează câteva secvenţe din 

beletristica şi jurnalul lui Camil Petrescu. Nu s-a remarcat, măcar în treacăt, că d-na T. ia loc, în 

două rânduri, pe divanul psihoterapeutului. În perioada de gestaţie a romanului „Patul lui Procust” 

(1926-1928), şcoala lui Freud câştiga tot mai mulţi adepţi: „Ruptura, provocată apoi subtil şi brutal 

de mine, chiar în vremea acestei exasperări, i-a agravat net patologicul tulburării, până când, 

nemaiputând umbla pe stradă, din nelinişte nedefinită, a intrat într-un sanatoriu din Viena” 

(PETRESCU, 1975, 190). Tot aici, eroina îşi va găsi un vremelnic refugiu după moartea neaşteptată 

a lui Fred Vasilescu. Într-o însemnare din Note zilnice, autorul recunoaşte, după un hiatus de 

memorie, că personajele feminine par a se înrudi, iar explicaţia nu o găseşte decât în latenţele 

inconştientului: „E un fel de cronică asemenea cu aceea din Mioara, în care … şi aici nu-mi 

amintesc numele personajului, dar după puţină ezitare, Ema … şi către d-na (şi iată ceea ce e 

ciudat), căci Ema seamănă cu Emilia din Patul lui Procust. Niciodată n-am remarcat asta. Femeile 

astea sunt din aceeaşi familie… Există probabil elaborări subconştiente.” (PETRESCU, 1975, 

115). 

E nevoie de o sistematizare riguroasă şi nuanţarea unor idei convingătoare din care să rezulte 

clar că psihanaliza deschide posibilităţi de cercetare a operei unui scriitor total precum Camil 

Petrescu. Deocamdată, ne mulţumim să observăm că „oglinda este disponibilă”, secvenţă 

metaforică prin care Starobinski valida oportunitatea metodei într-un anumit context ficţional. Iar 

Serge Doubrovsky este cel care stipulează avantajele oferite de o atare grilă de lectură. Dacă opera 

literară este produsul imaginaţiei şi afectivităţii unui scriitor, dacă acesta îşi trăieşte plenar existenţa 

în interiorul cărţii, atunci ce altă cale decât cea a psihanalizei este mai recomandabilă ? Psihanaliza, 

prin chiar năzuinţele sale (consideră Doubrovsky), devine un sistem autonom dorit ideal, de 

decodare a imaginarului. Lucrarea aceasta era menită să dezamorseze polemica dintre 

reprezentanţii „Noii critici” şi R. Picard, care în Nouvelle critique ou nouveile imposture, se 

situa pe poziţia pozitivismului lansonian şi afirma cu maliţie că psihanaliza şi tematismul îşi 

centrează atenţia pe anumite zone ale operei şi biografiei greu de verificat. Răspunzând 

indirect acestor obiecţii, Doubrovsky va reafirma răspicat că Opera, în ansamblul ei, rămâne 

obiectul de studiu al unui exeget, şi nu autorul. Traseul de urmat este dinspre operă spre 

scriitor pentru ca, în final, să redescoperim opera. Întotdeauna, susţine criticul, vor exista 

opere fără autor, dar scriitori fără operă sunt de neconceput. În fine, nu pot fi ignorate 

subtilele nuanţări pe care el le face trasând distincţii de necontestat între imaginar şi fictiv. 

Preluând o idee freudiană, el consideră visul ca un cifru al unei stări existenţiale dominate 

de sentimentul plenitudinii. 
Există suficiente date pentru o psihanaliză de tip existenţialist care, în accepţia noastră, nu 

poate fi aplicată în opera camilpetresciană decât dinspre textele cu tentă autobiografică (jurnalul, 

fragmente disparate din Doctrina substanţei, ca şi confesiunile din câteva interviuri şi conferinţe) 

spre lumea ficţiunii. Notele zilnice ne apar de o aparent dezarmantă monotonie, notaţiile alternând 

între privaţiuni materiale şi idiosincrazii literare. Lectorul avizat nu poate trece cu vederea o serie de 

amănunte dintre cele mai bizare. Însemnările au un caracter discontinuu, luni şi chiar ani întregi 

Camil Petrescu nu notează nimic. E de presupus, şi aici Mircea Zaciu are dreptate, ca scriitorul să se 

refugieze în intimitatea jurnalului numai în anumite momente de criză existenţială: Pentru autor, 

jurnalul devine o formă de remisiune a propriilor stări nevrotice. Şi nu numai atât. Ele 

capătă o stranie luminozitate fosforescentă la nivel caracterologic, mai ales în ceea ce-l 

priveşte pe Ladima. În 1928, scriitorul nu consemnează nimic în Note zilnice dar, ceva mai 

înainte, ţine să precizeze că acesta va fi cu certitudine anul sinuciderii sale. Conform 

comentariului lui Fred Vasilescu, adevărat martor ratificator al celor întâmplate, acesta este 
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şi anul dispariţiei lui Ladima. Eroul şi creatorul său sunt măcinaţi de aceleaşi obsesii: „Sau 

mai bine sub influenţa unei lecturi recente: om aruncat de viu în templul ploşniţelor” 

(PETRESCU, 1975, 39). Prin intermediul unei scrisori, Ladima îi mărturiseşte Emiliei că, 

dezgustat de viaţă şi de eşecurile care par că nu se mai sfârşesc, meditează îndelung pe 

marginea unui vers din poezia lui Rimbaud: „Des serpentes géants dévorés par de punaises.” 
Gilbert Durand punea în legătură nostalgia nudităţii din creaţiile lui A. Gide şi H. Hesse cu o 

certă propensiune suicidară: „Goliciunea este pentru ei (Gide şi Hesse) «sfârşitul dezbrăcării», când 

toate veşmintele sociale au fost scoase…, veşminte care te fac mai ales la fel ca toţi ceilalţi, 

deoarece purtăm toţi aceleaşi haine. Amăgire la fel de perfidă ca deşertul, fiindcă nu vrea să vadă 

faptul că omul gol poartă şi el aceeaşi piele ca şi celălalt!… Atunci trebuie mers şi mai departe «dar 

trupul nu este oare şi el ultimul veşmânt, ultimul veşmânt de care trebuie să te despoi pentru a fi»? 

De unde temele suicidare la Gide, de unde apologurile ascetice la Hesse…” (DURAND, 1998, 265). 

Imposibilitatea celor doi romancieri de a se lăsa pătrunşi de Celălalt (al cărui avatar nu-i altul decât 

femeia) era explicată de antropologul francez prin predispoziţia lor spre homosexualitate. Situaţia se 

schimbă în cazul lui Camil Petrescu: deşi misogin convins (dar oare misoginia nu e rezultatul unei 

homosexualităţi refulate?) el este creatorul unora dintre cele mai frumoase şi ostentativ descrise 

nuduri din literatura noastră. Nu e nici un paradox aici, fiindcă Fred Vasilescu, alter-ego al 

romancierului, o caricaturizează în exces pe Emlia, notând cu voluptate fiecare unghi al corpului ei. 

Şi asta pentru că scrisorile lui Ladima nu-şi dezvăluie toate nuanţările necesare decât în prezenţa 

femeii dezbrăcate, nuditatea fiind aici o formă de cunoaştere complementară, dar şi eidetică, de 

captare a unei esenţe care transcende existenţa cotidiană: „Emilia s-a întors, îşi scoate chimonoul, 

căci e cald. O aşteptam, căci îmi dau seama că scrisorile îşi capătă înţelesul, numai când ea le 

comentează şi opune şi punctul ei de vedere…” (PETRESCU, 1975, 119). Prietenul dispărut tragic, 

dar pe care îl simte încă aproape, ca şi actriţa dezbrăcată fizic şi sufleteşte, îi inoculează lui Fred 

gândul sinuciderii. „Întâmplarea de fapte şi oameni” din după-amiaza de august e prefigurarea 

destinului său. Nimic neaşteptat în faptul că acesta se va desăvârşi în Epilog II. 

Personajele din romanele sale sunt personalităţi puternice, cu o bogată viaţă interioară. E o 

afirmaţie de acum banală, pe care însuşi autorul a sublimat-o în interviul O oră cu Camil Petrescu, 

acordat lui Matei Alexandrescu şi publicat în Facla, nr. 738 din 17 iulie 1932. „Romanul nu poate fi 

decât o întâmplare cu oameni excepţionali. Ciocnirile intre cotigi n-au nici o importanţă; cele dintre 

maşini mari, dintre locomotive, zguduie.” De actualitate aici nu e ce spune cel intervievat, ci cum o 

spune, într-un limbaj deopotrivă alegoric şi metonimic. Aşadar, ciocniri între maşini mari sau 

locomotive. Ele contează! De ce Fred Vasilescu se află mai tot timpul la volanul unui bolid sau la 

bordul unui avion supraîncărcat cu benzină? Animator al aviaţiei şi automobilismului, Camil 

Petrescu transferă propriile pasiuni eroului său. Există, după cum remarca Maria Vodă Căpuşan o 

poetică a numerelor mari, ca şi imagini ale maşinismului în textele camilpetresciene: „Insolită aici 

(în Suflete tari,) într-o lume de texte citite şi trăite, imaginea maşinismului; dar ea o luminează pe 

cea precedentă.” (CAPUSAN, 1988, 82). Ca un excurs, credem că replica lui Andrei Pietraru, citată 

de criticul clujean (Cu o semnătură se realizează destinul unui om, cu un ac întors poţi porni prin 

toate roţile şi nicovalele dintr-o uzină…”), s-ar fi pretat la o succintă comparaţie cu pictura lui 

Fernand Léger, în care oamenii apar reprezentaţi prin pârghii, scripeţi şi roţi dinţate. Din nou, 

elemente ale biograficului încep să interfereze creaţia pentru că în Ultima noapte… zgomotul 

produs de obuze este asemuit cu o ciocnire între locomotive; „în clipa asta am avut impresia că s-au 

ciocnit două locomotive, cu un zgomot de iad, şi am văzut cele două căruţe crescute într-un munte 

de fum.” (PETRESCU, 1979, 275) şi tocmai aceste zgomote au provocat, pe front, surditatea 

combatantului, infirmitate frustrantă ce a făcut din Camil Petrescu un retractil în societate. Să 

admitem, oricum, că oamenii excepţionali, pe care şi-i doreşte autorul, nu pot trăi decât dublaţi de o 

energie psihică (libido, în accepţia lui Jung) pe măsură. 

O atare fascinaţie a masivităţii şi maşinismului devine congruentă cu una din imaginile care 

l-au frământat pe scriitor de-a lungul vieţii: „Dealtfel, şi ca literatură imaginea trenului deraiat din 

cauza omizilor nu m-a părăsit. Tren deraiat din cauza omizilor.”
 
Prin suprapunerea cu textul din 
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interviul-manifest, apare limpede că trenul (locomotivă) conotează o tipologie puternică. Mai 

dificilă e simbolistica omizii. Pentru psihologia colectivă, aceasta scoate în evidenţă o condiţie 

larvară, nedesprinsă de sinele universal, mai concret o prelungire a devenirii. Secvenţa obsedantă, în 

întregul ei, este de o tulburătoare complexitate şi desemnează două concepte fundamentale din 

psihanaliza lui C.G. Jung: sinele şi individuaţia. Vom încerca să surprindem doar câteva repere ale 

acestor noţiuni, asupra cărora cercetătorul elveţian a revenit în nenumărate rânduri în voluminoasa-i 

operă: „Ca noţiune empirică, sinele desemnează întreg cuprinsul fenomenelor psihice ale omului. El 

exprimă unitatea şi totalitatea personalităţii. În măsura însă în care aceasta este, în virtutea 

participării ei la inconştient, doar parţial conştientă, noţiunea de sine este de fapt în parte empirică şi 

în parte un postulat. Cu alte cuvinte, ea cuprinde cognoscibil şi incognoscibil, respectiv ceea ce încă 

nu este cunoscut. Aceste calităţi sinele le are în comun cu foarte multe noţiuni de ordinul ştiinţelor 

naturii, care sunt mai mult nomina decât idei. În măsura în care totalitatea constând din conţinuturi 

atât conştiente cât şi inconştiente este un postulat, noţiunea ei este trascendentă; ea presupune de 

aceea că factorii inconştienţi decurg din cauze empirice şi caracterizează astfel o esenţă doar în 

parte descriptibilă, în parte însă pro tempore incognoscibilă şi nelimitabilă.” (JUNG, 1997, 513). 

Jocul reversibil dintre empiric şi postulat, dintre cognoscibil şi incognoscibil, ca şi între limitat şi 

nelimitat, este astfel sublimat in simbolul omizii, fiinţa deopotrivă nearticulată şi subliminală. La 

polul opus, trenul devine o metaforă abisală pentru procesul de cristalizare şi particularizare a 

individului, cu precădere în latura sa psihologică, oferindu-i specificitatea şi împlinirea ca 

personalitate. Acest mecanism formativ e tocmai individuaţia: „Noţiunea joacă un rol nu lipsit de 

importanţă în psihologia noastră. Individuaţia este, în genere, un proces de formare şi particularizare 

a individului, în special de dezvoltare a individului psihologic, ca fiinţă distinctă de ansamblu, de 

psihologia colectivă. Individuaţia este deci un proces de diferenţiere, al cărei ţel stă în dezvoltarea 

personalităţii individuale. Individuaţia este o necesitate firească în măsura în care frânarea ei prin 

reglementări excesive sau chiar exclusive, potrivit normelor colective, ar prejudicia grav activitatea 

vitală a individului. Individualitatea este însă deja dată fizic şi fiziologic, de unde şi expresia ei 

psihologică corespunzătoare. O frânare considerabilă a individualităţii presupune de aceea o 

mutilare artificială. Este fără doar şi poate că un grup social alcătuit din indivizi estropiaţi nu poate 

fi o instituţie sănătoasă, viabilă în timp; căci doar acea societate care îşi poate conserva coerenţa 

internă şi valorile colective, acordând totodată individului maxima libertate posibilă, are şanse de 

viaţă durabile.” În ultima sa parte, definiţia explică într-o oarecare măsură, semnificaţia titlului 

romanului Patul lui Procust. Chiar dacă au parcurs etapele fireşti ale individuaţiei, eroii din ficţiune 

sunt nivelaţi, uniformizaţi de o societate ale cărei valori n-au fost cristalizate în mod corespunzător. 

Pentru a fi mai expliciţi, vom considera componenta absconsă, inconştientă din interiorul 

sinelui ca fiind increatul, iar individuaţia un tip specific al creatului. Creatul şi increatul sunt 

noţiuni frecvent întâlnite în antropologie. Trenul deraiat de omizi reflectă nu atât desfacerea, cât 

procesul în desfăşurare al desprinderii creatului din increat. în antropologie. E Timbrul lui Ion 

Barbu din etapa ermetică (acea piatră în rugăciune ce se despoaie din humusul primordial, prin 

medierea latenţelor orfice), sau chiar energetismul teluric din cea parnasiană (Lava, Banchizele, 

Copacul). Câteva exemple din volumul Din versurile lui Ladima sunt ilustrative: „Felie de noroi e 

ciclul meu, / Spre capătul carent răzbat cu greu /” (PETRESCU, 1998, 113) sau „Dar iezerele unul 

lângă altul sute, / Când râd arhipelagurile lumii mute / Gheyserii lungi lumina descompun / Ca 

munţii de cristal şi alaun //”  La Camil Petrescu forţa orfică se converteşte într-o axis mundi, prin 

care teluricul şi celestul se contopesc: „Azvârle orgile planetei jerbe grele / De imnuri spre spiralele 

de stele…/” 

Extinzând comparaţia, Lapona Enigel se înscrie în paradigma eroilor solari, ca şi cuplul Fred 

– d-na T., plenitudinea lor sufletească devenind manifestă mai ales în prezenţa luminii: „Nu ştiu 

cum să spun, aşa anapoda, uite am impresia că Emilia n-a privit niciodată un răsărit de soare (şi 

poate ar trebui să fac cu ea un zbor în zorii zilei)…” Fără covoare pe parchetul foarte lucios, cu 

pereţii goi şi de un alb imaculat, cu două ferestre mari la care draperiile lipsesc, odaia d-nei T. stă 

sub semnul transparenţei absolute, e „o adevărată baie de lumină”, după expresia protagonistei. În 
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aceeaşi tipologie derivată din arhetipologia eroului solar poate fi încadrat şi Danton. Considerând că 

idealurile revoluţiei fuseseră în mare parte realizate, el îşi descătuşează hedonismul, ce-i este 

funciar, şi trăieşte frenetic alături de tânăra lui soţie, Louise, undeva la ţară, în ţinutul Arcis. 

Conflictul cu Robespierre e însă ireconciliabil, anticipă şi acceptă ca o fatalitate cuţitul ghilotinei, 

singurul regret fiind legat tocmai de existenţa tihnită, solară: „Danton: că în clipa când voi pune 

piciorul pe scara eşafodului, să nu te văd (halucinat) pe tine venind la Arcis pe potecă, (respiră greu) 

prin soare, să mă chemi la masă…” (PETRESCU, 1981, 284). 
Procesul în desfăşurare al desfacerii din increat traduce, în termeni filozofici, prelungirea 

devenirii.
 
Nu stă sub semnul aleatorului intenţia lui Fred Vasilescu de a bate recordul de distanţă, în 

zbor. Inconştientul creator al autorului lucrează după o logică specifică, aerul şi dorinţa de a zbura 

fiind voluptăţi ale libertăţii şi, în subsidiar, ale mişcării şi sexualităţii: „Trebuie oare să subliniem 

faptul că în imperiul imaginaţiei epitetul cel mai apropiat de substantivul aer este epitetul liber? 

Aerul natural este aerul liber. Va trebui deci să fim de două ori mai prudenţi în faţa unei eliberări 

rău trăite, în faţa unei adeziuni prea prompte la lecţiile aerului liber, ale mişcării aeriene 

eliberatoare.” (BACHELARD, 1997, 12). Sexualitatea (care include şi spiritul de seducţie) e o 

constantă a eroului: „Are cele mai frumoase femei din Bucureşti”, îi spune un gazetar Autorului. În 

legătură cu nostalgia libertăţii, nu este exclus ca tocmai aceasta să fie o explicaţie a gestului de a o 

evita sistematic pe d-na T., după cum aceeaşi tentaţie i-ar fi putut insinua gândul sinuciderii. În 

Tratat de descompunere ca şi în alte lucrări, Emil Cioran făcea elogiul sinuciderii ca gest superior al 

unei voinţe eliberatoare specific umane. Aviatorii înşişi, dacă se dedică cu pasiune profesiei, 

ascund, înlăuntrul fiinţei lor, un destin suicidar. Constatarea e făcută chiar de către Camil Petrescu, 

în Epilog II: „De ce n-aş spune că gândul unei sinucideri amânate îndelung nu mi se pare 

incompatibil cu întâmplările din urmă. (Şi mai e şi faptul că e foarte greu să ştii dacă un aviator, 

dintre aceştia, care încearcă totul, definitiv, la început de tot nu e îndemnat cumva şi de isonul unui 

gând de sinucidere. Căci Fred Vasilescu începuse pilotajul din 1926.)”
 
 (PETRESCU, 1979, 336). 

Din nou remarcăm câteva similitudini menite să demonstreze pactul nescris pe care autorul îl 

stabileşte intre propria-i biografie şi creaţie. în 1926, Camil Petrescu schiţează primele proiecte din 

viitorul roman Patul iui Procust. Zece ani mai târziu, constată că amintirile despre cursurile de 

aleasă erudiţie ale profesorului P.P. Negulescu au devenit pentru el de o tulburătoare senzualitate. 

Dascălul, pe care l-a preţuit până la adoraţie, este asemănat cu un instructor de zbor care îşi iniţiază 

elevul în cele mai dificile manevre ale pilotajului: „Aceste expuneri austere rămân printre amintirile 

cele mai straniu sensuale ale experienţei mele intelectuale. Încercam sentimentele de ameţeală, de 

vie nelinişte şi admiraţie, pe care le încearcă probabil elevul-pilot când, în lecţiile ultime, maestrul 

său îl poartă la înălţimi mari, în jocuri de aripi, în răsturnări acrobatice, în alunecări şi reveniri 

vertiginoase” (PETRESCU, 1936, 151). Pentru creator, zborul semnifică deopotrivă aventură 

erotică ca şi elevaţie spirituală, creaţie în deplină libertate, ceea ce anticii numeau ascensio 

spintualis. În capitolul E tot fîlozofie… lecţia de gnoseologie, pe care Ştefan i-o oferă răbdător Elei, 

sfârşeşte într-o pasională îmbrăţişare. 

Aerul şi al treilea element al său, mişcarea, creează, filtrate prin conştiinţa auctorială, un flux 

al memoriei care mistuie gândul aceluiaşi Fred, el transferând ceva din propria-i mobilitate unui 

personaj inerţial, precum Valeria: „Aş vrea să spun ceva, dar gândurile s-au depărtat de mine că 

trebuie să le trag înapoi ca pe nişte balonaşe captive, cărora, dându-le liberă sfoară, s-au lipit de 

tavan… Şi uitând că se întorsese la punctul iniţial al vizitei, răpită, de timp şi de amintiri, duduca 

Valeria, tot în picioare, a devenit foarte mobilă” (PETRESCU, 1975, 62). 

S-ar releva, astfel, în procesul în evoluţie o altă dominantă: coexistenţa staticului cu 

dinamicul. Emilia ar fi o exponentă a primeia dintre ele (corp plinuţ „ca un ospăţ de carne”, o piele 

întinsă, imobilă ca injectată cu parafină şi o gândire anchilozată, plată). La polul opus se află d-na 

T., a cărei mobilitate stă sub semnul fluidului: „zâmbea cu fluiditate şi cu o participare totală, vag 

îndurerată, ca de obicei.” Derivă astfel caracterul proteic al personajului, femeie frumoasă şi 

rafinată pentru unii, insignifiantă pentru alţii. De aici şi aureola de mister în care o învăluie autorul. 

Apa, în cel mat înalt grad element al inconştientului feminin, simbolizează forţele psihice cele mai 
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absconse. Apa ar fi: un „element mai feminin şi mai uniform decât focul, element mai constant care 

reverberează cu forţe omeneşti mai ascunse, mai simple, mai simplificatoare.” (BACHELARD, 

1997, 9). Căutând cu obstinaţie autenticul, Camil Petrescu recurge, mai ales în romanul Patul lui 

Procust la nenumărate comparaţii, ca o încercare de racordare a ficţiunii sale în real. De foarte 

multe ori, comparaţia include elementul acvatic şi, contrar intenţiei, efectul narativ este invers: în 

loc de o conversie a „lumii ficţionale” la realitatea concretă se resimte o glisare a povestirii către 

imaginar. Am precizat deja avertismentul dat de Doubrovsky, de a se comite imprudenţa de a 

confunda fictivul cu imaginarul. Pentru C.G. Jung, conceptul de imaginar stă în strânsă legătură cu 

imaginea şi conştiinţa, aceasta la rândul său, fiind un conţinând care cuprinde şi inconştientul: 

„Când vorbesc în această lucrare de imagine, am în vedere nu copia psihică a obiectului exterior, ci 

mai degrabă o reprezentare provenind din domeniul terminologiei poetice, anume reprezentarea 

imaginară care se referă doar indirect la percepţia obiectului exterior. Ea se bazează mai degrabă pe 

activitatea imaginară a inconştientului; se manifestă în conştiinţă ca produs inconştient, şi anume 

mai mult sau mai puţin subit, oarecum ca o viziune sau ca o halucinaţie, dar fără caracterul 

patologic al acesteia, adică fără a face parte vreodată din tabelul clinic al unei boli. Imaginea are 

caracterul psihologic al unei reprezentări imaginare şi niciodată pe acela cvasireal al halucinaţiei, 

adică ea nu stă niciodată în locul realităţii şi este întotdeauna, în calitate de imagine interioară, 

deosebită de realitatea senzorială. De regulă, îi lipseşte orice proiecţie în spaţiu, cu toate că în cazuri 

excepţionale poate să apară cumva din afară.” Imaginea interioară ar traduce tocmai acei „…ochi 

halucinaţi şi mistuiţi lăuntric”, din poezia Ideea, epitetul „halucinaţi”“ neavând nimic în comun cu o 

metarealitate, ci cu rezultanta cunoaşterii în absolut („căci am văzut idei”). Inadecvarea 

imaginarului la un spaţiu bine definit se poate demonstra în următoarea secvenţă: „Altădată mă 

adânceam în cercetarea motivelor, cum ai căuta izvorul apei neregulat subterane într-o grotă” 

(PETRESCU, 1975, 13). Spaţiu-boltă, spaţializator nespaţializat şi topos arhaic securizant, grota 

(care închide izvorul) devine proiecţie a unei Geneze în stare latentă, macrocosm care tinde a se 

transforma în microcosmos. Prin vetustul imanent grotei, se pune din nou în evidenţă imaginarul 

camilpetrescian, acesta cu inflexiuni mitice (să-i spunem mitul Facerii în desfacere). Tot lui Jung îi 

revine meritul de a fi stabilit o condiţionare între arhaic, fantezie inconştientă şi deschiderea 

mitologică: „În chip evident, arhaicul este în primul rând inerent fanteziilor inconştiente, adică 

produselor activităţii imaginative inconştiente care atinge conştiinţa. Calitatea imaginii este arhaică 

atunci când are incontestabile paralele mitologice” (JUNG, 1997, 336). S-a văzut că, de regulă, 

imaginea nu are o valoare reală. În puţine cazuri totuşi, realitatea interioară a imaginii depăşeşte 

reprezentarea exterioară, datorită unei trăiri sufleteşti paroxistice. Într-o atare situaţie, individul se 

adaptează nu la realitate, ci la propriile exigenţe interioare. Aşa se întâmplă în romanul Ultima 

noapte…, când Ştefan Gheorghidiu, în plin război, dar măcinat sufleteşte de incertitudinea fidelităţii 

soţiei, ridică în braţe un obuz neexplodat, spre groaza şi uimirea camarazilor. Fie şi în exterioritatea 

imediată, eroul simte nevoia să-şi demonstreze sieşi, printr-un resort compensatoriu, că 

raţionamentul său este corect: inamicul foloseşte muniţie expirată. Gestul săvârşit e numai în 

aparenţă ostentativ. 

O concluzie s-ar impune: coroborând o serie de texte, cu precădere din Note zilnice şi Patul 

lui Procust, asistăm la organizarea unei reţele care cuprinde pe rând increatul, procesul în evoluţie 

şi creatul. În linii mari, aceasta este şi prima etapă recomandată de Ch. Mauron într-un demers 

psihocritic: prin suprapunerea unor texte aparţinând aceluiaşi autor apar, probabil involuntar, o serie 

de reţele asociative sau grupuri de imagini contigui obsedante (MAURON, 1964, 32). Noutatea 

constă doar în intercalarea şi aplicarea unor termeni fundamentali ai psihanalizei jungiene în 

corpusul de texte al autorului. Sinele (în care, repetăm, inconştientul coexistă cu conştiinţa) se 

închide către subconştientul creator (inconştient obiectivat prin situarea sub tutela aceleiaşi 

conştiinţe) şi, fără a ignora irizările imaginarului, se ajunge la individuaţie, deci fiinţă devenită sine 

însăşi (sineificare), dacă opresiuni sociale sau carenţe psihice nu acţionează ca factori frenatori. 

Considerăm că aceasta este schema creativităţii lui Camil Petrescu (şi, parţial, a personalităţii sale). 

Spre individuaţia scriitorului nu se poate ajunge decât pe cale empirică. În absolut e imposibil. Cine 
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ar putea demonstra în ce constă conştiinţa pură, fenomenologică a „omului antitezelor”? Jung însuşi 

va recunoaşte că singurul element cognoscibil al sinelui ar fi eul, care nu îi este nici subordonat, nici 

ataşat, ci gravitează în jurul său ca planetele în jurul Soarelui. Sinele nu poate dobândi decât statutul 

unei ipoteze, este un postulat transcendent verificabil prin cercetări psihologice, dar imposibil de 

demonstrat ştiinţific. Individuaţia îşi atinge scopul în momentul în care „intuieşte” sinele ca pe ceva 

iraţional. O dată ce am aprofundat o atare relaţie, pentru noi nu mai există nici o îndoială: „Tren 

deraiat din cauza omizilor” este o structură abisală în care personalitatea controversată a lui Camil 

Petrescu se simte învăluită, cauza fiind un joc reversibil între sine şi individuaţie. Acceptând că 

laboratorul de creaţie al scriitorului urmează calea neasemeni a procesului de desfacere a increatului 

în elemente ale creatului, este evident că şi personajele sale vor fi construite aprioric după aceeaşi 

tehnică.  
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