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 This essay focuses on the rebirth of the novel`s characters in the period between the two wars, 

mainly on the metamorphosis of Camil Petrescu`s male characters. Through his characters, Camil Petrescu 

expresses the long-awaited evolution of the Romanian novel; he succeeds to dissolve the obsolete static, 

clasic character into infinite pieces of puzzle that will recompose themselves into the innovative round 

character. Influenced by Marcel Proust`s works, but also by Henri Bergson`s intuitionism and Edmund 

Husserl`s phenomenology and with the strong belief that literature must synchronize with the psychology 

and philosophy of the era, Camil Petrescu reveals his perspectives in his essay `Noua structură și opera lui 

Marcel Proust`. Creating characters with a predictable evolution, with specific features, fitting to the `miser 

type` or `the wasteful` or `hero` type, - characters entrapped in common `stereotypes` can no longer define 

the modern character, identified with unpredictability and uncertainty. Still, the critics have tried, over the 

time, to identify the types of characters that Camil Petrescu created, emphasizing his best remembered 

character type `the intellectual` - a hero with a rich interior life, with an unshakable system of values, with 

strong problems of conscience, fighting not against destiny, but against concepts of absolute love, or 

absolute justice, unfolding his evolution under the reader`s eyes. 
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