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DestinulDestinul luilui CaragialeCaragiale ilustreazilustreazăă exemplar exemplar 
cazulcazul scriitoruluiscriitorului aflataflat întrîntr--oo neîncetatăneîncetată hhăărţuirerţuire
cu cu contemporaniicontemporanii. . DacDacăă nunu a a reuşitreuşit ssăă--ii învingăînvingă, , 

a a ştiutştiut celcel puţinpuţin ssăă--ii contrariezecontrarieze. . 
ApariţiaApariţia luilui a a iscatiscat o o sumedeniesumedenie de de nedumeririnedumeriri, , 

de de iritirităăriri şişi de de adversitadversităăţiţi, , parteparte dintredintre eleele
nestinsenestinse nicinici astastăăzizi.”.”

((LiviuLiviu PapadimaPapadima--”Comediile”Comediile
luilui Caragiale”Caragiale”--HumanitasHumanitas, 1996), 1996)



În 1893, în “Moftul român”, nr.8,

într-o maliţioasă fişă autobiografi-

că, autopersiflându-se, I.L.Caragiale

atacă imaginea sa acreditată de o-

pinia publică a vremii:

“Fost sufleur, fost autor şi di-
rector de teatru,a contractat
din copilărie multe din apucă-
turile actorilor: e tipul caboti-
nului literar”.



1852 1852 -- La 30 La 30 ianuarie,sianuarie,s--a a nnăăscutscut
la HAIMANALEla HAIMANALE--PrahovaPrahova ca ca fiufiu al al 
luilui Luca (Luca (secretarsecretar al al MMăănnăăstiriistirii
MMăărginenirgineni) ) şişi al al EcaterineiEcaterinei
CaragialiCaragiali..

18591859--1860 1860 -- ÎncepeÎncepe şcoalaşcoala la la 
PloieştiPloieşti cu cu ppăărintelerintele MarinacheMarinache şişi
dascdascăălullul HaralambieHaralambie de la de la 
BisericaBiserica SfântulSfântul Gheorghe.Gheorghe.

18601860--18641864--La La ŞcoalaŞcoala DomneascDomneascăă
Nr.1 Nr.1 îlîl are are învăţătorînvăţător pepe BazilBazil
DrDrăăgoşescugoşescu
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18681868--18701870--UrmeazUrmează ă cursulcursul de de mimimimi--
ccă ă şişi declamaţie,ţinutdeclamaţie,ţinut la la ConservatoConservato--
rulrul din din BucureştiBucureşti de de unchiulunchiul ssăăuu, ac, ac--
torultorul şişi autorulautorul dramatic dramatic CostacheCostache
CaragialiCaragiali..

18701870--La 18 La 18 aniani esteeste copistcopist la la TribuTribu--
nalulnalul PrahovaPrahova, , dupdupăă moarteamoartea tattatăăluilui..
Devine Devine susţinătorulsusţinătorul familieifamiliei, al  ma, al  ma--
meimei şişi suroriisurorii sale, sale, LenciLenci..FI
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18711871--1872 1872 -- SufleurSufleur şişi copistcopist la Teala Tea--
trultrul Naţional din Naţional din BucureştiBucureşti..

1873 1873 -- Începe cariera de gazetar.Începe cariera de gazetar.

18811881--18821882 -- RRevizorevizor şcolar;şcolar;

18851885 -- Se naşte Se naşte MateiuMateiu,, dintrdintr--o o leglegăă--
turtură ă nelegitimnelegitimăă..

18881888 -- E director general al teatrelor.E director general al teatrelor.

18891889 -- Se cSe căăssăătoreşte cu Alexandrina,toreşte cu Alexandrina,
fiica arhitectului fiica arhitectului BurellyBurelly..
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19011901--1902 1902 -- SuportSuportăă un un procesproces, , acuacu--
zatzat de de plagiatplagiat de de obscurulobscurul CaionCaion..

1905 1905 -- Se Se mutmutăă la Berlin.la Berlin.

1912 1912 -- RefuzRefuzăă ssăă participeparticipe la la festivifestivi--
ttăăţileţile organizateorganizate înîn ţară,cuţară,cu prilejulprilejul
împliniriiîmplinirii vârsteivârstei de 60 de de 60 de aniani..

9 9 iunieiunie 1912 1912 -- Se Se stingestinge din din viaţăviaţă la la 
Berlin. E Berlin. E înmormântatînmormântat provizoriuprovizoriu
întrîntr--un un cimitircimitir protestant, protestant, iariar toamtoam--
nana e e adusadus la la BelluBellu, , înîn BucureştiBucureşti..
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HAIMANALEHAIMANALE--locullocul undeunde a a vvăăzutzut lulumina zilei,la 30 mina zilei,la 30 
ianuarie 1852.ianuarie 1852.



oraşuloraşul înîn
care a care a 
copilcopilăăritrit
şişi pepe care care 
şişi--ll
revendicrevendicăă
dreptdrept
meleagmeleag
natalnatal



Familia



LUCA LUCA -- tattatăăl scriitoruluil scriitorului
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IORGU IORGU 
CARAGIALECARAGIALE

UNCHIUL  DE LA UNCHIUL  DE LA 
TRUPA TRUPA 

TEATRALTEATRALĂĂ



CaragialeCaragiale -- tâtânnăărr









Caragiale
şi Matei -
fiul său
natural

CaragialeCaragiale
şişi MateiMatei --
fiulfiul ssăăuu
naturalnatural



ALEXANDRINA CARAGIALE ALEXANDRINA CARAGIALE ALEXANDRINA CARAGIALE --- soţiasoţiasoţia
sasasa



CaragialeCaragiale şişi Luca Luca -- fiulfiul ssăăuu



CaragialeCaragiale, , soţiasoţia sasa şişi ceicei doidoi
copiicopii::

Luca Luca şişi EcaterinaEcaterina





CUM LCUM L--AU VAU VĂĂZUT PRIETENII ?ZUT PRIETENII ?

VictorEftimiuVictorEftimiu --””ImpetuosImpetuos, , nelnelăăsândsând pepe
alţiialţii ssăă plasezeplaseze un un cuvântcuvânt, cu , cu mimicmimicăă
bogatbogatăă şişi invenţieinvenţie abundentabundentăă, , acestacest
perfect perfect omom de de teatruteatru era un era un centrucentru. . UndeUnde
se se aflaafla CaragialeCaragiale, , nunu maimai deschideadeschidea guragura
nimeni.Şinimeni.Şi nicinici nunu era era nevoienevoie. N. N--aveaavea
nimeninimeni vervaverva luilui tumultuoastumultuoasăă, , inteligenţainteligenţa
luilui adâncadânc ppăătrunztrunzăătoaretoare şişi scscăăppăărrăătoaretoare, , 
hrhrăănitnităă cu cu lecturilecturi bogatebogate şişi mareamarea luilui
experienţăexperienţă a a vieţiivieţii…”…”



Cu Cu VlahuţăVlahuţă--un un prietenprieten bun bun şişi statornicstatornic



CaragialeCaragiale şişi CoşbucCoşbuc



Cu Cu prietenulprietenul PetrePetre MisirMisir



UniţiUniţi de de dragosteadragostea pentrupentru teatru:Caragialeteatru:Caragiale şişi DavilaDavila



La La SângeorzSângeorz cu cu prieteniiprietenii



CaragialeCaragiale şişi un un grupgrup de de actoriactori



Octavian Octavian GogaGoga --””CineCine--a a avutavut noroculnorocul
ssăă--ll asculteasculte pepe CaragialeCaragiale vorbindvorbind un un sfertsfert
de de ceasceas,…,n,…,n--are are ssăă uiteuite niciodatniciodatăă ceacea
maimai strstrăălucitoarelucitoare icoanicoanăă a a inteligenţeiinteligenţei
omeneştiomeneşti din din câtecâte a a întâlnitîntâlnit înîn drum. Ndrum. N--a a 
fostfost minteminte ssăă ststăăpâneaspâneasccăă cuvântulcuvântul cu cu 
maimai multmultăă siguranţăsiguranţă, , ssăă--ll frfrăământemânte şişi ssăă--ll
chinuiascchinuiascăă cu cu maimai multmultăă putereputere.. .. MareleMarele
meştermeşter atingeaatingea toattoatăă claviaturaclaviatura sufletuluisufletului
omenescomenesc…”…”



LocuinţaLocuinţa vremelnicvremelnicăă din Parisdin Paris



19051905--plecarea la Berlinplecarea la Berlin



La La Berlin,înBerlin,în costumcostum tradiţionaltradiţional



19061906



CREAŢIA CARAGIALIANCREAŢIA CARAGIALIANĂĂ

*1879*1879--”O ”O noaptenoapte furtunoasfurtunoasăă””
*1880*1880--”Conul ”Conul LeonidaLeonida faţăfaţă cucu

ReacţiuneaReacţiunea””
*1885*1885--”O ”O scrisoarescrisoare pierdutpierdutăă””
*1885*1885--”D”D--ale ale carnavaluluicarnavalului””
*1890*1890--”Năpasta””Năpasta”
*1889*1889--”Teatru”,vol.I”Teatru”,vol.I
*1901*1901--”Momente ”Momente şişi schiţeschiţe””
*1907*1907--”1907”1907--din din primprimăăvarvarăă

pâpânnăă--nn toamntoamnăă””
*1910*1910--”Schiţe ”Schiţe nounouăă””



CREZUL ARTISTIC CARAGIALIANCREZUL ARTISTIC CARAGIALIAN

““NumaiNumai cândcând tete aşeziaşezi la la masamasa de de scrisscris şişi vezivezi
hârtiahârtia albalbăă înainteaînaintea tata, , atunciatunci îţiîţi daidai seamaseama cece
vîrtejvîrtej cumplitcumplit îţiîţi face face minteamintea înîn juruljurul unuiunui
subiectsubiect. E un chin . E un chin facereafacerea astaasta……TalentulTalentul e un e un 
accident de accident de naşterenaştere, e , e boalboalăă greagrea… … CereCere
patimpatimăă şişi meşteşugmeşteşug. De . De aceeaaceea artistulartistul nunu
poatepoate fifi un un poligrafpoligraf. . ArtaArta cerecere conştiinţăconştiinţă; ; ffăărrăă
un perfect un perfect simţsimţ de de onorabilitateonorabilitate literarliterarăă nunu se se 
pot pot scriescrie lucrurilucruri de de seamseamăă.”.”



CUM SCRIA CARAGIALE...CUM SCRIA CARAGIALE...

““CaragialeCaragiale scriascria înîn ttăăcerecere şişi adeseoriadeseori spuneaspunea  
ccă ă se se simtesimte sub sub imboldulimboldul uneiunei puteriputeri strstrăăineine. . 
CompunândCompunând, , construiaconstruia dialoguriledialogurile vorbindvorbind
tare, tare, zâmbeazâmbea sausau sese--ncruntancrunta… … MunceaMuncea
neîntreruptneîntrerupt pâpânnăă terminatermina opera. opera. ÎnÎn tot tot acestacest
timptimp era era încruntatîncruntat, , febrilfebril şişi ursuzursuz. . CândCând
terminatermina, era , era adeseaadesea intoxicatintoxicat de de tutuntutun şişi
ccăădeadea câtevacâteva zilezile întrîntr--oo stare de stare de somnolenţăsomnolenţă
paşnicăpaşnică…”…”

(Luca (Luca I.CaragialeI.Caragiale))



““EroiiEroii m mă ă persecutpersecutăă… … 
ForfotescForfotesc înîn minteamintea mea… mea… 
VorbescVorbesc… Le … Le vvăăzz gesturilegesturile; ; 
le le audaud cuvintelecuvintele dardar nunu ştiuştiu
exact exact cece spun, spun, nicinici cece vorvor
face face şişi, , pepe urmurmăă, , mmăă apucapuc
ssăă scriuscriu, , şişi--ii laslas ssăă--şişi spuiespuie
singurisinguri ppăăsulsul.”.”



APLICATIE

Identifica personajele si operele din care
provin imaginile urmatoare, pornind de la
citatele date mai jos:



NeneNene DumitracheDumitrache, , nunu--mi mi asasinaasasina viitorulviitorul! ! 



Am Am facutfacut cece am am crezutcrezut ca ca trebuietrebuie sasa facfac. . DacaDaca tutu
nunu vreivrei sasa--ll sprijinisprijini, , dacadaca tutu nunu vreivrei sasa--ll
alegialegi, ca , ca sasa ma ma scapiscapi ——atunciatunci eueu, care , care voivoi sasa

scapscap, , îlîl sprijinsprijin eueu, , îlîl alegaleg eueu......



Ma Ma rogrog, pardon, , pardon, vinavina nunu esteeste nicinici a mea, a mea, nicinici a a dumitaledumitale, , 
nicinici a madam a madam ZitiiZitii: : esteeste a a tablitiitablitii de la de la poartapoarta... ... DumneaeiDumneaei

îmiîmi scrisesescrisese ca ca sadesade la la numarulnumarul 9... am 9... am vazutvazut la la poartapoarta
numarulnumarul 9 9 sisi am am intratintrat



Cum Cum îtiîti spuispui, , sasa nunu mm--alegaleg, , puicusorulepuicusorule, , nunu
merdzeamerdzea... ... EuEu, , familiafamilia mea, de la mea, de la patuzsoptpatuzsopt... ... luptalupta, , 

luptalupta sisi dada--ii, , sisi dada--ii sisi luptalupta... ... sisi eueu mama--nteledzinteledzi
tocmaitocmai acumaacuma sasa remâiremâi pepe dinafaradinafara......



AstaAsta e e culmeaculmea!... !... culmeaculmea!...!...
... Nu e si nu e!...... Nu e si nu e!...



DirectoruDirectoru prefecturiprefecturi locale locale insultatinsultat gravgrav sisi palmepalme cafinecafine
central.central.

ViataViata onorulonorul nesigurenesigure..



NepotulNepotul lorlor insotitinsotit de de mosiimosii luilui pindindpindind fostafosta sociesocie insultatoinsultato
public public foartefoarte gravgrav..



NN--am am voitvoit sasa mergmerg cu cu mânamâna goalagoala sisi ii--am am dusdus
baieteluluibaietelului o o mingeminge foartefoarte mare de mare de cauciuccauciuc sisi foartefoarte

elasticaelastica



Sa fugim împreuna...Sa fugim împreuna...
Atunci, daca nu e alta scapare...Atunci, daca nu e alta scapare...



Consolidare

• Realizeaza, la alegere, una din cerintele:
a. Analizeaza in 8-10 randuri comicul de 

situatie caragialean, pornind de la 
imaginile de mai sus;

b. Clasifica imaginile dupa momentele
subiectului pe care le reflecta;

c. Realizeaza o sceneta de 3-5minute in 
care sa continui una din scenele date; 
noteaza scenariul creat





Link-uri utile
• http://www.scriptorium.ro
(biblioteca virtuala de literatura romana)
• http://www.caragiale.net
• Noul Club de Liternauti al Liceului!
(discutii libere, eseuri, creatii proprii, arhive

foto autori si multe, multe e-carti)
solicitati inscrierea la:

clubul_de_literatura-subscribe@yahoogroups.com

http://www.scriptorium.ro/
http://www.caragiale.net/
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