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Motto:

„Bizar!
Fiinţe fără fiinţă, trecem peste
Pocitul vis al unei smintite-nchipuiri.”
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„MAGNUM MOFTOLOGICUM ROMANIE”
Câteva motive privind actualitatea operei lui Caragiale

Anul 2012 marchează împlinirea unui secol de la dispariţia lui Ion Luca
Caragiale, unul dintre cei mai mari scriitori ai literaturii române. Acest moment ne
oferă ocazia să aruncăm o repede privire asupra calităţilor de geniu ale marelui dra-
maturg, pamfletar, nuvelist şi ziarist român.
La acest moment de aducere aminte, opera lui Caragiale devine tot mai adecvată rea-
lităţilor pe care le trăim şi mai pe înţelesul cititorilor din zilele noastre.

Motive artistice:
În creaţia scriitorului se pot regăsi figuri emblematice: politicieni orientaţi,

Mitici persuasivi şi Ziţe universale, transformate în mondene şi demimondene con-
temporane, semidocţi cu pretenţii elitiste, parveniţi economici, arivişti politici şi
lefegii, un întreg caleidoscop de „moftangii”, mimând o spoială de civilizaţie occi-

dentală, fără scrupule şi atemporale. Toate aceste tipologii umane reprezintă o carica-
tură a ceea ce înseamnă adevărata cultură, civilizaţia de bun simţ şi înţeleaptă
cuminţenie a poporului român.

Aşa cum bine s-a remarcat, reţeta succesului la acest scriitor este rezultatul
comicului de limbaj, dedus din dialoguri năucitoare, de o autenticitate cuceritoare,
completat de comicul de situaţie, grevat pe întâmplări banale, cotidiene, asemenea
unui „reality show” din zilele noastre.

George Călinescu, referindu-se la opera scriitorului, sublinia: „Umorul lui
Caragiale este inefabil, ca şi lirismul eminescian, constând în caragialism, adică
într-o manieră proprie de a vorbi”.

Personajele descrise de autor în comediile, nuvelele şi schiţele sale
„vorbesc cum vorbesc”, pentru a ne menţine în iluzia realităţii (Titu Maiorescu), de
unde rezultă un anumit „mauvaise humeur”, perceptibil în toate tablourile schiţate de
acesta.

În scrisul său, Caragiale a folosit o alchimie a cuvântului rostit, în care dis-
cursul meşteşugit savant, plin de „perle lingvistice”, creează starea de spirit propice
receptării cu îngăduinţă a mesajului transmis. În acest fel, enormităţile lexicale devin
simpatice, chiar memorabile. Autorii celor mai multe dintre aceste construcţii ver-
bale devin un fel de „homo latrans” sau, cum spune însuşi Nenea Iancu, „răsucitorii
de vorbe, care mai de care mai viteaz la limbă”, al căror dialog este prezentat drept
„discuţie de cuvinte, cârcota de vorbe, seacă de miez”.

Exhibarea cu ostentaţie a stilului relaxat, colocvial, subliniat de Caragiale
în „langaj”- ul folosit de vulgul citadin, are o explicaţie plauzibilă: este reacţia indivi-
dului împotriva unei tiranii apăsătoare, „cea mai teribilă şi înjositoare tiranii –tirania
vorbei”.

Moto: „ A gândi este cea mai grozavă
vină, a râde, cel mai negru păcat”

I.L. Caragiale
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Dan Toma Dulciu

România, o ţară unde se vorbeşte la nesfârşit şi se promite la infinit este, cum
bine remarca şi Caragiale la vremea lui, supusă unui perfid tiran: „Iată cine ne-a stăpâ-
nit o jumătate de veac cu ultima cruzime: vorba, vorba umflată şi seacă - legenda.
Ea a avut, ca toţi tiranii clasici, gardă şi gâzi, curtizani, linguşitori, bufoni şi mulţime
aiurită. Vai de cel ce cuteza să nu i se'nchine fără condiţie! era huiduit de curtezani,
scuipat de bufoni, biciuit, stigmatizat şi executat în aplauzele mulţimii nenorocite
de'nchinători.”

Motive de natură civică:
Pe lângă acest aspect de tehnică literară, trebuie să mai subliniem un fapt,

care pune şi mai bine în evidenţă actualitatea operei lui Caragiale: caracterul penetrant
al satirei sale, dorinţa de a surprinde „imbecilitatea celor mulţi şi şarlatania celor
puţini.”

În galeria personajelor lui Caragiale există o multitudine de caractere, siste-
matizate într-o schemă elocventă: la bază sunt aceşti „neica nimeni”, urmează palierul
„nomenclaturii” tejghetarilor mahalalelor bucureştene, acel illo tempore „middle class”,
pentru a ajunge la vârful ierarhiilor politice de nivel judeţean, adică la aşa numiţii „ba-
ronii locali” avant la lettre.

Tabloul existenţial prezentat de Caragiale este unul pestriţ, o lume aparte, în
care „se agită pornirile şi pasiunile omeneşti, deşertăciunea, iubirea, goana după câ-
ştig şi mai ales exploatarea celor mărginiţi cu ajutorul frazelor declamatorii neînţelese-
unul dintre semnele caracteristice ale epocii noastre” (T. Maiorescu, „Comediile dom-
nului I. L. Caragiale”).

Zugrav de subţire al moravurile societăţii sale, Caragiale nu se sfieşte să nu-
mească oraşul în care trăia „Tâmpitopole”, o cetate virtuală, al cărei guvernator general
este „Sik – Tir”, unde este „corect din punct de vedere politic” să i se taie limba celui ce
va cuteza să pună în discuţie numele supremului mandarin („Cronică fantastică”).

În acest spaţiu de „science fiction”, cetăţeanul de rând devine „ contribuabilul
perpetuu”: „plin de sudoare şi despuiat aruncă cu o lopată colosală câtăţimi enorme de
aur în gura mereu deschisă a unui monstru etern flămând, purtând numele de „Punga
– Publică”.

Băiatul deştept al sistemului, „Leader”-ul acestei instituţii monstruoase este
numit de Caragiale „Pungaciul” (a nu se confunda, etimologic vorbind, cu alt cuvânt
înrudit „Pungaşul”).

În veşnică contradicţie cu cei de mai sus, cetăţeanul de rând, aflat în luptă cu
monstrul etern flămând, este în majoritatea operelor lui Caragiale adevăratul om onest,
căruia Puterea nu îi recunoaşte decât două virtuţi cu caracter periodic: una anuală - de
„contribuabil” - şi alta cvadrienală, - de „alegător” -, din nefericire mereu „ turmentat”.

Astfel, putem spune că îndărătul fiecărei comedii se ascunde o tragedie,
fiindcă, din patru în patru ani, fiecare individ este pus în faţa unei întrebări existenţiale,
shakesperiene: „Eu cu cine votez ?”

Fie şi numai pentru aceste motive, Ion Luca Caragiale este actual şi necesar,
meritându-şi cu prisosinţă locul în rândul clasicilor literaturii române şi universale.
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exyÄxvà||
„Este o artă de a scrie, care cere omului acelaşi
fond de conştiinţă de care are nevoie în arta de a
învenina; sunt loviri de condei care seamănă a fi

loviri de cuţit şi au efecte mai triste încă. ”

„Ei! sufletul meu e orga misterioasă; titanul,
care preludează fără un moment de repaus pînă ce
orga pierde puterea de a mai scoate măcar o notă,

este lumea; iar gnomul eşti tu, tu poetul,
tu artistul.”

„... când mă aflu în faţa unei file albe de hârtie,
ştiind bine că ea, astăzi, nu mai suferă să fie

mânjită, ca pe vremea mea, cu negreală, decât
doar spre a spune o gândire. Care va să zică,
astăzi nu mai e permis nimănui a strica hârtia

degeaba. Fericit publicul de astăzi!”

„Poate că e bine să scrii ca să amuzi publicul;
însă este mult mai înalt şi mai nobil să scrii ca să-l

înveţi, să scrii pentru folosul lui...”

?
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„...o serie de reprezentaţiuni în Grădina Raşca,
cu scopul de a răspîndi în publicul nostru

gustul poeziei [...]. Această idee este cu atît mai
fericită, cu cît publicul român citeşte foarte

puţin. Bucăţile alese ale poeţilor noştri cei mai
cunoscuţi vor fi cu atît mai gustate cu cît, pe

lîngă carmenii poesiei, se va adăoga
şi acela al dicţiunei.”

„Eminescu s-a stins după ce a strălucit ca un
luceafăr. Razele gândirii lui, ca şi raze de stele de
mult stinse în văzduh, vor străluci şi vor lumina
încă multă vreme în poezia noastră. Moartea lui

Eminescu e o durere pentru întreaga cugetare
românească, după cum durere fost-au pentru

toţi şi suferinţele lui.”

„Am de mult intenţia să dau publicului o samă de
note asupra vieţii lui Eminescu, fiindcă

inexactităţile, nimicurile născocite, neadevărurile
absurde ce se spun de trei ani de zile pe socoteala lui

mă revoltă tot atât cât mă revoltă şi scandalul cu
portretele şi busturile puse fără sfială în circulaţie

ca fiind ale lui, ca şi cum ar fi vorba,încă o dată zic,
de un tip din evul mediu, iar nu de cineva care a

trăit în mijlocul nostru atâta vreme.”
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„Căci lumina nu o judec, ci o văz şi bucuria mea
e potrivită cu intensitatea cu care ea a ajuns la
mine, iar nu cu judecata mea despre bogăţia şi

condiţiile izvorului care mi-a trimis-o.”

„Cometele, sunt neînţelese, frumoase, excentrice.
Femeia are aceleaşi calităţi. Cometele
strălucesc noaptea de o spelendoare

particulară: nu este oare tot aşade adevărat
pentru femeie? […] cometele şi femeile

au deci între ele o mare analogie; dar natura
lor neputînd fi cunoscută, tot ce-mi rămâne de
făcut este să privesc la comete cu admiraţiune

şi să iubesc femeia pînă la adoraţiune.”

„Dacă se va nemeri să redau prin acesta
sănătatea măcar unuia dintre semenii mei, să

aprind încăodată flacăra speranţei şi bucuria în
ochii lui, să fac inima lui nimicită să bată iarăşi

viu şi cald ca în zilele frumoase – eu voi fi
răsplătit cu folos de munca mea; sufletul meu o
să poată atunci cunoaşte farmecul sfînt ce simte

un creştin cînd a făcut o faptă bună şi
dezinteresată.”
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„Când văd o nedreptate care personal nu
m-atinge deloc, pentru ce mă revolt şi caut s-o
reprim şi să-i împiedic recidiva? Pentru că este
pentru mine o ofensă intolerabilă, care trebuie
reparată: îmi tulbură liniştea pe care trebuie să
mi-o recapăt. Mă simt dator către nedreptăţit,

simţindu-mă dator către mine însumi.”

„Iată ce crez eu. Şi mai crez iarăşi, că
altruismul, ca să fie în adevăr efectiv, nu trebuie
să însemneze anihilarea absolută a egoismului,
ci concilierea bine echilibrată cu acesta. Să nu
zici repede că astea sunt numai vorbe goale şi

jocuri de cuvinte fără fond. Ai răbdare...”

„Cine poate pătrunde intimele jocuri ale
spiritului nostru, captiv subtil în greul trup?”

„Oricâte reforme s-ar face în această direcţie,
unele mai ingenioase sau mai simpliste, mai

mult sau mai puţin originale, decât altele – toate
vor fi doar nişte paliative. Răul de care sufere

ţara va rămânea, cum am mai spus, şi va coace
cu cât mai acoperit, cu atât mai adânc.”
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„Intelectualii! Iată un soi preţios de cetăţeni, de
lipsa căruia patria noastră nu se poate plânge.

Slavă Domnului! avem destui.”

„Din toate poziţiunile false, cea mai falsă este
de a se găsi străin în propria sa ţeară.”

„Omul care dispreţuieşte orice ocupaţie de
imediată utilitate şi pentru el şi pentru lume şi
se dedă la nobila profesiune de gânditor se

numeşte un intelectual. [...] Intelectualul a venit
în existenţa terestră înarmat cu o unealtă mult

mai nobilă, o zestre divină – gândirea!”

„Este un fapt cunoscut că stăruinţa cu care
ceilalţi îţi atribuiesc cugete ce n-ai avut
niciodată, termină prin a te convinge,

că le ai în realitate.”

„E o mare deosebire între opinia izolată a unui
învăţat care face teorie şi între aceea a unor

oameni de stat,cari trebuie să ia într-un moment
dat hotărâri precise.”
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„Singure principiile pot călăuzi, lumina şi feri
de rătăcire pe omul politic în cursul carierii lui.
Invidia şi ura sunt răi sfătuitori, mincinoase şi

compromiţătoare călăuze.Cel care n-are
principii şi se conduce de ură sau de invidie se
rătăceşte, se contrazice, se espune discreditului

şi chiar rîsului public.”

„Suntem noi oare în stare a risipi astfel puterile
poporului nostru, şi cînd vedem grăbirea şi

întrecerea cu care se silesc popoarele străine a
reţine la ele pe românii cei de seamă, nu trebuie
să punem noi înzecite opinteli spre a-i atrage în

patria noastră? Cum! naţiunile bătrâne,
culte şi civilizate au nevoie de talentele pe care

le descopăr în România şi noi românii să nu
avem nevoie de ele?”

„Să fii un logician renumit şi să clădeşti sofisme,
aceasta este lesne, dar să spui adevărul, aceasta

este greu pentru omul unui grup care n-a trăit
decît prin sofisme şi minciună.”
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„Într-o ţară de abia ieşită de sub tirania
arbitrariului, trebuie neapărat să se împlînteze,

ca un lucru sfânt, respectul legilor
şi al Constituţiei...”

„Nu vedem aci o cestiune din cele mai grave
pentru viitorul poporului român. Un popor

astăzi îşi face un nume şi un loc această lume
numai prin meritele ce le-a dobândit în câmpul
ştiinţelor şi al artelor. Fiecare talent înstrăinat
este un talent pierdut pentru noi. El aparţine de
drept poporului aceluia ce l-a recunoscut, l-a
preţuit şi l-a cultivat şi nu rădăcinei fizice de

care se ţine. Talentele merg deci de îmbogăţesc
tezaurele de cultură ale ţărilor ce ni le răpesc,

iar noi rămânem tot poporul acela vecinic
însetat de civilizaţia străină, pe care

nu o mai poate asimila.”

„În politică e ca la opera: dacă unul cântă prea
sus, celălt prea jos, dacă baritonul cântă o

bucată şi primadona alta, dacă şeful de
orchestră lipseşte, efectul general propus nu

poate fi decât o deplină cacofonie.”
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„O! Neînţeleasă şi nelimitată putere!
Cum stăpâneşti tu minţile noastre!”

„Cine nu are răbdare să nu se apuce de lucrări
cari reclamă îndelungă năzuinţă.”

„Se ştie că slugile inteligente se preocupă, din
întîiele zile, ca să afle slăbiciunile stăpânului.

Odată slăbiciunea găsită, ele se pun de
exploatează pe partea asta pe stăpîn,
pînă când ajung dînsele adevăraţii

stăpîni în casă.”

„Eraţi prea naivi pentru a şti că ideile sunt în
organismul social ca fermenţii în corpurile vii.

Voi nu puteaţi şti că fermenţii cei mai dulci pot
produce toxice primejdioase. Şi de aceea ar fi

păcat să vă învinovăţim pe voi de urmările
unor intenţii curate.

Şi - ori nu sunt frumoase urmările?”

„O mână prea lungă; da, dar e compensată de
un picior prea scurt... Armonia – asta este

marele secret al artei.”
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„Trist adevăr! Soarta României supusă
unei ipoteze!”

„Timpii discuţiilor bizantine par a se fi reîntors,
însă, astă dată lipsiţi de orice logică şi de orice

scînteie de bun simţ.”

„Pentru a conduce o ţară, trebuie pe lîngă
dorinţe, partide serioase care să poată constitui

la un moment dat un guvern trainic şi să se
poată transforma din partid de opoziţiune

în partid de guvernămînt.”

„A fi revoluţionar astăzi, cînd avem
toate libertăţile dobîndite, cînd ţara a ajuns
să-şi capete un loc printre statele civilizate,

însemnează a fi contra acelor libertăţi,
însemnează a lucra contra liniştii

şi siguranţei statului.”

„E uşor a inventa fel de fel de nerozii
şi a le atribui apoi adversarilor

pentru a-i putea combate mai lesne.”
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„Ştim că multe feluri de iluziuni se pot naşte în
creierii oamenilor; unii-şi închipuiesc
că sunt inspiraţi d-a dreptul de către

Dumnezeu, alţii cred că au darul d-a evoca
spiritele de pe cealaltă lume; a crede însă că

glasul unui singur om e glasul unei ţări întregi,
pe cînd sunt zeci şi zeci de mii de oameni cari

gîndesc cu totul altfel, cari au dovedit-o oricînd
prin fapte, este a trece cu iluziunea de

marginile îngăduite.”

„Ziaristul fiind cronicarul şi criticul faptelor
şi cestiunilor dintr-un stat, el este dator şi sub
nici un cuvînt nu-i este iertat a face altminteri,

să cugete şi să simţă prin el.”

„Prea bine, onorabili domni, chibzuiţi;
chibzuiala e lucru foarte bun, numai atîtă că

ea cere mai mult sînge rece şi cumpăt decît pot
avea revoltaţii de orice vîrstă.”
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„Ceea ce este caracteristic este că în toată
vremea aceasta strigă toţi: unire! trebuie să ne
coalizăm, căci altminteri nu putem răsturna
guvernul! şi în acelaşi timp, fiecare rămîne

răzleţ, de capul lui, nevoind a se angaja într-o
combinaţie! Şi aceasta pentru ce? Pentru că
fiecare, ţinînd a nu i se face umbră împrejur
spre a putea străluci personal, nu primeşte

a-şi confunda individualitatea proprie
în sosul comun.”

„Nici un ministru să nu poată sta la putere mai
mult decît şapte sau nouă ani (Numero deus

impare gaudet; cabalistic!). După aceasta, pe
de o parte să nu mai poată fi reales şi cu atît

mai puţin chemat la guvern;
iar pe de altă parte, vinovat-nevinovat, să

meargă de-a dreptul la Înalta Curte de justiţie
ca să-l judece de toate actele sale, să-şi dea
seama de toate hîrtiile pe cari le-a iscălit,

de toate apostilele pe cari le-a pus,
de toate ordinele pe care le-a dat,

în fine de toată purtarea
administrativă şi parlamentară.”
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„O ţară eminamente agricolă trebuie
să aibă un high-life.

Ce este? ce numim high-life?
Este crema unei societăţi.

Ca naştere? – nu.
Ca talent? – nu.

Ca onestitate? – nu.
Ca bravură? Nu.
Atunci… ca ce?

Ştiu şi eu?”

„Am comparat totdeauna fenomenele
ce se numesc spirite omeneşti cu corpurile

cereşti. Între unul şi altul sunt prăpăstii
chaotice; unul altuia, din colosalele mase
proprii de lumină, nu-şi trimit decât o fâşie

subţire de palide raze. Între un om şi altul este
adesea ca de la o stea la alta.”
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„Glumele sunt o cale mai eficace de exprimare
a revoltei…şi „din 5000 care te citesc, se găsesc

măcar 100 care te înţeleg, care pricep că tu,
fabricantul Moftului,

scrii încruntat lucrurile cele mai hazlii,
îţi verşi pojarul inimii,

nu apa de trandafiri a glumei dulcegi.”

„Şi apoi, între lumea care se adună astăzi,
duminică, la Cişmigiu şi între gazeta asta

a noastră este un mare punct comun:
şi unii şi alţii luptă pentru aducerea unor

vremurimai senine şi mai cinstite.
Ei au ales calea organizării

şi a luptelor politice,
noi, calea ironiei şi a glumei înţepătoare

pe socoteala moftangilor
care guvernează lumea.”

În anul 1893, împreună cu Anton Bacalbaşa,
I.L. Caragiale scoate “Moftul român”, “revistă

spiritistă naţională”. Iar Mitică devine
protagonistul unor anecdote.
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„Îi zici:
- Mitică, faci cinste?

-Nu pot, monşer, că mă strânge un ciorap.”

„Ceri într-o băcănie:
- Băiete, o ţuică!

-Nu-i da, domnule, c-o bea! zice Mitică”

„- Ai parale, Mitică?
-Nu umblu cu metal; mi-e frică de trăsnet.”

„Te doare măseaua. Ce doctorie
îţi recomandă Mitică?
- Rădăcină de cleşte.”

„- Câte ceasuri sunt, Mitică?
- Câte a fost ieri pe vremea asta.”

„Când pleacă pe jos, te invită:
- Hai, că te iau pe dreapta.”



28

„- Chelner, peştele ăsta miroase!
- E vina dumneavoastră, coane Mitică.

Săptămâna trecută când vi l-am
oferit proaspăt, l-aţi refuzat…”

„- Unde te duci la vară, Mitică?
- La munte.

- Unde anume?
- La muntele de pietate, monşer…”

Mitică negustor:
„- Sărut mănuşiţele, coniţă, şi mai poftiţi
pe la noi. Îmi umpleţi prăvălia de tineret.
- Dar câţi ani îmi dai, domnule Mitică?

- Douăzeci şi cinci, coniţă!
- Oh, eşti foarte drăguţ!

- Eu, coniţă, fac întotdeauna rabat
la 25-30 la sută…”

„- Cum aşa, doriţi şniţel? Eu vă ştiam
vegetarian, coane Mitică.

- Chiar şi sunt. Numai că azi
e ziua mea de post…”
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„- Băiete, dă-mi un pai să-mi beau limonada.
- Puţintică răbdare, dom Mitică!

Pentru moment toate sunt ocupate.”

„- Chelner, peştele ăsta n-a fost cumva rac?
- Nu, dom Mitică, de ce?

- Văd că-mi vine înapoi pe gât.”

„- Salutare, domnu Papuc! Ţi-ai ras barba?
- Pardon, n-am avut niciodată barbă,

domnu Mitică.
- Într-adevăr, nici nu ţi-ar fi stat bine,

domnu Papuc.
- Pardon, nu m-a chemat niciodată Papuc.
- Într-adevăr ar fi fost un nume caraghios.”

„La un birt nemţesc care se recomandă
pentru fripturile sale.

Muşteriul chiamă pe birtaş:
- Faci şi mîine friptură d-asta, domnule?

- O ja, mein Herr!
- Apoi să ştii că nu mai vin!”
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„Actorul Ion Livescui a propus lui Caragiale
să meargă împreună la un spectacol.

- Merg, merg cu plăcere!
- Luăm un fotoliu de orchestră?

- Nu! Nu!
Caragiale a refuzat şi loja şi locurile în primele

două rânduri, iar Livescu nedumerit,
l-a întrebat unde ar vrea să stea.

- Ia, te rog, un loc în ultimul rând,
fotoliul de lângă uşă.

- Dar de ce? s-a mirat actorul.
- Ca să pot fugi cel dintâi în caz de incendiu,

ori dacă piesa va fi proastă.”

„Dramaturgul intră cu Teleor, umorist,
colaboratorul la “Moftul român”, într-o

berărie. Este chemat chelnerul,
pe vremea aceea numit tal,

căruia Caragiale îi face comanda:
„Chelner, adu un lichior

Că plăteşte Teleor.”
Răspunsul vine pe loc:
„Teleor n-are parale,

Dar plăteşte Caragiale.”
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Unui datornic:
„Pentru-o datorie veche,

Eşti fudul de o ureche.
Pentru-o datorie nouă,

Eşti fudul de amândouă.”

Unui clubman
„La cărţi c-un as eşti asasin.
Cu spada-n luptă spadasin!

Dar fără spadă, fără as,
Tu singur spune: ce-ai rămas?

Evident, este... asin.”
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„Trebuie să ai răbdare să mîngîi mult măgarul
înainte de a-l încăleca...”

„Pentru o operă cît de mică, trebuie un talent
măricel...”

„Proştii spun prostii şi cei înţelepţi le fac...”

„Dacă e trădare... cel puţin s-o ştim şi noi....”

„Ori să se revizuiască...dar să nu se schimbe
nimic, ori să se schimbe pe ici pe colo

şi anume în părţile esenţiale...”

„După lupte seculare care au durat aproape
treizeci de ani...”

“Curat murdar...”

„Prostul dacă nu-i şi fudul n-are nici un haz...”

„Cap fără griji, numai dovleacul are...”

„Nimic nu arde pe ticăloşi mai mult ca râsul...”
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Într-o corespondenţă cu Paul Zarifapol este
inserată „Fabula democratică”, cu un motto

din mitul biblic al lui Iona:
„Pe Iona l-au înghiţit,
Spune biblia, un chit,
Fiind greu de mistuit
Înapoi l-au azvârlit.
Zise Iona zăpăcit:

Cum rămâne în sfârşit?
Chitul zise: Suntem chit.”

„O rimă umoristică adresată lui Petre Missir,
critic literar şi publicist:

“ Missiraş,
Sunt la Iaşi,
Sau la Ieşi,
Dacă ieşi

De la slujbă
Vin la Cujbă.

Al matale,
Caragiale.”
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„La mulţi nenorociţi muritori n-a surîs
zeul Plutus, însă nimănui, poate, nu i-a întors

spatele ca amicului Z…
- Nu ţi-e frică, zisei lui Z… mai alaltăieri,

să dorminoaptea cu uşa descuiată?
-Pentru ce?...

- Poate intra noaptea vrun hoţ.
- Ei!... unde dă Dumnezeu să intre vreunul:

aşi găsi ceva prin buzunarele lui.”

„Un cuvînt foarte crud pe care îl dă le Danube:
O actriţă mergea să facă o vizită directorului

său de teatru. Şade de vorbă cu dînsul
aproape o oră.

Afară plouă cu găleata.
- Doamnă, zice directorul, îmi pare c-ai venit

cu cineva, care a rămas afară.,
bietul om trebuie să-l fi plouat grozav.
- O, nu face nimic, răspunde dînsa:

este bărbatul meu.”
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Caragiale primeşte vizita unui veleitar,
autor de piese, care doreşte să-i citească

o tragedie în cinci acte.
Şi aduse cu el, pe lângă manuscrisul

cu replicile în versuri, câteva sticle de vin bun,
necesare în timpul lecturii.

La fiecare act destupa o sticlă cu licoarea
lui Bachus, Caragiale delectându-se nu atât
cu tragedia, cât cu vinişorul. La un moment
dat, prin actul al cincilea, poetul tragedian,
ameţit de propriile-i versuri, începu s-o ia
razna. Caragiale, bine dispus, dar plictisit

de tirade, îl întrerupe:
„- Măi, dar interesant vin mai ai!”

Ca să-i capteze interesul, musafirul
îi răspunde: „- Mai am o sticlă.”

Şi vine explicaţia lui Caragiale:
„- Ad-o încoace! Scoate-i dopul şi lasă

dracului opul, că-mi strici toată dispoziţia.”
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„Când se priveşte în oglindă,
Miticuţă Profirescu râde singur,
dovadă că este irecuperabil.”

„Succesele miticilor se datoresc
nu numai şireteniei lor,
ci şi prostiei noastre.”

Un amic al lui Caragiale i s-a plâns
acestuia într-o zi:

„- Auzi, nene Iancule, neruşinatul ăla de
Georgescu, nepricopsitul, coate-goale ăla,

a îndrăznit să mă facă tâmpit şi idiot.
- Când, stimabile? l-a întrebat Caragiale

cu un aer scandalizat.
- Acum o oră.

- Ce măgar! a exclamat Caragiale.
Apoi, luându-l gura pe dinainte:
- Totdeauna a fost în întârziere

neisprăvitul ăsta!”
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„Intrarea în viaţa publică mi-a fost până acum
închisă de boierii şi ciocoii noştri pe simpla

bănuială instinctivă că n-aş fi
amantul destul de fidel al sacrei noastre

Constituţiuni. De ce adică astăzi, la bătrâneţe,
să nu fiu leial, să nu le dau dreptate

oamenilor, arătând pe faţă de ce sentimente
sunt animat faţă de actuala lor organizare de
Stat. De ce să nu arăt lumii cum am văzut eu

împrejurările sociale şi politice la care am
asistat, şi ca istoric, nu numai

ca simplu comediante?”
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„JUPÂN DUMITRACHE.- Eu am ambiţ,
domnule, când e vorba la o adică de onoarea

mea de familist…
IPINGESCU. – Rezon!”

„JUPÂN DUMITRACHE.- Dacă-i patriot,
de ce umblă să-mi strice casa? De ce mă atacă

la onoarea de familist?”

„TIPĂTESCU. – Fireşte…
PRISTANDA. – Şi la mine, Coane Fănică, să

trăiţi! Greu de tot… Ce să zici? Famelie mare,
remuneraţie mică, după buget, coane Fănică.

Încă d’aia nevastă-mea zice:
„Mai roagă-te şi tu de domnul

prefectul să-ţi mai mărească leafa,
că te prăpădeşti de tot!…„Nouă copii, coane
Fănică, să trăiţi! Nu mai puţin… Statul n’are

idée de ce face omul acasă, ne cere numai
datoria; dar de! Nouă copii şi optzeci de lei

pe lună: famelie mare,
renumeraţie mică, după buget.”
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Între 14-17 mai 1892, Societatea Presei
a organizat în grădina Cişmigiu o serie de

serbări. Cu această ocazie,
mai multe personaşităţi notorii au fost
solicitate să răspundă unor întrebări.

Vă prezentăm câteva din răspunsurile lui
Caragiale:

Care sunt calităţile favorite ale unor femei?
I.L.Caragiale: Adesea, defectele aceleia

pe care o iubeşti.

Ce defecte aţi scuza mai uşor?
I.L.C.: Acelea pe care le am şi eu.

Ce iubiţi mai mult?
I.L.C.: Călătoria cu tovarăşi deştepţi

şi veseli.

De ce vă e frică?
I.L.C.: De proştii răi.
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Care vă este mâncarea preferată?
I.L.C.: Ce-o fi, în afară de cele ce nu-mi plac.

Care vă sunt ştiinţa şi arta favorite?
I.L.C.: Tocmai acelea pe care

nu le cunosc deloc: matematica şi muzica.

În ce epocă v-ar plăcea să trăiţi?
I.L.C.: Pentru trecut, în nici una,

pentru viitor într-una
cât s-ar putea mai îndepărtată.



„... prostia,
nu are să dispară

niciodată din lume,
după faimoasa

vorbă a poetului:
“proştii mor, dar prostia

e nemuritoare.”
Ceea ce trebuie să sperăm

însă,
e ca această slăbiciune,
caracteristică omului,
să rămână individuală

şi să se amestece
cât mai puţin

în viaţa publică.”

I.L.Caragiale


