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Prefaþã
1. PREZENTARE GENERALÃ
I.L. CARAGIALE se naºte la 30 ianuarie 1852 în satul
Haimanale, astãzi I.L. Caragiale, dupã numele scriitorului, din
judeþul Prahova. Între 1860-1864 studiazã la ªcoala Domneascã
nr. 1 din Ploieºti, având ca învãþãtor pe Bazil Drãgoºescu.
Aici obþine certificatul de absolvire a cursului primar. Urmeazã
cursurile Gimnaziului „Sf. Petru ºi Pavel“, din Ploieºti, în
perioada 1864-1867, pentru ca între 1868-1870 sã se înscrie
la cursul de mimicã ºi declamaþie al Conservatorului din
Bucureºti, þinut de Costache Caragiale, unchiul sãu, actor ºi
autor dramatic. Ca urmare, va activa ca sufleor ºi copist la
Teatrul Naþional din Bucureºti. Debuteazã, între 1873 ºi
1875, în revista numitã Ghimpele, iar apoi colaboreazã la
revista Timpul, unde are colegi pe Eminescu ºi pe Slavici, iar
în cercul Junimii citeºte prima
sa lucrare dramaticã intitulatã
O noapte furtunoasã. La 18 ianuarie 1879, se reprezintã, pentru prima datã, aceeaºi piesã,
iar în 1884, la 13 noiembrie,
comedia O scrisoare pierdutã.
Dupã un an, are loc premiera
comediei numite D-ale carnavalului ºi apoi colaboreazã
la revista Voinþa naþionalã.
Între 1888-1889, este numit
director al teatrelor, iar la 5
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mai, demisioneazã ºi apare volumul Teatru, la Editura Socec,
cu prefaþa lui Titu Maiorescu. Drama intitulatã Nãpasta apare
în 1890, când are loc ºi premiera, ºi un an mai târziu volumele Teatru ºi drama Nãpasta sunt respinse de la Premiul
Academiei, fiind învinuite de imoralitate. Se dovedeºte
modul în care societatea vremii a respins valoarea. Din
pãcate, este încã o problemã contemporanã respingerea valorilor ºi cultivarea, promovarea nonvalorilor în societatea
noastrã. În 1892, în urma unui conflict cu unii jurnaliºti, þine
conferinþa Gaºte ºi gâºte literare, la Ateneu, apoi urmeazã
Douã vorbe curente, prostie ºi inteligenþã, o altã conferinþã
þinutã la un club muncitoresc. În acelaºi an, apar câteva dintre capodoperele sale, sub titlurile O fãclie de Paºte, Pãcat...,
Om cu noroc (3 novele). Un an mai târziu, editeazã, alãturi de
Anton Bacalbaºa, prima serie din ziarul Moftul român. Activitatea publicisticã merge înainte ºi, alãturi de ªt.O. Iosif,
editeazã Epoca literarã, iar în acelaºi an se desãvârºeºte volumul Schiþe uºoare.
Anul 1897 este unul prolific, deoarece acum apar volumele Schiþe ºi Notiþe ºi fragmente literare. Volumul
Momente, alcãtuit în mare parte din schiþele publicate sub
titlul general Notiþe critice, apare în Universul. Tot acum
editeazã a doua serie din Moftul român, cu începere de la 1
aprilie. Deschide acþiune juridicã, la 18 decembrie, dupã ce
Const. Al. Ionescu (Caion) publicase, în Revista literarã,
douã articole în care scriitorul este învinuit cã ar fi plagiat
Nãpasta dupã un fictiv autor maghiar, Kemeny Istvan. În
1902, Barbu Delavrancea pledeazã pentru Caragiale în mod
strãlucit ºi Caion este condamnat, însã, nimic nou, repede
achitat. Dupã toate incidentele neplãcute care i-au marcat
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existenþa ºi au încercat sã-i ºtirbeascã din punerea în valoare
a creaþiei sale, scriitorul se decide sã pãrãseascã þara pe care
o iubea atât de mult. Astfel, pleacã, împreunã cu întreaga familie, la Berlin, unde va rãmâne pânã la sfârºitul zilelor.
Activitatea sa scriitoriceascã ºi patrioticã se va continua
ºi, în 1905, schiþeazã piesa Titiricã, Sotirescu et Co., iar dupã
ce aflã de la prietenii din þarã despre rãscoalele þãrãneºti din
1907, scrie un articol în ziarul vienez Die Zeith, intitulat 1907 –
din primãvarã pânã în toamnã, unde denunþã politica
dezastruoasã a statului român faþã de þãrãnime. Un an mai
târziu, apare ediþia din Opere complete în trei volume, la
Editura Minerva. În 1910, apare volumul Schiþe nouã, unde
adunã schiþe ºi povestiri publicate în ultimii ani de activitate.
Anul 1912 este cel în care împlineºte vârsta de 60 de ani, este
invitat de Emil Gârleanu, în calitate de preºedinte al
Societãþii Scriitorilor Români, sã fie sãrbãtorit, însã refuzã,
iar pe 9 iunie moare subit, fãrã explicaþii ºi o logicã a faptelor.
Opera sa, susþinutã de Titu Maiorescu, om politic ºi creatorul
criticii literare româneºti, a rãmas una de reper pentru cultura
naþionalã, fiind aºezatã în perioada consideratã a Marilor
Clasici ai literaturii române. Activitatea literarã este cea care
l-a plasat în conºtiinþa naþionalã. Ea cuprinde scrieri în mai
multe spaþii ale literaturii.
În cadrul genului dramatic, cu care se poate începe, datã
fiind notorietatea sa în acest domeniu literar, se pot menþiona
satirizarea parvenitismului ºi a parveniþilor, contrastul comic
între esenþã ºi aparenþã atunci când se face vorbire despre
ascensiunea socialã a personajelor, nu departe de realitatea
socialã a vremii sale, dar ºi a contemporaneitãþii. Comedii
precum O noapte furtunoasã, Conul Leonida faþã cu reacþi-
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unea, O scrisoare pierdutã, D-ale carnavalului au rãmas în
conºtiinþa poporului nostru ca fiind monumente de complexitate a artei comice, care este datã de viziunea clasicã din
punct de vedere moral, dar ºi caracterologic, de dialogul
strãlucit utilizat ºi, nu în ultimul rând, de oralitatea stilului.
Drama este ºi ea cultivatã de Caragiale, care realizeazã
prima dramã þãrãneascã a literaturii naþionale, unde transpar
problematica moralã, rigoarea clasicã a limbajului dramatic,
dar ºi elementele naturaliste. Caragiale construieºte subiectul,
având ca suport rãzbunarea drept pedeapsã ºi utilizeazã, în
mod surprinzãtor pentru vremea sa, analiza psihologicã.
În cadrul genului epic, este mult mai prolific. Se
desfãºoarã în spaþiul schiþei, al nuvelei, dar ºi al povestirilor.
Nuvelele sale descriu amãnunþit viaþa interioarã a omului, dar ºi procesele sufleteºti ale alienãrii, ce conduce la
cazuri de degradare a conºtiinþei.
Titluri cunoscute, precum O fãclie de Paºte, Pãcat, La
hanul lui Mânjoalã, În vreme de rãzboi, Douã loturi, au
fãcut obiectul mai multor studii critice, însã ceea ce se poate
menþiona cu certitudine este faptul cã ele se cuprind într-o
viziune realist-naturalistã, unde pãtrund adânc sondajul psihologic ºi stilul analitic în studierea faptelor umane. Lumea
burghezã a vremii sale, în diversele înfãþiºãri ale vieþii sociale,
care surprinde pictural mediul ºi omul pe care îl reprezintã, se
dezvãluie cu tãrie în spaþiul schiþelor lui Caragiale. Cunoscutele schiþe Vizitã, D-l Goe, Amici, Inspecþiune, Triumful
talentului, Un pedagog de ºcoalã nouã, Bacalaureat, dar ºi
multe altele, se înfãþiºeazã lectorului ca proze obiective, de
observaþie ºi comportament, unde forþa dialogului se îmbinã
cu siguranþa ºi concizia compoziþionalã.
8

9

Prefaþã

Povestirile sunt cele care se detaºeazã de celelalte scrieri
prin strecurarea unui sâmbure de mister al întâmplãrilor umane, zugrãvirea mediului balcanic. Scrieri precum Calul dracului, Abu-Hassan, Kir Ianulea ºi altele se remarcã prin dinamismul evocãrii, interferenþa între real ºi fantastic ºi rafinamentul descriptiv.
În timp ce Eminescu desãvârºea poezia naþionalã, Caragiale
ridica teatrul ºi proza la un nivel superior de valoare literarã.
Caragiale este un creator de tipuri umane, de scene de viaþã prin
care opera sa devine o realã comedie umanã, apropiatã de creaþia
scriitorilor europeni de prestigiu. Devine astfel unul care se
poate considera un istoric al parvenitismului autohton.
Responsabil în tot ceea ce întreprinde, scriitorul se poate remarca, de asemenea, ºi prin conºtiinþa cuvântului scris.
M. Dragomirescu spunea: „Arta lui dramaticã ºi nuvelisticã
poate servi de model pentru toate timpurile ºi cine-ºi dã seama
de bogãþia de forme, cele mai multe dintre ele desãvârºite, ale
povestirilor sale... nu poate ºovãi un moment sã vadã într-însul
pe unul dintre cei mai mari artiºti literari ai tuturor vremurilor“.
(Fragment reprodus din lucrarea:
Istoria Literaturii Naþionale pentru
învãþãmântul preuniversitar, autor:
Prof. VICTOR DRUJININ, Editura
Andreas)

2. DESPRE NUVELELE ªI POVESTIRILE
LUI CARAGIALE
Plasatã în colecþia Clasici Români, cartea de faþã se
alãturã celorlalte, prin care se valorificã potenþialul creativ al poporului român prin reprezentanþi de seamã.
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Prin cuvântul clasic, se poate înþelege clasicismul ca ºi
curent literar, dar ºi o valoare perenã, ce strãbate timpul ºi care, prin repetiþie constantã se pãstreazã în
conºtiinþa unei comunitãþi. Desfãºurarea existenþei în
cercul strâmt între viaþã ºi moarte pãstreazã conºtiinþa
treazã unui popor, a unei naþiuni în concertul culturii
universale.
Colecþia Clasici Români nu face altceva decât sã
reînvie câteva dintre cele mai importante creaþii artistice ale celor ce au plasat valorile naþionale în context
universal ºi sã refacã astfel geneza ºi moartea, pentru a
se pãstra vie viaþa spiritualã. Volumul Nuvele ºi povestiri semnat de I.L. Caragiale, prin structura lui,
cuprinde nuvelele ºi povestirile cunoscute ale scriitorului, dupã cum urmeazã: O fãclie de Paºte, În vreme de
rãzboi, La hanul lui Mânjoalã, Douã loturi, dar ºi
texte precum Kir Ianulea, Cãnuþã, om sucit, ºi altele
ce trezesc la viaþã o lume dispãrutã, dar ale cãrei mentalitãþi ºi atitudini au rãmas eterne ca întreaga operã a
lui Caragiale, mereu actualã, mereu tânãrã.
Aºadar, cartea de faþã, publicatã la Editura Andreas,
reuneºte ºapte texte epice valoroase ale literaturii
naþionale. De asemenea, cartea cuprinde repere biobibliografice, unde sunt evidenþiate câteva dintre cele mai
importante momente ale vieþii ºi creaþiei lui I.L. Caragiale.
Grafica este în acord cu întreg conþinutul cãrþii, descoperindu-se, cu fiecare paginã, migala ºi talentul de
artizan, care strãbat timpul ºi reuºesc sã-l învingã.
Scriitorul provine dintr-o familie de oameni de teatru. Unchii sãi, Costache ºi Iorgu Caragiale, au fost
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