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 CARADA, EUGENIU 
Scriitor, publicist, economist 
N. 29 nov. 1836, Craiova – m. 10 febr. 1910, Bucureşti. 
 
Mama sa provenea dintr-o veche 

familie oltenească Slăvitescu. 
Studii la Şcoala Centrală din Craiova şi 

la Institutul francez Raymond. Frecventează 
apoi cursuri de drept şi literatură la Collège de 
France din Paris şi face studii de economie şi 
comerţ mai târziu.  

În 1848 asigura legătura, ca dragoman, 
dintre revoluţionarii craioveni şi comandamentul 
trupelor turceşti. 

Şi-a început cariera de ziarist, la 19 
ani, la gazeta Naţionalul din Bucureşti şi apoi la Timpul. După 1855 
începe să traducă texte dramatice pentru trupele de teatru ale epocii. 

În 1857, întorcându-se de la Paris, la recomandarea lui 
Cezar Bolliac, este angajat redactor la Românul, de către C.A. Ro-
setti.  

În 1865 redactează violenta gazetă opoziţionistă Clopotul. În 
1871 pleacă, din nou, la Paris pentru a urma cursuri de economie 
politică şi comerţ. Aici redactează împreună cu Louis Blanc şi Albert 
Talandier gazeta republicană L’ Homme libre. I.C. Brătianu îi încre-
dinţează, în timpul Războiului de Independenţă, organizarea 
aprovizionării armatei.  

A fost deputat, consilier comunal, ajutor de primar al 
Capitalei (1860-1870) şi 27 de ani, directorul Băncii Naţionale, fiind 
considerat un bun organizator al politicii financiare româneşti.  

A avut o mare influenţă în Partidul Liberal. Era omul de 
încredere al lui I.C. Brătianu şi a fost deseori însărcinat cu misiuni 
financiare. 

Debutează editorial cu Ultima oră a unui oştean român din 
timpul lui Mihai (1855), iar până în 1860 traduce şi adaptează multe 
drame, comedii şi vodeviluri.  

Opera: Ultima oră a unui oştean român din timpul lui Mihai 
(1855); Fraţi din munte (colab. C.Dimitriade, 1856); Muntianul şi 
Pandurul cerşetor (1857); Milcovul (Craiova, 1858); Les intrigues de 
la Russie en Roumanie (1867); Les israelites, le vagabondage et le 
ministre Brătiano (1867); La propagande russe en Orient. Bulgarie et 
Roumanie (1867);  Urâta satului (1886). 


