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LUCA ION CARAGIALE
OFELIA
ICHlM
CARAGIALE, Luca Ion (3. VII. 1893, Bucureşti-7. VI. 1921, Bucureşti),
poet, prozator,publicist.Fiu al lui Ion Luca Caragialeşi al AlexandrineiCaragiale
(n. Burelly), frate cu Mateiu 1. Caragiale, îşi petrece o parte a copilăriei şi
adolescenţeila Berlin,unde tatăl său se stabileştedefinitiv,împreunăcu familia,în
1905..Dată fiind frica tatălui de a nu-şi pierde copiii, aşa cum i se intâmplasecu
două fetiţe, moarte în 1892, C. îşi face studiileîn particular,avându-l,printre
altii, ca profesor, la Berlin, pe Panait Cerna. Deşi copilăria ii este frustrată de
plăcereajocurilor şi a libertăţilorspecificevârstei, îşi găseşteuniversulfavorabil
in studiu, maturizându-seînainte de vreme. Având o memorie prodigioasă,recită
versuri de Racine, Moliere, Shakespeare şi Încearcă să-I facă pe tatăl său să
'inţeleagă poezia lui Verlaine. Apreciindu-i calităţile intelectuale, Ion Luca îi
Încredinţa manuscriselepentru a i le transcrie, ocupaţie rnigăloasă,mai cu seamă
după ce avea loc "pieptănăturastilului".
Tânărul C. este influenţat,în oarecaremăsură, de ideile socialisteale familiei
Dobrogeanu-Gherea,soţia sa proveninddin aceeaşi familie, a criticului cu vederi
de stânga. În colaborarecu Ioan D. Gherea, fiul criticuluiConstantinDobrogeanuGherea, semneazăromanulNevinovăţiileviclene.Timid în faţa cuvântuluitipărit,
C. colaborează,sporadic,la câteva periodice,trirniţândversuri,recenzii,însemnări
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memorialistice sau chiar un studiu din domeniul strict al istoriei: astfel, în 1915
trimite revistei "Flacăra", sub pseudonim, studiul Un asediu memorabil al
Constantinopolei,remarcat de N. Iorga. Debutul ca poet se produce un an mai
târziu, în paginile aceleiaşi reviste. Urmează colaborări la revistele "Sburătorul"
(1919-1920),"Viaţa românească"(1920-1921),.Jdeea europeană"(1920), "Hiena"
(1921),"Adevărulliterar şi artistic"(1921).
Paginile dedicate amintirii tatălui cuprind Însemnări despre meticulosul
proces de elaborare a operei acestuia, "stilul" fiind coordonata călăuzitoare a
întregii familii de scriitori Caragiale: "Claritatea, concizia erau pentru dânsul
adevăratelecalităţiale stilului.Înfocatdetractoral romantismului,arăta o adevărată
ură pentru abuzul de adjective, pe care-I considera ca însăşi marca acelui gen
literar". Fiul sesizeazăaceeaşi simpatiea tatălui pentru clasicism şi în muzică, nu
numai în literatură:"Înzestrat cu o extraordinarăureche muzicală,Caragiale,care
era lipsit de orice cultură specială muzicală, cunoştea pe de rost simfoniile lui
Beethoven, sonatele lui, operele lui Mozart şi pe «părintele» Haydn". O altă
dimensiune a personalităţiipărintelui, surprinsă În două paragrafe elocvente, se
referă la reacţia acestuia în clipa în care, în Germaniafiind; află despre revoltele
ţăranilor români din 1907: "În omul acela, care persiflase veşnic avânturile
patriotice, o groaznică suferinţă a început să clocotească.[... ]. Voia să plece, să
vază ce se întâmplăîn ţara lui, şi deznădejdeaiarăşi îl paraliza",Fiul cel mic a fost
cel căruia, la vreme de noapte, tatăl i-a vorbit îndelung despre teatru, despre
Shakespeare,fără ca nimeni să-şi imaginezecă avea să fie ultima noapte.din viaţa
lui I. L. Caragiale.
(
Deşi încă din 1916 C. pregăteşte mai multe caiete cu versul"f(Efigiile
înfiorate= 1916,Chipurilesulemenite- 1917,Izvodulvrajei -1917, I/Jihtr-unoraş
de munte- Meditaţii, 1916-1921),abia în 1921hotărăştesă încredinţezetiparului
volumul de versuri Jocul oglinzi/ar.Din nefericire,volumul nu a fhst publicatîn
timpul vieţiitânăruluiscriitor,răpus mult prea devremede o gripă rebelă.
Poezia lui C. evolueazăpe două coordonate:cea a modernismuluişi cea a
formelorfixe. Jocul măştilor,precumşi sonorităţile minulesciene,aerul apăsătorde
cernital oraşuluiÎn care plouă,"publiculmuced,cenuşiu,resemnat","pensionarele"
(şcolăriţe) "cu haine de închisoare"ce se zbat bacovianîn monotoniecreează un
universîn care viaţa e simţităacut ca o durerecu mască de carnaval:"E sufletu-mi
un < music-hall>de mahala!cu-o lampă roşie la intrarei şi cu afişe zdrenţuite"
(Ejigiile înfiorate - Soli/acul dintâi). Chiar şi pe acea scenă a măreţiei şi a
frumuseţii care este Veneţia, poetul întrevede "decadenţa": aici putrezesc "în
ciorchine, cerşetori", "mucenici şi sfinte Cinei teatrale şi cu cer de panoramă,!
Madone laice şi-obeze.zHristoşi copii! hidrocefali şi primitivi". Dernitizareanu
este un simplujoc, ci un gest de revoltăîmpotrivamorţii Dornniţei,a copilărieişi a
poveştilorde dragoste.Viaţa este un iarmaroc,vântul - "un clown deşănţat",totul
se repetă ("a fost cândva/ [... ] cum va mai fi şi mâine"), Un împătimit al limbii
române, asemeneatatălui său, C. "scormonisetoate culegerilede poezie populară,
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cronicileşi hrisoavelevechi şi ajunseseîn timpul din urmă să fie stăpânpe o limbă
de o frumuseţe plastică uimitoare" (Ion Sân-Georgiu). Poezia populară este
prezentă în creaţia sa prin rime dactilice sau, chiar, hiperdactilice.C. cultivă şi
formelefixe ale poeziei,precumcantilena,vilanela,madrigalul,stanţa,rondelu1.În
multe din versurile sale se face trimiterespre un universfloral reprezentatprin mai
bine de patruzecide specii.Din punct de vedere lexical,neologismelealterneazăcu
arhaisrnele. Nu de puţine ori, poetul creează imagini şocante, sinestezice sau
oximoronice:"Trec tramvaiele, gemând cromatic", "clănţănesc ca oase moartei
crengile","iadul alb ca perna!în care capu-ţimorti îşi va-nfundauitarea".
O problemăcare l-a preocupatpe C. a fost cea a stilului.În eseul Despre La
Rochefoucauld,nepublicatîn timpul vieţii, dar datat, cu aproximaţie,1920-1921,
C. descoperă importanţastilului gânditoruluifrancez În "inspiraţia bruscă ce i-a
îngăduit să redea atât de viu gândurile lui". Nu efortul laborios dă strălucire
stilului, ci "expresia fericită a unui moment". C. polemizează cu estetica
clasicismului,unde "tot[ul] avea un loc bine indicat şi de unde orice surpriză era
izgonită ca un atentat la bunul gust", aşa cum în articolulCinstiteiFirme Nicanor
& Co., publicat în 1921 În "Viaţa românească", a polemizat cu mentalitatea
comodă ce atribuie criticului un rol scolastic,învechit; acesta, "în loc să se lase
emoţionatde ea [de opera contemporană- 11.n.], se simte obligat să ia atitudine
critică,uzând de mijloaceapreciativeînvechiteşi, prin urmare,care dau greş în faţa
actualităţii operei". Din nou, La Rochefoucaulddevine exemplu pentru ceea ce
înseamnăsclipirea de geniu a stilului, dar, deopotrivă,un exemplupentru lipsa de
înţelegere a criticilor faţă de talentul acestuia, la vremea respectivă.Ca pentru a
ilustra larga disponibilitatea registrului liric pe care-I stăpânea, C. scrie, rară a
publica, versuri în limbile franceză şi germană. Totodată, creează proze poetice
pline de sensibilitateşi lirism.Singuraproză publicatăîn timpul vieţii este romanul
Nevinovăţiileviclene,tipărit în "Viaţa românească"(J 920). Fiind o colaborarecu
Ioan D. Gherea, este mai greu de identificat participarea personală; romanul
constituieo incursiuneîn universulfragil şi sentimentalal adolescenţilor. Precursor
al idilelorample din ciclul "Medelenilor",romanulNevinovăţiileviclenereprezintă
un începutîn literaturaromână.
Cunoscând bine limbile franceză, engleză şi germană, C. traduce în
r8}??âneşte
Balada de Fr. Villon, Corbul şi Viermelecuceritorde E. A, Poe, precum
şi rQanul Fan de Knut Hamsun.Corbul este o traducereîn proză a poemului.În
ee pteşte romanul Pan, traducerea este un adevărat act de cultură, prezentând
cititoruluiromân un roman din creaţia scriitoruluinorvegianprea puţin cunoscutla
noi până atunci. C. semnează şi două recenzii: una punctând importanţaeditării
volumului Journaux intimes de Charles BaudeJaire(Paris, Ed. Cres, 1920), iar
cealaltă consemnând apariţia cărţii La petite table de Robert de Flers (Paris,
Ed. Flammarion, 1920). Prin creaţia sa poetică, C. figurează în rândurile
moderniştilorpe linia Ion Minulescu,George Bacovia, mare parte din poezia sa,
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cu puternice influenţe avangardiste, fiind, din păcate, prea puţin cunoscută
contemporanilor. În registrul sonurilor poetice îşi face loc şi tendinţa spre
perfecţiuneaparnasiană,deopotrivăcu inflexiuniale poeziei populare româneşti.
Între principiile sale estetice stilul ocupă un loc aparte; sub pretextul acestui
conceptpolifonic şi plurisemantic,C. atacă formeleînvechite ale criticii, opacă în
faţa noului.
- [Publicisticăliterară]:"Flacăra", IV, !915, 21; Amintiridespre Caragiale,
în Jocul oglinzilor,prefaţăde Barbu Cioculescu,Bucureşti,EdituraMinerva, 1972,
257-263; "Viaţa românească",XII, 1920,9; xm, 1921, 1; "Manuscriptum",VIl,
1976,3. - [Versuri]: "Sburătorul literar", 1, 1919,37; I, 1920,40; II, 1920, 1;
Poesia toamnei, antologie de Ion Pillat, Editura Viaţa Românească, 1920, 180:
"Adevărulliterar şi artistic",II, 192], 12, IX, 1929,439,447,450; "Flacăra",VIII,
1923, 10-11; "Rampa", XI, 1926, 2669; "Luceafărul", XIV, 1971, 27; Jocul
oglinzilor, prefaţă de Barbu Cioculescu, Bucureşti, Editura Minerva, 1972;
.Jvlanuscriptum",X, 1979, 2. - [Proză]: Poza vicleană, "Gândirea", 1, 1921, 5;
Nevinovăţiile viclene (în colaborare cu Ioan D. Gherea), Bucureşti, Editura
Tineretului, 1969; "Gândirea", 1, 1921, 5; "Manuscripturrr'?,
IX, 1978, 2, XIII,
1982,1. - Traduceri: E. A. Poe, Viermelecuceritor, "Flacăra",V, 1916,36; Knut
Hamsun, Pan, Bucureşti, Editura Viaţa Românească, 1920; Fr. ViJlon, Balada,
E. A. Poe, Corbul, în Jocul oglinzi/ar,Bucureşti,EdituraMinerva, 1972,245-253.
- 1. Adrian Drăgoescu,Knut Hamsun, .Pan ", "Adevărulliterar şi artistic",
II, 1921, 16; 2. Em. Bucuţa,Luca lan Caragiale, "Ideea europeană",m,)921, 68;
3. Ioan Sân-Georgiu,Moartea unui scriitor tânăr, "Adevărul1iterar şi artistic", II,
1921, 29; 4. D. Karr, Luca ion Caragiale, "Ora", 1, 1921, 55; SilLuca Ion
Caragiale, "Gândirea",1, 1921, 55; 6. Cora Irineu, Knut Hamsun "fan", "Viaţa
românească", XIV, 1922, 3; 7. Vintilă Russu Şirianu, Luca 1017Caragiale,
"Flacăra", VII, 1922, 30; 8. Eugen Lovinescu, Istoria literatuiii române, I,
Bucureşti, Editura Minerva, ]973, 624; 9. E. Lovinescu, Scrieri, 1, Bucureşti,
Editura pentru Literatură, 1969, 238; 10. Gh. Adamescu,Contribuţiunela bibliografia românească,III, Bucureşti,EdituraCasei Şcoalelor,1928,484; 11.N. Iorga,
istoria literaturii româneşti contemporane,Il, Bucureşti,Editura Adevărul, 1934,
285; 12. E. Lovinescu, Scrieri, II, Bucureşti, Editura Minerva, 1970, 393;
13. Eugen JebeJeanu,Luki Carageale, "Adevărul", 51, 1937, 16389; 14. Vlaicu
Bârna, Luca Ion Caragiale, "România", 1, 1938, 170; 15. Şerban Cioculescu,De
vorbă cu D-na Alexandrina1 L. Caragiale, "Universulliterar", XLVII, 1938, 19;
16. L. Predescu, Enciclopedia"Cugetarea", Bucureşti,Editura Cugetarea, 1949,
170; 17. G. Călinescu, istoria literaturii române de la origini până în prezent,
(1982), Bucureşti, Editura Minerva, 710, 1017; 18. M. R. Paraschivescu,Triptic,
"Timpul", VI, 1942, 1827; 19. Gabi Michailescu, interviu cu Alexandrina
Caragiale, "Duminica", I, 1942, 2; 20. Ionel Teodoreanu, Masa umbrelor;
Întoarcerea În timp, Bucureşti,E. S. P. L. A., 1957,36; 21. EcaterinaLogadi,Din
amintirile mele despre tata, "Viaţa românească",XV, 1962,6; 22. Al. Andriescu,
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