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(22 aprilie 1894 - 14 mai 1957)

126 de la naştere



„Întreaga poetică a romanului camil-petrescian exprimă

renunțarea curajoasă la iluzia cunoașterii absolute a omului”.

Nicolae Manolescu



Nume: Camil Petrescu

Data nasterii: 22 aprilie 1894

Locul nasterii: Bucureşti

Biografie: Camil Petrescu a fost un romancier, dramaturg, doctor în filozofie, nuvelist şi poet. El pune

capăt romanului tradiţional şi rămâne în literatura noastră în special ca iniţiator al romanului modern.

Este fiul lui Camil (mort, se pare, inainte de nasterea scriitorului) si al Anei Cheler. După gimnaziu,

continuă studiile la Colegiul „Sfantul Sava” şi la Liceul „Gheorghe Lazar" din Bucureşti. Rezultatele

bune la invătătură îl transformă în bursier intern, iar din 1913 urmează cursurile Facultăţii de Filozofie

şi Litere de la Universitatea Bucureşti. Îşi ia cu brio licenţa, cu calificativul „magna cum laude”, în faţa

unei comisii prezidată de profesorul de filosofie P. P. Negulescu. Devine mai apoi profesor de liceu la

Timisoara. Îşi ia doctoratul în filosofie cu o teză despre teatru, intitulată „Modalitatea estetica a

teatrului”. A publicat un studiu în lucrarea „Istoria filosofiei”, coordonată de N. Bagdasar, legat de un

câmp nou, fenomenologia în opera lui Husserl.

http://www.istoria.md/articol/589/Camil_Petrescu,_biografie
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 Debutează în revista Facla (1914), cu articolul „Femeile şi fetele de azi”, sub pseudonimul

Raul D.

 Intre 1916 -1918 participă ca ofiţer la primul război mondial, iar experienţa trăită acum se

regăseşte în romanul „Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război” (1930).

 În 1916, e mobilizat şi pleacă pe front, unde e rănit. După un stagiu într-un spital militar,

ajunge iarăşi în prima linie, dar cade prizonier la unguri. În timpul unui bombardament german

î-şi pierde auzul la o ureche, iar infirmitatea îl va marca întreaga viată. Ambianţa războiului va

intra, de asemenea, în roman.

 În 1918 va fi eliberat din lagărul german, revenind la Bucuresti.

• Înca din anul 1920 participă la şedinţele cenaclului „Sburătorul” condus de Eugen Lovinescu,

iar în revista omonimă publică primele poezii. Furtunosul gazetar de stânga, N. D. Cocea e

modelul său spiritual. Acesta va fi prototipul viitorului său erou Gelu Ruscanu din drama

„Jocul ielelor” şi a eroului său, Ladima, din romanul „Patul lui Procust.”

 Debutul editorial se petrece cu un volum de Versuri. Idee. Ciclul mortii în 1923.

 În 1933 publică cel mai valoros „Patul lui Procust”.

 În 1939 este numit directorul „Teatrului Naţional” din Bucuresti, unde va rezista doar 10 luni,

iar din 1947 este ales membru al Academiei Române.

 Moare la 14 mai 1957, la Bucuresti. Astfel, masivul roman social închinat lui Nicolae Bălcescu

„Un om între oameni” rămâne neterminat.

http://www.istoria.md/articol/589/Camil_Petrescu,_biografie

http://www.istoria.md/articol/589/Camil_Petrescu,_biografie


OPERA









„DANTON  este o operă excepţională, un portret de o uimitoare 

vitalitate. Replicile sunt sobre, comentariile adevărate analize... 

Dramatismul e scos din faptul diurn şi din valoarea intrinsecă a 

evenimentelor. Mai ales complexitatea oamenilor Revoluţiei, 

amestecul de fanatism şi frică, de ingenuitate şi intrigă, de milă 

şi ferocitate, este cu atenţie studiată.”

George Călinescu



,,Iubirea noastră se va hrăni din greşeli şi din dureri, aşa cum

focul se hrăneşte din tot ceea ce îi stă în cale... Dar iubirea

noastră nu va fi păcat, cum focul însuşi nu este lemnul putred pe

care îl mistuie.”

Camil Petrescu



REFERINŢE CRITICE

,,Afirmându-se ca autor dramatic, cronicar, teoretician, regizor şi

îndrumător, Camil Petrescu apare ca un om de teatru complet. El este fără

îndoială primul teatrolog serios pe care-l cunoaşte literatura română.

Analiza pieselor sale pune în lumină unitatea unui teatru de probleme, de

situaţii, de esenţe pure. Activitatea sa de cronicar teatral este în acest

sens elocventă”.

Marian  Popa





PREZENŢE ÎN SURSE DE REFERINŢE

„Pripit şi exaltat, cu o rapiditate a  minţii care nu trece neobservată şi cu o întărîtare de a opune

propria viziune unei viziuni insuficiente, mărturisită anume, Camil Petrescu este cavalerul

solitar al literelor româneşti, în război cu limitele”.

Irina Petraş









PREZENŢE  ÎN CALENDARUL NAŢIONAL



PREZENŢE ÎN PUBLICAŢII PERIODICE



PREZENŢE ÎN INTERNET
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ww_referat_ro-Suflete_tari1625f6f7d

https://www.referatele.com/referate/noi/rom

ana/danton--rezumat--drama-de157.php

https://ru.scribd.com/doc/77118543/Opera-Lui-

Camil-Petrescu
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