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DIMITRIE RALET 

Întîiul copil al spătar ului Alecu Ralet din Botoşani s-a născut în 
1816, la Constantinopol. A fost un studios, care nu şi-a irosit în dam, ca 
unii tineri Re care avea să-i vizeze în fabulele sale, timpul petrecut prin 
străinătăţi. În jurul anului 1840, el şi-al' fi încheiat, pe cît se pare, studiile 
la universităţile din Germania şi Franţa. Intrat în magistratură, Ralet 
este, în 1841, judecător şi preşedinte la tribunal în oraşul copilăriei sale, 
Botosani, fiind numit în aceeasi functie si în 1842, în 1843, mai pe urmă în 
1847' şi 1848. Ataşat "partidei' naţionale= din Moldova, D. Ralet, fruntaş 
al mişcării liberale din această provincie, ia parte la evenimentele care au 
loc aeolo în 18,.1,8, către sfîrşitul lui martie. Urmează exilul, pribegia ÎII. 
Bucovina, de unde se întoarce în 1849, cînd tronul era ocupat de Gr. Ghica. 

Director, în 1849, în Ministerul justiţiei din Moldova, ij,alet este numit cîti- va ani mai tîrziu, în 1855, ministru al cultelor şi instmcţiunii publice. m 
acelaşi an, el a fost trimis de către domnitor la Constantinopol, împreună 
eu C. Negri, în chestiunea spinoasă" cu destule dedesubturi, a averilor mi- 
năstirilor închinate. Cei doi unionişti moldoveni îşi duc cu bine la capăt 
misiunea, Ralet, însă, se îmbolnăveşte şi aceasta avea să-i precipite sfîr- 
şitul. Reîntors la Iaşi, în vara lui 1856, el acţionează neobosit pentru Îm- 
plinirea unuia dintre marile sale idealuri - Unirea. Face parte din Comi- 
tetul Unirii, din Comitetul electoral al Unirii, ca şi din delegaţia unioniş- 
tilor pe lîngă Comisia internaţională din Bucureşti şi din biroul definitiv 
al Adunării generale a Moldovei, unde se pronunţă în favoarea emancipării 

* Schiţele monografice din această secţiune fac parte din Dicţionarul literaturii 
române de la origini pînă la 1900 pregătit de sectorul de istorie literară şi folclor al 
Centrului de lingvistică, istorie literară şi folclor. Sînt prezentate cîteva portrete de scrii- 
tori mai puţin sau parţial studiaţi în istoriile literare, incercîndu-se realizarea unor 
scurte profile sintetice, urmate <le o bibliografie a operei şi o selecţie a referinţelor eri- 
tice. Ele urmăresc să ilustreze mod tii în care vor fi trataţi În dicţionar scriitorii din 
această categorie. 
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ţăranilor. De asemenea, el face să apară un articol politic în ziarul bucureş- 
tean "Concordia". La finele anului 1857, Ralet pleacă la Paris, dar nu În- 
tr-un voiaj dc plăcere, ci pentru a încerca să susţină şi să impună, alături de 
alţii, ideea Unirii. De altfel, în gazeta lui V. Alecsandrescu-Tlrechia, "Opi- 
niunea", el publică articole de orientare prounionistă. Un destin inclement 
a făcut ca acest generos combatant şi scriitor să închidă ochii (26 octombrie 
1858, Botoşani) mai înainte ca marele act al Unirii să fi fost un fapt Împlinit. 

Iubit si stimat dc către toti cei care I-au cunoscut, Dimitrie Ralct a 
lăsat o frumasă amintire ca bun cetăţean şi patriot, mai puţin Însă ca scri- 
itor. Referindu-se la operele literatului botoşănean, M. Eminescu le va găsi 
corecte, dar lipsite de Însemnătate. Asprimea observaţiei este Însă excesivă 
pentru acest scriitor productiv, căruia Înzestrarea nu i-a lipsit. Ralet - care, 
În afară de Dimitrie Ralet, a mai semnat D. Rallet, D. Ralleti, D. Ralleto, 
Ralcto, ca şi, în unele acte şi documente ale campaniei unioniste, Demetre 
Ralleto - a scris mult şi variat, risipindu-şi producţiile în publicaţiile din 
deceniile cinci si sase ale secolului trecut. 

în 18'10, îi' apare un volumaş de Scrieri, în care junele condeier, cu 
sententiozitatea vîrstei si cu surprinzătoare accese de mizantropie, îsi 
dezvăI{lie predilecţia pentru reflectia şi tipologia morală şi, totodată, aple- 
carea pe care o are spre satiră. Sînt trăsături pe care opera de mai tîrziu 
a lui D. Ralct nu le-a dezminţit. Cu numai trei ani mai devreme, Însă, în 
1837, Ralet încă mai jertfea întru romantism, mărturisindu-şi simţămintele 
din "ceasuri singuratice", traducînd din Lamartine ori "de pe Stisser Traum". 
Excepţie făcînd unele poeme în proză, aventura poetică din placheta Plă- 
cerea simţirei (Iaşi, 1837) rămîne fără recidivă, dar scriitorul nu va conteni 
să versifice, cu destulă înlesnire, dar har mai sărac, scriind poezii, unele de 
înrîurire folclorică, pc care le tipăreşte în "Albina românească", "Foaie 
pentru minte, inimă şi literatură", "Zimbrul" şi "Calendarul literal' al foii 
Zimbrului", înainte (din 1841) şi după (pînă în 1851) 1848. Cu un ascuţit 
simţ al ridicolului, scriitorul, pe care stilul muşcător, sarcastic sau persi- 
flant îl prinde, reuşeşte mai bine în fabule (în proză sau versuri), vituperind 
multe din "rălele" care dăunau vieţii sociale a vremii, cum ar fi corupţia 
moravurilor (Căluşnl ş.a.), oportunismul şi cosmopolitismul (Cocosi'ÎTcttl şi 
eiocirlanul ş.a.), lipsa de patriotism. Bineînţeles, unionistul nu rabdă să 
nu şfichiuie pe acei care nu pricepeau necesitatea unui asemenea act, ca 
acela al Unirii (lUwnteni:i sasi motanii). Cu o inspiraţie proaspătă, din actua- 
litatea cea mai stringentă şi cu o construcţie foarte adesea ingenioasă, fa- 
bulele lui Ralct sînt meritorii, chiar dacă deservite de o expresie mai difi- 
cilă, mai nefluentă, 1 se mai datoresc şi citeva epigrame. 

Cii, în persoana lui D. Ralet, scriitorul s-a subordonat uneori cău- 
zaşului, o dovedesc pamfletele versificate cOlŢlpuse în timpul exilului bu- 
covinean. Circulînd pe foi volante, sub titlul, în derîdere, Pluiarchul lYlol- 
dovei, aceste pamflete, care i-au fost atribuite de M. Kogălniceanu, erau 
alimentate de revolta împotriva domniei abuzive a lui 1\'1. Sturdza şi împo- 
triva acelor care au săvîrşit "jărtfa cinstei şi a cugetului lor", cum admo- 
nestează, în bătaie de joc, scriitorul. Calităţile artistice nu intră aici în dis- 
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ouţie, după cum doar o însemnătate de ordin documentar conservă cele 
două broşuri, România după Tractai (Bruxelles, 1857) - care nu e altce- 
va decît o indignată şi elocventă cronică. satirică în versuri, nepoetiee, şi 
Unirea şi clevetitorii ei (Iaşi, 1857). Ambele ilustrează însă, încă o dată, 
admirflbi1a consecvenţă a lui Ralet în slujba idealului unionist. 

In proza satirică, fructificînd, desigur, mai vechi lecturi din morali ştii 
francczi, dar şi o experienţă autohtonă ca aceea a lui C. Negruzzi sau a 
lui Mihail Kogălniceanu (Pisiologia provincialului), D. Ralet şarjează, cu 
teluri etice mărturisite, cu malitie si cu destulă convingere, o serie de 
:iudătenii sau fapte compromiţătoare, ridicole, din viata morală si socială. 
a arjt()cratului şi a burghezuli arivist. Apetenţa pentru portretul moral 
e evidentă, scriitorului izbutindu-i unele tipuri sugestive şi chiar pitoreşti. 
Fraza e nervoasă, uneori de o surprinzătoare plasticitate, alteori însă pro- 
lixă şi Încărcată. Schiţele de moravuri, aceste "caractere" ale lui Ralet 
(O piimbare la iarmarocul Fălucenilor, Prooincialii şi Laşenii, Amorezii şi 
interesaţii de imbe sexele, Vinătoria} apar în 'jPropăşil'ea" (184L1). Tentat cînd 
de reflectia morală, cînd de satiră, cînd de ambele, deopotrivă, scriitorul 
găseşte mijlocul de a le face să fuzioneze, abordind un "gen" nou în litera- 
tura noastră, acela al cugetării satirice, inexistent pînă. la el. Aşa apar cele 
101 maxime şi întrebări ("România literară", 1855, nr. 6 şi 22), nu tocmai 
adînci şi nici spirituale, foarte adesea nu mai mult decît nişte jocuri de 
cuvinte, gratuite uneori, cu anume tîlcuri vizînd politica, dragostea, morala 
etc. In aceeaşi publicaţie (nr. 36) apare şi O scrisoare de pe Bosfor, În care 
orice urmă de blazare şi mizantropie s-a şters, deşi acum omul era bolnav 
şi singur. 

Teatrul nu a rămas in afara interesului lui Ralet, care vedea în "scena 
naţională" o şcoală mare a moravurilor. "Cîntieelele comice", "scenele naţio- 
nale" pe care le-a scris (Pavel Clopoiarul s-a şi jucat cu succes) sînt nişte 
monologuri, întrerupte de cuplete în versuri, îndeminatiee, Însă cît se poate 
de banale, cîteodată chiar hilare. Ele dau în vileag, eu năduf, dar şi cu iro- 
nie, Într-un stil neomogen, cînd tern, cînd plastic, cu o inconsistentă savoare 
arhaică şi populară, păcate morale şi anomalii sociale. Aşa sînt Hartă sau 
Balabam. Răzeşu; Păun Burlacul, Beţivul, Pavel Clopoiarul, cea dintîi anunţînd 
"cîntieelul comic' al lui V. Alecsandri, intitulat aproape identic, Hartă răzeşul, 

Misiunea diplomatică la Constantinopol, Împreună cu C. Negri, pri- 
lejuieşte lui Ralet o seamă de impresii şi observaţii, pe care le consemnează 
Într-un jurnal publicat la Paris, în 1858, intitulat Suvenire şi impresii de 
călătorie în România, Bulgaria, Constantinopole. Insemnările de voiaj sînt 
scrise cu talent, Într-o manieră digresivă şi agreabilă. Evocarea lui e rigu- 
roasă şi amplă, supravegheată continuu de nedezminţita ironie a autorului, 
care face totodată figură de erudit, abordind aspecte din cele mai diverse 
(sociale şi istorice, etnografice şi folclorice, literare şi culturale, peisagistice 
ete.), aspecte care imprimă naraţiunii o structură oarecum mozaicată, ca mai 
tîrziu la Al. Odobescu. Obsedat de marile chestiuni politice la ordinea zi- 
lei, scriitorul le face loc şi În paginile jurnalului său. Om cult - poseda 
limbile greacă şi latină, franceză şi germană - D. Ralet intervine judicios 
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În dezbaterile filologice ale vremii, în articolul Limba noastră, apărut în 
"România literară" (1855, nI'. 14, 15 şi 16), combătînd, şi cu argumente 
din domeniul filologiei comparate şi al lingvisticii generale, excesele şcolii 
Iatiniste, purismul şi etimologisrnul latinist şi sugerînd folosirea limbii 
populare şi a eelei cronicăreşti. 

-Plăcerea simţirei, Iaşi, Tip. Albinei, 1837; Scrieri, Iaşi, Cantora 
Daciei literare, 1840; O plimbare la iarmarocul Fălticenilor, "Propăşirea", 

I, 1844, 3; Prooincialii şi Laşensi, "Propăşirea", I, 1844, 9, 10; Amore- 
zii şi inieresaţii de şmbe sexele, "Propăşirea", 1, 1844, 16, 17; Vinătoria, 
"Propăşirea", I, 18/1.4, 33; 101 maonme şi întrebări, "România literară", 
I, 1855, 6; Limba noastră, "România literară", 1, 1855, 14 - 16 ; O seri- 
soare de pe Bosfor, România literară", I, 1855, 36 ; Beţivul, Bucureşti, Tip. 
1. Romanov, 1857; Pliun Burlacul, Bucureşti, Tip. 1. Romanov, 1857; Scene 
naţionale, Bucureşti, Tip. 1. Romanov, 1857; Harţă sau Balaban Răseşu, 
Bucureşti, Tip. 1. Romanov, 18:37; Suoenire şi impresii de călătorie în 
România, Bulgaria, Constaauinopole, Paris, De Soye şi Bouchet, 18.58. 

- Pantazi Ghica, Suoenire şi impresii de călătorie în Turcia, de D. 
Raleti, "Dîmboviţa", I, 1858, 1-2; Neofit Scriban, Cuvinte bisericeşti compu- 
se şi rostite la deosebite ocazii, Bucureşti, 1868, p. 295 - 302 ; [Vasile Alecsan- 
dri], Dimitrie Ralet, "Convorbiri literare", XVI, 1882, 9, reeditat în V. Alecsan- 
dri, Proză, îngr. G. C. Nicolescu, Bucureşti, 1967, p. 464 - 466; Barbu 
Lăzăreanu, Glose şi comentarii de 'istoriografie literară, Bucureşti, 1958, p. 
60 - 68; Maria Frunză, Un scriitor moldovean de la 1848: Dimitrie Ralei, 
"Studii şi cercetări ştiinţifice, seria filologie", XII, 1961, fase. 2 ; Paul COl'- 
nea, Dimitrie Rallet, "Gazeta literară", XIII, 1966, 3. 

Florin Fq;i;fer 

IORGU (GHEORGHE) CARAGIALI 

Dintre cei cinci copii ai credincerului Ştefan, Iorgu era. ultimul născut, 
Data naşterii nu e certă, dar s-ar putea fixa, cu aproximaţie, prin anul 1826. 
Mezinul se arătase încă de mic un faceţios, pus pe tot felul de şotii şi farse, 
unele mai nevinovate, altele mai crude. Cu asemenea fire şi astfel de apu- 
cături, Caragiali III, cum îşi spunea uneori, nu poate fi multă vreme îngăduit 
la scoala de muzică, 11 cadetilor, unde a fost elev. îsi va încerca norocul în 
teatru, urmînd astfel pilda' fraţilor mai vîrstnici, Luca şi Costache, uceni- 
cind chiar în "trupa de diletanţi" a acestuia din urmă. în 1845, 1. Caragiali 
debutează, ca actor, în piesa Recrutul răscumpărat; o traducere a lui 1. Voi- 
nes eu I, inaugurîndu-şi o carieră care îi va aduce satisfacţii şi, bineînţeles, 
destule neplăceri. în a doua jumătate a anului 1866, actorul, care făcuse 
parte o vreme din trupa lui lVI. Millo (stagiunea IBM - 1865), solicită antre- 
priza Teatrului Naţional din Iaşi, oraş în care talentul său avea o bună 
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preţuire, fiind asemuit cu al lui M. Millo. La. Bucureşti, el nu-şi găseşte loc 
în nici una din celc două trupe de teatru, rămîne pe dinafara. Teatrului 
cel Mare, dar nu se dă bătut, deschiz înd, la 15 decembrie 1866, stagiunea 
unui "Teatru de vodevil român". In vara. anului următor, 1. Caragiali, mereu 
pribeag, face un turneu prin ţară" oprindu-se şi Î!! Giurgiu, unde, cunoscînd 
pe Mihai Eminescu, îl angajează în trupa sa. In stagiunea 1867 - 1868, 
1. Caragiali înjghebează o asociaţie actoricească împreună eu Daniil Dră- 
gulici, iar în sezonul care urmează el are prilejul să-şi reprezinte, la teatrul 
din Copou, piese şi cantonete care se bucură de succes, De la 30 septembrie 
1809, Iorgu este t;!:ngajat, dimpreună cu soţia lui, Elena, şi ea actriţă, la 
Teatrul Naţional. Incepind din 31 octombrie 1871, neobositul 1. Caragiali, 
primind o subvenţie de la primăria oraşului Ploieşti, organizează în acest 
oraş o tagiunc teatrală. cu trupa lui, din care făcea parte acum şi l.D. Io- 
nescu. In acest timp, actorul se recomanda, nici mai mult nici mai puţin, 
.. directorul Teatrului National din Ploiesti". O vreme, înainte de războiul 
din 1877 -- 1878, e inspector comunal la hala din piaţa Amzei. În luna 
iulie a anului 1877, Iorgu Caragiali cere să fie primit, ca unul ce slujise tea- 
trul încă din 1845, drept soeietar alrTeatrului Naţional. Încă un demers, 
rămas, ca atîtea altele, fără rezultat! In timpul războiului din 1877 - 1878, 
pe vară, el îşi alcătuieşte o trupă cu care dă, spectacole la Podul Mogoşoaiei. 
Actorul boem, de remarcabil talent, interpret de roluri în comedii şi vode- 
vil uri, se săvîrşeşte din viaţă" aproape uitat, la 9 februarie 1894, la Bucu- 
resti. 

. Născut parcă pentru comedie, eu teatrul în sînge, Iorgu Caragiali, 
acest histrion prin vocaţie, nu a fost decît un dramaturg improvizat. "Can- 
ţonetele " sale, făcute în genul celor ale lui V. Alecsandri, sînt, de fapt, 
nişte partituri pe care le însufleţea, cu verva-i îndrăcită, actorul. De cali- 

tăţi literare nu prea poate fi vorba, decît cel mult înqnlplător. Destul de searbede, scrierile lui sînt înviorate arareori de nostimâda unor situaţii de 
un comic autentic, precum şi de un pitoresc, mai ales verbal (ex. Baba Cloom- 
ţa ghicitoarea sau-Fata Babii-hîrci). Dacă, talentul săli e, de fapt, mai mult 
îndemînare şi meşteşug, dacă imaginaţia C săracă, iar limba in coloră şi fără 
miez, spiritul critic nu-i lipseşte Însă, lui 1. Caragiali, mereu atent la tot 
ce se întîmplă În jur. Indiferenta nu-l caracterizează, şi el e gata oricînd 
să ia poziţie, fie satirizînd eu îndrăzneală, fie făcîndu-şi, solemn sau exaltat', 
datoria de bun patriot, de fervent unionist (Surdul, 1857), de iubitor de 
progres şi libertate. E drept că nu Întotdeauna se poate exprima direct, prin 
apeluri răspicate, dar atunci se foloseşte de o formă aluzivă, cu transparente 
alegorii (Degemţii de la Bobotează saii Sfîşierea. plăpomii, 1861). Inspirate 
din actualitate (ex. Cometul sau Astronomul voiajor, Cîntecul actualităţii 
etc.), "canţonetele" lui nu depăşesc o anume ocazionalitate (Cîntecul româ- 
nilor la priimrea în Bucureşti a prinj:ulni lor Alecsandru Ioan 1, 1859 etc.), 
după cum nu reuşesc, deşi intenţionează (de pildă, în Jeibaru - 185J, 
Clencea advocatu ş.a.), să creeze un tip. Cîteva, însă, au oarecare relief. In 
Chelner'ul de la otelnl Patriii, de pildă, unde apare un personaj burlesc de 
prostănac, se rosteşte la un moment dat o replică, mai tîrziu celebră sub 
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pana lui 1.L. Caragiale ("Mă rog, Domnilor, să aveti niţică răbdare"). Aspi- 
rani la deputăţie, de un suflu surprinzător, aduce în scenă un demagog care 
parcă îl prevesteşte pe Caţavencu. Un bun povestitor, volubil, se arată 
Caragiali în Neagu Pescani la bolul. de la .'24 Ianuarie, care exploatează eu 
oarecare haz comicul de situaţii. In alte ;)canţonetc", precum Surdul sau 
SeTviciul de bună voie, eeea ce face autorul e propagandă curată, În cazul 
de faţă., mai ales în cea de a doua scriere, pentru prestarea erviciului mi- 
litar. De la "canţonete" umoristice Ja comedii şi vodeviluri (ca Frum- 
seţile din laşi şi HUcuTeşti) nu e decît un pas, pc care 1. Caragiali îl face cu 
multă dezinvoltură, dar şi fără un spor de randament artistic. Există şi 
o continuitate, o unitate tematieă. Dacă în Cometul sau Astronomul voiajor 
se vorbeşte de Unire, în comedia j}1oş Trifoi sau CU1n ţi-i aşterne aşa-i dormi 
(1859) se exaltă alegcrca dublă a lui Al. 1. Cuza în cele două Principate. Totul, 
în versuri puerile, în care se strecoară accente xenofobe, precum şi în fas- 
tuoase tablouri alegorice, foarte pe placul lui 1. Caragiali. Acelaşi eveniment 
e celebrat în vodevilul Umbra lui Ştefan cel lUare şi l11ihai Bravul, sau 
Ziua de 5 şi 24 Lanuarie (18i59). O altă comedie, la fel de naivă, cu nelipsita 
tendinţă etică, este Samsari'i de voturi sau Cum se speculainocenţa poporului, 
în care sînt vizate reprobabilc moravuri electorale. Prccaragialescă, mai 
ales În dialog, este comedia eu cîntece Clopoţelul fermecat sau O căsătorie 
la Otelu. Patria din Bucureşti, la fel ca şi farsa Coriştii în prooinţie sau Hoţii 
drept hoţi eare anunţă, Într-o anume măsură, în primul rînd prin schimbul de 
replici, teatrul ilustrului nepot. Şi în comedii, ca şi în "canţonetc", meritul 
e de ordin mai ales teatral, adică scenic, replica e uşoară, dar cam fără sare, 
dialogul vioi, dar fără antreu. Autor de scrieri umoristice prin excelenţă, 
1. Caragiali are însă o serioasă aplecare nu şi Înzestrare  înspre melo- 
dramă, care se in filtrează chiar şi în unele comedii, ea, de pildă, în Criza, 
lucsu şi progresu sau Orbul şi [alitu. unde, nu f111'a ieşiri şovine, sînt criticate 
moravuri şi năravuri de-ale burgheziei. E, aici, şi o încercare de şarjă portre- 
tistică (o franţuzith).Preceptele etice nu lipsesc  de altminteri, I. Caragia- 
li nu pierde nici un prilej de a moral iza -- iar finalul, bineînţeles, e patrie- 
tie, cu efecte spectaculoase, de l,melodramă. forte". Lui Iorgu îi plăceau 
montările de mare spectacol, cu foc bengal, explozii, apoteoze, cu tablouri şi 
personaje alegorice, solemne şi măreţe, Dacă regizorul se dovedeşte aici 
ingenios, autorul de melodrarne, e, În schimb, artificial şi bombastic, dar 
cu acelaşi, nedezminţit, simţ scenic. Martirii Camdiei (1867), Bătălia de la 
Tlerbovca a bulgarilO1' cu tnrci şi 8pînznmrea lui Costandin bulgaru în 
Rnsciuc sînt încercări de teatru eroic, emfatie şi deelamator, aureolînd 
"martirii ]iberthţii", greci sau bulgari. jJloartea hti T'udor Tlladimirescu se 
inspiră din istoria naţională., la fel ca şi Fiu pădurei sau 1Yloarlea haiducului 
Tumsu. îi aparţine, probabil, şi melodrama ']jlaTcu Bociaris. Iorgu Caragiali 
a Hcut şi traduccri, fiind reţinut, de predilecţie, de luerări facile, dar şi de 
"marea sccnă" din Burgmvii lui V. Hugo, scriitor ce îi era bine cunoscut. 
Actor de renume, intrat cu timpul în dcclin, 1. Caragiali a fost un autor 
de texte comice cu totul perisabile. 
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- Comeiul sau Asironomul voiajor, Bucureşti, Tip. Romanov, 1857 ; 
Jelbaru, Bucureşti, Tip. Romanov, 1857; SUTdul, Bucureşti, Tip. F. Ohm, 
18.'57; Cintecul românilor la priimrea ss» Bucureşti a prinţnlwi lOT Alecsamdru. - 
Ioan I, Bucureşti, Tip. F. Ohm, 1859 ; 11foş Trifoi sau. Cusn ţi-i aşterne aşa-i 
dormi, Bucureşti, Tip. F. Ohm, 1859; Degeraţii de la Boboteazâ sau. Sfî- 
şierea plă:pomii, Bucureşti, Tip. Naţională" 1861 ; Nu e pentru cine se gâteş- 
te ci pentru cine se nimereşte, Bucureşti, Tip. Lucrătorilor Asociaţi, 1866; 
Martirii Candiei, Bucureşti, Tip. Naţională, 1867; Cirdecul deputaţilor ş'i 
al desperatului, Bucureşti, Tip. Petrescu şi Costescu, 187]. Manuscrise: 
Robul sau Ce este alb nu e 'negnt (1857), B.A.R., InS. 2977, f. 152 - 157 ; 
Capul tăiat sau Scamatorul şarlatan (1858), B.A.R. 111S. 2977, f. 158 - 162, 
ms. 2938, f. 75 - 82; Umbra lwi Ştefan cel jllarc şi l1:lihai Braoul, Salt Ziua 
de 5 şi 24 Ianuarie 1859, B.A.R., ms. 2975, f. 120 -- 187; Voeajorul (1860), 
B.A.R., InS. 2977, f. 168 -- 166; Seroiciul de bună voie (1860), B.A.R., 
ms.297f5, f. 76 -106; Ileoizorul fără leafă sau. Frica e din iad (1860), B.A.R., 
InS. 2975, f. 3 - 9, ms. 2977, f. 3 24; Chelnerul de la otelul Patr'ii1: (1862), 
B.A.R., InS 2977, f. 40 - 54; NeaguPescanL la balul de la 24 Ianuarie 
(1864), B.A.R., ros. 2975, f. 40 - 45; Băcanul la bal masch e sau V scenă 
de carnaval (1865), B.A.R., ros. 2975, f. 30 - 3:3; Aspirant la depuiăţie 
(1876), B.A.R., ms. 2975, f. 47 - 49; Păcatele unui corisi, B.A.R., ros. 2975, 
f. 69 - 73; Baba Cloanţa ghicitoarea sau Fata Babii-hirci, n.A.R., InS. 2975 
f. 109 - 118; Clencea adoocaiu, B.A.R., ros. 2977, f. 25 - 35, ms. 2970, 
f. 817-32'1; Artistul dramaiico-corist, B.A.R., ms, 2977, f. 60 - 65; Clo- 
poţelll1 fermecat sau V căsătorie la Otelu Patria. din Bucureşti, B.A.R., ms. 
2938, f. 41 - 50; Filip Toti, B.A.R., ros. 2968, f. 72 -"" 87; Bătălia de la 
Verbooca a bulgarilor cu. turci şi spinsurarea lui Cosiomdini bulgaru. în Rus- 
ciuc, B.A.R., InS. 2978, f. 241 -- 266; Umbra lU'i Ştefan cel 1l1are şi Mihai 
Bravul, B.A.R., ms. 2970, f. 767 -177; Criza, lucsu si pTOgreS1I, R.A.R., 
ms. 2971, f. 276 - 296; Cm'iştii 'În prooinţie salt Hoţii dTept hoţi (1863), ms. 
3135, f. 57 - 72; Samsarii de coturi sasi Cum se specula inocenţa poporului 
(1888), Ins. 3185, f. 144 - 158. ' 

- Ioan Massoff, Teatrul românesc, voI. I, Bucureşti, 1961, p. 2H5 
passiro; voI. II, Bucureşti, H166, p. "14 passiro; M. Apostol, De la Iorgu 
Caragiale la Tealntl de stat din Ploieşti, "Revista Arhivelor", IV, 1961, 2; 
G. Călinescu, Stndii şi cercetări de isloT'ie literară, Bucureşti, lH66, p. 56 - 64. 

FIQrin Flaijer 

IOSIF BLAGA 

Era de baştină din satul Lanerăm, unde s-a născut mai tîrziu şi poet.ul 
Lucian Blaga, căruia Iosif Blaga îi cra unchi. Şi-a făcut studiile secundare 
în Sebeşul-Săsesc şi în Alba Iulia, unde, în 1884, îşi ia bacalaureatul. între 
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anii 188'1.-1887, urmează teologia, la Seminarul românesc din Sibiu, iar 
din 18871iterele la Universitatea din Budapesta, obţinînd, în 1891, doctora- 
tul în filozofie, cu teza ti .figyelem problemâi es pedagogiai szernponibol (Pro- 
blema atenţiei din punct de vedere psihologic şi pedagogic). Din toamna aceluiaşi 
an este profesor suplinitor de română şi latină la Braşov, iar din 1894 e 
profesor definitiv. In ] 925, Iosif Blaga ajunge director al Iiceului "Şaguna" 
din Braşov. A mai fost (1901-1912) secretar al "Soeidăţii pentru fondul 
teatrului român". Din anul lH16 şi pînă în 1919, cînd, la începutul lui sep- 
tembrie, se înapoiază Ia Braşov, Iosif Blaga a fost mai mult pribeag, călă- 
torind prin tinuturi megieşe (Moldova), dar şi pe meleaguri mai Îndepăr- 
tate -- Suedia, Norvegia, Franta, pledind, oricînd i se iveşte prilejul, cauza 
Ardealului său. Făcea parte din Consiliul naţional al unităţii românilor, 
în care calitate a colaborat Ia alcătuirea hărţii etnografice a Transilvaniei. 
La fi decembrie 1924, c hirotonisit protopop al Braşovului, rămînînd în 
continuare director al liceului 'iŞaguna". Vicepreşedinte al Senatului între 
1928-1931, Iosif Blaga a mai fost membru al Sinodului arhidiecezan, al 
Congresului naţional şi al Consistoriului Metropolitan, precum şi în diferite 
comitete culturale. Născut În anul ] 864, el Încetează din viată la 2 iunie 
1937, în Braşov. ' 

Iosif Blaga este un profesor ardelean, ell totul pătruns de rosturi le 
si Însemnătatea meseriei căreia i s-a devotat. Intr-un Discurs comemorativ 
(1900), el evocă, astfel, cuprins de o sfîntă exaltare, pe fondatorii şcolilor 
din Braşov. O conferinţă din ]9]6, despre Directorul Virgil Oniţiu, e un 
cald encomion adus persona.lităţ.ii dascălului dispărut, dar, subiacent, şi 
o profesiune de credinţă. Pentru necesităţi didactice, profesorul de pro- 
pedeutica filozofică de la liceul român din Braşov alcătuieşte un manual de 
Analize psihologice (190:!), bazat pe metoda inductivă, Fără mijloace lite- 
rare e consemnată Etccursiunea şcolară in Italia (U)07), organizată cu aju- 
torul lui Duiliu Zamf'irescu, excursie evocată, În Hronicul şi cîntecul vîr- 
stelor, şi de Lucian Blaga, care, la vremea aceea elev, luase şi el parte. 

Ambiţia lui Iosif Blaga c totuşi de a face estetică, fie chiar şi ea pu- 
blicist. Şi astfel, chestiuni serioase precum arta şi obiectul ei, sau înrîurirea 
ei morală îşi fao loc Într-o suită de articole inserate, în 1897, în cîteva 
numere din- "Tribuna poporului". Pretextul dizer+atiei lui 1. Blaga e o po- 
lemică, fără importanţă, cu nişte preoţi "cel'tăreţi" din Caransebeş, scandali- 
zaţi de felul în care fuseseră zugrăvite figurile de preoţi şi protopopi Într-un 
volum de Schiţe umoristice al lui E. Hodoş. Stabilind, cu argumente foarte 
pe înţeles, deosebirile dintre lumea reală şi aceea imaginară, a artei, publi- 
cistul, care are un stil vioi şi lipsit de pedanterie, conchide că arta nici nu 
"moralizează,", nici nu "demoralizează", prin ea sufletul "se nobilitează", 
Scopul artei, singurul, e acela de a deştepta ,o plăcere estetică. Iosif Blaga 
este, s-ar putea spune, un propagandist ardelean al teoriei "artei pentru 
artă.", Teza e reluată eu o dezvoltare corespunzătoare, în manualul său de 
Teoria dramei (1900). E o lucrare didactică, deşi nu e destinată numai uzu- 
lui şcolar, sprijinită pc o informaţie cuprinzătoare, culeasă îndeosebi din 
studiile unor esteticieni germani (Fischer, Wackernagel, Kirchmann, 


