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ULTIMA NOAPTE DE DRAGOSTE,  

ÎNTÂIA NOAPTE DE RĂZBOI 

de Camil Petrescu 

 

Prietene, bine ai venit la lecţia cu numărul 6! 

 

1. Date despre autor şi operă 

Autorul (1894-1957) este o personalitate a culturii române din perioada interbelică care a 

abordat toate genurile literare. Crezul său artistic este subliniat de versurile poeziei Ideea: „Dar eu / 

Eu am văzut idei. (...) Eu sunt dintre acei / Cu ochi halucinaţi şi mistuiţi lăuntric, / Cu sufletul mărit / 

Căci am văzut idei.” 

 

2. Încadrarea în specie, gen, curent cultural 

Romanul subiectiv de analiză psihologică Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război 

a apărut în 1930 şi se încadrează în direcţia modernistă promovată de Eugen Lovinescu la cenaclul şi 

revista Sburătorul. Astfel, cititorul are de-a face cu un spaţiu epic citadin în mijlocul căruia se află 

personajul intelectualului lucid care încearcă să descifreze dileme existenţiale. 

Romanul este specie a genului epic, în proză, de mare întindere, cu acţiune ce se desfăşoară 

pe mai multe planuri narative, cu personaje complexe şi numeroase care dezvoltă conflicte 

puternice. 

Este un roman psihologic care foloseşte instrumentarul specific: introspecţia, analiza 

psihologică, fluxul conştiinţei. Tehnicile narative moderne vizează memoria involuntară (naratorul 

relatează acţiunile aşa cum i le dictează conştiinţa), tehnica flash-back-ul (adică declanşarea unor 

amintiri din trecut de către elemente ale prezentului). Din aceste cauze romanul este unul de tip 

proustian. 

 

3. Perspectiva narativă 

Perspectiva narativă este subiectivă. Naratorul relatează faptele la persoana întâi conform 

principiului confesiunii epice. Autorul însuşi mărturisea: „Să nu descriu decât ceea ce văd, ceea ce 



2 
 

Profesor – Gabriel Braic 

Copyright ©2020     
www.i-scoala.ro  

aud, ceea ce înregistrează simţurile mele, ceea ce gândesc eu, (...) din mine însumi nu pot ieşi (...), eu 

nu pot vorbi onest decât la persoana întâi“.  

 

4. Viziunea despre lume 

Viziunea lui Camil Petrescu despre lume este ilustrată în manieră subiectivă prin modul de 

relatare a evenimentelor de către personajul narator. Autorul anunţă renunţarea la căutarea 

absolutului în iubire, deoarece acesta nu există. Lumea este un loc în care dramele individuale sunt 

înghiţite de o dramă mult mai mare, universală, cea a războiului. De aceea, toate conflictele se topesc 

în marele tragism al luptei pentru supravieţuire. 

 

5. Semnificaţia titlului 

Titlul, neobişnuit de lung pentru un text epic, este în relaţie cu textul şi anunţă cele două 

drame pe care le va experimenta eroul: drama iubirii şi drama războiului. Repetiţia cuvântului 

„noapte” din titlu sugerează cele două etape pe care le străbate personajul principal. 

 

6. Prezentarea temei 

Tema surprinde drama intelectualului lucid absorbit de cunoaşterea abolută prin iubire, 

dominat de incertitudini, care iese din impas prin conştientizarea unei drame mult mai mari – cea a 

războiului. 

 

7. Repere spaţio-temporale 

Indicii de timp şi spaţiu sunt bine definiţi. Acţiunea obiectivă este plasată în timpul Primul 

Război Mondial: „În primăvara anului 1916, ca sublocotenent proaspăt, întâia dată concentrat, 

luasem parte, cu un regiment de infanterie din capitală, la fortificarea văii Prahovei, între Buşteni şi 

Predeal.” 

Mai trebuie spus că timpul obiectiv este cel al războiului, iar timpul subiectiv este cel al 

amintirilor legate de relaţia dintre Ştefan şi Ela. Din acest motiv elevii găsesc dificil textul pentru că 

secvenţele nu sunt prezentate cronologic. 

 

8. Structura 

Romanul este structurat în două părţi semnificative denumite conform titlului. Prima parte 

este pur ficţională, iar partea a doua prezintă experienţa de viaţă a autorului care a fost ofiţer în 

armata română şi a participat la luptele date în Primul Război Mondial. 
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9. Geneza romanului 

La baza textului se află evenimentele pe care autorul le-a trăit în război, iar el foloseşte 

jurnalul de campanie pentru a crea romanul. 

 

10.  Tratarea subiectului 

În Cartea întâi primul capitol, La Piatra Craiului, în munte, debutează o scenă semnificativă. 

Personajul principal, Ştefan Gheorghidiu, asistă la o discuţie picantă în popota ofiţerilor. Tema 

polemicii rezultă dintr-un articol de ziar în care se scria despre faptul că „un bărbat din aşa-zisa 

societate bună şi-a ucis nevasta necredincioasă şi a fost absolvit de vină de către judecătorii lui.” 

Momentul declanşează în conştiinţa personajului memoria involuntară şi amintirile relaţiei cu soţia 

sa - Ela. El, student la Filosofie, trăia o frumoasă poveste de dragoste alături de Ela, una dintre cele 

mai frumoase studente de la Litere.  

Tinerii frumoşi şi săraci experimentează sentimentul iubirii în cel mai înalt mod până în 

momentul în care Gheorghidiu moşteneşte, de la defunctul unchi Tache, o avere impresionantă. Din 

acest punct, comportamentul Elei se modifică radical. Ea începe să se plieze perfect la lumea 

mondenă în care tocmai a intrat datorită noului statut social. Se emancipează, devine cochetă, caută 

luxul şi petrecerile. Inevitabil între cei doi se cască o prăpastie din ce în ce mai mare.  

În casa Anişoarei, verişoara lui Ştefan şi noua prietenă a Elei, apare un avocat viril şi misterios 

– domnul G. Excursia făcută cu grupul de prieteni la Odobeşti îi amplifică gelozia lui Ştefan, deoarece 

soţia lui se lasă fotografiată cu braţul plin de flori de către avocat, stă lângă el la masă şi mănâncă din 

aceeaşi farfurie cu acesta, ba chiar lipsesc împreună de la activităţile de grup. Astfel, după excursie îi 

propune Elei divorţul, pas care nu are loc deocamdată.  

Cartea a doua prezintă ororile războiului. În faţa acestei drame universale, conflictul erotic 

se stinge, ba chiar apare ridicol. Ofiţerul demonstrează curaj, dar este afectat de ceea ce observă în 

jurul lui: noroi, cadavre, ordine contradictorii, îmbulzeală, foame, nesiguranţă. Un soldat silabisea 

obsesiv „Ne-a acoperit pământul lui Dumnezeu”, zicere care devine titlu de capitol. Rănit, revine la 

Bucureşti, primeşte o scrisoare anonimă despre întâlnirile soţiei sale cu avocatul Gregoriade. 

Constată cu surprindere că nu îl mai afectează. Războiul l-a vindecat de boala geloziei.  

În final se decide să divorţeze de Ela şi îi lasă acesteia tot ce e în casă, casele de la Constaţa şi 

„tot trecutul”. 
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11.  Caracterizare de personaj 

Personajul principal este naratorul romanului, tipul intelectualului lucid şi analitic. Este un 

inadaptat în căutare de certitudini. Doreşte să acceadă spre cunoaşterea absolută prin iubire, dar 

realizează că acest demers este o utopie. 

Caracterizarea directă făcută de Nae Gheorghidiu este revelatoare: „N-ai spirit practic... Ai 

să-ţi pierzi averea. (...) Cu filosofia dumitale nu faci doi bani.” Astfel, se retrage din afacerile cu acesta 

pentru că nu poate fi ipocrit.  

Este un hipersensibil în relaţie cu Ela, a cărei presupusă, dar niciodată dovedită, trădare îi 

transformă existenţa într-o „tortură”. Este o fire reflexivă interiorizând fiecare cuvânt sau acţiune a 

Elei şi trecându-le prin propriul filtru raţional. De aici, marile dileme ale sale. Se înrolează voluntar în 

armată pentru că nu mai suportă existenţa chinuită şi doreşte să participe activ la drama universală 

a războiului care îl poate redefini ca personalitate unică şi irepetabilă. 

 

12.  Relaţia dintre două personaje (Ştefan-Ela) 

Relaţia dintre cei doi soţi, Ştefan şi Ela, suferă o evoluţie cu modificări majore. Iniţial, statutul 

de pereche privilegiată este conferit de frumuseţea Elei şi sentimentul plăcut experimentat de Ştefan 

care este iubit de o fată atât de frumoasă. Simt că destinul lor fericit parcă fusese prestabilit: „ne 

întâlnisem de la începutul lumii (...) şi aveam să pierim la fel amândoi.”  

Factorul perturbator, moştenirea intervine în cuplul edenic şi strică armonia. Ştefan nu este 

afectat în niciun fel de noul statut, în timp ce Ela se lasă furată de sclipiciurile lumii mondene. Ea 

îmbrăţisează un nou stil vestimentar şi noi prietenii. Ba chiar devine intimă în public cu domnul G., 

„un dansator foarte căutat de femei”. Ştefan devine obsedat de fiecare gest al soţiei sale, dar 

experienţa războiului îi vindecă sufletul de orice sentiment. Urmează o etapă de apropieri şi depărtări 

succesive, care culminează cu divorţul. Ştefan se surprinde pe sine că nu îl mai afectează nimic, nici 

măcar scrisoarea anonimă. Finalul este previzibil, cei doi se despart unul de altul şi de „tot trecutul”. 

 

13.  Concepte particulare 

Stil anticalofil – este mod de a scrie literatură modernă ce presupune evitarea utilizării 

figurilor de stil şi a unei maniere cizelate de redactare a textului. Stilul anticalofil este reflectat în 

tehnica literară a jurnalului. 

Memoria involuntară – reactualizarea în conştiinţă, datorită unor stimuli externi, a ceea ce 

personajul a trăit în trecut (tehnica flash-back-ului). 
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Perspectivă homodiegetică – se referă la modul în care este expusă o naraţiune d.p.d.v. al 

naratorului. Este perspectiva în care naratorul relatează faptele la persoana întâi. 

Viziunea actorială – presupune un narator actor care structurează discursul epic prin 

intermediul subiectivităţii, el fiind personaj. 

 

 

 

 

 

 

Sunt GABRIEL BRAIC şi te provoc: 

iubeşte limba română pentru că vei gândi româneşte toată viaţa! 

 

Ne vedem la lecţia următoare:  

Moromeţii de Marin Preda. 


