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(23 mai 1871 - 12 martie 1936)



„Se zice că trece timpul. 

Timpul nu trece. Timpul 

nu trece niciodată; noi 

trecem prin timp...”  
G. Ibrăileanu



„Ibrăileanu a trăit necunoscut. Iar după moarte, unii
biografi îl prezintă într-o lumină falsă şi total greşită.
Greşesc uşor, fiindcă e vorba de-o personalitate foarte
complicată, căci Ibrăileanu era raţionalist şi
sentimental; sceptic şi luptător entuziast; spirit eclectic;
ateu, totuşi respectuos faţă de practicile religioase ale
străbunilor; îndrăgostit de poezia trecutului, fără a ierta
cruzimile şi nedreptăţile de odinioară... pasionat după
privelişte grandioase ale naturii, dar şi după liniştea
solemnă de la miezul nopţii din cabinetul său; sincer,
dezinteresat, bun prieten, sociabil cu cei de-aproape şi
singuratic în acelaşi timp, om de-o rară politeţe în
societate şi polemist feroce...”

M. Sevastos



OPERA







„Romanul „Adela” este un document sugestiv

asupra psihologiei şi dispoziţiilor intelectuale ale d-lui

Ibrăileanu, o ilustrare concretă a sensibilităţii unui

intelectual din epoca eminescianismului şi o indicaţie

precisă asupra repercursiunii lecturilor din veacul

literar apus asupra criticului ieşean... „Adela” este şi o

onestă contribuţie românească în lotul romanului

nostru analist.”
Pompiliu Constantinescu



REVISTA „VIAŢA ROMÂNEASCĂ”

În luna martie a anului 1906 apare la Iaşi revista Viaţa

Românească, director Constantin Stere şi Paul Bujor,
secretar de redacţie G. Ibrăileanu. Pînă la 1 iulie 1908,
redacţia revistei a fost în casa lui G. Ibrăileanu.



„Viaţa Românească este una dintre cele
mai de seamă publicaţii româneşti. Înfiinţată
la Iaşi, în martie 1906, de C. Stere, P. Bujor
şi G. Ibrăileanu, mutată la Bucureşti în 1930,
revista a jucat de-a lungul timpului un rol
major în viaţa literară a României”

Nicolae Manolescu



REFERINŢE CRITICE

„Personalitatea lui Garabet Ibrăileanu – teoretician

social, critic şi creator literar – e armonioasă şi unitară.

Spiritul şi fineţea caracterizează toate domeniile de

activitate în care se manifestă această figură luminoasă”
Constantin Ciopraga





„Ibrăileanu a fost nu doar cel mai

important critic român de la începutul

secolului trecut, ci şi unul dintre marii

profesori şi creatori de şcoală, care a

izbutit să readucă Iaşul pe harta

culturală a ţării, după exodul junimiştilor

în Capitală.”
Antonio Patraş





„În rebarbativele lui critice, Ibrăileanu a

spus cele mai fundamentale lucruri despre

un scriitor şi rămîi surprins să găseşti un

lucru, evident abia azi, bănuit cu mult

înainte.”
George Călinescu





PREZENŢE ÎN SURSE DE REFERINŢE



„Spontanietatea diversă, sufletul cald, natura bogată, plină de

contraste a lui Ibrăileanu... El a provocat zămislirea unui mare număr

de creaţii literare frumoase, abătînd de la alte preocupări spre literatiră

oameni care, fără prezenţa şi îndemnul lui, n-ar fi scris de loc sau ar fi

produs cu mult mai puţin. A stimulat cea mai bogată recoltă de articole

şi studii apărute în vreo publicaţie românească, dînd prilej să

germineze în mintea altora idei şi să se formuleze în scris, spre a

rămîne consemnate în paginile revistei [Viaţa Românească], ca într-o

vastă expoziţie a culturii noastre de la începutul acestui veac. A creat

indirect cultura, viaţa spirituală intensă şi aproape întreaga literatură

bună a epocii sale.”

George Topîrceanu



PREZENŢE  ÎN CALENDARUL NAŢIONAL

„Actul creaţiei poetice arată mai bine decît orice

cît e de complex sufletul omenesc şi ce rol are

inconştientul în viaţa sufletească”

G. Ibrăileanu



PREZENŢE ÎN PUBLICAŢII PERIODICE



„A trăi este a te feri de moarte.

Nimic din activitatea noastră şi

chiar din sensibilitatea noastră nu

are alt scop şi altă cauză”

G. Ibrăileanu



PREZENŢE ÎN INTERNET
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