
Ion Luca 
Caragiale

dramaturg, nuvelist, publicist 
165 de ani de la naştere

(30 ianuarie 1852 - 9 iunie 1912)



„„Cinicul” Caragiale, „lucidul” Caragiale, satiricul, omul

fără nici un Dumnezeu, canalia, „ultimul ocupant fanariot”

al României, geniul, Maestrul, măscăriciul, „mimul genial”,

monstrul acuzat de leznaţiune, marele patriot şi nepatriotul

(grec) Caragiale!...”
Dan C. Mihăilescu



TABEL CRONOLOGIC
1852, 30 ianuarie se naşte I. L. Caragiale, fiul lui Luca şi al Ecaterinei, în satul Haimanale, judeţul

Prahova.

 I860 –1864 urmează şcoala primară la Ploieşti, unde se mutase cu familia.

1864 – 1867 - studii gimnaziale în acelaşi oraş.

1868 – 1870 - frecventează, la Conservatorul de artă dramatică din Bucureşti, cursul de declamaţie şi

mimică al unchiului său Costache Caragiali.

1870 – copist la Tribunalul Prahova, funcţie pe care o părăseşte după moartea tatălui său.

1871 – 1872 - sufleur şi copist de roluri la Teatrul Naţional din Bucureşti.

1873 – debutează la revista satirică Ghimpele, unde va colabora şi în anii următori.

1875 – 1877 girant responsabil al ziarului Alegătorul liber, apoi corector la Unirea democratică.

1877 – redactează revista umoristică Claponul şi conduce, împreună cu Frédéric Damé, gazeta

Naţiunea română.

1878 – intră în redacţia ziarului Timpul, alăturându-se lui Slavici şi Eminescu. Traduce tragedia

Roma învinsă de Alexandre Parodi, ce va fi reprezentată la Teatrul Naţional din Bucureşti.

Citeşte la „Junimea” comedia O noapte furtunoasă.

1879 – reprezentarea Nopţii furtunoase la Teatrul Naţional. A doua comedie a dramaturgului,

Conul Leonida faţă cu reacţiunea, e citită de autor în cercul „Junimii”.

1883 – reprezentarea, la Teatrul Naţional, a farsei într-un act Soacră-mea Fifina.



1884 – pe aceeaşi scenă, reprezentarea operei bufe Hatmanul Baltag (libretul de I. L. Caragiale şi 
Iacob Negruzzi, muzica de Eduard Caudella). La 13 noiembrie, premiera comediei O 
scrisoare pierdută.

1885 – se reprezintă D ale Carnavalului.
1888 – Caragiale ocupă funcţia de director al Teatrului Naţional din Bucureşti, părăsită prin demisie 

în anul următor.
1889 – scriitorul se căsătoreşte cu Alexandrina Burelly. Apare volumul Teatru, reunind cele patru 

comedii. începutul unei noi orientări creatoare, marcat prin nuvela O făclie de Paşte.
1890 – reprezentarea dramei Năpasta.
1892 – apariţia volumului Note şi schiţe.
1893 – Caragiaie editează revista umoristică Moftul român, în colaborare cu Anton Bacalbaşa.
1894 – scriitorul participă, alături de Slavici şi Coşbuc, la conducerea revistei Vatra.
1896 – apariţia volumului Schiţe uşoare. Caragiale conduce Epoca literară.
1897 – apariţia volumelor Notiţe şi fragmente literare şi Schiţe.
1899 – 1900 - scriitorul publică în ziarul Universul seria de Notiţe ctitice din care treptat se ivesc 
 Momentele.
1902 – câştigă procesul de calomnie pe care I. L. Caragiale l-a intentat lui C. A. Ionescu-Caion, 

care-l acuzase că a plagiat Năpasta după autorul maghiar Istvan Kemeny, scriitor inexistent.
1905 – Caragiale se expatriază, stabilindu-se cu familia la Berlin.
1907 – răscoalele ţărăneşti produc o puternică emoţie scriitorului, inspirându-i studiul 1907 – din 

primăvară până-n toamnă. 
1910 – apariţia volumului Schiţe nouă.
1912 – sărbătorirea lui Caragiale în absenţă, cu prilegiul împlinirii a 60 de ani. În noaptea de 8 spre 

9 iunie, scriitorul moare subit la Berlin.



OPERA



„Prin ereditate şi formaţie, Caragiale este un observator direct

şi auditiv, care sintetizează prin gest şi vorbire, structura tipic

socială a personajelor. Înainte de a redacta, e urmărit de

cuvinte şi gesturi caracteristice, mimate şi rostite de dânsul cu

un dar neîntrecut al imitaţiei. Câte unii caută să-i reducă rolul de

artist la copierea realităţii nemijlocite. Aici intervine însă rolul

hotărâtor al inteligenţei creatoare: spiritul autocritic discerne şi

cerne elemente semnificative, eliminând neesenţialul.”
Şerban Cioculescu











„Geniu bilateral, ca tehnică, I. L.

Caragiale este, în acelaşi timp, un geniu

unitar, ca atitudine în faţa vieţii. Satira lui

izvorăşte din străfunduri ancestrale, dintr-

un instinct al feeriei, contrazis de

platitudinea vieţii reale, pe care o acceptă

modestă şi înţeleaptă, fixată în canoane de

bun-simţ şi respect al tradiţiilor arhaice.”
Pompiliu Constantinescu







„Caragiale a fost un dramaturg înzestrat cu o reală putere

de obervaţie a contrastelor dintre formă şi fond, şi cu un

mare talent de a se da sub haina scenică o serie de tipuri

care prin unitatea lor sufletească, energică şi expresivă au

ajuns adevărate simboluri ale mentalităţii unei întregi clase

sociale din epoca noastră de prefacere...”
Eugen Ionescu





PREZENŢE ÎN ANTOLOGII

„…Vorba nu e să umpli lumea largă cu o operă, ci o

operă strâmtă s-o umpli cu lumea; fiindcă o operă

trebuie să trăiască în lung, nu în larg, ca o rază,

care pătrunde drept înainte, nu ca un balon de la

luminaţie, care se umflă în lături.”
I. L. Caragiale



MOFTUL ROMÂN
În anul 1893, când se împlineau două decenii de la debutul său în

publicistică, I.L. Caragiale se decidea să scoată „Moftul român”.

„Cât pentru programul nostru, el este variu şi omogen, căci varii şi

omogene sunt şi necesităţile tuturor cetăţenilor acestei mult încercate

ţărişoare. Ne-am asigurat colaborarea peniţelor celor mai bine reputate şi

sperăm că „Moftul român” va fi indispensabil tuturor acelora cari cugetă şi

simt româneşte.” (I.L. Caragiale)



REFERINŢE CRITICE

„Geniul lui era unul din punctele nediscutate ale crezului

naţional. Şi tot dispreţul pe care-l arunca el admiratorilor şi

invitaţilor săi n-ajungea ca să-i stirbească - lucru rar pe lume -

dreptul de a zice şi de a face oricui orice, de a jigni sentimentul

public în orice formă, de a sta împotriva vremii sale, şi când

greşea ea, şi când era el greşitul.”
Nicolae Iorga









„Caragiale a avut darul suveran de a

crea oameni. Dacă nu i-am întâlnit

vreodată, ni se pare a-I recunoaşte totuşi

în nenumăratele tipare ale societăţii

noastre…”
Eugen Lovinescu











DOCUMENTE ELECTRONICE
Enciclopedia Virtuală Ion Luca Caragiale

conţine materiale audio/video: fragmente

radiofonice din creaţia marelui prozator,

secvenţe de film, interviuri cu personalităţi; o

bogată colecţie de ilustraţii: schiţe, afişe de

epoca ale pieselor de teatru, fotografii cu

I.L.Caragiale şi cu actori celebri în roluri din

piesele sale; totalitatea operei sale: piese de

teatru, proză, publicistică, critică şi scrieri

epistolare.



Literatura română cuprinde tabele cronologice,

texte literare, aprecieri critice. O întreagă

bibliotecă din 188 volume pe CD-rom. Ion Luca

Caragiale: „Teatru”, „La hanul lui Mânjoală”,

„Istoria se repetă”.



PREZENŢE ÎN SURSE DE REFERINŢE

„L-am văzut acum doi ani. Era strălucitor de vervă, şi mai tânăr decât oricând. A

vorbit şase ceasuri în şir, în picioare şi jucând scenele pe care le istorisea. Atunci am

auzit, din gura lui, cele mai splendide „pagini” de critică literară din care cunosc şi tot

atunci a povestit câteva scene şi a redat câteva tipuri caracteristice care ar face,

singure, gloria unui scriitor. Omul acesta crea viaţa jucându-se.”
Garabet Ibrăileanu





PREZENŢE  ÎN CALENDARUL NAŢIONAL

„Noi care am avut norocul să-l vedem şi să-l

auzim vom rămâne toată viaţa stăpâniţi de

senzaţia că prin moartea lui Caragiale s-a deschis

o prăpastie, s-a făcut un gol în natură, ca o

perturbaţie cosmică. Cu cât va trece vremea va

creşte tot mai mult silueta şi vom rămâne vrăjiţi de

farmecul celui mai luminat creier românesc. (…)

Se vor crea legende şi personalitatea lui va lua

proporţii mitice. Generaţiile viitoare nici nu vor

putea înţelege dacă din strălucirea unei minţi s-au

întruchipat vreodată astfel de raze orbitoare.”

Octavian Goga



PREZENŢE ÎN PUBLICAŢII PERIODICE







PREZENŢE ÎN INTERNET

http://www.istoria.md/articol

http://www.autorii.com

http://www.romanianvoice.com

http://www.ilcaragiale.eu

http://www.istoria.md/articol
http://www.autorii.com/
http://www.romanianvoice.com/
http://www.ilcaragiale.eu/


https://www.youtube.com/

http://www.historia.ro/exclusiv_web
http://www.slideshare.net/roscave

https://bvbiblioteca.files.wordpress.com

https://www.youtube.com/
http://www.historia.ro/exclusiv_web
http://www.slideshare.net/roscave
https://bvbiblioteca.files.wordpress.com/
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