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Jurnalul camilpetrescian se constituie, pe de o parte, ca depozitar al memoriei culturale a epocii interbelice, iar pe de alta, ca „secretar” al conştiinţei
personale. Deşi lipsesc din volum repere marcante, fragmentarismul acestuia impune sondarea atentă, din partea cititorului, a unei vieţi frământate,
precum şi a unui traseu existenţial destul de sinuos. Suferind de
hipoacuzie, după cum se ştie, scriitorul îşi dezvoltă în schimb un soi de
auz interior subtil, care îi facilitează ascultarea cu grijă a gândurilor cotidiene. Totodată, face pe mai multe pagini, apologia morţii, în varianta
suicidară, idee la care renunţă în cele din urmă, atunci când începe să
cunoască succesul literar. Anticalofilia asumată, până la un punct, şi în
proză, se desfăşoară mai ales în relaţiile cu semenii, cu scriitorii, dar şi în
observarea distanţată a acestora. „Dar sunt lucruri nespus de multe pe
care numai eu şi Dumnezeu le ştim. Din ele o fărâmitură aruncată pe hârtie aici” – această definiţie inedită a jurnalului este extinsă pe parcursul
volumului de însemnări, Note zilnice, în paradigma chiasmatică memorie a
conştiinţei, conştiinţa memoriei.
On the one hand, Camil Petrescu’s diary introduces itself as a recipient of
the cultural memory of the interwar period and, on the other hand, as a
“registrar” of the individual consciousness. Although the volume misses
significant milestones, its fragmentarism requires the reader’s deep analysis
of a tormented life and of a pretty winding existential way. Being known
that he was suffering from hearing loss, the writer develops a sort of a
subtle inner hearing/voice which enables him to carefully listen his daily
thoughts. At the same time he makes an extended apology of death, on
multiple pages, as a suicidal version, finally giving up this idea when he
gains literary success. His partly-assumed anticallophilia in prose manifests
especially in his peer-connections as well as in their comprehensive observation. “But there are several other things only known by God and I. A
small part of them is encrypted here on this paper” – constitutes his hidden definition of the diary, that occurs during the whole development of
the notes volume Note zilnice/ Daily Notes in the chiasmatic paradigm consciousness memory, i.e. memory consciousness.
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„Statura lui Camil Petrescu, constructorul de sine care sfidează constrângeri şi obstacole, este
de extremă actualitate astăzi, în plină eră a personalizării”, afirmă Irina Petraş (Petraş, 1994: 8).
Dacă literatura acestui scriitor este mai degrabă egocentrică, în sensul pozitiv al termenului, este
de înţeles că însemnările sale diaristice sunt rezonante, mai mult decât atât, sunt într-o relaţie de
contiguitate cu segmente importante ale operei sale. Nerespectând decât pe alocuri pactul
cotidianităţii, dar conţinând în schimb însemnări răspândite pe o perioadă de treisprezece ani,
între 13 ianuarie 1927 și 17 septembrie 1940, însemnări încheiate cu o notă finală nedatată,
concluzivă, ca o formulă filosofică, jurnalul camilpetrescian, intitulat Note zilnice, se sustrage, spre
deosebire de altele, tiraniei temporalităţii. De altfel, pentru scriitor, „genul diaristic este, prin
excelenţă, un gen al sinelui în care eul profund şi eul biografic se suprapun perfect” (Simion,
2005: 209). Caietele autobiografice încep abrupt, la vârsta de 33 de ani (vârsta fatală revoluţionarilor,
vârsta fatală poeţilor), printr-o paralelă referitoare la Hristos, pe de o parte admirativă, pe de alta
autoironică. Însă lipsesc din volum, în mod surprinzător, evenimente marcante pentru traseul
existenţial, ca şi cum autorul ar fi vrut, ocultându-le, să li se sustragă, să-şi croiască un destin
interior paralel, „imun” faţă de accidentele dramatice care, în realitate, îl afectaseră profund.
Astfel, spiritual, intim, se desparte, prin voinţă automodelatoare, de insul istoric, prins în
fatalitatea evenimenţială a concretului colectiv. Convins fiind că un jurnal e un lucru anost şi aproape
fără sens, simte cu toate acestea necesitatea exteriorizării: „Va trebui totuşi să înregistrez în note,
fie şi agramate, zigzagurile îndoielilor mele cotidiene. În conflictul acesta pe care îl am cu toată
lumea am nevoie de un martor relativ obiectiv, ca un aparat de filmat în prezenţa unor scene
fachiriste” (Petrescu, 2003: 48).
Încă de la primele pagini, cioranian avant la lettre, pe mai multe pagini, face apologia
sinuciderii, tocmai pentru a se elibera de această idee obsedantă, cultivată aproape cu devoţiune,
notând: Sinuciderea trebuie să-mi vie din ascendenţă – 13 ianuarie 1927. Ideaţia suicidară
redevine actuală în jurul datei de 5 martie 1929; „Cum e posibil să mă fi îngrozit atât de mult
gândul morţii când eram bolnav astă-iarnă şi să mă împac acum atât de mult cu gândul sinuciderii
?” (47). Aici devine foarte vizibil un clivaj între moartea „accidentală”, venind din exterior şi,
aparent paradoxal, moartea asumată, exigenţa unui „interior”, al voinţei modelatoare de destin.
Anticalofilia din proză persistă şi în paginile acestui jurnal, care înregistrează mai degrabă
presiunile din afară ce denaturează esenţa imaginii despre sinele fragil, recalcitrant în sensul larg
al cuvântului, încorsetat în propria cochilie (Acest jurnal e o absurditate), astfel că, la 28 iunie 1931,
notează din nou: „Această înregistrare e o pură stupiditate agramată, fără conţinut, fără
coherenţă, fără cea mai puţin pretenţioasă ţinută literară. Nu rămâne decât marea durere,
impresia de întindere în deznădejde până la prag” (49). Aşadar, prozatorul mereu elegant în
expresie dispreţuieşte o anumită vulgaritate a însemnărilor jurnaliere, şi respinge circumstanţiala
lor sinceritate. De aceea, referitor la propria existenţă, se va servi de metafore sugestive, precum
cea a trenului deraiat din cauza omizilor ori a omului aruncat de viu în templul ploşniţelor (48).
Inaptitudinea adaptării la condiţiile exterioare, idiosincrazia cum o numeşte, tulbură din când în
când o conştiinţă altfel echilibrată: „Delicateţea mea - care uneori are un straniu aer de laşitate nu face decât să-mi provoace insuccese, iar refularea aceasta în interior a indignării şi revoltei pe
care le simt are ceva din pericolul de a intoxica tot sufletul, ca un puroi resorbit” (50).
Cu tot aerul „distant” pe care şi-ar dori să-l manifeste faţă de zigzagurile existenţei cotidiene,
sub masca neutră a unei autoanalize frizând „ştiinţificitate” sociologică, Camil Petrescu lasă
totuşi să-i scape amănunte semnificative: „Sinuciderea trebuie să-mi vie din ascendenţă [...] Dacă
tatăl meu s-a sinucis la treizeci şi patru de ani, nu e niciun motiv să nu-l imit” (39). Glosează
astfel pe tema fatalităţii genetice, uzând de comparaţii percutante, preluate paradoxal din ştiinţele
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exacte, cum ar fi matematica şi fizica: La n grade dinamita ia foc şi explodează. De câte ori va fi la n
grade lucrul se va întâmpla matematic. Moşteneşti un organism care e încălzit matematic până la trei(zeci) şi trei
ani. Moşteneşti mai exact raportul dintre organism şi mediu (42). Aşadar, se pare că nu planează
deasupra unele forţe oculte, ci trebuie rezolvată o ecuaţie existenţială, pe care o şi schiţează, cum
proceda cândva Eminescu, şi la care face aluzie într-un alt loc: vârsta la care se declară nebuniile...
Singurul detaliu strict biografic rămâne acela că tatăl, necunoscutul, s-ar fi sinucis după ce va fi
consumat cei 33 de ani fatidici. Dacă în plan genetic, sinuciderea este finalul unui raport
matematic, în planul conştiinţei, ea devine convingere, mai precis soluţia logică. Funesta
convingere îşi găseşte astfel remediul în metoda salvatoare a scrisului: „[...] am găsit o soluţie care
să mă îndepărteze şi de nebunie şi de sinucidere pentru câtăva vreme. Şi transcrierea ei m-a făcut
să redeschid caietul” – adică jurnalul: Trebuie să mă port ca un om obligat să se realizeze, ca un stăpân cu
alte cuvinte (45). Delicateţea la care se referă Camil Petrescu este fixată sub lentila autoscopiei, să o
denumească, să îi descopere sursa, să o denunţe ca ridicolă şi inutilă, totalmente păguboasă, de-a
dreptul ruinătoare: „Teama mea de a nu face impresie proastă, de a nu pierde afecţiunea cuiva e
ridiculă şi ilogică. Insuccesele mele dovedesc că oamenii aceştia şi-aşa mă dispreţuiesc, sau cel
puţin mă urăsc. [...] Deci n-am nevoie de stima bunilor mei vecini de viaţă” (52). Pe măsură ce
reformulează, nuanţează, precizează această ecuaţie existenţială, autorul jurnalului se depărtează
de adevărul confesiunii, rotunjirea şi clarificarea devin pură literatură, cu un efect teatral evident:
„Voi împinge până la ultimele consecinţe efectele constatării: mi-e indiferentă – după douăzeci
de ani de obsesie a ei – stima contimporanilor mei; voi merge până la excrocherie (sic!), până la
abuz de încredere, până la furt, până la crimă ? S-ar putea ca una din acestea să-mi apară necesară
(şi pentru realizarea celor trei cărţi de doctrină nimic nu mi-ar fi mai util ca un milion de obţinut
fie şi printr-o excrocherie). Superioritatea unui om n-a constat niciodată în a colecţiona omagiile mulţimii, ci
în a suporta dispreţul ei” (46). Propensiunea aforistică a acestei încheieri (tipică pentru prima parte a
Notelor zilnice) arată cum glosarea repetată, reformulările în căutarea esenţei, izbăvirea de eşecurile
cotidiene într-o înţelegere, a dilemelor morale într-o „amoralitate” vecină cu cinismul superior,
toată această (dis)cernere a vieţii precare, până la formula aforismului, devin mai mult decât
simplă literaturizare, devin un mod atât de riscat, de a fi în plan teoretic, dar mai ales atitudinal.
Totuşi, amoralul Camil este cenzurat de o morală proprie, care provine parcă de la Seneca şi de
la stoici, pentru că uneori consideră apăsat că Superioritatea unui om n-a constat niciodată în a
colecţiona omagiile mulţimii, ci în a suporta dispreţul ei (43). De aceea, ţine întotdeauna la
distanţă aşa-zişii prieteni şi, fără să vrea, îi are mereu aproape pe numeroşii săi duşmani. Cea mai
sigură amică este sărăcia, care nu îl ocoleşte aproape niciodată, şi într-un fel îl propulsează către
afirmarea nevoită, şi la propriu, şi la figurat, în câmpul literar. Chiar şi aceasta îi provoacă uneori
dezamăgirea necesară pentru a merge în continuare: „Literatura a ajuns să mă dezguste până la
îmbolnăvire, ca hrana cu cartofi fierţi când eram prizonier” (45).
Criticul Ion Simuţ consideră, pe bună dreptate, că „scriitorul se instalează involuntar într-un
paradox: detestă jurnalul ca scriitură de utilitate strict personală sau ca terapie eficientă, dar îl
foloseşte ca mijloc de comunicare cu posteritatea, într-un sens reparator; îşi construieşte o
imagine de sine, polemizând cu contemporanii, ceea ce conduce spre o instrumentalizare
publicistică a jurnalului” (Simuţ, 2004: 37). De aici încolo numai fapte, notează autorul, şi o lacună
de luni de zile intervine în parcursul jurnalului, până în vara lui 1927 când, din nou, demisia
guvernului Goga, cerută de rege, prin surprindere, redeschide sumedenie de drame personale,
inclusiv aceea a lipsei unei locuinţe stabile: Încă de la 15 mai am început să am preocuparea chiriei
(Petrescu 2003: 48). Episodul Hodoş, prin autonomia lui involuntar literară poate figura într-o
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antologie pe tema supravieţuirii intelectualului la tinereţe, aflat la cheremul unui secretar
ministerial, aşa cum era la acel moment Alexandru Hodoş, fost director al Teatrului Naţional
bucureştean, la vremea când se jucase piesa Mioara. Orgoliosul Camil Petrescu începe demersuri
disperate care îl umplu de umilire şi dezgust. Situaţiile descrise capătă accente gogoliene, mai cu
seamă atmosfera din antreul direcţiei, dramaturgul neuitând să precizeze că Sărăcia îţi dă un suflet
de sclav. E murdară. Urmează o scenă memorabilă, antologică, în casa lui Vintilă Russu-Şirianu,
director de cabinet al lui Goga, la vremea guvernului Averescu: „ca de obicei m-a invitat la masă,
fără să anunţe pe nevastă-sa. Cum sosesc înaintea lui, situaţia e profund dezagreabilă. Cum vine,
se izolează cel puţin un sfert de oră în dormitor, cu nevastă-sa, trecând pe lângă tine fără să-ţi
dea bună ziua, lăsându-mă de vorbă cu mamă-sa. Apare la masă, mă ia de guşă protector. Pune
ceasul pe masă, arătând că trebuie să mănânce în douăzeci de minute. Are un aer zăpăcit,
preocupat” (56). Odată consumată masa, proastă şi săracă, amfitrionul se duce să se întindă în
pat, lăsând pe invitat să converseze cu amfitrioana şi respectabila ei mama, şi făcându-l să regrete
că nu a luat mai degrabă o gustare şi un ţap de bere la „Gambrinus”, posibilitate întrevăzută ca
un paradis imposibil. Spre surprinderea lui, autorul este invitat insistent să mai vie, este aşteptat
oricând la masă: „Simt râme lunecându-mi pe şira spinării în jos”. Episodul Hodoş are multe
meandre chinuitoare; de exemplu, aşteptând în antreul ipoteticului salvator să i se plătească
vreun articol la Ţara noastră, pentru a-şi procura hrana zilnică, află în cele din urmă că... „A şterso pe o uşe lăturalnică […]. E uşa pe care o ştergea şi Eftimiu” (60). Zilele se târăsc anevoie,
hotelierul îi prezintă stereotip nota de plată: „Simt că mă doare capul. Aş vrea să mă mut, căci simt că
îmi poartă ghinion” (33). Cuvântul perspectivă, regăsit în mod repetat în frazele jurnalului, apare cu
obstinaţie, dar luând o întorsătură negativă, astfel încât, la un moment dat, îşi doreşte cu ardoare
să îşi facă teza de doctorat la Balcic. Tragedia mizeriei continuă, iar şedinţele de tortură socială se
repetă: „Vintilă apare din când în când cu privirea absentă şi răspunde cu o grabă epileptică, cu
gesturi inutile numai: nu, nu se poate... azi e ocupat d. ministru” (62). Cei torturaţi astfel, în lipsă
de obiective imediate şi în absenţa călăului, îşi revarsă umoarea neagră unii împotriva altora,
resentimentari şi cu o înviorătoare cruzime: „Răspund acru când mă întreabă cine e Sărmanul
Klopstock care scrie un articol entuziast despre ea. Îi răspund că e un dobitoc” (64).
Paginile ce găzduiesc aceste zbateri de supravieţuitor au consistenţa unei proze dense, precise
şi neaşteptate totodată, felii de viaţă neîntrerupte de niciun comentariu livresc, nici de
cunoscutele digresiuni filosofice în zariştea generalului, interesante şi ele ca atare, rupte de negura
duratei, dar şi oarecum descărnate, impersonale, aşa cum se întâmplă uneori în atmosfera
rarefiată a unora dintre piesele lui Camil Petrescu, ori în anumite pasaje de roman, unde discursul
personajelor capătă o notă de obstinaţie maniacală şi idealism exaltat, altfel atât de caracteristic
scriitorului. Cu totul paradoxal, tocmai pasajele realiste, scuturate de aura meditaţiilor cu orizont
naţionalist, tocmai acestea îl nemulţumesc pe diarist: „Mă întrerup iar. Acest jurnal e o absurditate.
Când Iorga, notând numai întâmplările şi gândurile dintr-o zi, a scris un volum, ce mă aşteaptă
pe mine să scriu în fugă, prost, inexepresiv, neglijând ce e detaliu care dă perspectivă fondului.
Acest jurnal prezintă o imagine falsă şi incompletă în orice caz” (65). Ca totdeauna, termenul de
comparaţie ales este unul de limită; semnificativ însă rămâne faptul că scriitorul la care se
gândeşte este James Joyce, pentru că acesta face istoria enorm dilatată a unei zile, şi nu, de pildă,
Marcel Proust, la care preocuparea pentru detaliu este de-a dreptul bolnăvicioasă. În realitate,
ceea ce-l dezamăgeşte în propriul scris este falsitatea şi incompletitudinea imaginii; jurnalul nu îl
redă pe autor ca pe un întreg al personalităţii; existenţa eului din text e una fragmentaristă,
momentanee, o sumă de scene fotografice care nu întregesc mişcarea, omul chinuit, persecutat
de către vecinii de viaţă, e purtat de o conştiinţă neliniştită, de voinţa de operă şi valoarea morală,
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de o exigenţă în faţa căreia cotidianul se destramă şi îl destramă pe omul viu. „Situându-se pe
sine total în teritoriul febril şi lucid al creaţiei, eroul camilpetrescian (Camil Petrescu însuşi)
înlocuieşte agonia de fiecare clipă a conştiinţei acute a mortalităţii cu varianta dinamică a aceleiaşi
conştiinţe. O trăire condensată, într-o proximitate latentă a ultimei clipe, cu sentimentul
paradoxal că fiecare clipă câştigată morţii e prima. Acesta e adaosul special de perspectivă cu
totul specific lui Camil Petrescu”, consolidează Irina Petraş ideea, într-un context mai larg
(Petraş, 2011: 69). Aproape doi ani separă aceste notaţii de reluarea jurnalului, în martie 1929,
când jurnalul, atâta vreme abandonat, iese la iveală accidental: „La 3 dimineaţa, gripat şi cu
insomnie, cercetând caietul pentru Artă şi cenestetică, dau peste acest caiet intitulat, vai, Note
zilnice” (Petrescu, 2003: 70).
Încă sub imperiul „idiosincraziei” declanşate de cearta cu subdirectorul ziarului Universul,
unde Camil Petrescu desfăşurase între timp o activitate prodigioasă, legată de fenomenul teatral,
dar mai ales de seria articolelor din galeria sufletului românesc, după cum o numeşte, prin care
afirma un nou concept modern, şi complet, menit să depăşească desuetul specific, aşa cum
teoretiza în articolul despre C. Brâncuşi (Sculptorul, 1928, nr. 17) precum o realitate profundă, cu
infinite posibilităţi, mult superior clişeizatului „specific naţional”, redus la tradiţionalul ţărănesc şi,
mai ales, la o civilizaţie materială manifestată, afirma polemic scriitorul, în cojile de ou vopsite şi
mobila pirogravată. Dacă polemistul avea întrutotul dreptate rămâne un fapt secundar, motivul
aparent al părăsirii ziarului fiind somaţia directorului de a înceta o polemică, la insistenţele unui
„oarecine”: „Între timp am fost la Universul de unde am plecat înspăimântat de prostia lui Ştefan
Brăiloiu, ca un negru de piatra de care se loveşte. Din nou situaţia materială mi-e dintre cele mai
triste. Gândul sinuciderii redevine actual” (73). Totodată, deşi el însuşi este departe de a fi
excedat de bani, împrumută altora sume necesare supravieţuirii, adăugând până la urmă cu ironia
şi stoicismul caracteristic, aproape genial: Să le socotim pierdute.
Apoi, după o activitate furibundă, adică efortul de a publica piesele Mitică Popescu şi Mioara,
diaristul este epuizat, dezgustat, având sentimentul că „ecuaţia e închisă şi orice fast e inutil. [...]
Am treizeci şi cinci de ani peste o lună de zile. Lamentabil crepuscul” (78). Când nu reflectează
asupra sinelui, face mici portrete lui P. Comarnescu şi lui Nichifor Crainic, cu o doză de
mizantropie necesară, şi poate de vagă invidie. În momente extreme, nu are literalmente ce mânca
şi atunci îşi dă seama că nu poate trăi fără semeni şi fără ajutorul acestora. Urmează pagini în care
schiţează o posibilă strategie literară prin care ar încerca să scape de sărăcie şi să se realizeze ca
scriitor: 1) „Să scriu un volum de proză? Scap de intermediari. Între mine şi public, dar nu sunt
prea obosit, prea dezgustat de literatură? [...] Şi dacă nu voi reuşi? 2) Să scot Munca intelectuală?
Sforţarea e tot atât de mare... […] Să am o revistă mobilă mi-ar fi de mult folos. Aş putea ţine în
şah duşmăniile” (80). Din nefericire, perspectiva se îngustează iarăşi, şi nu întrevede nicio
deschidere salvatoare, căci piesele nu i se mai reprezintă la teatru, de la editură nu primeşte banii
care i-ar folosi, nu e nici profesor, şi nici slujbaş. Enumeră ulterior o serie de paragrafe cu
exemple de nume contemporane care se bucură de posturi privilegiate („Ralea e deputat, leader
al majorităţii, critic al Vieţii româneşti, profesor universitar, totul pentru merite literare” – 81).
Poeţii, subliniază Camil Petrescu, Cotruş, Şt. Neniţescu, Blaga – ataşaţi de presă la Milano, Haga,
Berna, în posturi create anume pentru ei, şi la finalul scurtei liste, adaugă: „Şi e sigur că dacă eu
aş fi fost numit, presa ar fi protestat cu indignare împotriva numirii unei astfel de nulităţi” (82).
Mai târziu observă trădările în opinii şi atitudini oportuniste ale tinerilor scriitori pe care îi ajutase
să debuteze şi îi susţinuse, şi din partea cărora aşteaptă măcar solidaritate intelectuală. De pildă,
nu s-a dovedit că Romulus Dianu l-ar fi insultat în Rampa, însă moravurile breslei scriitoriceşti îl
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irită şi îl îndurerează, împingându-l într-o însingurare sumbră care, peste alţi doi ani, în iunie
1931, îl conduc iar către accente de deznădejde. Gândul sinuciderii îi revine, familiar, de
neînlăturat, izolat cum se află acum în carapacea apăsătoare a surdităţii:
Propriu-zis, caietul acesta rămâne un registru al clipelor când gândul sinuciderii mi-a apărut
absolut de neînlăturat. Surzenia m-a epuizat, m-a intoxicat, m-a neurastenizat. Două ceasuri am
fost paralizat de timiditate, la gândul că din cauza surzeniei convorbirea [cu Maria Ventura] se
va încurca. La Cameră am evitat pe Al. Mavrodi şi altă lume din aceeaşi cauză... Aici unde totul
se aranjează în şoaptă, eu rămân vecinic absent. Nu pot cere nicio slujbă publică. Nu pot trăi
din scrisul meu: piesele nu mi se joacă, romanul nu mi-a adus mai mult decât aduce atâta scris
unui copist. Din ziaristică nu pot trăi. (85)

La îndemnul celorlalţi amici de a persevera în literatură, singura care îi este vocaţie inerentă,
memorialistul nu găseşte altă replică, decât incomparabili pezevenghi. Pe de altă parte, tot ce este
rostit pe un ton mediu, într-o conversaţie normală, îi devine, pe nesimţite, inaccesibil. Surditatea
este pentru Camil Petrescu un fel de stigmat, fizic şi perceptibil din exterior, suprapus aceluia
interior, al inadaptabilităţii scriitorului, în ciuda multitudinii eforturilor de a conserva relaţiile mai
vechi. Contactele cu personaje influente sunt relativ numeroase, mulţi foşti colegi de la „Gh.
Lazăr” se află în poziţii importante, dar prieteniile s-au împuţinat vizibil: „fostul ministru de
finanţe Mihail Popovici, care mă onora cu prietenia lui înainte de a veni la guvern şi la care apoi
timp de doi ani n-au putut pătrunde niciodată, s-a apropiat azi la Cameră, cu exces de surâs, de
mine. I-am luat mâna, cu o mutră de silă, care l-a îngheţat” (87). Fiindcă romanul Ultima noapte de
dragoste, întâia noapte de război nu i-a adus decât un venit derizoriu, apelează la soluţia traducerii
plătite din subscripţie. Câteodată face digresiuni despre (ne)recunoştinţa românească ori despre
paralelismul trăirii, după cum spune, o diversiune relativistă. Între timp, se bucură întrucâtva de
simpatie şi susţinerea concretă: „actorul Ion Iancovescu, văzându-l pe Minulescu gata de plecare
la Comisia de premii, l-a întrebat dacă nu iau eu premiul de proză. Minulescu a zâmbit mirat şi ia spus că nici nu e vorba de mine […] că poate în anii viitori” (89). Se bucură de prietenia cu
Nicolae Bagdasar, care îl pune la curent cu mişcarea filosofică, furnizându-i noutăţile în materie, de
pildă despre ascensiunea lui Nae Ionescu, ori despre intenţiile lui Constantin Rădulescu-Motru
de a-l face profesor de psihologie la Universitate pe Mişu Moldoveanu (fost coleg, binecunoscut
lui Camil Petrescu), pe care îl credea ofiţer printr-o garnizoană moldovenească... Aşadar, carierele
nu sunt până la urmă pentru aceia care deţin această vocaţie. Tot aşa îi parvine lui însuşi Premiul
naţional, la care nu mai spera. Scriitorul afirmă că Arghezi nu a fost niciodată talentat ori genial,
cum consideră contemporanii, iar climatul general al anilor ’30 se conturează în mod accentuat.
Încheind azi, mai adaugă, poate că ar trebui desluşit şi că nu orice dement, orice idiot care afirmă că e geniu,
devine geniu (90). Mizantropia atinge cote alarmante, estompată în oarecare măsură de o anumită
predispoziţie către filosofare. În continuare, după ce încheie un contract cu editura „Cartea
Românească” în condiţii lamentabile, observă că „Librăria Naţională a lui Ciorney a făcut o
vitrină Cezar Petrescu (Premiul Naţional). În mijlocul operei lui figurează de trei săptămâni
Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război. Acum trei ani el a scris un articol furibund
acuzându-mă că sunt un profitor al reputaţiei lui” (92). Amintirile pe care le alimentează din
propria suferinţă încearcă să le echilibreze cumva prin meditaţie, gândurile profunde despre
Platon şi Aristotel acaparându-i mintea obosită de greutăţile existenţei şi proiectându-l, mai ales
când se află pe marginea prăpastiei, într-o lume ideală, senină. Pe o filă nedatată, Camil Petrescu
notează, cu melancolie, că stătuse trei săptămâni în liniştitorul Balcic (23 iulie-13 august), apoi
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este scos din impas de două conferinţe la Universitatea liberă. Ce cult stupid pentru cel ce se dă în
spectacol: actor, conferenţiar (98), în vreme ce piesele sale propuse pentru repertoriul Naţionalului
(Suflete tari, Danton) sunt eliminate. În zilele următoare îşi face o socoteală care oricum se
dovedeşte păguboasă: „Dacă mă ocup de studiile de filosofie, mor de foame; dacă fac gazetărie,
nu pot s-o fac în altă gazetă decât a mea, căci nu mă primește nimeni...” (112). În acest răstimp,
lucrează la teza de doctorat, mulţumit că acum are bani de masă şi profită de asta ca să lucreze (23
august 1931). În altă zi, la băcănia „Dragomir Niculescu” este încărcat la socoteală cu 700 de lei.
După o anamneză neliniştită, în care se suspectează chiar de momente de inconştienţă, reuşeşte
să reconstituie ziua considerată catastrofală de 1 iunie, amintindu-şi cu precizie că în acea zi
încasase 15.000 de lei de la editură, prin urmare nici nu avusese nevoie de bani, aşadar, cu cea
mai mare probabilitate Sergiu (Dan) Milorian i se substituise, încasând bani în numele lui: „Cred
că personal nici n-aş fi obţinut suma asta. E tot ca la teatru: ostatic, eu nu pot intra, dar cine
caută pe Camil Petrescu, serios, intră” (116). Luând masa apoi la Bentoiu, acesta se plânge
scriitorului că pierduse înainte la moşie 300.000 de mii de lei, că nu putuse să obţină paşaportul
până n-a plătit 28 de mii de lei impozit, dar finalmente s-a descurcat, pregătindu-se să plece la
Viena. Moşierul îi laudă romanul, opinează că trebuie neapărat tradus şi se angajează să se ocupe
în mod serios de subscrieri la întoarcerea din vacanţă. Autorul trebuie în cele din urmă să se
mulţumească totuşi cu această promisiune, nevoile zilnice fiind stringente, durerile reumatice
acute, iar un mizilic de 333 lei, taxa pentru apă, amânată din simplul motiv că nu dispunea de
suma respectivă.
Aceste crude ironii ale vieţii nu sunt deloc rare în jurnal, dificultăţile materiale fiind de fapt
neîntrerupte, iar vulgarele notaţii contabile stând alături cu acelea de factură intelectuală: „N-am
mai cetit ieri nemţeşte. Mă resimt de lipsa unei biblioteci. Aş vrea să am Logische... de Husserl”
(119). Totodată, face scurte consideraţii sociologizante despre spiritul feminin al omenirii, apoi
inserează un scurt interviu din Rampa cu el însuşi, îndoindu-se permanent de imaginea sa din
oglindă, reflectată şi în jurnal. Trei zile la rând (28-30 august 1931) sunt sintetizate astfel: „Aceeaşi
preocupare de a găsi bani. O tristeţe enervantă că nu pot lucra filosofic. Lovinescu s-a întors şi a dat la tipar
al doilea volum din Memoriile lui. Sunt şi eu în el. Ce straniu curaj are Lovinescu să judece lumea,
el care e incapabil de o judecată obiectivă” (123). Iar comentariul lui Camil Petrescu privind
imaginea sa din invocatele Memorii se rezumă doar la atât, un acut laconism traducând enervare
pe care trebuie să i-o fi stârnit portretele lovinesciene, care încearcă, într-o înlănţuire de epitete
maliţios-ironice, recunoaşterea unei singure calităţi, şi aceea contrabalansată de un defect major
(plin de talent, dar şi de fatuitate), un soi de elogiu minimalizator, încheiat într-o notă superioară,
binevoitor aprehensivă şi patern sfătuitoare: omuleţul fanatic a trebuit să-şi găsească liniştea, echilibrul
interior ş.c.l, pentru a se realiza desăvârşit (128). Superficialitatea sintetică a lui Lovinescu va fi avut şi
o nuanţă cinică pentru cel care, „bolnav rău, fără bani”, cochetează cu gândul sinuciderii, deşi
încă lucrează la teza de doctorat, chiar dacă îşi dă seama că din cauza ei este grav bolnav de vreo
săptămână. În convorbirile cu Al. Mavrodi (una dintre ele relatată in extenso) care îi laudă piesa
Danton, şi cu toate acestea îi mai caută câteva cusururi, ca să n-o introducă de îndată în repertoriu
(„Mi-a plăcut. Dar are nevoie de tăieturi”), politeţea ipocrită a directorului este prost ticluită: „Ma asigurat cu voie bună, cordial, cavaleresc. Sunt sigur că joacă un teatru vulgar” (130). Cu totul
diferită apare figura lui Al. Rosetti, într-o încercare eşuată de a-i înlesni un post convenabil din
punct de vedere financiar, care a intervenit la modul pozitiv la (Nicolae) Tabacovici ca să îi
solicite numirea la societatea pentru distribuirea tutunurilor. Acelaşi Al. Rosetti, în ciuda
refuzurilor năucitoare, contactează pe Aristide Blanck (bancher, dar şi... scriitor veleitar,
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protector al câtorva artişti) în acelaşi scop (un post la... Desfacere), iar editorul lui G. Călinescu îi
va reda întrevederea fără menajamente: „Rosetti i-a spus că voi fi pe tabloul Invalizilor. Blank,
surprins, şi-a dat arama pe faţă: «Dar Camil Petrescu e un scriitor... cum o să angajăm un scriitor?
Nu-l văd lucrând la birou etc.»” (71). Afacerea Blanck este sintetizată amar ironic într-o jumătate
de pagină (15 septembrie 1931): „Totul s-a obţinut în numele invalizilor, şi acum invalizii sunt
înlăturaţi” (131). Anul 1931 se încheie cu însemnări dezolate asupra banalităţii dureroase de a nu
avea din ce să trăieşti. Scriitorului i se pare ridicol să primească decoraţii, ca de exemplu „Meritul
cultural”, câtă vreme nici pe front acestea nu înseamnă pentru el mare lucru. Împrumută
permanent bani de mâncare, în răstimpuri primind note „obraznice”, iar foştii prieteni, ajunşi
miniştri, se prefac a nu-l înţelege ori, pur şi simplu, devin dintr-odată peste măsură de ocupaţi.
Nota din 7 octombrie (cifră fatidică) sintetizează parcă simbolic dramele intime; situaţia ajunge
în astfel de momente critice: „Proprietarul mi-a oprit lumina. Am găsit azi-noapte totul în
întuneric. Cum n-aud nimic în întuneric, am avut momente penibile. Servitoarea mi-a ars
singurul costum bun de îmbrăcat pe care l-am avut” (79). Să fii surd în întuneric, să trebuiască să
scrii, apoi să frecventezi societatea celor privilegiaţi, să fii decent şi, totodată, să nu ai ce mânca.
Drama se diversifică, dând impresia relativului, aşadar întunericul pare tranzitoriu: Nu proprietarul
mi-a oprit lumina, ci arsese siguranţa (81). Pe 13 decembrie 1931, ca o ironică însumare a
„beneficiilor” de artist al foamei, se consemnează: „Ieri Apostol Zamfir a rostit la sărbătorirea lui
Iorga o cuvântare făcută de mine. A avut, spune, şi spun toţi cei care au fost, un succes
formidabil. […] viaţă infamă de Cyrano... nerod şi neputincios” (83). O falie de patru ani
aproape încheiaţi se lărgeşte, adâncă şi opacă vederii, în seria zbuciumată a jurnalului, care va
reîncepe abia în 18 noiembrie 1935, cu o notă profund meditativă, fără nicio rememorare, fie ea
şi în raccourci, a celor patru ani, a căror memorie dureroasă părea ea însăşi înghiţită de marea criză
economică. Cu o astfel de amnezică linişte istorică sunt reluate notele zilnice: „Mă întreb cum ar
putea înţelege românii frumuseţea unei cărţi, când ei nu înţeleg nimic din frumuseţea trăirii?”
(98). Atunci când scrie aceste fraze, este neîndoielnic faptul că se referă la marea dezamăgire pe
care i-a provocat-o primirea, de către publicul cititor, dar şi de critică, a celui mai elaborat şi mai
dens roman al său, Patul lui Procust. În momentul în care Mihail Sebastian îl apelează telefonic
spre a-şi mărturisi şi emoţia şi stupoarea, totodată, în faţa împlinirii profeţiei lui Camil Petrescu
în chestiunea fulminantei ascensiuni a mareşalului Emilio de Bono, pus în fruntea armatei
italiene în războiul din Etiopia, dar „mazilit” pe neaşteptate, diaristul opinează maliţios: „Cred că
Sebastian, care ar fi putut să-mi scrie şi să nu-mi telefoneze, mi-a telefonat tocmai ca să nu mai
fie nevoie să scrie...” (121). Apoi urmează o paranteză care, departe de a conţine un paralelism
secundar, de mică importanţă, o simplă asociere de situaţii, pune degetul pe rană, rezumând una
dintre marile metehne ale criticii literare din epocă, dar mai ales meteahnă a criticilor: „Lovinescu
îi reproşa lui Cioculescu ironic că declara pretutindeni Patul lui Procust un roman genial, dar când
a scris, a scăldat-o...” (92).
Însemnarea din 13 decembrie (1935), părăsind aferentul imediat al discuţiilor anterioare, cu
Cicerone Theodorescu, de pildă, capătă forma decantată a unui eseu de filosofie a culturii despre
oamenii obişnuiţi care se prefac că degustă literatura, ca şi cum ar exista arta în sine, ca şi când ar
fi moralitate în societatea obişnuită. Observă că există un oarecare decalaj între comportarea lor
şi ceea ce afirmă aceştia: Ai impresia vagă că toţi ar fi nişte nebuni serioşi. Li se potriveşte anecdota cu
nebunul care dă alt nebun jos de pe casă (90). Aici scriitorul invocă ideea că valorile nu ar fi
individuale, ci rezultatul eforturilor speciei de a se înălţa către spirit, idee uşor decelabilă încă la
Eminescu (Criticilor mei). În ciuda marii asemănări aparente între formă şi sugestie, există o
distincţie hotărâtoare: dacă pentru Eminescu geniul era strict individual, un destin fatal hărăzit
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individului în urma unei ecuaţii divine necunoscute, pentru modernul Camil Petrescu, lucrurile
par să se apropie de binecunoscutul clişeu al acumulărilor cantitative care duc la un salt calitativ,
idee hegeliană cu origini la Anaximene, dar interpretată existenţialist: „Eficienţa gândirii e tot aşa de
întâmplătoare ca realizarea unui individ nou […]. Oamenii vorbesc, iar vorbele lor, întâmplătoare, în
rare cazuri se potrivesc realităţii, aşa cum din milioane de încercări natura realizează un organ.
Iluzia eficienţei în gândire şi vorbire vine din iluzia care vede totul perfect în natură” (132).
Concluzia iminentă pare a fi că natura este iraţională şi că destinele individuale, cu realizările lor
în ordinea Spiritului sunt rezultatul hazardului, ca sonetul care va apărea „din senin”, când un
mare număr de maimuţe ar bate la maşină la întâmplare, un număr suficient de ani. Acest scurt
pasaj speculativ poartă titlul Despre paralelismul trăirii, urmat de un altul, Despre recunoştinţa
românească, vorbind în fond despre nerecunoştinţa românească, care ar veni din lipsa conştiinţei
pericolului şi, în consecinţă, a salvării. Există şi „cazurile mai rare, când vrei să te oferi oarecum
surerogatoriu (sic!) ca să salvezi pe cineva, care ştie că e într-un pericol oarecare, dar nu crede că
medicul l-a făcut bine, ci talismanul lui” (137), iar discuţia ajunge la rolul pe care l-ar putea avea
într-un stat, conştiinţa individuală. Aceasta devine manifestă în presă, în artă, în tot ce înseamnă
agora. Ideile pot salva statul, în situaţii când politicienii pierd din vedere sau nu înţeleg procesul
istoric: Aşa că poţi salva statul fără să ştie că l-ai salvat. Acţiunea de valorificare politică e un proces separat.
Scriitorul oscilează între două trăiri, aproape la fel de puternice – vanitate şi zădărnicie, încercând
din răsputeri să se menţină pe linia de plutire – ordine, onorabilitate, sociabilitate etc. Uneori dă
vina pe infirmitatea lui, alteori, mai rar însă, o foloseşte în favoarea lui: „Fireşte că surzenia mea e
încă un motiv de a căuta prietenii, căci toate demersurile sociale, cotidiane, îmi sunt penibil de
complicate” (139). Exasperat, reiterează ideea că aşterne cu un infinit dezgust rândurile
jurnalului, pentru că, parafrazăm, neînţelegerea obtuză a celorlalţi i se pare o nevrednică
desfigurare a propriei persoane. Luciditatea exacerbată prin suferinţă, mai pregnantă chiar decât
în proze, dublată de fidelitatea faţă de propria imagine reprezintă cele două coordonate ale
volumului. Jurnalul camilpetrescian pare cumva nedesăvârşit, şi de aceea a fost lăsat în marginea
diaristicii româneşti; constituie doar faţa vizibilă a icebergului, a unei personalităţi frământate de
nenumărate nelinişti, dar care îşi ascunde cu grijă trăirile, nu le etalează aşa cum ar fi de aşteptat,
nu la modul ostentativ, ca alte jurnale. Neconformându-se normelor nescrise, şi nici vieţii sociale
pe deplin, însemnările memorialistului se transformă într-unul dintre cele mai puţin ostentative
jurnale. Oscilând între mizantropie şi încrâncenare în faţa societăţii şi o tendinţă centripetă, de
nevoie a semenilor, Camil Petrescu se înscrie, prin glosările pe marginea existenţei, printre lucizii
întunecaţi ai epocii. Dacă jurnalul îi este, până la un punct, un soi de complice, acest lucru se
întâmplă şi datorită faptului că „Jurnalul (jurnalul intim sau reportajul) nu este numai preferabil
romanului, tragediei, poemei şi celorlalte genuri literare, pentru că e mai complet (în sensul că nu
e voie să alegi) şi mai adevărat (în sensul că nu elimină realităţile care luminează, de fapt,
sensurile), dar jurnalul este genul originar literar, genul tip, iar romanul, tragedia, poema etc. sunt
pervertiri ale jurnalului pur. Jurnalul este adevăratul gen literar” (Ionescu, 1991: 191).
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