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                                                        I.1. Primii ani 
 
        I.L. Caragiale s-a născut în zorii zilei de 30 ianuarie 1852 (în certificatul de naștere, este 
trecut 1 februarie 1852), în satul Haimanale (care astăzi îi poartă numele), un sat din 
apropierea Ploieștiului, județul Prahova, astăzi, județul Dâmbovița, fiind primul născut al 
lui Luca Ștefan Caragiale și al Ecaterinei Chiriac Karaboas.  
         Conform unor surse, familia sa ar fi fost de origine aromână. Tatăl său, Luca (1812 - 
1870), și frații acestuia, Costache și Iorgu, s-au născut la Constantinopol, fiind fiii lui Ștefan, 
un bucătar angajat la sfârșitul anului 1812 de Ioan Vodă Caragea în suita sa. 
      Primii ani ai copilăriei i-a petrecut alături de fiii țăranilor pălmași, care trudeau pe moșiile 
mănăstirii iar primele studii le-a făcut în 1859 și 1860 cu părintele Marinache, de la Biserica 
Sf. Gheorghe din Ploiești, iar până în 1864, a urmat clasele primare II-V, la Școala Domnească 
Nr.1, din Ploiești, unde institutor era Zaharia Antinescu, "om cu pretenții, cunoscut scrib 
local" iar cursurile se țineau "într-o baracă vastă" și după "metoda lancasteriană". 1 
       "Avu în clasa a III-a, un învățător de la care păstra cele mai bune amintiri, pe domnul 
Bazil Drăgoșescu, om rigid în privința virgulelor și ordinei gramaticale, pe care o restabilea 
la școlari cu ajutorul unei nuielușe"2, singurul institutor de care I.L. Caragiale și-a adus 
aminte cu recunoștință, acela care în schița memorialistică "După 50 de ani" l-a primit în 
clasă pe voievodul Unirii: 
         "Însă amintirea lui Basile Drăgoșescu – ardelean fără îndoială și el- pe umorist în 
bucata «Peste 50 de ani», în fața lui Cuza, venit să viziteze școala din baraca de la Ploiești, 
cuvântul solemn: «Jos slova străină! sus litera străbună!», și apoi, luând tibișirul și scriind 
frumos la tabelă: «Vivat România! Vivat Națiunea Română! Vivat Alexandru Ion întâi 
Domnul Românilor!»- așa pompos cum este-, inimosul dascăl răsare ca un simbol sub pana 
lui Caragiale, odată cu nuielușa lui făcătoare de minuni într-ale gramaticii: «Unde ești 
acuma, tu, magică nuielușe, să te arăți numa în pragul unei redacțiuni de revistă literară, 
enciclopedică, critic șcl.?»3   
           În 1867, a urmat trei clase la Gimnaziul „Sfinții Petru și Pavel” din Ploiești, cursuri pe 
care e nevoit să le întrerupă deoarece nu a avut mijloacele materiale pentru a-și continua 
studiile, iar în 1868 a terminat clasa a V-a liceală la București.  
            În nuvela Grand Hôtel "Victoria Română", construiește o metaforă a victoriei de 
la 1877. Acțiunea se petrece pe durata unei nopți petrecute la "Grand Hôtel" din Ploiești, oraș 
pe care naratorul îl numește orașul său natal.   

                                                            
1 G. Călinescu, Istoria literaturii române de la origini până în prezent, Editura Minerva, 1985,  p.489 
 
2 G. Călinescu, Istoria literaturii române de la origini până în prezent, Editura Minerva, 1985, p.489 
 

3  Ion Rotaru, O istorie a literaturii române de la origini până în prezent, Editura Dacoromână TDC, 
București, 2006, p. 340 

 



             În 1868, "se înscrise în clasa de declamație și mimică a unchiului său, Costache și în 
1868/ 69 îl întâlnim acolo, printre cei care-și vedeau «tot venitoriul» în arta dramatică."4  
             "Setea sa pentru cultură era însă enormă, și numai aceasta îl îndeamnă să se înscrie 
la cursurile ce le ținea, la Conservatorul din București, unchiul său, Costache Caragiali, 
actor și interesant autor dramatic, a cărui contribuție la întemeierea și progresul teatrului 
românesc este dintre cele mai însemnate. (...) Costache Caragiali, împreună cu frații săi, 
Iorgu și el actor, și Luca, tatăl scriitorului, participaseră la Revoluția de la 1848.  
            În «Dreptatea judece pe frații Caragiali», o broșură tipărită după toate 
probabilitățile, în chiar anul revoluției, frații Caragiale își afirmau înflăcărat convingerile 
democratice. Această ambianță a făcut ca Ion Luca Caragiale, încă de timpuriu, să vie în 
contact cu ideile pașoptiste. (...) Caragiale va fi pe rând, sufleur în trupa actorului Pascally, 
copist de teatru, corector, meditator, ocupații cu totul străine de vocația sa reală. "5  
           În 1870, Caragiale a fost nevoit să abandoneze proiectul actoriei, s-a mutat cu familia 
la București și a fost numit copist la Tribunalul Prahova, de unde este destituit la 24 
octombrie. 
            Începutul activității jurnalistice a lui Caragiale poate fi datat, cu probabilitate, în luna 
octombrie 1873, la ziarul "Telegraful", din București, unde ar fi publicat rubrica de anecdote, 
intitulată Curiozități.  
            Apropierea de ziaristică este confirmată, cu certitudine, din 1873 până în 1875, odată 
cu colaborarea cu versuri și proză, la revista "Ghimpele", unde semna diverse cronici 
fanteziste și parodii, cu inițialele "Car" și "Policar " (de ex. Șarla și ciobanii, fabulă 
antidinastică). 
         Numele întreg îi apare la publicarea de la 1 octombrie 1874 a poemului Versuri 
 în "Revista contemporană".  
          În numărul din luna decembrie 1874 al revistei, numele lui Caragiale a apărut trecut 
printre numele scriitorilor care formau "comitetul redacțional".  
          Un moment esențial l-a constituit colaborarea la "Revista contemporană", la 4 
octombrie 1874, cu trei pagini de poezie semnate I. L. Caragiale.  
          Gazetăria propriu-zisă și l-a revendicat însă de la apariția bisăptămânalului "Alegătorul 
liber", al cărui girant responsabil a fost în anii 1875 - 1876.  
          Este corector la ziarul liberal "Unirea democratică", apoi, între 1876 și 1877, 
redactează două publicații umoristice, "Claponul" și "Calendarul claponului". 
          În lunile mai și iunie 1877, Caragiale a redactat singur șase numere din "foița hazlie și 
populară", "Claponul".  
          Trecând peste unele jocuri de cuvinte juvenile, schițele din aceste publicații dezvăluie 
în Caragiale pe scriitorul decis încă de atunci să oglindească în lucrările sale adevărata 
imagine a societății contemporane. 
          În august 1877, la izbucnirea Războiului de Independență, a fost conducător al 
ziarului "Națiunea română", scos la propunerea publicistului francez, Frédéric Damé  
(1849, Tonnerre, Franța - 1907, București).  
          În această perioadă, în decembrie 1877,  a apărut și "Calendarul Claponului". Ziarul, cu 
numeroase rubrici scurte și cuprinzătoare, a fost suprimat după numai șase săptămâni.  
           George  Călinescu, critic, istoric literar, scriitor, publicist și personalitate 
enciclopedică a culturii și literaturii române, în monumentala sa lucrare, Istoria literaturii 

                                                            
        4 George Călinescu, Istoria literaturii române de la origini până în prezent, Editura Minerva, 1985, p.489 
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române de la origini până în prezent, în care a urmărit într-o viziune declarat impresionistă, 
 fenomenul literar românesc, integrat în contextul literaturii universale, cu scăpărătoare 
caracterizări de autori și descrieri remarcabile ale unor opere literare, scrie referindu-se la 
această etapă din viața lui Caragiale: 
           "La 28 august 1877, evreul francez Frédéric Damé scoase o gazetă de reportaj asupra 
războiului, «Națiunea română», al cărui colaborator și codirector devine Caragiale, care 
dădea în acest an articole umoristice nesemnate la «Claponul». Informațiile le ticluiau după 
metoda «Caracudi», acasă, dezvoltând corespondența din gazete străine, dar tocmai de 
aceea lucrurile merseră strună și tirajul gazetei spori. Când își luară un corespondent, în 
fine, acesta le încurcă treaba, dându-le o telegramă cifrată cu știrea prematură a căderii 
Plevnei. Autoritățile suprimară foaia. " (...) În timpul războiului, dramaturgul servi în garda 
civică, în compania armenească sub d. căpitan Guță Cotoi." (...) "6   
          Criticul literar, Ion Rotaru, în cea mai cunoscută lucrare a sa, O istorie a literaturii 
române de la origini până în prezent,  sinteză unică a literaturii dacoromâne de la origini și 
până în iarna anului 2006,  ce constituie buletinul de identitate culturală al României în 
Europa, prin contribuția sa la patrimoniul cultural universal al Daco României, completează 
și el, cu informații referitoare la această perioadă din viața lui I.L. Caragiale:  
           "O tagmă pe care a cunoscut-o bine Caragiale, pentru că a făcut parte din ea, este 
aceea a ziariștilor. Pe sine însuși - și nu numai aici- prozatorul nu ezită să se prezinte în 
postură de «moftangiu», când povestește împrejurările editării «Națiunii române», împreună 
cu Frédéric Damé, alimentată copios cu știri din gazete străine, desființată apoi de stăpânire 
și de furia mulțimii, din cauză că anunțase prematur căderea Plevnei. Caracudi este o 
comoară pentru «Revolta națională», și reportajele lui, meșterite la bufetul din Cișmigiu, de-
a dreptul geniale, în modul cum imaginează culisele politice ale Palatului." 7 
           Punându-și în practică experiența gazetărească de până atunci, Caragiale a început, în 
decembrie 1877, colaborarea la "România liberă", publicând în 1878, foiletoanele teatrale, O 
cercetare critică asupra teatrului românesc. La Teatrul Național se prezenta în această 
perioadă, piesa Roma învinsă, de Alexandre Parodi, în traducerea lui Caragiale. 
         "Primul succes al lui Caragiale nu a fost o creație originală, ci traducerea «Romei 
învinse», tragedie în versuri de Al. Parodi."8 
 
          I. 2. Din amintirile lui Ioan Slavici, la ziarul "Timpul"- "Eminescu și Caragiale" 
 
          Ion Luca Caragiale l-a cunoscut pe Eminescu când tânărul poet, debutant la "Familia", 
era sufleor și copist în trupa lui Iorgu. 
              Între anii 1878 și 1881, fără să împărtășească cu nimic vederile boierimii 
conservatoare, lucrează în redacția ziarului "Timpul". Aici a cunoscut și legat prietenie cu 
Mihai Eminescu și cu Ioan Slavici.  
            Slavici, lucrând împreună cu cei doi la ziar, ne-a lăsat cele mai prețioase amintiri 
despre atmosfera redacțională și despre prietenia dintre Eminescu și Caragiale: 
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            "Eu i-am făcut cunoștință în ajunul războiului de la 1877, prin Eminescu, care-l știa 
încă din timpul cutreierărilor lui cu trupele de actori și ținea să și-l ieie tovarăș de lucrare în 
redacțiunea ziarului «Timpul». 
          -Nu e, zicea, la București altul, cel puțin eu nu știu altul. (...) Acum, Caragiali, 
adevărat mare maiestru în ale citirii, citea atât cele scrise de noi, cât și ceea ce scria el 
însuși. 
          Citea mai întâi articolul în întregimea lui, ca să ne putem da seama de «impresiunea 
totală». Urmau asupra vederii generale discuțiuni, care se-ntindeau foarte departe, 
pătrunzând din politică, în economia națională, în etică și-n estetică, în scrutarea firii 
particulare a poporului român, a istoriei lui și a stărilor în care se afla azi țara, discuțiuni vii 
și variate care nu se mai puteau sfârși. Era lucru de frumusețe nespusă. Eminescu, om 
avântat, de o fire impulsivă, cu mintea luminoasă, cu sufletul plin de duioșie și cu o 
extraordinară cultură generală, era nesecat în gândiri adimenitoare, iar Caragiali, care 
puține învățase, dar pentru toate își avea mintea deschisă și toate era în stare să le-nțeleagă 
din puține vorbe, era încântat și sta-n fața lui cu ochii scrutători, hâtru nesățios, care toate 
vrea să le afle, și-l zgândărea mereu mai cu «Aș!», mai cu «Nu se poate!», mai cu «Ba bine 
că nu!», ca să scoată din el tot ceea ce avea în sufletul lui!  
        -Manuscript! striga băiatul din zețărie ivindu-se-n prag. Eminescu lua la goană pe 
imbecilul soios care îndrăznea să tulbure prin prezența lui, discuțiunile. 
         -Bine, ziceam eu, dar ziarul trebuie să fie distribuit pe la patru. 
          -Dă-o dracului gazeta! - întâmpina Caragiali. Nu merită publicul să ne stricăm cheful 
de dragul lui. Treceam cu toate acestea la a doua citire și se-ncepea discuțiunea pe 
amănunte, frază cu frază, propozițiune cu propozițiune, vorbă cu vorbă. (...) 
           În redacțiune, cestiunile de gramatică erau, cu toate aceste, discutate în toată liniștea, 
căci în materie de limbă românească, Caragiali era deasupra. Eminescu avea cunoștințe 
uimitoare în ceea ce privește literatura universală, cunoștea dar cu atât mai vârtos literatura 
românească, și cărțile bisericești, și cronicarii, și scriitorii epocei de renaștere.  
          Caragiale avea mult simțământ de limbă și cunoștea mai bine decât Eminescu cu limba 
așa-numită viuă, care era vorbită în toate zilele. (...) Pentru ca să fie dar pace și bună 
înțelegere prietenească, am admis chiar dintru început că Eminescu are dreptate când zice 
că lucrarea literară de astăzi e continuarea lucrării literare din trecut și că bine românește e 
numai ceea ce se potrivește cu cronicarii și cu cărțile bisericești, dară are dreptate și 
Caragiali, care zice că ne adresăm la cei ce trăiesc azi și astfel avem să scriem cum vorbesc 
ei, ba am dreptate și eu, care ziceam că din sufletul poporului avem să ne luăm inspirațiunea 
și bine românește e așa cum pretutindeni vorbesc românii. Deoarece nici una dintre 
gramaticele care existau atunci nu se potrivea cu aceste principii, ni-am pus de gând să ne 
croim noi o gramatică, așa, numai pentru noi. Eminescu a luat asupra sa etimologia, 
Caragiali s-a pornit să stabilească sintaxa, iară eu îmi dădeam silința să ma dumiresc în 
ceea ce privește alegerea, întrebuințarea și așezarea vorbelor potrivit cu firea limbii 
românești. (...) 
          Așa mergeau lucrurile și, se-nțelege, mult n-au putut sa meargă tot așa. Venit de 
curând de la Iași, Eminescu luase cu chirie o căscioară cu pridvor, (...) și avea două încăperi 
pe care Eminescu, le mobilase, ici masa de brad, colo rafturi cu cărți, un pat din topor, 
câteva scaune, un cuier și, drept dulap, o ladă mare. Stăteam până seara de vorbă în localul 
redacțiunii, apoi ne duceam acasă, la Eminescu, unde nu ne mai supăra băiatul din zețărie. 
          Eminescu aprindea spirtul la mașina de cafea, care nu-i lipsea niciodată de pe masă, și 
fumam, luam cafele și puneam lumea la cale, câteodată, până-n cântatul cocoșilor.(...)  
        Citeau mult și unul, și altul, erau mereu nedumeriți și sămânța de vorbă nu li se mai 
sfârșea. O dată pe săptămână, de obicei vinerile, aveam sărbătoare mare, searată literară a 



Junimii, de la care ei nu lipseau niciodată și se-ntorceau totdeauna ca albinile din livedea 
înflorită." (...)  
         Caragiali se avea-n vedere numai pe sine însuși. Pe cât era de rău de gură față de alții, 
pe atât de nemilos era și față cu sine însuși. De aceea a și scris atât de puțin, deși atât de 
multe ar fi avut să spună. (...) Caragiali nu era în stare să fie cruțător. Era destul să i te uiți 
în față pentru ca să simți adâncul dispreț ce se dedea pe față în zâmbetul lui sarcastic și-n 
agerii lui ochi.(...) 
        -Ori tac, ne zicea el, și râd pe-nfundate, ori îi batjocoresc, ca să râdă și ei înșiși de 
sine!" (...) 
          "I. Luca Caragiali a fost bun fiu, bun soț și bun părinte, dar nu din slăbiciune, ci din 
sămțământ de datorie, ca om adevărat, care nu e mulțumit de sine însuși decât făcând ceea 
ce după propria lui convingere trebuie să facă. 
          Eminescu era om de fire duioasă, care toate le făcea din iubire către alții. (...) Dacă 
cinic îi era Caragiali lui Eminescu, acesta îi era lui Caragiali un copil naiv, care-i socotește 
pe ceilalți oameni la fel cu sine și nu-și dă seama că ei sunt niste imbecili, pe care nu-i iartă 
puterile a fi cum trebuie și ar și voi sa fie. (...) Dacă însă pesimist a fost Eminescu, atunci 
avem să-l punem în rândul optimiștilor pe Caragiali, care ni-a prezentat un întreg șir de 
stârpituri zicându-ne: ăștia sunt oamenii în mijlocul cărora îmi petrec viața, așa sunteți voi și 
așa o să și rămâneți, unii proști, alții răi, toți deopotrivă incorigibili." (...) 
          "Doi oameni în multe privințe foarte deosebiți, care se căutau unul pe altul și se 
bucurau când puteau să petreacă un ceas, două, împreună. Era o plăcere nu numai pentru 
dânșii, ci și pentru orișicine care vedea cum petrec împreună.  
           Mi se întâmpla din când în când, să mă aflu cu Caragiale într-o cafenea, într-un 
restaurant, la vreo serbare, undeva unde sunt mulți oameni care intră, ies, vin, stau, se duc, 
și treceau ceasuri întregi fără să schimbăm vreo vorbă. Cu toate aceste, petreceam foarte 
bine împreună. Una din marile lui slăbiciuni era să se uite la cei ce îi trec prin față ori stau 
în preajma vederii lui, să scruteze mutre; să prindă gesturi și atitudini, o slăbiciune pe care o 
aveam și eu, ba mi-a rămas și până-n ziua de azi. 
           Îmi dedea din când în când cu cotul, îmi trăgea cu ochiul, îmi șoptea: «Ai văzut?», și 
atâta era destul pentru ca să ne înțelegem. 
          «Măi! măi zicea câteodată. Natura nu lucrează după tipare, ci-l toarnă pe fiecare după 
calapod deosebit. Unul e sucit într-un fel, altul într-alt fel, fiecare-n felul lui, încât nu te mai 
saturi să-i vezi și să-ți faci haz de ei». (...) 
           Deoarece Caragiale nu numai gândea, ci și vorbea așa și râdea când alții se 
răzvrăteau, Eminescu îi zicea "cinicul Caragiale", deși își dădea foarte bine seama că tocmai 
cinic, în înțelesul lui Diogen, Caragiale nu era. (...) Chiar și dacă n-ar mai fi fost, cum în 
adevăr erau, și multe altele prin care se deosebeau, două lumi se izbeau una de alta când ei 
se-ntâlneau și-și dedeau pe față fiecare felul de a gândi. 
           Dacă însă în multe privințe erau deosebiți unul de altul, în altele se asemănau, ceea ce 
îi făcea buni prieteni." (...) 
           "Ceea ce-i apropia sufletește era atât potrivirea în gânduri și în simțăminte, cât și 
credința în izbândă, și a fost un timp când ei erau oarecum nedespărțiți și mereu  doritori de 
a se lumina unul pe altul. Îndeosebi Caragiale, născut în ceas bun, ar fi fost în toate 
împrejurările un om însemnat; el n-ar fi putut să fie ceea ce a fost dacă n-ar fi trăit o parte 
din viața sa împreună cu Eminescu, care pentru dânsul, era o nesecată comoară de știință și 
de îndemnuri binecuvântate.Ca să-și facă parte din comoara aceasta, el îl zgândărea pe 
Eminescu, puindu-se în pizmă cu el.  Voia, bunăoară, să se dumirească asupra filosofiei lui 
Kant, ale cărui scrieri nu era în stare să le citească. 
           -Măi - îi zicea lui Eminescu - drept să-ți spun, mie Kant al tău mi se pare un mare 
moftangiu. 



            Eminescu, indignat că el îndrăznește să vorbească despre Kant, pe care nu-l 
cunoaște, se întețea și-i vorbea ceasuri întregi despre filosofia lui Kant și despre rostul 
ideilor lui în istoria filosofiei. Caragiale ca să-l ție mereu cald, era totdeauna nedumerit și 
pornit spre contraziceri. 
          -Bine, omule - îi zicea câteodată Eminescu, dar mai deunăzi erai de altă părere. 
          -Știi că ai haz? îi răspundea Caragiale. Cum am mai putea să discutăm dacă am fi 
amândoi de aceeași părere? 
            Eminescu se supăra, dar urma cu râvna îndoită, și în felul acesta trecea știința de 
carte de la Eminescu la Caragiale și se apropiau din ce în ce mai mult unul de altul. În 
același timp, li se dedeau însă pe față și deosebirile de vederi și de temperament. 
            Era, înainte de toate, una din care purcedeau multe altele. 
             Amândoi erau de părere că e o chestiune de demnitate omenească să spui adevărul și 
se înjosește cel ce-și ascunde gândurile ori spune ceea ce în adevăr nu gândește. 
           Caragiale, care era cu gândul îndreptat spre viața familială, trăgea din adevărul 
acesta concluziunea că i se cuvine orișicărui om dreptul de a-și da în toate împrejurările, pe 
față, gândurile. 
             -Nu! - striga Eminescu- nu dreptul, ci datoria. De fapt te folosești când îți dă mâna 
și-ți vine la socoteală, iar datoria ai să ți-o faci chiar și înfruntând cele mai mari primejdii. 
            -Ba bine că nu! întâmpina Caragiale. Dacă e s-o fac, o fac pentru mulțumirea mea. 
             Smintit ar trebui să fiu pentru ca s-o fac și când pe urma faptei mele, mi-aș expune 
familia la mari neajunsuri și aș avea mai multe suferinți decât mulțumiri. 
           -Aida-dee! zicea Eminescu. Demnitatea prin bărbăție și prin lepădarea de sine se 
susține, și mulțumirea e cu atât mai vie și mai covârșitoare, cu cât mai multe și mai mari sunt 
greutățile pe care le învingi și primejdiile pe care le înfrunți ca să-ți faci datoria. 
            -Iată o mulțumire de care mă lipsesc! îl încredința Caragiale. Mai bucuros mă 
înjosesc spunând adevărul numai când îmi dă mâna și numai în forma care-mi vine la 
socoteală. 
           Pentru lepădarea de sine, nu găsesc nici un îndemn în lumea noastră. 
           Pornită odată pe calea aceasta, discuția se urma zi și noapte și ducea din ce în ce mai 
departe."9  
 
                            I.3. Caragiale și Junimea‐ Premiera Nopții furtunoase 
 
         "Titu Maiorescu îl invită acum la reuniunile Junimii.  Dar, ca și Eminescu sau 
Creangă, marii săi contemporani, nu va găsi aici o prețuire sinceră, și nu o dată societatea 
ieșeană și  «spiritul ei rector» vor fi ținta satirei caragialiene. O referire caustică la Titu 
Maiorescu găsim într-una din primele cronici fanteziste, publicate în «Ghimpele» (1874). 
          De-a lungul anilor, cu diferite prilejuri, Caragiale a dat în vileag inaderența sa la 
Junimea."10 
          Așa cum reiese din Însemnările zilnice ale lui Titu Maiorescu, la 21 mai 1878, I.L. 
Caragiale participă pentru prima dată la o întrunire a Junimii. Aici, la 12 noiembrie 1878, în 
cercul Junimii,  citește O noapte furtunoasă,  prima sa lucrare dramatică, reprezentată în 
premieră, la Teatrul Național din București, la 18 ianuarie 1879 și publicată în același an, 
în "Convorbiri literare" (în care au fost publicate toate piesele sale).  

                                                            
9 Ioan Slavici- Amintiri- "Eminescu și Caragiale"‐ Editura Cultura Românească, București,  1924 
10 "Prefață" la I.L. Caragiale- Momente și schițe, Editura Tineretului 1959, Ediție îngrijită, Note și Prefață de 
Acad. Al. Rosetti și Liviu Călin, p.6 
 



           Piesa O noapte furtunoasă a avut următoarea dedicație: „D. Titu Maiorescu este cu 
adânc respect rugat să primească dedicarea acestei încercări literare, ca un semn de 
recunoștință și devotamentul ce-i poartă autorul ei”.  
            Iacob Negruzzi scria în necrologul publicat în anul 1912, în "Convorbiri literare": "În 
casa mea, el citi întâi și-ntâi, O noapte furtunoasă, faimoasa comedie care a făcut revoluție 
în teatrul românesc. Nu-și poate cineva închipui ce efect a produs această piesă, citită de 
însuși Caragiale, în Cenaclul Junimii. Vocea sa cam răgușită ce se potrivea de minune cu 
personajele din mahalalele Bucureștilor, jargonul special al acestora, luarea în râs a 
frazeologiei politicianilor liberali din acele timpuri. Garda națională de curând înființată, și 
care, mai ales, după vitejia arătată de oștirea noastră în Bulgaria, pe câmpul de război, dă 
loc la atâtea zeflemele, toate acestea împreunate cu meșteșugita alcătuire a piesei, încântară 
pe membrii societății literare din Iași. Într-o unire, toți își exprimară părerea că s-a ivit în 
sfârșit, în literatuara română,  un autor dramatic original. (...) Lectura avusese loc la 12 
noiembrie 1878, înaintea unui banchet al societății ieșene, oferit de Titu Maiorescu, cu 
prilejul împlinirii a 15 ani, de la înființarea acesteia."11  
         T. Maiorescu a făcut doar câteva recomandări privind temperarea violențelor de limbaj.  
          Surprinderea realistă a unor moravuri caracteristice burgheziei românești în ultimele 
decenii ale secolului al XIX-lea, stârnește indignarea oficialității, care pretindea,  că unele 
așa-zise principii etice fuseseră încălcate în comedia lui Caragiale. 
         Directorul de atunci al Teatrului Național, I. Ghica, își lua libertatea de a modifica 
textul  Nopții furtunoase, fără asentimentul autorului. Indignat, Caragiale și-a retras piesa, 
dând în vileag abuzul, printr-o scrisoare. 
         Trecând peste dificultățile punerii pe scenă a Nopții furtunoase, de intervențiile 
conducerii Teatrului, în textul comediei, de altercația autorului cu directorul general,  însuși 
Caragiale, în foiletonul care inagura seria de Notițe critice ("Universul", 1899) își amintește 
de reacția zgomotoasă a sălii, împânzită de simpatizanții Gărzii civice: "Mi-aduc aminte de 
când s-a jucat pentru prima oară Noaptea furtunoasă la teatrul din București. Ce indignare 
din partea patrioților. (subl.n.) Un ziar patriotic mă denunța a doua zi, tuturor bunilor 
români (subl.n.) ca pe un trădător care denunț străinilor micile noastre mizerii. La a doua 
reprezentație, am fost fluierat, huiduit și amenințat de o droaie de patrioți din Garda civică, 
cu bătaia în fața teatrului."12 
          În personajele Nopții furtunoase se recunoscuse deci, o bună parte din publicul 
satirizat. 
          La 1 februarie 1880,  revista "Convorbiri literare" a publicat comedia într-un act, Conu 
Leonida față cu reacțiunea. 
          Ion Rotaru remarcă întocmai ca și dramaturgul de altfel, că între producțiile de la 
Ghimpele sau din Claponul și O noapte furtunoasă, "diferența este de salt calitativ":  "Fără a 
avea o cultură sistematică, de școală- deși avea una, autodidactică foarte întinsă-, ca și în 
cazul lui Creangă, geniul lui Caragiale se întemeiază pe bunul-simț și pe observația 
pătrunzătoare și de o extraordinară putere de a imita, caricaturizând atitudini, gesturi și 
limbaj. 
         Marele talent era înnăscut, nu mai încape îndoială, dar contactul cu «Junimea» și cu 
junimiștii rămâne și la dânsul hotărâtor, oricât mai târziu scriitorul – cu exagerată 
vehemență- a negat influența junimistă. Între producțiile de la Ghimpele sau din Claponul și 
O noapte furtunoasă, citită în cenaclul Junimii, la 12 noiembrie 1878, diferența este de salt 

                                                            
11 Liviu Călin, în "Prefața" la I.L. Caragiale‐ Teatru, Editura Albatros, București, 1982, Ediția a III-a, p.X 
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calitativ. Singur o spune – în chip indirect însă- , într-un articol din «Epoca», prin 1897, 
mărturisind importanța criticelor lui Maiorescu, cu care pe atunci intrase de altfel în 
raporturi destul de rele: «Povețele acestei minunate inteligențe critice sunt neprețuite pentru 
un talent de invențiune lipsit încă de judecata și măsura exactă a frumosului.»"13  
 
                                   I.4. Prietenii pierdute- Trădarea lui Eminescu  
 
         După trei ani de colaborare, Caragiale s-a retras în iulie 1881 de la "Timpul" dar 
Comitetul Teatrului Național de la Iași, prezidat de Iacob Negruzzi, l-a numit director de 
scenă, post pe care dramaturgul l-a refuzat.  
          Între 1881 și 1883, Caragiale a fost numit, prin decret regal, revizor școlar, mai întâi, în 
nordul Moldovei, în județele Neamț și Suceava iar în februarie 1882, a fost mutat, la cerere, 
în circumscripția Argeș-Vâlcea.  
         Referitor la această perioadă, istoriografia literară ne vorbește și despre ruptura 
prieteniei dintre Caragiale și Eminescu. O scenă dură are loc chiar într-una din şedinţele 
Junimii, în casa Kremnitzilor, de Crăciun, când  "dimpotrivă Eminescu şi Caragiali certându-
se unul cu altul" (Titu Maiorescu). 
         "Caragiale află de intenţiile poetului (de a se căsători cu Veronica Micle) şi, cuprins 
prima dată de remuşcare, se prezintă la Maiorescu şi îi vorbeşte deschis asupra acestor 
intenţii ale poetului. El îi împărtăşeşte teama că Eminescu e în stare să comită faptul şi că ar 
trebui împiedicat de la aceasta, deoarece Veronica avea mulţi prieteni intimi printre care şi 
el, Caragiale", dezvăluie cartea "Tragicul destin al unui scriitor" de B. Jordan și Lucian 
Predescu, Editura Cugetarea, 1939. 
          "Într-o dimineaţă, Eminescu bate la uşa lui Maiorescu, pentru a-i spune că doreşte să 
se căsătorească cu Veronica Micle – povesteşte criticul literar lui Brătescu Voineşti. «Am 
rămas încremenit (…) Îmi aduc aminte, pentru a câştiga timp, m-am ridicat, am sunat şi am 
cerut servitorului un pahar cu apă (…) «Dar, Eminescule dragă, asta înseamnă 
autocondamnarea  dumitale la o viaţă de privaţiuni dureroase…» Eminescu îi promite că va 
munci pentru amândoi, că nu va mai scrie poezii. 
        Titu Maiorescu: «Aş fi vrut să-l văd ocupând o catedră universitară de filosofie, aş fi 
vrut să-l văd căsătorit cu o fată bună, cinstită, cu ceva stare, care să-l fi putut pune la 
adăpostul nevoii de a munci din greu, pentru a-şi asigura existenţa. Mă îngrijora şi mă durea 
faptul că-l vedeam în fiecare zi în mrejele unei femei ca Veronica Micle. 
          Vezi, dragă domnule Brătescu, întrebuinţăm toţi zilnic acelaşi cuvinte, dar accepţia lor 
variază de la om la om. Iubesc, iubeam, a iubi. Neştiind la ce argument să recurg, dar 
hotărât să-l împiedic de la un act de nebunie, am recurs la actul nebunesc, şi i-am spus: 
«Eminescule, iartă-mă, te rog, de sfâşierea de care ştii că ţi-o pricinuişi, dar aceea pe care 
ţi-ai ales-o drept tovarăşă de viaţă nu merită această cinste… n-o merită. Înainte de 
dumneata a fost… prietena altora, a fost şi a lui Caragiale. A avut-o şi el. Mi-a mărturisit 
chiar el.» Parcă îl văd şi acum. Eminescu şi-a dus mâna la gură a zis «Canalia!» Apoi a 
plecat. Multă vreme nu l-am mai văzut.»" 
         Aceasta a fost destăinuirea pe care a făcut-o Maiorescu, într-o dimineaţă de iunie, lui 
Ioan Al. Brătescu- Voineşti. Paginile au fost publicate în 1937, ("Din pragul apusului. 
Gânduri – Amintiri") când toţi cei implicaţi în poveste erau morţi de mult. 
          Din scrisoarea lui Eminescu, către Veronica Micle:  "Pe domnul în chesiune l-am 
bruscat în societate, dar a tăcut frumuşel ca un om de nimic ce este. Am consultat pe un om 
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cunoscător de afaceri ce trebuie să fac pentru a cere scrisorile tale. El mi-a spus că tu 
trebuie să i le ceri. În caz că nu ar voi să le dea, căci e liber a nu voi aceasta, pot să-l silesc 
să-mi dea satisfacţiune. Te rog, dar, cere-i scrisorile şi răspunde-mi apoi dacă ţi le-a trimis 
sau nu.(...) dacă s-ar lăuda cumva la Maiorescu, precum s-a lăudat față de Bădescu, o poate 
în orice caz. Nu te mai îndoi că e de absolută rea-credinţă. Este un om care nici nu poate fi 
altfel".  
            Din scrisoarea Veronicăi Micle către Mihai  Eminescu:  "Într-adevăr, recunosc că 
fiinţă mai arhicanalie, după cum ai numit-o tu, nici că poate să mai existe vreuna. L-am 
întâlnit azi. Mi-a zis că eu nu ţi-am spus, nu ţi-am mărturisit păcatul meu decât ca să sfărâm 
prietenia ce există între tine şi el. Apropos, zice: «Hai, ai să-l faci pe Eminescu să se bată cu 
mine, să mă împuşte!...» şi câte alte prostii. E un adevărat spion. Mi-e groază de tot ce poate 
fi capabil acest om, dar să-l lăsăm în pace".  
           Alex. Ștefănescu, în cartea Eminescu, poem cu poem. Luceafărul, contestă afirmația 
lui I. Al. Brătescu-Voinești, conform căreia Eminescu ar fi  scris  Luceafărul , ca reacție la 
această  "trădare". 
          "I. Al. Brătescu-Voinești relatează într-un volum de «Amintiri » din 1934, o convorbire 
pe care pretinde că ar fi avut-o în 1892 cu Titu Maiorescu, în locuința acestuia de pe strada 
Mercur nr. 1. Memorialistul susține că Titu Maiorescu i-a povestit în ce împrejurare a scris 
Eminescu Luceafărul. Poetul intenționa să se căsătorească în scurtă vreme cu Veronica 
Micle, iar criticul literar de la Junimea a încercat să-l convingă că face o greșeală (pentru 
că nu dispune de mijloacele materiale necesare întreținerii unei familii). Văzând că nu 
reușește să-l clintească din hotărârea lui, i-a adus ca argument suprem faptul că Veronica 
Micle avusese aventuri cu mulți alți bărbați, inclusiv cu I. L. Caragiale. I. Al. Brătescu-
Voinești ne dă de înțeles că Eminescu a scris Luceafărul ca reacție la această «trădare» și că 
poemul poate fi citit ca un poem cu cheie, Cătălina fiind Veronica Micle, Cătălin – I. L. 
Caragiale, luceafărul – poetul însuși, iar Demiurgos – Titu Maiorescu! 
          Această interpretare vulgară a avut mare succes de public și a intrat în folclor. Ea este 
falsă, inadecvată la natura poeziei, dar nu este o invenție".14  
          Scena în care Caragiale a aflat despre primul acces de nebunie al prietenului său din 
tinereţe a fost redată de Titu Maiorescu în Jurnal: "Duminică, 26 iulie 1883. Înnebuneşte 
Eminescu. A binecuvântat cu ochii aţintiţi în zid pe doamna Maiorescu şi pe d-ra Livia, l-a 
strâns în braţe pe d. Maiorescu tremurând din toată firea. Veni apoi Caragiale, la dejun, la 
noi, aflând despre Eminescu începu să plângă". 
          La moartea poetului, în luna iunie 1889, scrie necrologul lui Caragiale, În Nirvana:    
           "Era o frumusețe! O figură clasică încadrată de niște plete mari negre; o frunte înaltă 
și senină; niște ochi mari - la aceste ferestre ale sufletului se vedea că cineva este înăuntru; 
un zîmbet blînd și adînc melancolic. Avea aerul unui sfînt tînăr coborît dintr-o veche icoană, 
un copil predestinat durerii, pe chipul căruia se vedea scrisul unor chinuri viitoare. 
         -Mă recomand, Mihail Eminescu. (...) 
          Așa l-am cunoscut atuncea, așa a rămas pînă în cele din urmă momente bune: vesel și 
trist; comunicativ și ursuz; blînd și aspru; mulțumindu-se cu nimica și nemulțumit totdeauna 
de toate; aci de o abstinență de pustnic, aci apoi lacom de plăcerile vieții; fugind de oameni 
și căutîndu-i; nepăsător ca un bătrîn stoic și iritabil ca o fată nervoasă. Ciudată 
amestecătură! — fericită pentru artist, nenorocită pentru om! (...) 
         În capul cel mai bolnav, cea mai luminoasă inteligență; cel mai mîhnit suflet, în trupul 
cel mai trudit! Și dacă am plîns cînd l-au așezat prietenii și vrăjmașii, admiratorii și 
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invidioșii sub «teiul sfînt», n-am plîns de moartea lui; am plîns de truda vieții, de cîte suferise 
această iritabilă natură de la împrejurări, de la oameni, de la ea însăși. 
        Acest Eminescu a suferit de multe, a suferit și de foame. Da, dar nu s-a încovoiat 
niciodată: era un om dintr-o bucată, și nu dintr-una care se găsește pe toate cărările. 
        Generații întregi or să suie cu pompă dealul care duce la Șerban-vodă, după ce vor fi 
umplut cu nimicul lor o vreme, și o bucată din care să scoți un alt Eminescu nu se va mai 
găsi poate. Să doarmă în pace necăjitul suflet! Ferventul budist este acuma fericit: el s-a 
întors în Nirvana — așa de frumos cîntată, atît de mult dorită — pentru dînsul prea tîrziu, 
prea devreme pentru noi. 1889, iunie 18"15  
         La 1 martie 1884, a avut loc prima reprezentație a operei bufe "Hatmanul Baltag", 
scrisă în colaborare cu Iacob Negruzzi, iar la ședința  Junimii din 17 martie 1884,  în prezența 
lui V. Alecsandri, și-a mărturisit preferința pentru poeziile lui Eminescu.  
         Afirmația nu este deloc surprinzătoare întrucât se știe că, în ședința Junimii din 17-29 
martie 1884, "solemnă prin participarea lui Alecsandri", el nu s-a sfiit să spună, cu glas 
mușcător, că "zeci de mii de galbeni dacă s-ar da, nu s-ar găsi cineva să-l ajungă pe 
Eminescu". 
         Replica tăioasă dată de Caragiale, în absența bunului său prieten, de la respectiva 
întrunire a "Junimii", era un răspuns la afirmația unui adulator al lui Alecsandri, care, după ce 
bardul citise câteva poezii, decretase că: "sute  de galbeni dacă s-ar da, nu s-ar găsi în 
literatura noastră, poezii mai frumoase". 
 
                                                 I.5. Premiera  Scrisorii pierdute 
 
         La 6 octombrie, a citit la aniversarea Junimii, la Iași, O scrisoare pierdută, a cărei 
premieră a avut loc la 13 noiembrie 1884, pe scena Teatrului Național, în prezența Reginei 
Carmen Silva, după ce în seara zilei de 25 octombrie fusese citită, ca și celelalte piese, de 
către Caragiale, în cenaclul Junimii, cu prilejul împlinirii a 21 de ani de la înființarea 
societății ieșene. 
          Piesa a fost terminată încă din septembrie 1884, când autorul îl anunța pe Titu 
Maiorescu: "piesa e gata toată, când preferați să săvârșim botezul după datină?"   
          Pentru această lectură, Caragiale plecase la Iași, cu o  zi înainte, însoțit de Barbu 
Delavrancea, care într-un reportaj ulterior, își amintește modul excepțional de interpretare al 
confratelui său: "Nu am văzut niciodată un autor care să intre mai mult în tipurile ce a creat, 
care să joace mai bine rolurile ce a scris pentru alții. Din Noaptea furtunoasă și din noua sa 
comedie, O scrisoare pierdută, nu e polițai, prefect, proprietăraș, ambițios și naiv, pe care să 
nu ți-l prezinte cu dibăcia unui comediant consumat în arta sa. Și cu toate acestea, nu cunosc 
un autor mai obiectiv, mai deosebit de creațiunile sale."16  
         Poeta Elena Farago care frecventase casa lui Caragiale cu puțin timp înaintea plecării 
lui la Berlin, i-a făcut o adâncă impresie modul cum articula replica, gestul exact, însușiri 
care reveneau în discuțiile cu prietenii săi.  
         "A fost marele succes al stagiunii, comedia ocupând prima scenă a capitalei, timp de 
trei săptămâni"17, după cum afirmă Șerban Cioculescu,  piesă despre care Pompiliu Eliade 
avea să spună că "este cea mai frumoasă operă literară în limba noastră"18.  
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         După reprezentație, piesa a cunoscut într-adevăr, poate cel mai răsunător succes al 
autorului chemat de două ori la rampă, spectacolul înregistrând un adevărat record, 
unsprezece reprezentații consecutive.  
        "O scrisoare pierdută" va fi montată și la Iași, însă "cumplit de prost jucată", după cum 
va consemna Al. Vlahuță. 
        A urmat o savuroasă dispută cu detalii de cadru și revendicări morale în legătură cu 
geneza piesei. 
         După ziarul "Doina" (15 septembrie, 1884), O scrisoare pierdută are ca punct de 
plecare o neînțelegere de familie la care asistase Caragiale în răstimpul când funcționase ca 
revizor școlar în județele Neamț și Suceava (octombrie 1881, februarie 1882).  
         Din monografia tardivă a lui Dimitrie Hogea, consacrată orașului Piatra Neamț, aflăm: 
        "Prietenii au crezut că marele dramaturg nu și-a putut lua modelele decât din centrul 
unde funcționase efemer, cu doi ani înainte, ca revizor școlar. D. Hogea, fostul primar al 
frumoasei urbe moldovenești, consacrând unul din capitolele amintirilor sale, lui I.L. 
Caragiale, la Neamț, scria categoric: mulți au crezut că această din urmă piesă (Scrisoarea 
pierdută) a fost inspirată de moravurile și viața politică a orașului nostru, din care și-ar fi 
ales tipurile și personajele nepieritoare. Bravul om se dovedește însă, mai departe, de 
perfectă bunăcredință: «Dar această părere s-a dovedit neîntemeiată. În această chestie, atât 
eu cât și mulți prieteni am avut deseori ocazia de a discuta întrebându-l a ne lămuri, 
Caragiale ne-a spus însă întotdeauna: se poate foarte bine ca O Scrisoare pierdută să fie 
icoana fidelă a moravurilor din Piatra N., ca și (a) oricărui oraș de provincie; dar că nu s-a 
inspirat și mai ales, nu a vizat anumite persoane de aici; căci, adăuga el: în materie de artă, 
plăzmuirea personajelor este o creațiune lăsată exclusiv imaginației și talentului autorului, 
care le poate găsi în orice mediu, studiat adânc, și văzute prin prisma personalității 
autorului, destul numai ca ele să aibă viață și să reprezinte realitatea.»"19 
         Mai categorice sunt afirmațiile lui G. Panu. După douăzeci și unu de ani, de la întâia 
reprezentație, strălucitul gazetar și fostul șef al partidului radical, a ținut să-și împrospăteze 
impresiile, ca să consacre piesei, o lungă recenzie.  Articolul e cu totul necunoscut dar nu 
merită a fi reprodus integral. Întâi, pentru că pune în circulație o legendă inacceptabilă despre 
geneza marii comedii. Și în al doilea, fiindcă G. Panu răspândește și el, ca și Pompiliu Eliade 
înaintea lui, teoria detractoare despre perimarea teatrului caragialian, odată cu evoluția 
moravurilor. 
        "Caragiale, afirma Panu, a luat de la Iași, o mulțime de lucruri nostime, cu care a 
presărat piesa. În multe seri, în localul lui Buch, am râs într-o societate  de prieteni, 
împreună cu Caragiale, de toate părțile ridicole ale politicii din provincie. 
          Trahanache din «Scrisoarea pierdută», este răposatul doctor Anastasie Fătu, om foarte 
cumsecade, natură blajină și solemnă, om, cum aș zice, cu relief, care prezida toate 
întrunirile liberalilor din Iași; el avea cuvintele de «stimabie» și «onorabile», precum și 
acelea de «vă rog, aveți puțintică răbdare». 
         Eram și eu la o întrunire în care Fătu, de temperament blajin, exasperat de scandalul 
pe care îl făcea un cetățean turmentat , se adresă textual celor de lângă el, spunându-le: «Vă 
rog, onorabililor, dați afară pe stimabilul!» Politețea nu-l părăsea nici când era furios. 
         Tot din Iași, Caragiale a prins organizația Partidului Liberal. C.A. Rosetti, ministru de 
Interne, trimisese ca prefect, pe răposatul Mitică Pruncu, ca să organizeze partidul.  
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         Împrejurul lui Mitică Pruncu se înhăita oarecare Farfuridi și oarecare Brânzovenescu, 
iar tratativele prefectului cu fracțiunea liberală și independentă, cu belferimea, adică cu 
dăscălimea, erau de multe ori taxate de noii aderenți, ca acte de trădare. 
        Mai departe, Panu istorisește cazul «pe care desigur, a trebuit să-l cunoască și 
Caragiale», al unui prefect de județ, a cărui nevastă a ținut cu tot prețul, să-și aleagă 
amantul deputat împotriva candidatului guvernamental de la centru, «în felul lui 
Dandanache», a obținut și sprijinul soțului ei în acest scop și împreună au dus lupta 
electorală, după ce guvernul îi demisese soțul. (...) Piesa nu e însă o comedie de acțiune, ci 
una de moravuri și de caractere care așadar, nu pivotează pe intrigă, așa cum se face a 
crede Panu. Și este o luare limpede de atitudine socială"20.  
           Din februarie 1882, Caragiale fusese transferat tot ca revizor școlar în județul Argeș și 
iată că mult mai târziu, un gazetar (Bogdan) semna un articol cu acest titlu pitoresc: "O 
senzațională descoperire de interes obștesc. Cine au fost în realitate Coana Zoițica și 
prefectul Tipătescu". În sprijinul "ipotezei" sale, gazetarul inimos își ilustrează reportajul cu 
fotografii "autentice". 
         Toate aceste presupuneri țin doar de anecdotă, dar ceea ce l-a decis în primul rând, pe 
Caragiale, să scrie O scrisoare pierdută așa cum se poate deduce din amintirile prietenilor 
săi, era agitația generală privind revizuirea constituției prevăzută de partidul liberal.  
          Disputele în jurul acestui "eveniment", cu ridicolul și mașinațiile curente în acea epocă, 
își află rezonanța meșteșugită în actul al III-lea al întrunirii publice, unde apar față în față, 
partizanii integrali și cei rezervați ai reformei constituționale. Tema era într-adevăr, dintre 
cele mai substanțiale pentru transpunerea în planul comediei satirice. 
           La 12 martie 1885, s-a născut Mateiu, primul copil, fructul dragostei nelegitime dintre 
Maria Constantinescu și dramaturg. Caragiale îl declară la oficiul stării civile, recunoscându-
și fiul. Mateiu Caragiale va fi de altfel, singurul dintre copii car va moșteni geniul literar al 
tatălui său. El va da literaturii române, romanul Craii de curtea veche. 
 
                              I.6. Titu Maiorescu-  Despre  Comediile d-lui I.L. Caragiale 
 
          1885 este anul în care Caragiale funcționează ca profesor suplinitor de limba română la 
Liceul "Sf. Gheorghe" din București. În iunie 1885, și-a început seria 
articolelor literare și politice la "Voința națională", ziar condus de Alexandru D. Xenopol, iar 
la 8 aprilie 1885, a avut loc reprezentația comediei D-ale Carnavalului, premiată la 25 
ianuarie 1886, și fluierată la premieră. 
          A colaborat cu articole politice și literare la ziarul junimist, "Constituționalul", sub 
semnătura C. și cu pseudonimele Falstaff, Zoil, Nastratin și Hans. 
          În același an, 1885, Titu Maiorescu sesizează din nou o confuzie în mișcarea de idei 
asupra literaturii. Comediile lui Caragiale avuseseră parte de o rea primire într-un număr de 
publicații ale vremii, care acuză producțiile dramaturgului de imoralitate. Evident, Maiorescu 
nu poate lăsa confuzia să dăinuie și intervine prompt, punând energic lucrurile la punct în 
studiul Comediile d-lui I.L. Caragiale.  
         Scriind despre Comediile d-lui I. L. Caragiale și referindu-se la tipologie, Titu 
Maiorescu îl apără pe marele scriitor de acuzația de imoralitate: "Există aceste tipuri în lumea 
nostră? (...) Dacă sunt, atunci de la autorul dramatic trebuie să cerem numai ca să ni le 
prezinte în mod artistic".(...) "Lucrarea d-lui Caragiale este originală, comediile sale pun pe 
scenă câteva tipuri din viața noastră socială de astăzi și le dezvoltă cu semnele lor 
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caracteristice, cu deprinderile lor, cu expresiile lor, cu tot aparatul înfățișării lor în situațiile 
anume alese de autor"21. 
        Titu Maiorescu reia un principiu estetic lămurit în O cercetare critică... (primatul 
esteticului asupra ideologicului) și evidențiază strălucit alte două: autonomia esteticului și 
gratuitatea operei artistice. Primul vizează caracterul ficțional al operei de artă care nu poate 
și nu trebuie să fie evaluată cu criterii străine specificului ei. Cel de al doilea, indică absența 
oricărei finalități practice a produsului artistic: principiul artă pentru artă. 
        De asemenea, în studiul său, Maiorescu precizează faptul că societatea, împreună cu 
opinia publică, consideră drept trăsătură caracteristică a comediilor lui Caragiale trivialitatea, 
însă argumentele şi comparaţiile aduse pe parcursul articolului au întemeiat concluzia că în 
lumea artei nu poate fi vorba de „trivial”, ci fiecare scriitor are dreptul său literar 
incontestabil:  
       "…O noapte furtunoasă, Conul Leonida faţă cu reacţiunea, O scrisoare pierdută, D-
ale carnavalului – cine din cei ce se duc la teatrul român nu a văzut una sau alta din aceste 
comedii? Mulţi cunosc pe cea dintăi, mai toţi pe cea de-a treia şi câţiva pe celelalte. De 
meritat toate merită să fie cunoscute şi, după părerea noastră, lăudate – toate fără excepţie. 
          Publicul primelor reprezentări a judecat altfel. Scrisoarea pierdută a avut un succes 
mare; şi Noaptea furtunoasă a avut succes; dar Conul Leonida, jucat pe o scenă de a doua 
mână, nu a plăcut; şi D-ale carnavalului a fost fluierată. Foarte bine!… 
       … Conul Leonida citeşte jurnale, explică nevestei sale esenţa republicei cum o pricepe 
el, valoarea lui "Galibardi" şi teoria halucinaţiilor. Jupân Dumitrache, cherestegiul, caută 
să înţeleagă în convorbiri cu Ipistatul. Nae Ipingescu ce este "sufragiul universal", este 
pătruns de demnitatea gardei civice şi primeşte de la Rică Venturiano desluşiri asupra 
suveranităţii poporului; iar cocoana Veta îşi cântă amorul "într-un moment de fericire şi 
printr-o perlă de iubire". Candidatul de la percepţie vrea să scape de dureri după sistemul 
lui Mattei; Miţa Baston jură pe "statua" Libertăţii din Ploieşti şi Ipistatul Carnavalului pune 
un "potrabac" cu muzică la "lotărie".  Ziaristul Nae Caţavencu şi advocatul Farfuridi fac 
discursuri electorale asupra progresului economic şi revizuirii constituţionale; Dandanache 
îşi susţine dreptul la deputăţie prin tradiţia de la "patruzsopt", iar poliţaiul Ghiţă este un 
element principal pentru alegerea  "curat constituţională". Adevăratul om onest este simplul 
"Cetăţean" alegător, care este totdeauna "turmentat". 
         Printre aceste figuri, cu straniul lor vestmânt de aparenţa unei culturi superioare, se 
agită pornirile şi pasiunile omeneşti, deşertăciunea, iubirea, goana după câştig şi mai ales 
exploatarea celor mărginiţi, cu ajutorul frazelor declamatorii neînţelese – unul din semnele 
caracteristice ale epocei noastre. 
         "Ce lume, ce lume!" zice prefectul Tipătescu, şi aşa zicem şi noi când prindem de veste 
că este înadevăr o parte a lumii reale ce ni se desfăşură astfel înaintea ochilor. 
         În acest caleidoscop de figuri, înlănţuite în vorbele şi faptele lor spre efecte de scenă cu 
multă cunoştinţă a artei dramatice, d. Caragiale ne arată realitatea din partea ei comică. 
Dar uşor se poate întrevedea prin această realitate elementul mai adânc şi serios, care este 
nedezlipit de viaţa omenească în toată înfăţişarea ei, precum în genere îndărătul oricărei 
comedii se ascunde o tragedie…"22  
         Venind în întâmpinarea lui Caragiale, Maiorescu a fost de părere că este necesar să 
eludeze fondul de realitate al artei, ce devine "ficțiune artistică", prilej de a ne înălța "în 
lumea ficțiunii ideale". 
         Aceste două studii maioresciene au spulberat o bună parte a confuziilor epocii, au 
statuat principiile estetice și au creat temeiurile pentru o critică literară avizată, asupra 
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specificității artistice a opera literare. O bună parte a criticii literare a secolului al XX-lea, va 
urma această direcție. 
          Titu Maiorescu publică în numărul din septembrie 1885, al "Convorbirilor literare", 
studiul Comediile d-lui I.L. Caragiale. 
           În 1888, vede lumina tiparului volumul  Teatru de I.L. Caragiale. Volumul, prefațat de 
Titu Maiorescu, cu studiul Comediile d-lui I. L. Caragiale, cuprinde: O noapte furtunoasă, 
Conu Leonida față cu reacțiunea, O scrisoare pierdută și D-ale Carnavalului. 
          Titu Maiorescu, ministrul Instrucțiunii Publice, ocupându-se de problema schimbării 
conducerii Teatrului Național, la 2 iulie 1888, l-a numit pe Caragiale, Director al Teatrului 
Național din București: „Director al primului nostru teatru va fi tânărul dramaturg I. L. 
Caragiale” (Titu Maiorescu).  
         "O simplă întâmplare face ca, în 1888, Caragiale să fie numit directorul Teatrului 
Național din București. Nimic mai potrivit pentru autorul Scrisorii pierdute.  În această 
calitate, ia inițiative îndrăznețe, ca, de exemplu, promovarea literaturii originale sau 
instruirea actorilor. Însă inițiativele lui nu se bucură de concursul oficialității. Obișnuită cu 
tradiția frivolă a vechilor repertorii și a semidoctismului actorilor, cârmuirea se grăbește să-
i impună lui Caragiale să-și dea demisia, înainte de a se fi încheiat stagiunea 1888-1889."23 
        La întrebarea "Dar de ce Caragiale nu a izbutit să conducă teatrul mai puțin decât o 
stagiune?", ne  răspunde criticul și istoricul literar, Liviu Călin:  "Există în acest sens un 
document, o scrisoare datată 1888, august 22, care a circulat în foi volante (...) Din această 
scrisoare, adresată celor care în presă pregăteau o cabală donquijotescă, împotriva lui 
Caragiale, reiese că noul director fusese numit să conducă o instituție unde de multă vreme, 
fondurile deviau în sertare particulare, iar actorii și administrația în general, funcționau 
haotic. Măsurile luate atunci ne apar astăzi, cu totul salutare, Caragiale fiind pentru noi, un 
exemplu de probitate și devotement, din păcate, însușiri considerate de oficialitatea vremii, 
ca reprobabile. (...) Această dăruire la care se asocia și dorința lucidă «să întrebuințeze mai 
bine ca în trecut, niște talente marcante, ce până acuma, stăteau cam prea ascunse în umbra 
rolelor de a doua mână» nu putea mulțumi oficialitatea culturală a vremii."24  
         În septembrie 1888, organizează reprezentațiile teatrale de la Sinaia, în cinstea 
principelui de Walles, viitorul Eduard VII și primește decorația "Steaua României", în gradul 
de cavaler. 
         În vârstă de numai 36 de ani, a deschis stagiunea, la 1 octombrie 1888, 
cu comedia Manevrele de toamnă, o localizare făcută de Paul Gusty, în care interpreții au 
obținut succese remarcabile.  
         Nefiind sprijinit de câțiva mari actori dramatici ai timpului (Aristizza 
Romanescu, Grigore Manoilescu și Constantin Nottara) și „sabotat” de unele ziare 
bucureștene, Caragiale s-a văzut nevoit să demisioneze la 5 mai 1889, înainte de începerea 
stagiunii următoare, după ce dovedise, totuși, evidente resurse de organizator și o nebănuită 
energie. 
          La 7–8 ianuarie 1889 s-a căsătorit cu Alexandrina Burelly, fiica actorului Gaetano 
Burelly. Din această căsătorie vor rezulta mai întâi două fete: Ioana (n. 24 octombrie 1889) și 
Agatha (n. 10 noiembrie 1890), care se sting de timpuriu din cauza tusei convulsive sau a 
difteriei (la 15 iunie respectiv 24 martie 1891). La 3 iulie 1893 i se naște un fiu, Luca Ion și 
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Ecaterina (Tușchi), născută la 30 mai 1894, pe care o va boteza la Biserica Banului, din 
Buzău, după stabilirea dramaturgului în localitate. 
           La 15 iunie 1889 se stingea la București, Mihail Eminescu. Două note,  În Nirvana și  
Ironie sunt articolele în care Caragiale nu s-a sfiit să denunțe orânduirea societății 
contemporane, principala vinovată de moartea prematură a confratelui său. 
          Intră alături de: Maiorescu, Th. Rosetti, I.C. Negruzzi, N. Mandrea, A. Chibici 
Râvneanu, dr. Neagoe, M. Brănescu și N. Săveanu, în comitetul pentru ridicarea 
monumentului pentru marele poet. 
 
                                      I.7.Premiera Dramei Năpasta"  
 
           În numărul din 18 decembrie 1889, ziarul "Românul" anunţa că I. L. Caragiale a 
terminat o piesă nouă, intitulată  Năpasta. În numărul pe ianuarie 1890, revista "Convorbiri 
literare" publică această piesă în două acte. Cu drama Năpasta, apărută în 1890, se încheie 
seria marilor creații dramatice ale lui I.L. Caragiale.  
           La scurt timp după premieră, piesa apare în volum la Editura Haiman, cu aceeași 
dedicaţie din "Convorbiri literare": "D-nei Ana T. Maiorescu" (soția lui Titu Maiorescu, Ana 
Rosetti).  
           La începutul lunii mai, Caragiale pleacă la Iaşi pentru a pregăti spectacolul cu piesa 
Năpasta. 
         Premiera a avut loc pe 11 mai 1890. În distribuție: Aristizza Romanescu, Grigore 
Manolescu, Gh. Cîrjă. La Iași, spectacolul s-a reluat în 1894 și 1899, apoi a dispărut complet 
de pe afișe, așa încât, după cum a remarcat Şerban Cioculescu, piesa nu a mai fost jucată până 
la sfârșitul primului război mondial. 
         În epocă, printre susţinătorii dramei se numără G. Ionescu-Gion şi tânărul critic şi 
istoric Nicolae Iorga, care, la 19 ani, debutează cu o cronică favorabilă în ziarul lui Gh. Panu, 
"Lupta" din 18 februarie 1890. Caragiale i-a trimis un exemplar din Năpasta, cu următoarea 
dedicație: "Criticului inteligent și conștiincios care a binevoit, ca om rar ce este, întâi să 
citească Năpasta și să gândească asupra ei, și apoi s-o critice." 
        Se poate afirma că "Năpasta" a fost prima piesă românească jucată într-o limbă străină. 
        La data de 30 decembrie 1895 s-a jucat la Cernăuţi, tradusă în limba germană de Adolf 
Last. Aceeași traducere a stat și la baza spectacolelor de la Berlin și de la Leipzig, din anul 
1902, pe afiş apărând însă titlul Anca. Un an mai târziu,  Năpasta se va juca la Budapesta, în 
limba maghiară, iar în anul 1918 la Magdeburg, în traducerea lui Mite Kremnitz. 
           În anii activității sale la "Convorbiri", I.L. Caragiale  a admirat-o pe Mite 
Kremnitz (cumnata lui Maiorescu), care a și tradus mai multe texte din Caragiale, în vederea 
publicării antologiei de literatură română în Germania.  
         În același an, C.D. Gherea publică în Studii critice  (I), valoroasa sinteză asupra 
teatrului lui I.L. Caragiale. 
         Un an mai târziu, în ședința Academiei, din 14 aprilie 1891, lui Caragiale i-a fost 
refuzat premiul care de fapt, i se cuvenea, "prezentând spre încununare comediile și drama 
Năpasta", după cum precizează Șerban Cioculescu.   
         Atunci, raportor a fost B.P. Hașdeu care, se știe, era un adversar înverșunat al lui Titu 
Maiorescu ca "spiritus rector" al Junimii. Comediile sale au fost învinuite de "imoralitate și 
tendințe antinaționale" iar autorul lor "arată societatea românească ca tipul unei societăți 
corupte, fără nici o tendință morală și înaltă", aceste cuvinte aparținând ministrului liberal- 
Dimitrie Sturdza. 
 
 
 



 
 
 

I.8. Caragiale împotriva lui Titu Maiorescu 
 
         Caragiale a avut patima "gâlcevii", și-a întunecat relațiile până și cu oamenii pe care i-a 
iubit și prețuit cel mai mult: Eminescu și Titu Maiorescu. 
         Pe Titi Maiorescu, care de fapt, l-a propulsat la Junimea și în lumea literară, cu 
autoritatea-i de necontestat, l-a acuzat de lucruri deosebit de grave.  
         "Neamțul" nu-l va ierta niciodată pe "grec"  (adică pe Caragiale, numit astfel de la 
ascendența sa levantină). "Noi suntem o țară de mixturi", avea să-i scrie la 6/18 noiembrie 
1895, Titu Maiorescu lui Duiliu Zamfirescu: "Parcă presiunea vremurilor grele din trecut, a 
produs în chimia sufletească îmbinări de elemente, care în atmosfera mai degajată a culturii 
occidentale, se arată incompatibile. Fanfaroni, zgâiați, toți cu inima duioasă (răposatul Nicu 
Catargiu) entuziaști de artă și canalii (Caragiale) etc." 
          În cartea  Opera vieții. O biografie a lui I.L. Caragiale, criticul şi istoricul literar, Marin 
Bucur obiectează:  "Că îi critica pe junimiști25 era de așteptat; dar a vorbi de «măscăricii 
lor» și de «grămătici», de «micii scandalagii» «a la Take Ionescu» (șeful venerat de mai 
târziu al conservatorilor democrați), Filipescu, Boldescu, lovind în Timpul, Epoca, Adevărul, 
în Lahovari ca și în C. Mille, în Titu Maiorescu, indirect și direct în toți junimiștii, îl așază pe 
Caragiale într-o lumină defavorabilă, riscată"26.  
            La 9 mai 1892, Caragiale a prezentat la Ateneu, o conferință cu titlul "Gaște și gâște 
literare", apoi, "Două vorbe curente, prostie și inteligență", o altă conferință ținută la clubul 
muncitoresc, împotriva Junimii, determinând astfel, ruptura cu Titu Maiorescu și încetarea 
colaborării la "Convorbiri literare".  
        În cartea "Viața lui I.L.Caragiale", Șerban Cioculescu,  caragialeolog, critic și istoric 
literar român, consideră ieșirea lui Caragiale împotriva lui Maiorescu, la Clubul socialist, 
"deplasată și fără efect": "Ura lui împotriva vechilor prieteni literari devine obsesivă. În 
primăvara anului viitor, probabil din îndemnul lui Anton Bacalbașa, primul redactor de la 
«Moftul român», anunță o conferință la Clubul muncitoresc, cu subiectul «un basm 
oriental». Amânându-se cu o săptămână,  la 16 mai, se schimbă și subiectul conferinței, în 
«două vorbe curente». Aceste vorbe curente (...) sunt: «Prostie și inteligență».  Caragiale 
definește prostia prin lupta «împotriva unei rezistențe naturale mai presus de forțele noastre 
intelectuale», iar inteligența, prin echilibrul dintre cele două puteri.  Ca exemplu de prostie, 
dă pe un profesor universitar «care-ți predă un curs de logică veche, de care râd și copiii...»  
Redactorul n-a explicat că a fost vorba de Titu Maiorescu. În schimb, țăranul, cu vorbirea 
simplă, dar nimerită, dă semn de inteligență. Mai departe, vorbitorul caută să aducă ideile 
pe teren social, relevând foloasele instrucției pentru rectificarea prostiei, combătând 
învățământul de clasă, privilegiu al unei categorii sociale, și preconizând instrucția pentru 
toți, în scopul recrutării conducătorilor dintr-o masă instruită. De bună seamă, ieșirea lui 
Caragiale împotriva lui Maiorescu, la Clubul socialist, este deplasată și fără efect, 
rămânând mai neînțeleasă decât înaintea auditorilor de la Ateneu.  
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         Peste câțiva ani, colaborând la ziarul conservator «Epoca», fostul junimist ajunge să 
regrete că s-a desfăcut de Maiorescu. În câte un articol, cu obiectivitate, dar nu și fără 
calcul, scoate în evidență marile calități ale criticului și îl pune pe primul plan al culturii 
noastre, alături de Hașdeu."27 
       Un gazetar buzoian scria în Liberalul din 7 februarie1895: "Domnia-sa a demonstrat că 
oamenii cei mai celebri, cei mai iluștri, căpitanii cei mai mari, n-au putut și nici nu pot scăpa 
de acest microb ce se numește microbul prostiei, așa că mulți proști au rămas cu gurile 
căscate când au aflat că și ei își dau mâna câteodată cu celebritatea. Viind vorba despre 
poeți, adică nu a venit, fiindcă D-lui a adus-o (Caragiale), a arătat că cel mai mare poet al 
nostru a fost Eminescu și că acum toți poeții noștri fac numai prostii, fiind cuprinși de o 
boală numită Eminescită purulentă, ceea ce a dat de lucru D-lor medici de aici să-și sfărâme 
capetele căutând să descopere un virus pentru această boală".  
       Tot la Buzău, la 15 martie 1896, a prezentat conferința "Prostie", "în fața unei colosale 
adunări". 
          Nu mai puțin revelatoare, în această direcție, a fost și părerea lui Duiliu Zamfirescu. El 
credea că spiritul malițios al lui Caragiale față de lucrările unor confrați, citite la Junimea ar 
fi putut fi trecute cu vederea grație „marii lui inteligențe”. Dramaturgul era „o fire atât de 
fantastică și de muncită, în care arama și diamantul sunt legate împreună spre a da iluzia 
unui inel ducal”  
           "Pentru unii scriitori «distinși» ca «Duiliu Zamfirescu», el e întruparea vulgarității. Pe 
feciorul de arendaș cu pretenții aristocratice îl vexase acel «Mă Duilă» cu care dramaturgul 
îi stricase ținta diplomatică"28, afirmă George Călinescu, în "Istoria literaturii române de la 
origini până în prezent".  
         La 18 noiembrie 1895, Petre P. Negulescu i-a scris lui Simion Mehedinți că a obținut de 
la Titu Maiorescu să se ceară colaborarea lui Caragiale la "Convorbiri literare", fără reluarea 
însă a relațiilor personale între critic și autorul articolului Două note.  
         Caragiale aflat la Berlin, a reluat legătura cu Titu Maiorescu abia la 15 februarie 1908,   
de ziua de naștere a lui Maiorescu, trimițându-i o călduroasă telegramă: „Din toată inima ca 
pe frumoasele vremi ale tinereții un bătrân școlar urează ilustrului învățător la mulți ani cu 
sănătate și veselie. Trăiască Maiorescu! Caragiale!”29 
         La răspunsul de mulțumire, Caragiale a replicat cu o altă urare: „Bătrânul școlar este 
fericit că o pornire din inimă i-a fost întâmpinată cu atâta grație din partea ilustrului și 
totdeauna neuitatului învățător. Încă o dată, la mulți ani, cu sănătate și veselie, trăiască Titu 
Maiorescu!”30 
         Fără să fi reușit o reluare a colaborării la "Convorbiri literare", conștient de locul uriaș 
deținut în cultura noastră de prestigioasa revistă ieșeană, Caragiale a încercat în anul următor 
(1909) "o nouă și ultimă expresie a unei «mea culpa»", după cum spune Șerban Cioculescu: 
          "Un școlar puțin însemnat, care a știut mai mult să te supere decât să se folosească de 
învățăturile dumitale, își permite, cu tot respectul, a-ți trimite din depărtare urarea sa 
cordială: Să trăiască ilustrul nostru profesor Titu Maiorescu întru mulți ani, sănătos, 
cuminte și vesel! așa cum din tinerețe îl știe bătrânul școlar,  I. L. Caragiale"31 
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         Maiorescu consimțise în aceste împrejurări doar o reluare a relațiilor literare, nu și a 
celor personale, cu cel care îl insultase. Despre aceste manifestări ale lui Caragiale, Titu 
Maiorescu a relevat într-o scrisoare către Duiliu Zamfirescu, simbioza interesantă dintre o 
mare inteligență și nestatornicia unui caracter dificil și imprevizibil: "Știu cu câtă minte 
cumpătată și bună ai trecut peste legitima revoltă ce te cuprindea de aroganța lui Caragiale 
în observările lui literare, uneori nemeritate ca fond, adesea exagerate și mai totdeauna 
nechibzuite. (...) Și de altă parte convingerea ce o am despre Caragiale este că are una din  
cele mai vioaie inteligențe ce le poate produce natura, electric, bună memorie, momente în 
care această extraordinară vibratilitate celulară a materiei cenușii din creieri îl scoate mai 
presus de el însuși și-l face capabil de scrieri literare de mare valoare. Din cauza acestei 
părți a lui eu închid ochii la toate celelalte, pe care însă le cunosc. Adică știu caracterul lui." 
(Titu Maiorescu, Scris 2, București, 8/20 oct. 1889)32 
          În 1892, apare volumul cu nuvelele: "Păcat", "O făclie de Paște" și "Om cu noroc". 
          În iarna anului 1892-1893, Caragiale trece printr-o mare încercare sufletească: îi sunt 
răpuse de tuse convulsivă, cele două fetițe, Ioana și Agatha.  
         Iată cum descrie Duiliu Zamfirescu întâlnirea lui cu Caragiale, după tragicul eveniment, 
într-o scrisoare adresată lui Titu Maiorescu și publicată de Emanoil Bucuța, în 1937: "Vream 
să spui că l-am întâlnit astă-iarnă, după ce-i muriseră copilașii, sărmanul (...) în poarta 
Ministerului de Externe, și nu l-oi uita niciodată din cauza felului cum era răsfrânt gulerul 
paltonului, a căciulii de imitație de astrahan, din care ieșea cleiul, a ochilor miopi pe care-i 
supăra frigul, a modului cum mi-a zis «ce mai faci, mă Duilă?» Era o așa trivială 
desnădejduire în bietul om, încât mi-am zis: Haiti, a zburat păsărica și a rămas numai 
cloșcăria". 
         Frica de a nu-și contamina copiii de microbi, după pierderea celor două fetițe,  îl va 
determina să nu-i mai dea la școală nici pe Luky, nici pe Tușchi. 
         Cella Delavrancea descrie în amănunt această stare morbidă a dramaturgului: "Copiii 
lui n-au fost niciodată la școală din pricina fricii de microbi și contagiune. Învățau acasă, ba 
de unele, ba de altele. Erau deștepți, înzestrați cu o memorie extraordinară. Citeau o poezie 
o dată și o știau pe dinafară. Părinții lor erau mândri de ei, îi răsfățau și le dezvoltau simțul 
artistic."33  
         În ianuarie 1893, împreună cu Anton Bacalbașa, Caragiale a înființat  revista 
umoristică "Moftul român", subintitulată polemic „Revista spiritistă națională, organ pentru 
răspândirea științelor oculte în Dacia Traiană”.  
         Începând cu numărul 11, revista a devenit ilustrată, publicând caricaturi, iar prin 
publicarea unora dintre cele mai valoroase schițe caragialești, "Moftul român" s-a dovedit și 
un organ literar. Cu unele întreruperi, revista a apărut până în anul 1902 și a avut numeroși 
colaboratori: Emil Gârleanu, I.Al. Brătescu-Voinești, Alexandru Cazaban ș.a.  
         Când Slavici și Coșbuc au început publicarea revistei "Vatra" (1894), Caragiale s-a aflat 
printre principalii colaboratori. 
                                        I.9. Caragiale "comersant" la Buzău 
 
         În toamna anului  1894, I.L. Caragiale ajunsese plin de speranțe la Buzău, unde 
concesionă restaurantul gării. 
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          "Din 1893, după ce cu câțiva ani mai-nainte, obținuse numirea ca director al Teatrului 
Național (...), Caragiale începe răsunătoarea serie a inițiativelor sale comerciale, în 
București și la Buzău, unde ia în antrepriză, restaurantul gării"34.   
          În "Istoria literaturii române de la origini și până în prezent", G. Călinescu marchează 
și el aceste momente din viața marelui dramaturg: "Lui Caragiale îi veni gustul, având drept 
pildă de la Dobrogeanu Gherea, să se apuce de negustorie. Ipostaza asta a fost privită de 
contemporani ca foarte nepotrivită cu demnitatea unui scriitor. (...) Desigur că la mijloc au 
fost nevoia și poate dorința de a scandaliza și mustra în chipul acesta societatea". De altfel, 
"dramaturgul are în ascendența sa, negustori de bumbac și băcănii". (...) În 1893 Caragiale 
e berar, în asociație cu un Mihalcea, în Gabroveni. Localul pe care-l văzu cineva în 
februarie 1894, era un fel de pivniță a lui Auerbach, în mijlocul căreia la o masă, în picioare, 
Caragiale, cu o căciulă țurcănească  pe cap, afectând o mare încordare profesională, 
împărțea ordine («un șnit aici!») și saluta în dreapta și în stânga. Evident, veneau mulți 
publiciști, curioși să-l vadă pe maestru. Caragiale, în negustor civilizat, «cultiva» pe clienți 
trecând de la masă la masă. Treaba nu merse.  (...) Dintr-un reportaj local, rezultă că ar fi 
avut o «prăvălie  în strada Doamnei», în București, «ca să pot trăi și eu». În august 1894, un 
creditor obținea hotărârea de scoaterea mobilelor sale la licitație pe Piața tribunalului. O 
nouă berărie «Bene Bibenti» pe strada Șelari își închise obloanele în 1895 când, pe toamnă, 
Caragiale luă concesiunea restaurantului gării Buzău, pe care n-o ținu decât un an, căci nu 
era fructuoasă. Dramaturgul are aerul a spune că face negustorie că nu e bună țara («Țară e 
asta, măi Costache?») și nu hrănește pe literat. În fond, meseria îi place, întâi fiindcă 
scandalizează  opinia publică și-l pune în postura de Cănuță om sucit, apoi  pentru că prin 
ea, se află mereu în mijlocul societății. (...) Caragiale are instinctiv oroare de solitudine."35 
          În noiembrie 1894, Caragiale era la Buzău iar în presa locală, evenimentul era astfel 
comentat: "Amintim cu deosebită plăcere că D-nul I.L. Caragiale, distinsul nostru autor 
dramatic, a luat în întreprindere, restaurantul din gara Buzău, cu începere de la 15 
noiembrie, anul acesta. Ne place să credem că toți cei care vor vizita acest restaurant, vor 
rămâne mulțumiți, nu numai de excelentele mâncări pe care oricând le pot găsi acolo, dar și 
de fericita ocaziune de a fi în contact cu neîntrecutul autor al pieselor O scrisoare pierdută, 
O noapte furtunoasă, Năpasta, D-ale carnavalului. Mai înainte de orice, cât de prețios lupta 
pentru existență."36 
          Anton Bacabașa anunța în 1893, într-un articol din "Adevărul",  înmormântarea literară  
a lui I.L. Caragiale, iar tânărul Raicu Ionescu – Rion interpreta această experiență insolită, ca 
pe un gest de dezerțiune profesională:   
          "În țara noastră, nu de mult, s-a întâmplat un fapt foarte interesant. Unul din cei mai 
de frunte scriitori ai noștri, unul din observatorii cei mai fini ai societății românești, s-a lăsat 
de literatură și s-a apucat de negustorie. Acesta e cazul lui Caragiale (...). L-am văzut în 
berăria lui. Nimic nu-mi arăta pe autorul Nopții furtunoase, printre chelnerii care împărțeau 
bere și cârnați cu hrean. Un prieten mi l-a arătat. În timpul cât am stat acolo, un bețiv striga 
mereu (...) și artistul nostru, scepticul-blazatul Caragiale, luă pe bețiv de umeri, îi zâmbi 
prietenește, îi dădu o halbă de bere și îl liniști."37   
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          Un asemenea episod nu putea decât să stârnească indignarea colaboratorului său, de la 
"Moftul român", care, în "Adevărul literar" din 15 noiembrie  1893, semnează un adevărat act 
de acuzare a oligarhiei stăpânitoare: "Se căpătuiesc în țara asta sumedeie de stâlpi ai 
ignoranței, o droaie de certați cu gramatica și divorțați de talent. Toate nulitățile aduse ca 
un potop de țânțari de prin bălțile mucegăite unde se bălăcesc târâtoarele și-au găsit un colț 
de adăpost în milostenia blajinului buget. Caragiale însă n-a putut trăi în atmosfera asta de 
slugi și sugarnici". 
         Cella Delavrancea scrie în cartea Dintr-un secol de viață: "Se  bea mult la berăria lui 
Caragiale, dar se plătea puțin, și numeroși erau cei care spuneau: «la revedere, nene 
Iancule», fără să achite consumația"38.   
         La 8 septembrie 1895, când încă era la Buzău, Caragiale se înscrie în Partidul radical al 
lui Gheorghe Panu. 
           Afacerea cu Buzăul reprezenta pentru Caragiale "o încercare, o încropire de 
chiverniseală la mare ananghie", după cum comentează Marin Bucur. 
            În noiembrie 1895, Caragiale va abandona restaurantul gării din Buzău, "plătind cu un 
pian, o bibliotecă și un șifonier scoase la licitație, în grădina publică, pe creditorul I. 
Goldfeld." 39 
         Tribunalul din Buzău îl va urmări, de asemenea, pentru polițele neachitate creditorilor 
săi. Veșnic pe drumuri, în căutarea "norocului", Caragiale a stârnit compasiunea unora 
precum Scipione Bădescu, în articolul "Bietul Caragiale", publicat în Jurnalul din 15 martie 
1895: "Bietul Caragiale! Să fii cel mai bun scriitor al țării și negustor la Buzău, să n-ai la 
timp 200 lei pentru a achita polița (...) asta e desigur cea mai genială ironie a soartei"40. 
         Omul de încredere al lui Caragiale în respectiva afacere și care se ocupa de 
aprovizionarea resturantului, era tatăl viitorului ministru al Culturii, din anii premergători 
Revoluției din decembrie 1989, prof. univ. Suzana Gâdea și avea la data respectivă, 19 ani. 
        Când I.L. Caragiale concesiona, împreună cu Teodor Duțescu-Duță, cumnatul său, 
restaurantul Gării Buzău, avea vârsta de 42 de ani.  
          În restaurantul gării din Buzău, l-a cunoscut și pe Leonida Condeescu, primarul 
Mizilului, localitate ce aparținea pe atunci, județului Buzău. Leonida Condeescu avea să se 
sinucidă la 8 ianuarie 1906, aruncându-se în fața trenului.  Caragiale l-a imortalizat pe "bunul 
său amic" în schița O zi solemnă, publicată în "Universul" din 21 aprilie 1900. 
          Leonida Condeescu nu este deci un personaj imaginar sau "un nume de împrumut", el 
chiar a fost, cum arată și Caragiale de altfel, primar al Mizilului, deși în pofida evidențelor, 
unii l-au considerat "prototipul eroului principal din Conu Leonida față cu reacțiunea41 
          Leonida Condeescu n-a fost doar o figură pitorească, interesantă, din moment ce 
Caragiale și l-a apropiat, ci, ca reprezentant al Partidului conservator, era un orgolios care "s-
a frământat până la ridicol, pentru propășirea urbei sale, Mizil".  

                                                                                                                                                                                         
 
38 Cella Delavrancea, Dintr-un secol de viață, București, Ed. Eminescu, 1987, p.32 
 
39  Emil Niculescu, Tot despre Caragiale, în I.L. Caragiale și Buzăul, Biblioteca județeană V. Voiculescu, 
Buzău, 1995, p.48 
 
40 Scipione Bădescu, "Bietul Caragiale", Jurnalul, nr.105, 15 martie 1895, p.2 
 
41 Andi, B., Ion Luca Caragiale, în "Flamura Prahovei", seria a II-a, anul XX, Nr.4659, 5 februarie 1967, p.2 
 



         "Oprirea «berlinezului» în gara Mizil a fost o realitate, iar staționarea aici a 
Regimentului 32 Mircea, despre care vorbește Caragiale în schița amintită,  a constituit o 
problemă majoră electorală miziliană pentru partidele care-și disputau conducerea orașului. 
           Partidul conservator, pentru a îmbunătăți viața economică și a ridicat prestigiul 
administrativ al Mizilului, a înființat aici, ca surplus de contingent, Regimentul 32 Mircea. 
           Din cauza unor inconveniente reale însă, el a fost mutat la Ploiești"42.  
           Se știe, Leonida Condeescu va ajunge în audiență și la regele Carol, pentru a se repara 
această mare nedreptate făcută urbei al cărei primar era. 
           În ultimul său primariat care se încheie în februarie 1901, o comisie de anchetă, format 
din liberali, îl trimite în fața instanței pentru proasta administrare a veniturilor primăriei.  
          Procesul s-a judecat la Buzău, în aprilie 1902, iar gazeta "Vocea Buzăului" scria că 
"Tot ce i s-ar imputa lui Leonida Condeescu este o ardoare, o nerăbdare de a-și servi orașul 
ce-l alesese ca administrator"43. 
          Simpatia lui Caragiale pentru "amicul" Condeescu,  a mai avut și un alt substrat. 
Fratele poetului Mihai Eminescu, căpitanul Matei Eminovici, dn regimental 32 Mircea, care 
staționa la Mizil, a avut, ca a doua soție, pe Ana Condeescu, sora lui Leonida.  
          La una din sindrofiile date de Leonida Condeescu, după alegerea sa ca primar, a luat 
parte și Caragiale. "Cu această ocazie, Leonida, luând de mână pe cei doi copii ai sorei sale, 
Ana Eminovici, i-a prezentat dramaturgului drept nepoții marelui Eminescu"44.   
          Preotul și istoricul Gabriel Cocora scrie că: "Prietenia cu Bazil Iorgulescu, această 
figură de seamă, a învățământului buzoian și primul cercetător al tecutului istoric al 
județului și orașului Buzău, a fost subliniată în presă chiar de Caragiale, recunoscându-i cu 
acest prilej, un merit deosebit în dezvoltarea vieții culturale a orașului. Publicând în  «Epoca 
Literară» al cărui director era, discursul inedit ținut în 1825 de Chesarie, la instalarea sa ca 
episcop al Buzăului, I.L. Caragiale sublinia că datora acest document «amicului nostru, dl. 
B. Iorgulescu, directorul lliceului din Buzău și al bibliotecii de acolo înființată, grație 
stăruințelor neobosite ale acestui merituos și inteligent bibliofil»"45 
         Deși n-a stat la Buzău decât un singur an, în pofida faptului că-l urmăreau creditorii, 
marele dramaturg s-a integrat în viața spirituală a urbei și aici, va ține cel mai probabil, tot la 
îndemnul lui Bazil Iorgulescu, prima sa conferință, la 3 februarie 1895. 
         Inițial, a vrut să vorbească despre "Tehnica poeziei", dar schimbă intempestiv tema, 
vorbind despre "Cauzele prostiei omenești". Cu acest prilej, afirmă Gabriel Cocora, "pe lângă 
exemplele comice și malițioase apropouri la adresa unor poeți contemporani, I.L. Caragiale 
a făcut și interesanta mărturie că cel mai mare poet al nostru este Mihai Eminescu"46.   
         Din 1895 și până în 1899,  a colaborat la revistele: "Gazeta 
poporului", "Epoca", "Drapelul", "Povestea vorbei", "Lumea veche", "Adevărul", "Foaie 
interesantă", "Literatură și artă românească", "Pagini literare".  
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         Tot în perioada când era "comersant" la Buzău, Caragiale atacă și de cealaltă parte a 
baricadei, respectiv, pe Alexandru Marghiloman, pe care îl face "mitocanul boierit". 
          De altfel, exact în perioada când Caragiale era la Buzău, Alexandru Marghiloman își 
înălța celebra sa vilă "Albatros", a cărei inaugurare va avea loc în 1897. 
          La 8/20 septembrie 1895, Caragiale îi adresează din Buzău, lui Gh. Panu, o cerere de 
înscriere în "clubul radical". Marin Bucur, în cartea sa, Opera vieții, O biografie a lui I.L. 
Caragiale, consemnează: "Gheorghe Panu mai avea un candidat: pe B.P. Hașdeu. Primirea 
celor două personaje se făcu a doua zi. Hașdeu era chiar de față și se arată foarte emoționat, 
notează cu maliție, autorul, de parcă nu mai trecuse și pe la alte cluburi. După el, Gheorghe 
Panu anunță solicitarea distinsului literat de la Buzău, neuitând să-i proslăvească numele. 
Un Caragiale nu se găsește pe toate drumurile. I se citi scrisoarea și noul membru era uns. O 
salvă de bucurie se trase în «Jurnalul», ziar de susținere a clubului politic, al lui Panu. 
Genialul satiric, care se mulțumea a privi prin prisma unei supreme ironii oamenii și 
lucrurile, de astă dată, va lua parte activă la viața politică și va ajuta cu votul său luminat, 
cu inteligența sa scânteietoare, pe aceia pe cari îi crede mai demni și mai apți ca să conducă 
destinele țării"47.  
         Caragiale devine astfel, dintr-un observator politic lucid și incomod, un individ ce va 
lua "parte activă la viața politică". 
         Înscrierea lui Caragiale în Partidul radical al lui Gheorghe Panu, s-a datorat faptului că 
acest partid "avea în program două deziderate avansate pentru acea vreme: exproprierea și 
votul universal". 
          Dar nici aici nu stă mult pentru că "în martie 1896, îl urmează pe G. Panu în Partidul 
conservator,"48 scrie Gabriel Cocora,  în cartea sa, I.L. Caragiale și Buzăul. 
         După omul politic Caragiale, partidul conservator reprezenta la vremea respectivă, 
"interesele mai largi decât ale unei clase dominante, interesele societății întregi"49.   
          Singura acțiune demnă de remarcat a lui Caragiale în Partidul conservator, a fost 
legătura de strânsă prietenie cu Take Ionescu, ploieștean ca și el. 
          Târziu, în 1908, când "Gură de aur" își va face propriul partid, Partidul conservator- 
democrat, Caragiale îl va urma cu mare entuziasm. 
          Dar "ghidușul" dramaturg îl va trăda din nou pe omul politic Caragiale, spune Marin 
Bucur în menționata sa biografie despre I.L. Caragiale: "De prin primăvară, sunt indicii 
categorice că scriitorul își consuma năduful contra puterii scriind articole, note, parodii 
contra scenariului politic junimisto-conservator, fapt ce atestă, încă din martie (1895 n.n.) 
colaborarea lui Caragiale la Gazeta Poporului."50  
 
                     I.10. Caragiale, colaborator la "Gazeta poporului" și la "Epoca" 
  
         Nemulțumit de cum îl trataseră conservatorii-junimiști, îndeosebi după 1892, pe de o 
parte, iar pe de alta, văzând că "afacerile" îi merg tot mai prost la Buzău, s-a gândit la o 
slujbă sigură la București. Viza postul de director al "Monitorului Oficial".  
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          Când cei de la nou înființata "Gazeta poporului" i-au propus colaborarea, Caragiale a 
acceptat, dar "fără plată"; în schimb, a solicitat respectivul post. "Eu sunt în stare să mă 
măsor cu toată dinastia Göbel", zice el făcând aluzie la cei mulți și necunoscători în tainele 
tipografiei, care ocupau funcții în cadrul "Monitorului Oficial". 
        "Gazeta poporului" își propunea "distrugerea Bastiliei ciocoiești" 51 după cum se 
specifica în nr.12 din 14/26 februarie 1895, "Bastilie" alcătuită din Tacke Scwabul (Ionescu), 
Al. Lahovari, "fanariotul de la Externe", P.P. Carp- "bufonul" sau "nebunul regelui", Lascăr 
Catargiu - "ramolitul", "caraghiosul", "incultul", D.A. Laurian - "stâlpul berăriilor", Al. 
Marghiloman - "mitocanul boierit" etc. Junimiștilor li se mai spunea și "grupul pungașilor". 
         Întreaga sa colaborare la "Gazeta poporului" se va face sub nenumărate pseudonime și 
aici va publica articole precum: "Cumul ciudat", "Mină de circumstanță", "Asupra unui 
fiasco", "Feriți-vă", "Pardon", "Somnul, ca agent electoral", "Dragoste în familie", "Două 
mazete", "S-a achitat", "Julico", "S-a schimbat boierul", "Puțintică răbdare", "O epidemie" 
etc., precum și celebrul reportaj despre sinuciderea lui Odobescu. 
          "Nota dominantă a colaborării sale la «Gazeta poporului» este antijunimistă și mai 
ales, anticarpistă" scrie Șerban Cioculescu, cum este în cazul articolului "Julico": "Cum o să 
pună ei bețe în roate carului constituțional? O să-i vedeți odată! Țup! În vagon după 
cocoana de unde nici cu lopata să nu-i mai poți da jos, trenul o să plece și dv. Conservatorii, 
o să rămâneți, o să rămâneți cu gurile căscate pe peron". "Apropo de Julico, spune cu ironie 
dramaturgul, cățelușa prezicătoarei Ana, nu mârâie niciodată și face bucuros sluj la 
oricine."52  
          La "Gazeta poporului", își încheie colaborarea cu o "felicitare" de Anul Nou pentru 
"Titus Barbișonus": "Discursul cel de la Senat/ L-ai fost așa de preparat/ Că oricât ei te-au 
întrerupt/ Tu nu l-ai rupt/ Tu nu l-ai rupt/ Urez o viață boierească/ Și barbișonul să-ți 
trăiască". 53  
        După plecarea lui Caragiale de la "Gazeta poporului", încep atacurile la adresa lui Take 
Ionescu, "ciocoiul cel mai hidos" și a lui T. Maiorescu.  Glumele și șarjele ironic-hazlii ale lui 
Caragiale, despre junimiști, sunt înlocuite cu injuria și calomnia. 
          În 1896,  apare volumul Schițe ușoare care cuprinde printre altele: Un pedagog de 
școală nouă, Reformă, Bene Merenti, Statistică, Noaptea Învierii.  Cu Șt.O. Iosif, ca secretar 
de redacție, scoate la scurt timp, "Epoca literară", supliment al ziarului "Epoca". 
            În "Convorbiri critice" și în "Timpul" și-a publicat piesele de teatru.  
           A colaborat sub pseudonimele Ion și Luca la revista umoristică "Lumea veche". 
           La "Ziua" a scris articole politice și un reportaj la moartea lui Alexandru Odobescu. 
           În "Gazeta Săteanului", la 20 decembrie 1897 și 5 ianuarie 1898, apare Cănuță, om 
sucit, dedicată prietenului său, Delavrancea. O lună mai târziu, vede lumina tiparului , în 
aceeași revistă, nuvela  La hanul lui Mânjoală. La sfârșitul aceluiași an, 1898 și la începutul 
anului 1899, apar tot în "Gazeta Săteanului", cu titlul Două bilete pierdute, nuvela Două 
loturi, dedicată lui C. Dobrogeanu Gherea, și nuvela În vreme de război. 
            Ion Rotaru  declară că simțul măsurii rar obișnuit și echilibrul de o geometrie perfectă 
în compoziție și stil fac din Caragiale un realist clasic profund național și universal în același 
timp: "Acum, în 1897, Caragiale era prieten mai bun cu Gherea și totuși scria: «Criticile d-
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lui Maiorescu, oricât ar putea zice cineva astăzi că sunt gratuite sau prea primitive, au 
îndeplinit odinioară o mare misiune». Și nu ne îndoim o clipă că în următoarele șiruri 
dramaturgul și prozatorul se gândește chiar la atitudine sa din tinerețe față de Maiorescu și 
Junimea: «Multe spirite în I.L. Caragiale adevăr înzestrate s-ar fi rătăcit de-a binelea în 
noianul falsei direcțiuni de atunci sau, mai bine zis, în acea completă lipsă de direcțiune, 
dacă n-ar fi sunat cu atâta putere de la Iași semnalul acela de raliere»."(...) "Începând de 
acum înainte, adevărurile spuse de el rămân – cum arată G. Călinescu- «eterne și suave» față 
de cele spuse de alții, care sunt «confuze și triviale». Un simț al măsurii rar obișnuit, un 
echilibru de o geometrie perfectă în compoziție și stil fac din Caragiale un realist clasic 
profund național și universal în același timp. Filonul comicului și satirei tradiționale, de la 
cronicarii munteni până la Heliade, Anton Pann, Neguzzi și Alecsandri, ca și ecourile din 
literaturile străine, franceză îndeosebi, de la Molière până la Scribe, Labiche, Victorien 
Sardou sau  H. Monnier, sunt vizibile. Totul este însă perfect mistuit, încorporat organic, 
într-o operă absolut originală."54  
          În anul 1899 este numit registrator la "Regia Monopolurilor" din București. 
          A început să publice la "Lupta", "Luceafărul", "Românul", "Convorbiri"; din 
septembrie 1899 a susținut la "Universul" seria de Notițe critice, care a oferit materiale 
volumului Momente.  
          Din 1898 a interpretat, la Ateneu, cu verva-i recunoscută, unele dintre Momentele sale, 
publicate mai ales în cotidianul "Universul" (27 septembrie 1899). 
          În seria conferințelor științifice și culturale (care aveau loc, de regulă, joia și duminica 
seara), Caragiale era programat cu „lecturi literare”, la 9 ianuarie 1900, presa bucureșteană 
înregistrând cu entuziasm evenimentul: 
         "O conferință a eminentului nostru prozator este un adevărat și fericit eveniment 
literar"  (...)   "Citind, el trăiește acele scene și ne face și pe noi să le trăim. Intră în 
personajele sale și le imită limbajul, privirile, vocea, gesturile și expresiile. Te face să râzi cu 
hohote, iar în părțile mișcătoare, te înduioșează. Caragiale este ceea ce se numește un 
temperament artistic, de o superioritate absolută, netăgăduită în surprinzătoarea ei 
complexitate." ("Universul", 1898) 
          Prin articolul "Despre Teatrul Național", de la 19 noiembrie 1899, a indispus comitetul 
teatral din care el însuși făcea parte.  
          La 1 aprilie 1901, este pus în disponibilitate, de la "Regia monopolurilor", pentru 
economii bugetare, de guvernul liberal al lui D.A. Sturza. Scoate a doua serie din "Moftul 
român", cu începere de la 1 aprilie. 
           Împlinește un sfert de secol de activitate literară. Este sărbătorit de colegii de 
literatură, la Ateneul Român. Apare volumul Momente (alcătuit în bună măsură din shițele 
publicate sub titlul general,  Notițe critice,  în "Universul") care și el va fi respins un an mai 
târziu, de la premiile Academiei Române. 
            Spre deosebire de Eminescu, care vedea în gazetărie o misiune civică directă, 
Caragiale și-a asumat-o indirect, ca o pedagogie implicită a prezentării aspectului social, sub 
forma ironiei, pentru îndreptarea tuturor relelor. 
          Colaborarea susținută în presă, de la publicațiile de prestigiu ("Convorbiri literare", în 
anii de participare la Junimea, "Convorbiri critice" și "Viața românească", după 
1900, "Timpul", "Constituționalul", "Epoca"), dar și în publicații mai obscure cărora nu le-a 
refuzat sprijinul, precum "Gazeta săteanului" (în care au apărut Cănuță, om sucit și La hanul 

                                                            
54 Ion Rotaru, O istorie a literaturii române de la origini până în prezent, Editura Dacoromână TDC, București, 
2006, p. 336  
 



lui Mânjoală), l-a făcut pe Caragiale să abordeze diverse genuri publiciste precum reportajul 
și interviul, articole politice și foiletoane cu tematică și alură stilistică diferite: 
          "Începând cu «mofturile» sale de la debut,  în ziarul "Alegătorul liber" (1875 - 1876) și 
până la scrierea «Momentelor» (1899 - 1901), Caragiale, trecând prin orice rubrică a 
ziarelor la care colabora, va compune o operă umoristică fără egal în literatura noastră. 
Dar, paralel cu această față a personalității sale, în publicistică mai este o față, de cele mai 
multe ori ascunsă în anonimatul de până acum al paginilor de ziare: anume o față gravă, 
preocupată până la neliniște și frământare interioară de destinul nostru național, pe fundalul 
mișcării politice confuze, superficiale, improvizate și iresponsabile. Caragiale este singurul 
adevărat mare contemporan al lui Eminescu. Poate că în străfundurile sale și poetul, 
simțindu-se singur în redacția Timpului, se va fi gândit la tovărășia perechii sale de 
destin!"55 scrie Marin Bucur.  
         Prin modul de a scrie și prin diversitatea preocupărilor, articolele politice ale lui 
Caragiale au devenit sinteze satirice concentrate. O mișcare caracteristică a făcut să alterneze 
observația de moravuri cu generalizarea și cu construirea ironică de tipuri. 
          După ce Const. Al. Ionescu (Caion) publicase în 1901, în "Revista literară" două 
articole semnate cu pseudonimul Caion, în care Caragiale era învinuit de a fi plagiat  Năpasta 
după după o piesă intitulată  Nenorocul, a  unui fictiv autor maghiar, István Kemény, furios, 
Caragiale s-a adresat presei din București, a aflat numele real al autorului (C. Al. Ionescu), la 
18 decembrie, l-a acționat în justiție și a câștigat grație pledoariei avocatului său, Barbu 
Ștefănescu Delavrancea. 
        Cei 12 jurați au decis însă să-l achite pe Caion, tot scandalul fiind catalogat drept "o 
impertinență de copil". 
          Susținut puternic de Alexandru Macedonski, alergic și el la valori, Caion "descoperă" 
alte "două plagiate". 
 
                                        I 11. Exilul voluntar la Berlin 
 
       Scârbit de umilința trăită și sătul de nedreptăți, Caragiale decide să părăsească țara, 
mutându-se împreună cu familia la Berlin, în 1904, când primește o mult așteptată și 
disputată moștenire de la mătușa sa, Ecaterina Cardini din Șcheii Brașovului (cunoscută ca 
Mumuloaia, după porecla Momulo a soțului ei), căreia afacerile imobiliare îi aduseseră mari 
averi. 
        Din Berlin, îi scrie, cu oarecare maliție, lui Alceu Urechia:    "Plânge-mă! În acest 
moment pun în gură prima franzelă a exilului. Vă salut, cu o foame îndrăcită, mânca-v-ar 
nenea!... " 
        "A plecat fără zgomot, dar hotărât să nu se mai întoarcă în țară"56  scrie Șerban 
Cioculescu în cartea Viața lui I.L. Caragiale.  
          Tot Șerban Cioculescu este cel care crede că: "Berlinul mai însemna rostuirea liniștită 
a vieții, în pragul bătrâneții, încetarea risipei de timp, de energie și de sănătate, de care 
abuzase. Era o soluție de cumințenie, fără nici un caracter ostil față de țara lui". 
         În anul 1905, schițează piesa "Titircă, Sotirescu et. Co.", în care intenționa să reia 
personajele din O noapte furtunoasă și  O scrisoare pierdută,  înfățișându-le în faza cumplitei 
lor prăbușiri morale, caracteristică societății burgheze. 

                                                            
1. 55 https://ro.wikipedia.org/wiki/Ion_Luca_Caragiale 

 
56 Șerban Cioculescu, Viața lui I.L. Caragiale, București, Ed. pentru literatură, 1969, p.286 
 



         Referitor la modul de integrare al dramaturgului în marea metropolă germană, Cella 
Delavrancea notează: "Se plimba pe strada lui, sta de vorbă cu băcanul, cu farmacistul, cu 
croitorul, și pentru toți era «Herr Direktor», adică un om excepțonal. Tinerii români din 
Berlin și din Leipzig îl vizitau adesea."57  
         S-au bucurat de prietenia și ospitalitatea sa, în casa din Berlin, nu doar Delavrancea sau 
Constantin Dobrogeanu Gherea ci și intelectuali tineri, precum Panait Cerna, P.P. Negulescu, 
Paul Zarifopol, Suchianu, Dimitrie Gusti.  
        Și Octavian Goga l-a vizitat pe Caragiale, la Berlin. Poetul umbla în "Babilonul 
nemțesc", prin muzee și galerii, fără entuziasm. "O rază de prietenie și veselie ne dă 
Caragiale cu care petrecem de minune"58.     
         I.L. Caragiale a ținut o strânsă legătură cu tinerii ardeleni care învățau atunci în 
Budapesta și care erau organizați în societatea studențească "Petru Maior". 
 

I.12. Caragiale și Partidul conservator democrat al lui Take Ionescu 
 

         Caragiale urmărește cu viu interes evenimentele din România și va păstra legătura cu 
prietenii săi din țară. Prin aceștia, află de răscoalele țărănești din 1907, ce izbucniseră  în 
nordul Moldovei, în primăvara anului 1907, cuprinzând în scurt timp, și restul țării. 
         Partidele istorice, liberal și conservator, își întind mâna și, patronate de monarhie, 
înăbușă în sânge glasul țărănimii răsculate. 
          Înainte de a-și publica pamfletul în broșură, Caragiale trimisese primul capitol ziarului 
vienez, "Die Zeit", întâia și cea mai însemnată parte a viitoarei broșuri, care l-a publicat la 3 
aprilie 1907, cu semnătura: "Un patriot român", arătând tot ce s-a petrecut înainte și după 
izbucnirea revoltei țărănești din primăvara anului 1907: "1907- din primăvară până-n 
toamnă",  necruțător pamflet împotriva orânduirii burghezo-moșierești, vehementă denunțare 
a politicii partidelor istorice în problema țărănească, arătând tot ce s-a petrecut înainte și după 
izbucnirea revoltei țărănești din primăvara anului 1907: "Cauza dezastrului în care a căzut 
țara este numai - da, numai, nenorocita politică ce o fac partidele și bărbații noștri de stat, 
de patruzeci de ani încoace."59 
         Barbu Delavrancea i-a scris emoționat prietenului său: "Desigur, 1907 al tău e o minune 
ca adevăr, ca artă, ca sentiment, ca judecată. Ai zugrăvit un tablou de mare maestru. Jocul 
infect al partidelor noastre - pe deasupra țării și în detrimentul țării - cu lăcomia nestăpânită 
a celor ajunși și cu îmbufnarea dizgrațioasă a celor căzuți, l-ai sintetizat așa de viu..."60 
        Tot atunci i-a trimis lui Mateiu, prin Delavrancea, o scurtă scrisoare, din care amintim 
aceste cuvinte: „Împrejurările prin care a trecut și trece țara noastră și care-mi întristează 
așa de adânc bătrânețele mie să-ți fie îndemn în dragoste pentru patrie. Dumnezeu să-ți facă 
ție parte de vremuri mai bune la bătrânețe! Noi am început cu veselie și sfârșim cu mâhnire. 
Să vă dea vouă, tinerilor, Domnul să nu mai vedeți nici un rău arătându-se pe biata noastră 
țară.”61 
         A publicat în revista literară bilunară "Convorbiri" (din 1908, "Convorbiri critice"), 
șapte fabule. Ultima dintre ele, "Boul și vițelul", a fost tipărită în fruntea numărului 1 al 
"Convorbirilor critice",  având, în facsimile, autografe atât textul, cât și semnătura Caragiale. 
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        În articolul bilanț După un an ..., M. Dragomirescu, editorul revistei, afirma: 
       "În fine, acum în urmă, autoritatea celui mai mare poet, a celui mai desăvârșit artist ce 
am avut vreodată, autoritatea lui Caragiale, a venit, ca odinioară Alecsandri la  Junimea 
născândă, să consfințească și să întărească importanța activității "Convorbirilor critice" și 
să dea modestului râu măreția fluviului..."62 
        În anul 1908, apare ediția de "Opere complete" (în trei volume, Editura Minerva). 
        Caragiale se înscrie în noul Partid conservator-democrat, al cărui lider este Take 
Ionescu, cel dintâi Congres având loc la 3 februarie 1908. 
        "Ordinea" din 31 ianuarie 1908, unul din oficioasele partidului, aducea știrea că: cel mai 
mare literat român, ilustrul scriitor și dramaturg I.L. Caragiale, a telegrafiat din Berlin, să fie 
considerat membru al acestui partid. 
        Părintele cărturar Gabriel Cocora scrie: "Deschizându-se campania electorală, pentru 
alegeri parțiale la colegiul al II-lea, la care vota mica burghezie, partidul takist convoacă în 
diferite orașe mari întruniri, Caragiale făcând parte din străluciții oratori. Apariția și 
îndeosebi cuvântul lui, presărat de multe ori cu umor, stârnește senzație la Buzău, unde era 
fieful politic al lui Al. Marghiloman, partidul takist organizând în ziua de 18 mai 1908, o 
mare demonstrație cu participanți din Ploiești, Râmnic, Brăila, Tecuci, Focșani, Roman și 
Mizil". Take Ionescu vine însoțit de un "distins stat major, format din N. Xenopol, Gr. 
Tocilescu și I.L. Caragiale. Dar cum lupta electorală se anunța aici mai grea ca în alte 
orașe, Caragiale, care altă dată își permitea să descrețească frunțile ascultătorilor, de data 
aceasta, are ca obiect principal, în cuvântarea sa, persoana marelui politician Al. 
Marghiloman"63.   
         În "Adevărul" din 20 mai 1908, apărea articolul ce conținea "Cuvântarea d-lui 
Caragiale", cu titlul "La întrunirea conservatorilor democrați din Buzău": "Maestrul 
Caragiale începe prin a spune că d. Marghiloman bine a făcut ce a făcut, deoarece altfel era 
să rămâie un om fără păcate, pe când acum nu e nici binefăcător și are păcate multe. Arată 
că conservatorii democrați dau în Buzău lupta cu un partid care a fost biruit, un partid care 
a fost bătut în toată țara și care nu poate rămâne neînvins nici la Buzău. Ni se impută – 
subliniază el- că am reușit la alegeri, cu ajutorul nemulțumiților. Dar cu cine să reușim, cu 
mulțumiții? Am reușit cu toți acei care au fost oblăjduiți de refomele și legile pe care 
guvernul de azi a înțeles să le facă. Am reușit cu nemulțumiții, dar cu nemulțumiții s-au 
răsturnat tirania bourbonilor din Franța și cea catolică în Germania: cu nemulțumiții se 
stoarce ideea de adevăr și dreptate. Nemulțumiții sunt azi peste toată țara, căci nu mai merge 
sistemul cluburilor politice cu ușile închise"64.   
          Peste exact o săptămână, Partidul conservator va da o replică organizând un banchet în 
cinstea lui Al. Marghiloman, la care iau parte cuvântând, Titu Maiorescu, Delavrancea, 
G.Ranetti și Simion Mehedinți. 
          Deși marșau pe ideea că nu-i deranjează absolut deloc adeziunea lui Caragiale la 
Partidul conservator democrat al lui Take Ionescu, atât prietenii liberali cât și junimiștii se 
simțeau "trădați" de "grecul" devenit "berlinez". 
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          Că era un entuziast susținător al idelor noului său lider politic, este faptul că a încercat 
să-l convertească pe însuși Delavrancea, spunându-i acestuia, pe un ton amical, dar ferm: 
"Părăsește clanul feudal! Lasă-te de castele medievale; leapădă-te de junkeri. Dă-ți demisia 
din Cameră și mergi numaidecât de te-nscrie în rândul întâi în viitoarea combinație 
ministerială! O lume întreagă are să te aclame când te-o vedea suind bărbătește la locul tău 
încă o dată: boule"65.  
           În Campania electorală din primăvara anului 1908, Caragiale a făcut parte din "staful 
politic" al lui Take Ionescu, alături de N. Xenopol, N. Titulescu, C.Istrati ș.a.  
           Debutul său oficial de "homo politicus", de om de partid, a avut loc la 3 martie 1908, 
la Iași. În discursul său, după ce aprecie Iașul ca "orașul culturii românești", trecu la glossa 
despre partidele politice și oamenii politici ai vremii, subliniind în acest context, calitățile 
extraordinare ale concitadinului său, Take Ionescu. 
          Adeziunea ieșenilor pentru noua formațiune politică, ivită doar de câteva luni și din al 
cărui grup oficial făcea parte acum și Caragiale, stârni în criticul și omul politic, Titu 
Maiorescu, reacții acide:"... îmi pare rău că nu mă pot ocupa de ideile politice ale D-lui Ion 
Luca Caragiale. De ale literaturii D-sale! Da, totdeauna cu plăcere Conul Leonida, cu 
reacțiunea ba bine că nu! Nopți furtunoase – câte voiți... O scrisoare pierdută, foarte 
pierdută și unde Cetățeanul turmentat se întreabă în zadar: dar eu pe cine votez, că nu 
primește răspuns în toată comedia d-lui Caragiale. D-ale Carnavalului, domnilor!"66   
         Același procedeu îl folosi Caragiale și la adunarea electorală de la Ploiești, "orașul 
principiilor democratice", cum avea să-l numească, ca și ceilalți din staful politic al 
partidului, aducând osanale lui Take Ionescu, despre care spune că "este plin de vigoare spre 
necazul babalâcilor medievali". 
        "S-a râs cu poftă. D. Caragiale a fost la înălțimea neîntrecutelor comedii (...) anunța  
Ziarul "Prahova", din 16 martie 1908. Căci D. Caragiale a fost mai mult actor decât orator. 
A căutat mai mult să-și dispună șeful care, drept e, râdea cu multă poftă de ghidușiile 
debitate. Și, e dureros să vezi pe un Caragiale înjosindu-se – căci este o înjosire, dacă vreți 
artistică, dar e înjosire ce făcea d-sa"67.   
          După ce caravana politică îl purtă pe Caragiale în mai multe orașe, pe 18 mai 1908, 
poposi la Buzău. "Această mare întrunire pe care o gazetă buzoiană nu se sfia s-o eticheteze 
ca «solemnitate politică a partidului conservator-democrat din Buzău», a fost socotită ca un 
triumf, dovedind țării întregi că vechea citadelă a clăcășimii marghilomănești s-a prăbușit și 
că în locul ei se ridică falnic altarul democrației la care rând pe rând vin și se închină toți 
aceia care simt în sufletul lor dorul și chemarea pentru o viață nouă, mai cinstită și mai 
sinceră"68.   
          Despre discursul lui Caragiale, Șerban Cioculescu nota cu maliție că se resimte în el 
pregătirea ciornei "la lumina lămpii" și că acesta "mai anevoios inspirat aduce amintirea 
livrească a vulturului din cotețul găinilor"69.   
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          Nicolae Iorga, scrie Valeriu Râpeanu în "De-ale vieții, de-ale cărții", va consemna 
astfel prezența scriitorului Caragiale la turneul electoral al lui Take Ionescu, din 1908: "Să ne 
oprim asupra numărului din 19 martie 1908 al Neamului Românesc, unde, la p. 527-529, cu 
inițialele F.P. (correspondent pentru orașul Ploiești), se publică darea de seamă cu titlul 
vădit ironic reprezentația  la Ploiești, a trupei Take Ionescu și în care se dă o imagine 
inversă celei din ziarul takist, după care fusese reprodus discursul lui Caragiale în ediția 
Opere. Se spune de plildă, că agenții takiști se îngrijorează să umple sala cu demonstranți de 
la marginea orașului. Deși sala era arhiplină, aplauzele (din mâini și din picioare) erau 
puțin numeroase. Sala nu împărtășea în general, sentimentele celor de pe scenă". (...) "D-l 
Caragiale este primit cu ovații. De altfel, se știe că acesta est numărul de atracție al 
întrunirilor takiste". Ca după aceea să rezume discursul încheiat astfel: "Adresându-se d-lui 
Take Ionescu, îl numește: «erou care merge înainte fără să-i pese de reptilele care rămân în 
urmă»"70.   
         În numărul din 30 mai 1908, p.1001, se publică nota nesemnată: "D. Take Ionescu la 
Buzău", care începe ironic: "Am văzut și noi pe d. Take Ionescu. Dintre toți cei care îl 
așteptau erau, conform reporterului anonim,  «lume de tot felul, bătăuși de forță» (...) și o 
grămadă de gură cască, pe lângă un grup de 29-30 de țărani frumos îmbrăcați." Despre 
prezența lui I.L. Caragiale se spune doar atât: "D. Caragiale a plăcut publicului mai mult 
decât d. N. Xenopol". 
         La începutul lui decembrie 1908, este chemat de urgență, la Botoșani, de partidul al 
cărui membru marcant este. Pe 3 decembrie părăsește Berlinul, deși era frig, iar drumul 
anevoios. "Patria mă cheamă!... Nu mai pot sta un moment!... Plec!" îi va scrie el prietenului 
său mai tânăr, Paul Zarifopol. 
        "Cu toate succesele lui răsunătoare, Take nu a fost chemat în fruntea guvernului și 
Caragiale s-a resemnat, după câteva turnee politice de pomină, să renunțe, măcar 
provizoriu, la aspirațiile lui publice. Noua sa orientare politică s-a produs în chip firesc, ca 
un rezultat al neastâmpărului cu care urmărise variațiile evenimentelor din țară, mai ales 
după răscoalele din 1907. Corespondența sa cu Delavrancea îl pusese în curent, în iunie-
iulie 1906, cu procesul de descompunere al partidului conservator (...) Nimic din ce se 
petrece în țară nu îl lasă indiferent." 71  
        Din "toată vânzoleala de dus-întors între Berlin și București și alaiurile partidului 
conservator-democrat, Caragiale nu se alesese cu nimic. Nici el nu credea că laurii politici 
erau mai rezistenți decât aceia pe care-i pusese pe frunte în solitudinea creației Muza sa, dar 
devenise pradă vanității omenești."72 
          Take Ionescu a fost omul în care Caragiale a investit nu doar încredere ci și o 
nedezmințită admirație: "Mari prefaceri așteaptă țara de la dumneata, șefule, și ești singurul 
să le duci la îndeplinire cu ajutorul țării. Ești un briliant pus la culmea unei statui, a cărei 
bază sunt sufletele noastre (...) rog pe Dumnezeu să trăiești ca să aduci la îndeplinire idealul 
măreț ce-l nutrești și din care ne hrănim sufletele noi, cei care te urmăm"73.  Sunt cuvintele 
rostite de marele dramaturg, la Banchetul politic al Partidului conservator-democat, din 
Târgoviște, la data din iunie 1909. 
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         Gabriel Cocora crede că "înregistrarea lui în acest partid a fost (...) o eroare"74, iar 
Șerban Cioculescu e convins că "a constituit o mare decepție".  
         În obișnuita notă a timpului, în spiritul cunoscutei metode a realismului socialist, 
Silvian Iosifescu avea să scrie: "(...) realismul critic a cunoscut în literatura noastră 
numeroase cazuri de influență fertilizatoare exercitată de noile forțe sociale. Esența 
realismului critic se păstrează însă. Cu alte date, cu mari diferențe de putere intelectuală și 
artistică, perspectiva istorică se lovește la Caragiale de aceleași granițe ca și la Vlahuță. 
După dezertarea «generoșilor» (...) mișcarea muncitorească nu-i mai pare lui Caragiale o 
forță în stare să înlăture sistemul «curat constituțional» și oligarhia."75  
         Ezitările politice ale lui Caragiale sunt văzute de Silvian Iosifescu, ca simbolizând 
"însăși esența contradictorie a realismului critic (...) contrastul dintre magistrala analiză 
cuprinsă în «1907 din primăvară, până în toamnă» și ezitările din finalul articolului, explică 
și ultima experiență eșuată a lui Caragiale, intermediul takist"76.  
         În anul 1909, I.L. Caragiale scrie nuvela și povestirea fantastică și istorică, "Kir 
Ianulea", o versiune românească a piesei lui Niccolò Machiavelli, "Nunta lui 
Belfagor" ("Belfagor arcidiavolo"). 
          În februarie- mai, anul 1909, colaborează din nou la "Universul". 
          Scrie instantaneul Începem, cu care își deschide stagiunea noul teatru "Al. Davila". 
          În anul 1910, apare volumul "Schițe nouă", alcătuit din schițe și povestiri publicate de 
I.L. Caragiale, în ultimii ani de activitate.   
 
                                     I.13. Caragiale intrat în eternitate 
 
          În  anul 1912, Emil Gârleanu, ca președite al "Societății Scriitorilor Români", îi 
propune sărbătorirea, cu prilejul aniversării vârstei de 60 de ani însă Caragiale nu doar că 
refuză să participe, dar interzice, printr-o telegramă, și "reprezentarea pieselor fără 
autorizația mea în scris".  
          Întrebat de fiul său, Luky ce l-a determnat să nu accepte, el îi răspunde arătând: ...."cum 
luptase, cum, hulit de unii, neluat în serios de alții, pus la o parte de toți oamenii influenți, în 
fine, tot ajunsese. Cum odată celebru, tot nimeni nu lua cuântul lui în seamă... Tot atunci mi-
am  făcut și bilanțul câștigului de autor. În anii cei mai buni rețeta totală era de 2300 lei. Și a 
încheiat: am muncit o viață întreagă: mi-am cheltuit averea ca să trăiesc și să vă cresc, am 
dat în mine un om celebru pentru România, dar un om celebru care ar muri de foame dacă ar 
trebui să trăiască din munca lui"77.  
            În aprilie, Caragiale vizitează pentru ultima oară Iașii, în compania lui Vlahuță și duce 
cu această ocazie, la redacția revistei "Viața Românească", treisprezece poezii ale fiului său, 
Mateiu, poezii ce vor constitui debutul literar al acestuia.  
           În dimineața zilei de 9 iunie 1912,  I.L. Caragiale  încetează subit din viață, în locuința 
sa de la Berlin, din cartierul Schöneberg, bolnav fiind de arterioscleroză.   
          Rămășițele pământești sunt expuse în capela cimitirului protestant "Erster 
Schöneberger Friedhof" și depuse, la 14 iunie, în cavoul familiei, în prezența lui Gherea, a lui 
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Delavrancea și a lui Vlahuță. Cinci luni mai târziu, la 18 noiembrie, sicriul cu rămășițele sale 
pământești a fost adus la București și, la 22 noiembrie 1912, a avut loc înmormântarea la 
cimitirul "Șerban Vodă". Cortegiul funerar, format la biserica Sf. Gheorghe, a făcut un ocol 
prin fața Teatrului Național și a continuat apoi drumul până la cimitir, în fruntea miilor de 
bucureșteni care au luat parte la această solemnitate, aflându-se toți marii scriitori ai timpului: 
Alexandru Vlahuță, Mihail Sadoveanu, Emil Gârleanu, Cincinat Pavelescu, Șt. O. Iosif, Ovid 
Densușianu, Corneliu Moldovan, Delavrancea, Sandu Aldea, N. D. Cocea și alții. În 
cuvântarea pe care a ținut-o la biserica Sf. Gheorghe, Delavrancea menționa: "Caragiale a 
fost cel mai mare român din câți au ținut un condei în mână și o torță aprinsă în cealaltă 
mână. Condeiul a căzut, dar torța arde și nu se va stinge niciodată." Iar Mihail Sadoveanu 
adăuga: "Caragiale a însemnat o dungă mare și foarte luminoasă în literatura noastră 
contemporană; ea a rămas asupra noastră și va rămâne asupra tuturor generațiilor."78 
                                      
                           I.14 Caragiale- marele geniu și omul-spectacol 
         
          În Amintirile sale despre Eminescu și Cragiale,  Ioan Slavici scria: "A fost și el, ca 
Eminescu, unul dintre aceia pe care mulți îi știu cum în adevăr nu sunt și numai puțini de tot 
îi înțelelg cum ei înșiși voiau să fie. (...) Oameni pociți, fie proști, fie mișei, au fost și vor fi 
totdeauna și pretutindeni, căci natura e nesecată-n forme și intrarea-n ființă nu se face după 
calapoade. Societatea omenească nu s-ar fi închegat însă și n-ar putea să dăinuiască dacă 
cei mai mulți dintre oameni n-ar fi cumsecade și n-ar avea destulă putere ca să îndrumeze pe 
cei proști și să ție-n frâu pe cei mișei. Ceea ce lipsește, după părerea lui Eminescu, în 
societatea noastră, e această putere a celor mulți, care tolerează mișelia și se lasă să fie 
terorizați de mișei.  
          -A fi bun va să zică a fi prost! ne zicea Eminescu în fiecare zi. O zice și Caragiali în 
toate operele lui, în care totdeauna cei buni rămân de batjocură. Vorba e însă ca ei, știindu-
se mulți, să se-mbărbăteze și să se ridice deasupra." 
            Greșea oare, Caragiale, când zicea că aceasta nu are să se-ntâmple niciodată? (...) 
           "A râs, râde și va mai râde atâta lume asistând la reprezentarea Scrisorii pierdute  
fiindcă puțini de tot au mai rămas cei ce-și dau seama că e lucru de plâns când autorul ne 
silește să recunoaștem că în adevăr, nu cel mai vrednic, cel mai cumsecade, nici cel mai 
curat suflet, ci cel mai tâmpit și mai mișel iese-n lumea noastră învingător. 
           Nu se putea să nu râdă și el de noi când vedea că toți îi dăm dreptate, dar nimeni nu 
se-mbărbătează să-ndrumeze societatea noastră spre o viețuire mai omenească. 
           Nici una din mult gustatele comedii ale maiestrului Caragiali nu e comedie în 
adevăratul înțeles al cuvântului. Râdem în comedie de micile slăbiciuni ale omului nevinovat. 
            În comediile lui Caragiali, suntem ispitiți să râdem de cele mai urâte patimi ale unor 
oameni eticește morți, care numai în cimitir, la casa de nebuni ori în ocnă pot să sfârșească. 
            -Aș! zicea maiestrul, cândva ori aiurea; aci la noi minciuna, lașitatea, uneltirea 
mișelească, seducțiunea, adulterul sunt nimicuri pline de haz, de care râd toți cu multă poftă. 
             Râdea și el de cei ce râdeau. Râzând însă, umbla de ici până colo, căutându-și ca un 
fel de zănatic, vreun rost potrivit cu firea lui, și s-a dus în cele din urmă, departe, unde a 
murit pe neașteptate, fără de lumânare, rămas el singur în iatacul lui. 
            Nu poate nimeni să știe care i-a fost cel din urmă gând. Dac-a zis însă în clipa morții 
ceva, el n-a putut decât să-și facă, precum îi era obiceiul, de trei ori semnul crucii și să 
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șoptească: 
            -Har Domnului, c-am trecut, în sfârșit, și prin aceasta!"79 
             Iată cum îl caracterizează la un moment dat, Șerban Cioculescu pe I.L. Caragiale: 
             "Omul era demonic în vorbire, cu un debit nesecat, cu o fantezie stârnită și 
întreținută de prezența uimită a ascultătorilor. Înapoia ochelarilor, ochii de miop sfredeleau 
și se mișcau ca argintul viu. Fața se crispa actoricește, brațele și trunchiul intrau în 
convulsiune, răspunzând cu automatism de reflexe dialecticii pasionale. 
              Era însă o pasiune rece, a unei inteligențe mobile și nestatornice, variind în păreri 
după toane. Un amestec bizar de bun-simț fundamental și de căutare a paradoxului, pentru 
plăcerea de a contrazice și ului. Caragiale reedita aievea pe Nepotul lui Rameau."80(...)  
        "Crud până la neomenie, slobod până la ingratitudine, nerușinat până la cinism, 
scriitorul ridică respectul formal la treapta unui adevărat cult religios (...) Omul era demonic 
(...) Cunoștea pe oameni, îi disprețuia și știa să-i joace pe degete (...) Nu era un melancolic, 
cum îl socotea Vlahuță, Delavrancea și Goga (...) Era un egoist și un epicurean (...) Prietenii 
simțeau că îl scapă printre degete, că este cameleonic, dar nu rezistau seducătorului."81 
             Însă Șerban Cioculescu avea să se contrazică în aceeași remarcabilă biografie: 
        "Caragiale nu și-a urât semenii și nu i-a disprețuit. Prin firea sa sociabilă a avut 
nenumărate prietenii. Mai mult îi plăcea să stea de vorbă cu oameni simpli și de rând, cu 
necunoscuți, în care psihologul surprindea mai mult bun simț și o rostire mai plastică decât 
atâți prietenoși intelectuali din drojdia socială, avantajos ierarhizată."82 (...) 
            Tot  Şerban Cioculescu, în cartea Viața lui I.L. Caragiale, sublinia calitatea dominantă 
a marelui dramaturg, inteligența: ''Dator cu o privire sintetică, cercetătorul este îndemnat să 
aleagă din diversitatea trăsăturilor pe aceea fundamentală, generatoare a reacţiunilor 
morale. Unii contemporani au fost minunaţi de "impresionabilitatea" neobişnuită a lui 
Caragiale, în care au văzut chezăşia temperamentului de artist şi cheia variabilităţii în 
atitudini, comportări şi îndeletniciri. Această impresionabilitate nu vibrează însă în atingere 
cu formele plastice, cu universul deschis simţurilor. Ea este de ordin pur intelectiv. Calitatea 
dominantă a lui Caragiale este inteligenţa. Cultivată, s-ar fi orientat către o disciplină 
intelectuală de specialitate. Alţi contemporani s-au lăsat impresionaţi de cultura vastă 
adunată de scriitorul autodidact. Prin puterea apreciabilă de asimilare şi prin specularea 
abilă a ideilor sau cunoştinţelor însuşite din ajun, actorul neîntrebuinţat şi-a putut juca rolul 
de om de cultură generală. Inteligenţa lui Caragiale se găsea însă pe tărâmul propriu, în 
intuirea oamenilor cu discrepanţe între aparenţă şi esenţă. Afilierea literară la Junimea şi 
desăvârşirea operei în spiritul junimist, chiar după emanciparea bruscă, se lămureşte 
psihologic prin afinitatea intelectivă cu principiile ei conducătoare. N-a fost o adeziune 
teoretică, ci orientarea firească a unei inteligenţe concrete. Materializându-şi viziunea în 
oameni caricaţi, a atacat prostia, noţiune vagă, cu sensul inadecvării între pretenţie şi 
realitate.''83 
          Cella Delavrancea, în cartea Dintr-un secol de viață, își amintea de I.L. Caragiale, cu 
nostalgie: "Din îndepărtarea copilăriei, din fiecare casă în care am locuit, se desprinde 
figura marelui nostru Caragiale. Când sosea la noi, se opera mai întâi, în ușă, cu un zâmbet 
șiret. Știa că ne bucurăm cu toții, mici și mari. Aștepta îmbrățișarea firească a tatălui meu, 
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80 Șerban Cioculescu- Viața lui I.L. Caragiale, Ed. Minerva, 1997, p.250 
 
81 Șerban Cioculescu, Viața lui I.L. Caragiale, București, Ed. Pentru literatură, 1969, p.334-335 
 
82 Ibidem, p.289 
 
83 Ibidem 



Barbu Delavrancea, afectuosul salut al mamei mele (...). Așa l-am pomenit: cu pălăria largă 
în magini, cu veston adesea maroniu și jiletcă de catifea sau de tricou frumos lucrate. Ochii 
lui castanii erau mari, rotunzi și privirea scăpăra de o inteligență ironică la fel cu talentul 
său. Cu noi glumea și ne povestea adesea despre copiii lui, o fetiță și un băiețel, Tușki și Luki 
(...) Mai târziu, când eram mai mare, mi-aduc aminte de Caragiale plângând la fereastra 
odăii mele când zăceam bolnavă de o gravă scarlatină"84.   
          Aceasta își mai amintește cum, după mutarea familiei Caragiale la Berlin, când 
dramaturgul venea la București, se întâlnea la Delavrancea acasă, cu un alt bun prieten 
comun, poetul Al. Vlahuță: "(...) în acest triptic al prieteniei, era cel mai răsfățat. Te lua în 
vârtejul sofismelor, te subjuga cu farmecul lui de grec subtil (...) Adora muzica și o cunoștea 
bine. Nimeni nu mi-a vorbit despre Beethoven, ca el (...). Mă ruga să-i cânt din Bach, 
Beethoven, Schumann și Scarlatti (...)". "Adora muzica și o cunoștea bine. Nimeni nu mi-a 
vorbit despre Beethoven, ca el (...). Mă ruga să-i cânt din Bach, Beethoven, Schumann și 
Scarlatti..."  (...)  Mergeam cu el, doamna Caragiale, cu fiul și fiica lor, la concertele 
simfonice. Mi-aduc aminte cum ne-au podidit lacrimile pe câteși cinci deodată la o modulație 
din Simfonia a V-a. O doamnă, lângă mine a întrebat mirată (...) în germană: De ce plângeți 
cu toții deodată?"85 
          Același lucru susține și Paul Cornea în "Viața Românească",  nr.4, din 1962: "... în fond, 
Caragiale era un om cald, iubitor de societate, muzică bună, loial față de adevăratele valori, 
pe cât de intransigent cu impostorii. Presupusul cinic și mizantrop a fost în realitate, un mare 
prieten al omului".   
           La fel, George Călinescu în Istoria literaturii române de la origini până în prezent, 
declară cu toată convingerea : "Caragiale nu era un mizantrop, nu-și privea eroii cu ironii 
amare, ci se apropia de ei din curată simpatie de comediograf".  
           "Lui C. Stere, umanitar, își amintește George Călinescu, Caragiale i se pare un 
părinte fără instinct de familie care fuge de acasă când ai săi sînt bolnavi și-și bate cu sete 
copiii fiindcă plîng. Îndeobște contemporanii îl socoteau un umorist, un satiric. Cu obiceiul 
său de a juca serios farsele, umoristul se ridică într-o zi, jignit, de la masa la care cineva îl 
numea scriitor satiric: «Unde mi-e pălăria? Plec. Nu pot sta la masă cu un om care mă 
insultă...! Fiindcă e o insultă să zici că eu sunt un scriitor satiric.» Întrebat ce fel de scriitor 
este, dramaturgul răspunse convins: «- Sentimental».  
          Într-adevăr, prietenii îl văzură în atitudini ce li se părură paradoxale. La Moartea 
civilă, jucată de Novelli, Caragiale cu pumnii strânși la gură, suspina ca un copil. Când află, 
în casa lui Maiorescu, de înnebunirea lui Eminescu, izbucni în plâns. Și cu toate acestea, e 
sigur că nu-și menaja copiii, că faptele în sine sînt veridice." (...) Dar mai ales, ca toți marii 
sentimentali, Caragiale e laș și fuge de durere căutând să n-o vadă. Cât de adevărate sunt 
anecdotele asupra «indiferenței dramaturglui» reiese din chiar operă, mai toată, în linii 
mari, autobiografică. (...) Caragiale este un sentimental irascibil, atâta tot, trecând fără 
nuanță de la gingășie, la brutalitate, ființă inumană în nici un chip. Cine plânge cu sughițuri 
la teatru are nervii slabi. Așa se explică umoarea neagră pentru Goe și Ionel, copii nesuferiți 
care trag de semnalul de alarmă în tren sau pun dulceață în șoșonii musafirilor. Ura teatrală 
împotriva lui Bubico nu-i lipsită de fundament autobiografic: «- Madam! Pentru Dumnezeu, 
țineți-l să nu se dea la mine! Eu sunt nevricos și nu știu ce-aș fi în stare... de frică.» (...) Pe 
copii îi obliga să poarte mănuși să nu se molipsească, se speria când cădeau bolnavi, trezea 
doctorul în toiul nopții. Avea și fobia focului. (...) Caragiale este un  «mitocan» ca și 
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Delavrancea, precum Maiorescu este în fond un țăran. Asta nu înseamnă trivialitate. 
Delavrancea și Caragiale își perfecționează substratul atavic, unul în sensul fantastic și 
artist, celălalt, în direcția sarcasticului. Amîndoi sînt niște plebei subțiri. (...) Caragiale 
scoate un nastratinism, înrudit, deși pe altă linie geografică, cu acela al lui Creangă, 
devenind însuși eroul propriei lui literaturi, un personagiu proverbial. (...) Eminescu, care îl 
mai numea și Caraieli, și-l propunea în 1878 ca  «ministru al tuturor mascaralelor din țara 
turcească», îl și botezase «cinicul Caragiale», fiindcă dramaturgul căuta să-l stârnească la 
vorbă și să-l irite, contrazicându-se senin, de la o zi la alta. «Mă – îi zicea el într-o zi – Kant 
al tău mi se pare un mare moftangiu.» Dacă apoi era prins cu opinia contrară, protesta: 
«Știi că ai haz?... Cum am putea să discutăm dacă am fi amîndoi de aceeași părere?» 
Răspuns profund elin și «neserios». (...) Scriitorul va denunța mereu «prostia, suverana 
prostie» a oamenilor, arătîndu-se dezgustat. (...) Se pretinde că la o conferință, în care o 
ceată pusă de Macedonscki ar fi început să-l fluiere, Caragiale, prevenit se vede, scoase un 
țignal din buzunar și se fluieră pe întrecute cu publicul pînă îl potoli, apoi ieși cu o încheiere 
superbă: «Da, domnilor, sunt satisfăcut. Conferențiar fluierat de public s-a mai văzut, dar 
public fluierat de conferențiar, nu cred.»"86  
           Tor în Istoria literaturii române de la origini până în prezent, George Călinescu,  
afirmă că la Caragiale, reapare și prostirea lui Creangă, la nivelul suburban: "Scriitorul 
afirmă cu falsă umilință că n-are decât patru clase și «școala vieții », sau chiar nici un fel de 
carte: «... nu sunt nici impiegat,  nici profesor fiindcă n-am umblat la școală». El e doar 
negustor: «Mă, eu sunt negustor vechi...» (Alteori, mai puțin modest, declară: «Eu sunt un 
geniu, mă!» Fiului, Matei, de timpuriu cu fumuri aristocratice nemotivate, îi aruncă 
argumentul înghețat al originei, arătându-i moalele capului: «Uite, a rămas urma tavei cu 
plăcinte  pe care au purtat-o strămoșii noștri!» Plebeianismul acesta agresiv îl au toți cei 
care (Creangă, Delavrancea), ajunși de jos la o mare altitudine intelectuală, simt disprețul 
tăcut al claselor constituite.  Caragiale merge până la simularea unei totale nepăsări de 
succes (pe care n-o are). «În țara asta strigă - el enervat  de a fi chemat la teatru în rampă – 
dacă ai scris o piesă de teatru nu poți să bei o bere liniștit»"87 
            Sau, pe aceași pagină, afirmă că dramaturgul "mai afecta a fi un om damnat, cu 
ghinion",  "în parte, și credea în piaza rea": "Dacă cerneala se varsă pe o masă nouă de brad 
ce i se oferă pentru scris, el constată resemnat: «Așa sunt eu, ghinionist!»  (...) Cumpărând 
împreună cu Vlahuță câte o portocală de la precupeț și dând de un fruct uscat, scriitorul, 
amar, cu semnificație, refuză să încerce alta:  «... Așa a fost norocul meu. Să iau alta? Nu 
iau. Pe care aș pune mâna s-ar usca...» El însuși povestea cum un Gheorghiu oarecare îi 
oferi cu împrumut câteva mii de lei. Când să se ducă să-și ridice banii, îl găsi mort. Sărută 
icoana de pe pieptul decedatului, se închină, apoi zise mefistofelic câtorva bătrâne care se 
aflau acolo: «- Eu l-am omorât!»" 88 
          George Călinescu în completare, pomenește chiar, de o anecdotă "în orice caz, plină de 
spirit, asupra unei audiențe la rege:  
          « -Majestate, o să vă rog să mă împrumutați cu o mie de lei... 
            -Regele nu împrumută, regele dă... 
            -Dar Caragiale nu ia, Caragiale numai împrumută.... » 
            Acesta este spiritul enorm care reușește numai farsorilor geniali", conchide George 
Călinescu.89 
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           În lucrarea "O istorie a literaturii române de la origini până în prezent" Ion Rotaru 
spunea că pentru a înțelege mai bine omul și opera trebuie ținut seama și de: "teribilismele " 
lui Caragiale", așa cum reies ele din corespondența scriitorului, din o bună parte a 
publicisticii sau din mărturiile contemporanilor, intrate parțial în legendă acum:  
          "Artistul era cât se poate de afabil și comunicativ, plin de vervă scânteietoare în toate 
ocaziile, dominând adunările. Deseori însă era pus pe zeflemea, irascibil nu o dată, foarte 
independent și pe deplin conștient de superioritatea sa, malițios, în forme mai mult sau mai 
puțin elegante, după caz, revenind de obicei asupra atitudinii lui, în spiritul adevărului și al 
dreptății.  
        Cu Eminescu se ceartă iremediabil, dar e văzut cu lacrimi în ochi când află de boala 
poetului și e scârbit peste măsură de ironia publicității deșănțate ce i se face după moarte.  
        Cu Maiorescu ajunge în cele mai rele relații, însă e nevoit să recunoască întotdeauna 
meritele marelui critic.  
        Compară Convorbirile cu o babă bătrână uitată de Dumnezeu în viață, dar tot el 
mărturisește a nu fi întâlnit revistă mai dezinteresată de mizeriile vieții și mai iubitoare de 
frumos ca publicația ieșeană din timpul ei de glorie. 
         Cu Macedonski și cu cei din jurul lui nu s-a împăcat niciodată și e posibil ca 
aversiunea față de mișcarea de la "Literatorul" să fi tras în cumpănă la Caragiale, întrucât 
privește rezistența față de înnoire în literatură. (...)  
         Dichiseala aristocratică a lui Duiliu Zamfirescu îl face să întâmpine pe romancierul 
diplomat cu vorbe prea puțin politicoase: «Ce faci, mă, Duilă?»  iar când Duiliu face 
observația că interlocutorul său a început să chelească, Caragiale ridică un deget spre cer și 
exclamă: «Nefericiți sunt cei cu chelia pe dinăuntru!»"90  (...) 
         Cu un spirit incisiv și ironic, într-o scrisoare către Titu Maiorescu, astfel îl caracteriza 
Duiliu Zamfirescu pe Caragiale:  "Ce păcat că nu se poate face nimic dintr-un asemenea om! 
Firea l-a înzestrat bine și viața l-a tentat cu toate prefăcătoriile și bunurile ei: a fost sărac, a 
fost bogat, a avut slujbe, le-a pierdut; o fi iubit probabil și o fi fost iubit, niciodată nu și-a 
uitat menirea, pe care cel ce l-a zămislit se pare că i-a suflat-o la ureche, după ce l-a gătit, 
zicându-i, cu un picior în spate: du-te să fii trivial!"91 
         Ion Rotaru descrie detaliat, relațiile de prietenie ale dramaturgului: "Chiar cu bunii 
prieteni, Delavrancea și Vlahuță se certa mereu. Privea cu ochi răi trecerea la conservatori 
a amicului Barbu, băiatul sărac ridicat din prăfoasa Delea Veche, devenit apărătorul 
moșierilor și al instituțiilor feudale. 
         Ascultând lectura Paraziților, nu poate dormi noaptea și, târziu de tot, bate la ușa lui 
Vlahuță, îl scoală din somn și, cu un aer foarte tragic, i se plânge de asemenea literatură. 
         Cu Vlahuță are un început de polemică bățoasă și-l roagă politicos să-și ridice singur 
mănușa aruncată, amenințând cu «datul la mir», adică în presă, și notificându-i că a citit 
atent romanul  Dan  și totuși a preferat să tacă. 
          Afecta a-i place mult Coșbuc și cita admirativ, la ocazii, din poeziile prietenului 
devenit în intimitate, «Ghiță». Totuși, cu prilejul unei toastări la sărbătorirea premierei 
poetului ardelean, îl elogiază în absență, pe «marele Hașdeu». 
          Prietenul Gherea, devenit pur și simplu, «Costică», e luat peste picior pentru 
încrederea lui în virtuțile «costicuției », pactul nostru fundamental. 
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          Când i se cere părerea despre Critice, Caragiale se leapădă de orice aderență 
ideologică la opiniile amicului și scrie o recenzie în care se observă o undă subțire de ironie. 
           Chiar elogiile aduse lui Hașdeu, cu câteva prilejuri, par suspecte sub pana lui 
Caragiale.  Vestitul dicționar al savantului filolog pentru el este «Magnum Moftologicum». 
           Mihail Dragomirescu, profesorul universitar, devine și el amicul «Mihalache »- rămas 
cu acest nume toată viața, este bătut prietenește pe umăr: «Cât ești tu de profesor de estetică, 
să știi una de la mine, om neînvățat... că vorba nu e să umpli lumea cu o operă, ci o operă 
strâmtă s-o umpli cu lumea...» 
           Citind cronicile și analizele la propria-i operă- făcute, în fond, cu pricepere și cu bun-
gust de către M. Dragomirescu,- Caragiale îl întreabă dacă nu cumva i se pare că l-a lăudat 
cam prea mult, «căci mie, drept să-ți spun, nu mi se pare deloc», adaugă scriitorul în chipul 
cel mai neașteptat și mai echivoc cu putință. Turnura frazei este comic-originală și trimite la 
replica în coadă de pește, cu sensurile: «ce să-i faci, sunt și eu un om, îmi plac laudele cât de 
mari» (atitudine autoironică), sau: «m-oi fi lăudat tu tare, dar să știi că ai avut ce lăuda, 
puteai să mă lauzi încă mai mult dacă mă înțelegeai bine» (atitudine ironică). 
          Era cât pe ce să trateze de «moft» până și mașinăria lui Vlaicu, când o vede întâi pe 
câmpia de la Blaj, cu ocazia serbărilor Astrei, la care lua parte împreună cu ardelenii. Când 
însă aviatorul ateriza, după ce făcuse un tur de orizont în admirația tuturor, Caragiale îl 
îmbrățișează cu ochii umezi de lacrimi. 
          În ceea ce privește problemele artei și literaturii, "scriitorul a avut ocazia să se 
pronunțe în nenumărate rânduri. Mereu însă face caz că nu se pricepe la speculații. 
Punându-i-se și punându-și problema alternativei «artă pentru artă sau artă cu tendință», 
mult dezbătută în epocă, Caragiale se pronunță printr-un fel de calambur: «tendință cu 
artă», ceea ce, trebuie să recunoaștem, este purul și marele adevăr. Totuși, răspunsul cădea 
alături, nastratinește." 
           Pentru Caragiale, mai presus de orice era talentul: "De ce nu ies buni artiști din 
conservatoriile noastre? «Ce să iasă dacă n-a intrat nimica?», răspunse Caragiale. 
        Tinerii de la «Luceafărul» budapestan organizează o anchetă despre poporanism. 
        Chestionat și el, cel mai mare scriitor în viață atunci, răspunde: «La nici una din cele 
trei întrebări pe care dvs. îmi faceți onoarea a mi le pune, nu sunt în stare a răspunde, 
fiindcă, drept, să spun, câte trele sunt prea înalte pentru înțelegerea mea. Totuși, pe departe, 
atâta parcă pot pricepe că ar fi vorba aici de artă literară. Vă rog, dar, binevoiți a-mi 
permite să dau, cu această ocaziune, prin prețiosul dvs. organ de publicitate, o povață 
bătrânească tinerilor literați români- nu tuturor, numai celor care n-au talent din născare: 
să caute, dacă se poate, să-l găsească, că doar nu-i vreun lucru așa mare; iar dacă nu l-or 
găsi, să se lase de meșteșug; că dacă n-ai talent, toate, toate... sunt... degeaba». 
         În chip izbitor, către sfârșitul vieții- acum când reputația îi era pe deplin stabilită, 
Caragiale se aseamănă întru totul lui Creangă, dând sfaturi literare pe un ton bătrânesc, ca 
de abecedar, dar pline de mult adevăr și bun-simț. Pus în fața unei poezii rele, la un cenaclu, 
Creangă istorisea parabola cu «sfârâiacul»: o bucată de fier mort, din care nu se poate face 
nimic, înroșită în foc și aruncată în pleaftură ca să sfârâie... Unuia care nu putea sfârși o 
cuvântare îi da pilda cu cojocarul care nu făcuse nod la ață. 
       Așa cum Creangă se țărănea, mimând cu șiretenie neînțelegerea și înapoierea, acum 
Caragiale se mitocănește și afectează a avea   «capul gros»" ", a fi  «învechit», a iubi scrisul 
simplu, pe înțelesul tuturor. Declară a se fi delectat nespus cu modestele memorii de război 
ale maiorului Pruncu. Iar întrucât privește muzica de operă, el, marele admirator al lui 
Beethoven, elogiază flașneta,  «instrumentul eminamente democratic, care, ca tot ce este 
eminamente democratic, mă înveselește când sunt trist și mă întristează când sunt vesel», 



afirmație teribilistă ce poate fi comparată cu cea a lui Emil Cioran, cum că, în împrejurări 
anume, ascultarea unui saxofonist te poate dispensa de citirea lui Platon."92 
       Mai presus de orice, îl scoate din sărite decadentismul pătruns în teatru, oboseala și 
plictiseala, tristețea pe care ți-o provoacă spectacolele, în loc de veselia și petrecerea la care 
se așteaptă omul de rând:  

         "Evoluția literaturii române de după dânsul, n-a ținut seamă de asemenea afirmații-  
spune Ion Rotaru- și cu drept cuvânt. Între altele, ele pot fi exagerate, teribiliste, provenite 
dintr-o sfântă silă față de impostură. Cu toate acestea, s-ar putea la un moment dat reflecta 
asupra unor șiruri ca următoarele: 
        « Auzi! Omul, obosit de munca și preocupările lui, vine la teatru să caute un moment de 
emoțiune artistică, și-l osândești să-și spargă mintea sănătoasă a descâlci problemele 
sociologice ce și le pun capetele sucite ale decadenților. Militarul de la șmotru, inginerul de 
pe linie, arendașul de la pătul, negustorul de la tarabă, medicul de la bolnavi și câți alții, 
fiecare de la sarcina lui grea, trândavul bogat de la sarcina și mai grea a vieții lui trândave- 
vin cu toții să ceară de la artă, câteva momente binefăcătoare de distracțiune intelectuală, și 
d-ta îi pui, ca la școală, să asculte conferințe dialogite și să răspunză la problema 
atavismului, ori a mediului social, ori a pauperismului! Vine omul o dată, de două ori, de 
trei, pe urmă, dacă vede că totdeauna iese din teatrul dumitale pe la unul după miezul nopții 
mai plictisit de cum intrase, se duce la Mitică Georgescu, să auză pe bravul și voiosul 
Burienescu. Și acolo găsește omul ce caută: Amuzamentul! 
         - Dar teatrul este o școală... 
         - Mofturi! Teatrul este o petrecere! 
         - Ridendo castigat mores, 
         - Moriț poate câștiga cât vrea; cu sistemele dvs., teatrul își pierde publicul.» 
           Ca și în viața obișnuită, în literatură, în muzică, în pictură etc., Caragiale nu poate 
suferi pe «moftangii»."93  
          "Elena Drăgăn escu din  Concert din muzică de Bach  de Hortensia Papadat-Bengescu 
era, dezvăluie Ion Rotaru, la urma urmei, o fină melomană, pe lângă moftangioaica lui 
Caragiale- aflată și aceasta cu secretă plăcere-, denunțată ca având pe lângă pianul din 
salon, ținut drept decor, un artisan ori un clavir mecanic: și «seara, cu perdelele ridicate, se 
pune d-na la clapele clavirului și le mângâie, pe câtă vreme guvernanta, discret ascunsă 
după perdea, învârtește manivela la spatele mașinii magice.»" 
           Iar "moftangii literari" îl fac pe Caragiale "să deplore geniala invenție a lui 
Guttenberg, când vede că într-un singur an se produce o cantitate de maculatură de zeci de 
ori mai întinsă decât toate operele antichității luate la un loc, amenințând să transforme 
literatura secolului într-o «ladă de gunoi», din care urmașii nu vor mai ști ce să aleagă și ce 
nu. «Monomania publicitară» ar trebui pedepsită cu bătaia, după Caragiale: 
         «Dar să-ți fie autorul copil- să-i rupi urechile! dar să-ți fie slugă- să-l iei la palme! 
rob- să-l sugrumi! Dumnezeule! o mai fi țară pe lume, în care se bântuie mai cu furie ca la 
noi, gramofoanele și spanacografia? Neghiobul, în loc să dea de pomană la un biet cerșetor, 
mai bine dă un gologan pe carte poștală, ori trei pe un timbru, ca să ne trimită nouă 
spurcăciunile lui mentale, cu rugăciunea de a le publica în cel mai apropiat număr...  »" (...) 
         "Eminescu îl credea cinic. Satira lui se configurează uneori cam ciudat, părând că nu 
garantează întotdeauna de integritatea etică a marelui artist al cuvântului. Părând numai 

                                                            
92 Ion Rotaru, O istorie a literaturii române de la origini până în prezent, Editura Dacoromână TDC, București, 
2006, p.346 
 
93 Ibidem 



zicem! Dar chiar aici stă garanția indiscutabilă a geniului scriitorului, adâncimea lui 
insondabilă. (...) 
         S-ar părea că cel mai bine l-a înțeles propriul său fiu, Mateiu, care ajunsese la 
concluzia amară că aici, la Porțile Orientului, lucrurile trebuie luate ușurel, totul fiind 
compromisul, tranzacția, compatibilul, negociabilul etc. (...) «Copiii noștri vor avea poate de 
ce să plângă- noi am râs destul!»" scrie Mateiu Caragiale.(...) 
         
                                I.15. Caragiale, despre artă și literatură 
 
        Scriitorul, care a surprins cu atâta acuitate moravurile societății românești de la sfârșitul 
veacului al IXI-lea, împărtășește succinct, în corespondența cu unii prieteni, - C. Dobrogeanu 
Gherea, Vlahuță, Paul Zarifopol,- și mai pe larg în diverse articole și cronici artistice, vederile 
sale realiste.  
         Din chiar primii ani de activitate publicistică, într-o suită de articole intitulate Cercetare 
critică asupra teatrului românesc (1878),  I.L. Caragiale denunța improvizația ieftină, menită 
să falsifice adevărul istoric.  
        Unii văd arta lui Caragiale din schițe, ca un rezultat al caracterului lor dramatic, cu 
minimum de intervenții din partea naratorului și cu predominanța dialogului.  Despre arta 
constucției în teatru, comparată cu arhitectura, avem chiar mărturia lui Caragiale:  
       "Teatrul este o artă constructivă, al cărei material sunt conflictele ivite între oameni din 
cauza caracterelor și patimilor lor. Elementele cu care lucrează sunt chiar arătările vii și 
imediate ale acestor conflicte. 
        Cu mult mai mult se aseamănă deci dramaturgul cu arhitectul, care concepe clădirea, o 
plănuiește pe hârtie și tocmai apoi o arată făcută gata din grămădirea întocmită a 
materialului voit. În acest sens gândește și dramaturgul- «nu la a gândi ceva, ci la a arăta 
ceva.»" (...)"Abia după ce liniile construcțiilor au fost trasate, intervine problema- foarte 
importantă și aceasta- a limbajului,  fiindcă literatura în general, spune Caragiale, «ne arată 
oameni, și fiindcă, în împrejurări omenești, acțiunile care sunt chiar viața, sunt însoțite de 
vorbire»."94   
        Iată de ce Caragiale mai târziu, va critica aspru pe acei artiști care nu se dovedeau 
interesați de "patimile care mișcă lumea și vremea lor"  și "nu se coboară a lua parte la 
necazurile muncitorilor de toate zilele".95 
         Era firesc așadar, ca izolarea artistului în "turnul de fildeș" să-i apară ca dovada 
filistinismului burghez. 
         Caragiale cerea artistului participare activă la viața societății și, în legătură cu acest 
deziderat, el afirmă în  Literatura și artele române, în a doua jumătate a secolului al IXI-lea, 
că numai acei artiști care și-au închinat opera luptei pentru dreptate socială  și progres, își 
merită prețuirea. 
         De altfel, Caragiale a subliniat ori de câte ori a avut prilejul, prețul de care trebuie să se 
bucure în ochii scriitorului, varietatea aspectelor de viață.  
          Imaginile și alegoriile din articolul Câteva păreri, exprimă cât se poate de clar 
concepția sa despre artă. 
         Considerând că îndatorirea esențială a artistului este "să ne întoarcă în afară și nouă 
ceva din uitarea lui interioară, care pentru noi, oameni ca și el cu suflet ca al lui, este cel 
mai important fenomen al naturii"96.   
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            Caragiale, ca un mare scriitor realist, se dovedea pătruns de rolul pe care trebuie să-l 
aibă opera de artă și anume, acela de a reflecta realitatea. De aici, răspunsul lui categoric în 
problema raportului între conținut și formă, în artă: 
         "Sunete, cuvinte, linii și culori, forme- viața nu consistă în ele chiar, în materialitatea 
lor, ci în intențiunea de a ne deștepta, prin înfățișarea lor, un înțeles. Intențiunea- aceasta 
este esența vieții, expresia este numai organismul ei material."97  
           Articolul Câteva păreri, o adevărată artă poetică a scriitorului, nu lasă niciun fel de 
îndoială asupra faptului că autorul Scrisorii pierdute  era convins de însemnătatea principiului 
realist, al acordului deplin între conținut și formă. 
          Elaborat în 1896, studiul "Câteva păreri" reprezintă un adevărat "breviar" al esteticii 
scriitorului. Socotit de unii comentatori un naturalist, un zolist în nuvelele sale psihologice, 
opțiunea estetică a scriitorului este categorică și definitorie pentru idealul de artă ca sinteză a 
fantaziei: "noi nu înțelegem o operă de artă din mult, ci din ceva, înțelegem un ce dintr´un 
cum". Condiția obligatorie a artei este talentul, puterea de invenție a scriitorului, 
expresivitatea și niciodată considerente de școală, de grup social sau de curent literar, saturate 
de teorii și de erudiție fără sens: "A crea - a apuca din haosul inform elemente brute, a le topi 
împreună și a le turna într-o formă, care să îmbrace o viață ce se diferențiază într´un chip 
absolut hotărît de tot ce nu este ea - aceasta este puterea naturii și a artistului. Și această 
putere, la artist, o numim talent. Talentul este deci puterea de expresivitate ce o au îndeosebi 
unii, pe lângă iritabilitatea ce o au toți"98. 
          Pe vremea când administra ziarul "Epoca literară", publica aici fragmete întinse din 
Însemnare a călătoriei mele de Dinicu Golescu, din nuvela  Nenorocirile unui slujnicar  a lui 
Filimon,  Fabule  de Grigore Alexandrescu, alături de Micuța, nuvela lui Hașdeu, arătând 
prin aceasta, prețuirea sa pentru tradiția realistă a literaturii române. 
          Liviu Călin, în Prefața la  I.L. Caragiale‐ Teatru, ne amintește că în România liberă din 
1878, Caragiale publica   O cercetare critică asupra Teatrului românesc.  În acel timp, 
comedia   O noapte furtunoasă sau nr.9" se constituise, de unde și tonul sentențios al 
viitorului debutant, stăpân pe mijloacele genului. Așa se exprimă remarca sa îngrijorată: 
"Afară de Răzvan, nimic. La tot ce s-a produs în literatura originală de teatru, câtuși de puțin 
nu i se cade acest nume."  
            Ca o prelungire a opiniei justițiare, reținem constatarea în care nu e greu să deslușești 
disprețul tânărului publicist penru improvizația ieftină, menită să mutileze adevărul istoriei 
naționale, comerțul de piese desuete, în gustul bulevardelor epocii: "Istoria națională – 
consemna cu amărăciune Caragiale- care pentru noi trebuie să fie un izvor nesecat de poezie 
sănătoasă, un șir de icoane sfinte, de unde să căpătăm întotdeauna învățătură de adevăr și 
insuflare de virtute și căreia spre cinstirea noastră, chiar trebuia să-i dăm cinstire adâncă- a 
fost la filele ei cele mai strălucite, falsificată și mânjită în așa zisele Drame naționale cu 
mare spectacol, produse de niște închipuiri sterpe sau bolnave, de minți strâmbe sau șubrede, 
de capete goale de dar și sărace de lumină."99  
          Verbul "coroziv" și "inflamabil" al lui Caragiale, după cum scrie Liviu Călin, aruncă 
"săgețile de foc" asupra traducătorului și a conducerii teatrului, care nu de mult își îngăduise 
intervenții abuzive în textul "Nopții furtunoase", încheind: "Prin urmare, de la acest onor 
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comitet teatral (I. Ghica, G. Sion, V.A. Urechia), bucățică ruptă din Academie, suntem în 
drept a cere puțin respect pentru limba românească"100.  
          I.L. Caragiale este unul dintre artiștii care și-au adus o foarte mare contribuție la 
dezvoltarea și îmbogățirea limbii noastre literare. 
           Caragiale a fost un mare artist al cuvântului: "Cuvântul, dragii mei, nu poate avea 
decât un singur loc într-o frază". Nu de dragul cuvintelor am căutat să vă născocesc o 
povestire. Eu de hatârul povestirii caut într-adins cuvinte."101  
            Caragiale își dădea foarte mult silința de a desăvârși forma manuscriselor sale. 
             Găsirea expresiei juste îl preocupa pe artist, în cel mai înalt grad. Nicolae Iorga a fost 
cel dintâi care a făcut referire la conștiința artistică exacerbată și talentul nativ de caligraf al 
lui Caragiale, după cum scrie și Ion Rotaru, în  cartea O istorie a literaturii române de la 
origini până în prezent:"Nicolae Iorga l-a văzut pe Caragiale, chiar în carne și oase (cum 
Caragiale îl văzuse pe Eminescu și pe Maiorescu; cum G. Călinescu îl văzuse pe Iorga; cum 
noi înșine l-am văzut pe G. Călinescu: Așa se scrie istoria!), ca pe   «un om cu ochi în care 
fulgerau flăcări ciudate, de ironie și de înduioșare, de admirație și de pornire distrugătoare... 
cu impresionantul glas de impunere a credințelor și capriciilor sale, cu gesturile 
stăpânitoare, zguduitoare, nimicitoare ale unui mare actor... plin de intenții ironice și de 
capricii rafinate, capabil de elementare asalturi crude, de entuziasmuri oarbe, de 
neindulgentă negație provocatoare, azi într-un fel, mâine în altul, cu totul opus, dar 
totdeauna, ca poezie, ca glumă corozivă, mai presus de măsura obișnuită... cântărea de o 
sută de ori cuvântul pe care-l cobora pe hârtie într-o caligrafie perfectă, pe care-l citea cu o 
dicțiune fără greș, pentru a-l distruge la cea mai slabă îndoială despre adevărul 
corespondenței lui cu ideea sa, ori cu armonia operei. Un condei mai stăpânit n-a existat 
vreodată, nici aiurea, și rareori un creator mai mare a nimicit cu mai multă pasiune opera 
sa, pentru că nu corespundea celor mai nobile intenții artistice». 
           Celălalt mare scritor din generația imediat următoare care l-a văzut pe Caragiale, a 
fost Octavian Goga, pe vremea când se afla în închisoarea ungurească de la Seghedin. 
Venind de departe, tocmai de la Berlin, ca să-l cerceteze pe deținut («Am venit, băiete, am 
venit să văd cum o duci aici la pension... Nu ți-am spus eu să te astâmperi... Ai?...- Ian ridică 
mâinile să văd urmele lanțurilor... Săracu de tine...») 
           Caragiale era  «boierul» care miluise cu galantomanie pe temniceri, mângâindu-le 
părintește nepoțeii pe creștet și dăruindu-le câte o coroană de aur.  
           Spre deosebire de Iorga care vede mai sintetic, judecând omul din fața sa prin prisma 
operei, Goga adaugă în plus un portret deosebit de viu, în câteva linii iuți, mișcătoare, 
proiectate ca pe un ecran: «Cine a avut norocul să-l asculte pe Caragiale vorbind un sfert de 
ceas oriunde, la o adunare a negustorilor, ori într-un ungher din vagonul restaurant, n-are 
să uite niciodată cea mai strălucitoare icoană a inteligenței omenești din câte a întâlnit în 
drum.  
        N-a fost minte să stăpânească cuvântul cu mai multă siguranță, să-l frământe și să-l 
chinuiască cu mai multă putere. În fraza lui fermecată se revărsa o lumină orbitoare, era 
pulbere de argint, foc de artificii, râs și plâns, era alinare dulce și durere sălbatecă. Ca într-
un caleidoscop fermecat se deslușeau chipuri vrăjite de magie. Marele meșter atingea toată 
claviatura sufletului omenesc. Deschidea vorba lin, cu bunătate, și o muia într-o lene 
orientală, într-o clipă schimba resortul ca să-ți arate o seamă de jonglerii capricioase și 
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deodată se oprea brusc, fața i se crispa, buzele i se strângeau convulsiv, în fundul ochilor îi 
juca o lumină stranie... Era clipa când din creierul lui Caragiale răsărea un fulger nou... 
Universul devenea mai bogat, ca prin minune...»"102 (Din volumul Precursori") 
            Contemporan cu I.L. Caragiale, și Ioan Slavici îl elogiază în Amintirile sale: 
             "Îndeosebi în ceea ce privește cultul formei Caragiali era mai presus de Eminescu. 
Pe când acesta se pierdea în lumea gândirilor și era încântat și stăpânit de propriile sale 
idei, încât adeseori cădea în exagerări și nesocotea forma în care-și da ideile pe față, 
Caragiali era totdeauna, atât în vorbă, cât și mai ales în scris, în deplin stăpân pe sine însuși 
și punea forma mai presus de toate. 
           Pe când Eminescu își căuta mulțumirile numai în cele gândite, Caragiali se-ncânta de 
muzică, de pictură, de arhitectură, de balet, de tot ceea ce e frumos, și căuta în toate 
proporțiuni mărețe, împărțire simetrică și armonie desăvârșită. 
         Această superioritate i-o recunoștea și Eminescu, și totdeauna când scria avea în 
vedere mai ales pe Maiorescu și pe nemilosul Caragiali și nu odată-mi zicea: 
        -Las' c-a tăcut și hâtrul de Caragiali. (...)  
          "Scria o pagină și o copia curat cu o slovă frumoasă, apoi o citea. O strâmbătură, alta, 
iar alta: ici o vorbă nu i se părea aleasă adecvat cu gândul lui, colo alta era rău 
întrebuințată ori greșit așezată, un gând nu-i ieșea destul de-nvederat  la iveală. Deoarece 
corecturile îi erau nesuferite, copia pagina din nou cu slova încă mai frumoasă. Era în stare 
să copieze și de zece ori și apoi să rumpă pagina și să se ducă la plimbare. Acesta e cuvântul 
pentru care, după câteva luni de zile a ieșit din redacțiunea ziarului Timpul.  
        -Sunt, mi-a zis, om incapabil de a scrie gazeta. 
        -Prostii! a-ntâmpinat Eminescu. N-ai dat pân-acum nimic ce nu era bun.  
        -De! a răspuns el. Li-o fi plăcând altora, dar nu-mi place mie. Nu mă mai maltratez 
însumi pe mine, mușcându-mi buzele când văd ceea ce am scris!"103 
          Însuși Luca, fiul său, confirmă toate cele spuse mai înainte: "Caragiale a fost viața 
întreagă foarte mândru de probitatea lui de artist. Expresia lui favorită, ca să arate cât de 
meticuls era pe chestia stilului, se închegase într-o frază pe care i-am auzit-o adesea: «Îmi 
pieptăn stilul.»  (...) Caragiale scria în tăcere și adeseori spunea că se simte subt imboldul 
unei puteri străine. Compunând, construia dialogurile vorbind tare, zâmbea sau se-ncruta. L-
am văzut când muncea la Kir Ianulea, refuzând mâncarea și veghind două nopți de-a rândul. 
Muncea neîntrerupt până sfârșea opera. În tot acest timp era încruntat, febril și ursuz. Când 
termina, era adesea intoxicat de tutun și cădea câteva zile într-o stare de somnolență 
pașnică. Pe Kir Ianulea l-a scris în trei zile și l-a pieptănat pe urmă, două săptămâni. Când 
îl întrebam cum scrie, îmi răspundea aproape invariabil: «Eroii mă persecută... Forfotesc în 
mintea mea... Vorbesc... Le văz gesturile; le aud cuvintele. Dar nu știu exact nici ce spun, nici 
ce vor face și, pe urmă, m-apuc să scriu , și-i las să-și spuie  singuri păsul». Și, după aceea, 
adăuga întotdeauna comparația creării operei de artă cu o laborioasă parturiție."104 
            Observarea și înregistrarea graiului vorbit, cu toate "ticurile" și "defectele" sale, cu 
stilul individual al fiecărui vorbitor, i-au permis lui Caragiale, acest artist lucid, să facă să 
vorbească pe eroii săi, după starea civică a fiecăruia. 
          În scrierile lui Caragiale, trebuie făcută deosebirea între limba personajelor sale și 
limba proprie a scriitorului.  Individualitatea  personajelor lui Caragiale, reiese din modul lor 
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de a se exprima. Toți eroii săi au act de naștere, ei sunt reprezentanți ai unei anumite clase 
sociale  sau regiuni. 
          Individualizarea personajelor cu ajutorul comicului de limbaj are în Caragiale pe cel 
mai înzestrat autor dramatic român și unul dintre cei mai de seamă reprezentați ai genului în 
literatura europeană. 
        Limba scrierilor lui Caragiale e plină de elemente din limba vorbită în Muntenia (dovadă 
sunt fonetismele: "ascunz", "pierz", "scoț" etc.)  
        Pe lângă pronunțările caracteristice limbii vorbite, găsim și "greșeli" de limbă, prinse de 
urechea atentă a marelui artist și așezate de el la locul cuvenit, ca să producă efectul dorit. 
         "Jargonul" de clasă, caracteristic pentru burghezia contemporană cu Caragiale, e redat, 
în operele marelui scriitor realist, în tot ce avea el esențial, căci el vede și aude pe eroii săi. 
           Fin observator al graiului vorbit, Caragiale redă jargonul franco-român al clasei 
conducătoare. Rică Venturiano e ridicat prin geniul marelui satiric, la rangul de tip al 
înstrăinatului, graiul său împestrițat cu expresii străine fiind socotit "adânc" de Jupân 
Dumitrache.  
           Caragiale a ridiculizat și pe latiniști. Mariu Chicoș Rostogan îmbină în graiul său, 
savoarea regională a graiului ardelean cu mania latinistă a epocii; în felul acesta, Caragiale 
demonstrează că limba literară trebuie eliberată de elemente regionale și de latinisme. 
             Satira lui Caragiale a fost o armă puternică împotriva curentului latinist regional, care 
încerca să abată limba literară de la drumul său firesc. 
           "Într-o recenzie consacrată  Cărții de citire, întocmită de Miron Pompiliu și Ion Paul, 
Caragiale însuși spune că: «o limbă nu se poate învăța din gramatică sau din dicționar». 
Căci  «vorbele de sinele sunt instrumente moarte: ceea ce le dă viață și putere sunt gândirile 
și ideile, înțelesul». Totul este dar a observa cuvântul în contextul vieții și a-l reproduce cu 
acel secret meșteșug care creează iluzia realului cu o forță cât mai mare. Estropierile înseși 
își au legile lor, nu depărtate de legile generale ale limbii."105   
      "... ideile lui Caragiale în legătură cu profesiunea scrisului și cu moravurile scriitoricești 
sunt cel puțin tot atât de amar-pesimiste ca și acelea ale lui Eminescu. Spicuim câteva citate 
unde dramaturgul se exprimă de-a dreptul: 
        «A face literatură ajunge a fi sinonim cu a tăia câinilor frunză». 
        «Dacă a avea arte și literatură este o mare onoare și laudă pentru un popor, a nu avea 
arte și literatură nu e deloc o dezonoare și o rușine. Să presupunem că n-am avea pe cei 150 
de poeți ai noștri... și am rămâne numai cu Coșbuc și Vlahuță. Ei? ce mare rușine ar fi 
pentru nația noastră? » 
        «Tinere cititor, ascultă-mă, că eu sunt pățit; dacă bănuiești că ai vreun talent literar și 
simți că, pentru a ți-l confirma ție însuți, n-ai nevoie de aplauzele d-rei Sesila și de ale curții 
sale, caută, când te rătăcești din întâmplare în așa cercuri, să te depărtezi cât mai degrabă, 
respingând orice solidaritate intelectuală cu ilustra companie și refuzând scurt orice diplomă 
de talent. Du-te, dacă ești amator de ceai foarte blond, în toate saloanele literare, dar nu fă 
nicăieri pureci. Aminteri, dacă te lipești undeva, vei face prin tine pe alții să poată zice noi; 
ajungând prin aceasta tu însuți să nu mai poți zice multă vreme: eu!»" 106 
              În altă cronică, în "Voința națională", 1885, semnată Luca, Caragiale nu uită să atragă 
atenția și asupra unor "susceptibilități răsfățate", când scria:"Chestia în artă nu stă în 
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atingerea absolutei perfecții, ci într-o relativă lipsă de imperfecțiuni. Și tocmai aici stă rolul 
criticei, să semnaleze și să recomande eliminarea lor, dacă lucrul e cu putință".107 
         "Mai presus de orice, susține  Ion Rotaru, în cartea sa, O istorie a literaturii române de 
la origini până în prezent,  în iubitorul lui Dante, Shakespeare, Molière și Beethoven, era un 
căutător de frumos, care pentru dânsul era totuna cu adevărul:«Frumosul este singurul 
atribut potrivit lumii, tot așa de nemărginit ca și dânsa; precum în ea nu încape decât ea 
însăși și nu mai poate încăpea altceva, fiindcă oriunde tot ea este, asemenea și când e vorba 
de frumos, numai de el poate fi vorba și de nimic altceva». 
          A râs, și-a bătut joc de năravuri și de moravuri, dar n-a căutat să le îndrepte în chip 
expres. Pentru că, adept al principiilor estetice ale lui Titu Maiorescu, el credea  în frumosul 
absolut."108 
         Într-o scrisoare adresată prietenului său, Vasile Alecsandri, Caragiale scrie: "Nu crede 
cumva, (...), că aș fi partizanul  artei cu tendință. Nu, să ferească Dumnezeu! Am rămas cum 
mă știi, partizanul neînduplecat al tendinței cu artă..."109  
         "Viața lui Eminescu i s-a părut totdeauna cel mai grozav exemplu de desconsiderare a 
talentului de către o societate rezemată pe valori materiale."110 rezumă cu scepticism, Șerban 
Cioculescu,  în cartea  Viața lui I.L. Caragiale.  
          Însă în "Istoria literaturii române de la origini până în prezent",  G. Călinescu 
recunoaște în Caragiale un autodidact inteligent dar îl acuză de formalism radical, imputându-
i totodată, absența fanteziei, literatura lui Caragiale fiind în optica sa, tot ce poate fi mai 
antiartistic... : "Sună într-un fel ciudat refrenul continuu al lui Caragiale că el înțelege arta 
ca o industrie migăloasă: «... autor mare nici prin gând nu mi-a trecut vreodată că aș putea 
fi, dar iarăși, pe negîndite, zău! n-am scris în viața mea... trebuie și dumneata să admiți că 
asta va să zică meșteșug – fie cât de înalt, fie cât de umil: să iei din grămada haotică a 
baniței mărgelușe, bob cu bob, și să le așezi cu anume rost, după priceperea ta, pe 
priceperea și a altuia». 
         Autodidact inteligent, dar autodidact, Caragiale amestecă esteticele, făcând 
misterioase confesii flaubertiene, el care în bună parte e un zolist: «Ca în toate, și în 
literatură se pretinde o cinste profesională, un prestigiu de atelier... ce crezi tu, în câte ape n-
am scăldat eu  «Hanul lui Mînjoală»... Ce să mai vorbesc de melodia frazei, de ferecătură, 
de ritmul vorbelor... Iacă,  numai  interpuncția» etc. Tot acest formalism radical e mai mult o 
scuză pentru relativa sterilitate. Când i se cer opere noi, Caragiale se mărturisește ocupat cu 
«perietura». 
           Însă la nuvelele lui naturaliste și fantastice, scrupulul formal nu-și are rostul și dacă 
într-adevăr lipsește ceva acolo, apoi este tocmai stufișul faptelor și marea fantezie, care îi 
sînt interzise și din absoluta incapacitate de a percepe geologicul. În schițe și teatru, natura 
comicului său cere cea mai deplină spontaneitate, stenografierea conduitelor verbale. Așa și 
face în fond Caragiale, care se iluzionează, crezând că așteptarea momentelor fericite din 
stenogramele eroilor are vreo legătură cu efortul plastic. El așteaptă, ascultă, taie, 
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corectează pe ici, pe colo, improvizația, făcând desigur, economie de vorbe și punând 
cadențe, deși literatura lui e tot ce poate fi mai antiartistic..."111 (...) 
           "Pe tineri, capătă obișnuința perfidă de a-i invita să colaboreze cu el: «Ia ascultă 
(cutare), vrei să scrim noi împreună? » El le dă lecții de artă (e obsesia lui): «Arta... Să vedeți 
ce e arta» (experiență figurativă cu bețe de chibrituri). «Cuvântul, dragii mei... nu poate avea 
decât un singur loc într-o frază».  «E un chin facerea asta... talentul e un accident de naștere, 
o boală grea... » Nastratinismele și le aduce în publicul mare în niște forme ce sperie , 
adevărate teribilități de boemă extremă."112 
             În 1988, Mircea Iorgulescu publica Marea trăncăneală, un insolit pamflet "politic", 
pe care unii l-au crezut a fi îndreptat împoriva regimului Ceaușescu. Dar, iată ce scrie Mircea 
Iorgulescu în respectiva prefață: "Un pamflet politic deghizat a fost considerată această carte 
la prima sa apariție, în 1988. La sfârșitul anului următor, și decembrie 1989, regimul politic 
împotriva căruia se auzise că ar fi fost îndreptată, a fost răsturnat. Între timp, autorul se 
exila în Franța. El nu a revenit în România și a evitat să încerce a-și defini cartea. Cu o 
excepție, totuși. În primele sale declarații publice, de după plecarea din România, el s-a 
arătat surprins de caracterul premonitoriu al scrierii sale, a cărei încheiere, s-ar părea, 
căpătase o rezonanță biografică specială ("...o lume în care, pentru a supraviețui, este 
necontenit nevoie să faci pe prostul, să intri în corul uniform și zgomotos al marii trăncăneli, 
să fii asemenea ei. Părăsind-o, se poate exclama asemenea unuia dintre personajele sale:   
« Ce lume! Ce lume! Ce lume!»"113 
          Eseul Marea trăncăneală   este o încercare de  a-l demitiza pe I.L. Caragiale, de a 
ridiculiza universul în care acesta și-a "condamnat" la viață eroii. 
          În viziunea lui Mircea Iorgulescu, lumea lui Caragiale "vorbește cu clăbuci la gură" 
fără a spune nimic, pentru că "vorbitul este chiar viața lor". "De fapt, treaba lor nici nu este 
alta (...). Ei vorbesc așa cum peștii înoată și păsările zboară (...). Este și un drog, 
narcotizează, dar este și un înlocuitor perfect de existență în real: trăncănitul ca ultim stadiu 
al mistificării trăitului (...) Ei se exilează în limbuție."114  
            Și ca o concluzie, Mircea Iorgulescu decretează: "devenind brusc tăcută, probabil că 
lumea lui Caragiale s-ar sufoca, iar în absența grosului fum de cuvinte, în absența norilor de 
vorbe, ilarianta ei imagine ar căpăta, limpezindu-se, un atroce aspect apocaliptic. Și-ar 
pierde, în orice caz, până și ultima aparență de viață. De viață, nu de umanitate- pentru că 
este, în fond, o sublume: un conglomerat residual, în continuă fermentație logoreică (...). Și 
trebuie să-i înțelegem pe acești oameni, trăncăneala este spațiul libertății lor."115  
        Ca entități fizice, oamenii lui Caragiale sunt, în viziunea criticului, "sociabili, veseli și 
comunicativi",  în sensul că "vorbesc fără să fie întrebați și întreabă fără să aibă ce întreba." 
Pofta lor de vorbă "crește dintr-un vid lăuntric, nu are nici o legătură cu persoana, cu 
individualitatea celuilalt sau a celorlalți: aceștia sunt necesari numai ca obiective sufletești, 
ca decor uman (...). Modalitatea secifică a lumii lui Caragiale este talmeș-balmeșul".116 
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        Pentru  Mircea Iorgulescu, identitatea spirituală nu există. El operează cu termenul 
general, "lumea lui Caragiale", iar despre o anume nuanțare morală a raporturilor dintre 
indivizi nici nu poate fi vorba. "Acești oameni pot fi oricum și de la ei te poți aștepta la orice 
(...). Au un fel de înțelepciune servilă și cameleonică (...) această lume este marcată de 
vetustocrație"117.  
       "În lumea lui Caragiale, fondul strică formele (...). Trăncăneala e un balamuc verbal. 
Cuvinte, idei, atitudini, totul se povestește, se degradează, cade în ruină, se dizolvă într-o 
năclăială informă. Omul caragealesc e purtător de haos."118   
 
 
 
                             I.1.6  Nicolae Steinhardt (Monahul de la Rohia) 
 
           Nicolae Steinhardt sau Monahul de la Rohia, cum mai este cunoscut, a avut pentru 
Caragiale, nu doar o mare admirație, ci și un adevărat cult. 
           Până să-și publice în Franța, sub pseudonimul Nicolae Niculescu, eseul Secretul 
srisorii pierdute (Revista "Ethos", Paris, 1975), "un adevărat sumum al gândirii lui N. 
Steinhardt (...) cu siguranță, o capodoperă a esteticii românești"119, după cum subliniază 
editorul său român, Ion Vartic, acesta a mai adăugat câteva reflecții substanțiale pentru 
înțelegerea operei marelui dramaturg, unele fiind tipărite datorită lui Zaharia  Sângeorzan, 
care a purtat prin anii 80, o bogată corespondență cu gânditorul de la Rohia.  
           Una din întrebările puse monahului de Zaharia Sângeorzan, suna astfel: "I.L. 
Caragiale este clasicul român cel mai solicitat astăzi de critică. Cum se justifică această 
descoperire?",  la care primi următorul răspuns: "Se justifică prin aceea că, în sfârșit, lumea 
a înțeles că I.L. Caragiale nu e un simplu dramaturg de mare talent și un prozator sarcastic, 
ci un scriitor abisal, de talie mondială. Unul din marile merite ale lui Eugen Ionescu este de 
a ne fi revelat prin teatrul său, caracterul abisal al operei lui I.L. Caragiale, a mers, vorba 
lui Celine, până la capătul nopții"120.  
          Vorbind despre N. Iorga, acesta observa că istoricul este "un foarte mare scriitor, unul 
din extraordinarii mântuitori, la nivel superior, al limbii române.  După el vin Caragiale, 
Odobescu, Sadoveanu"121.  
            Despre ideea că "Frumusețea va salva lumea" a marelui Dostoievski, N. Steinhardt 
spune: "Trăim printre structuri ale prostiei agresive și de sine încântată  care nu e mai puțin 
urâtă decât kitschul, mahalaua, moftologia. Vă sfătuiesc să-l citiți pe I.L. Caragiale din 
perspectiva literaturii satirice, ca reacție împotriva suferinței. Ori pe Flaubert. La amândoi 
ostilitatea se îndreaptă atât împotriva neroziei, cât și împotriva sluțeniei. Prostia, numele 
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cerebral al hidoșeniei. Salvarea, desigur, când va veni, va surpa  «aerele» pe care și le dă 
hidoasa gugumănie (...) («Frumosul nu-i decât făgăduința fericirii»- Baudelaire)"122.  
           Deci eseul de mari proporții "Secretul scrisorii pierdute" ne pune în contact cu 
viziunea unui "reprezentant aparte al existențialismului creștin, înrudit, într-un sens, cu 
Berdiaev, Gabriel Marcel și Peter Wust"123, după cum ne asigură Ion Vartic.  
          De alfel, eseul  nu este o analiză de text, ci a câmpului sau a aurei ce înconjoară 
"Scrisoarea pierdută", ea se transformă, cum spune chiar Steinhardt, într-o "spectroscopie a 
românismului".  
           Eseul debutează cu o afirmație cheie: "Maică-mea, care-l știa pe dinafară, și care m-a 
îndemnat la trei izvoare: Cronicarii, Creangă, Caragiale, lăcrima întotdeauna la sfârșitul 
actului al IV-lea al Scrisorii pierdute. Eu unul plângeam de-a binelea și la Noaptea 
furtunoasă și la Conu Leonida. (...) De ce lacrimile astea?"124      
         "Operei lui I.L. Caragiale i s-au dat până acum, spune monahul de la Rohia, două 
interpretări extreme: una să-i spunem stângistă, socotește că-i o critică necruțătoare, aspră 
și crudă a burgheziei, a viciilor ei și a regimului ei politic; alta naționalistă: (se numără aici 
mulți, de la N. Grigorescu și N. Iorga până la E. Lovinescu) este convinsă că talentatul autor 
al  Scrisorii  urăște poporul român, pe care l-a înfățișat în toate scrierile lui, cu părtinire și 
răutate"125.    
           "Nicolae Steinhardt e convins că există și o a treia cale, în care crede cu tot sufletul 
său de monah "creștin", "bazată pe arta interpretativă tradițională a vechilor actori ai 
Teatrului Național, conduși și îndrumați în prima lor generație, de însuși Caragiale, și care,  
spre deosebire de toate interpretările din ultimul sfert de veac, era fățiș pornită către o 
expunere  «blândă», «cuviincioasă», «îndulcită» a subiectului și o purtare reținută a 
personagiilor. 
           Interpretarea aceasta din care tot ce e ticălos, crud sau vulgar este îndepărtat cu grijă 
și estompat, cu simțire o socotim cea mai autentică pentru că a impus-o autorul în deplină 
cunoștință de cauză (...) Caragiale a fost mai puțin realist decât se crede (...). Interpretările 
politice recente sunt părtinitoare, având drept scop să lovească prin spectacol o societate pe 
care o dușmănesc ori care trebuie neapărat discreditată"126.   
          "În lumea lui Caragiale, încă nu s-a înfăptuit machiavelismul absolut, că lumea 
aceasta e încă plină de valori umane și creștine, degradate cu totul,  dar totuși existente, o 
lume desigur, vinovată (...) dar nu definitiv și întreg coruptă de machiavelismul absolut, încă 
nu spurcată de râsul batjocoritor al șmecherilor, încă nu mânjită de vărsarea sângelui 
nevinovaților"127.   
         Caragiale nu trebie citit, ne îndeamnă autorul, doar în literă sau spectacol, "ci în tot 
complexul cadrului audio-tactilo-evocatoriu". O asemenea citire descoperă "forme nevăzute 
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cu ochiul, ne developează de fapt, o lume nouă (...) ne înfățișează o altă morală, care-i 
arierplanul și fundația lumii caragialești"128.      
         Tot secretul piesei "stă în actul al IV-lea, fără de care piesa n-ar fi decât o oarecare 
(izbutită) comedie realizată de moravuri, iar Cetățeamul turmentat nu ar fi depășit ștearsa 
siluetă a bețivului din Un dușman al poporului" (de H. Ibsen, n.n.). 
          De altfel, acuzația adusă lui Caragiale că ar fi plagiat pe Ibsen, "e tembelă și ticăloasă" 
deoarece, consideră monahul, între cele două piese e o deosebire fundamentală, "deosebirea 
abisală de atmosferă"129.        
         Scris mult mai târziu de Caragiale, actul al IV-lea "ne duce în cu totul altă lume decât a 
lui Ibsen", conchide Steinhardt, iar actul respectiv "ne apropie de esențele caragialești, ba și 
de cele ale românismului. Actul al IV-lea este acela unde, pentru cine are ochi de văzut, 
urechi de auzit și inimă să-i bată, autorul  Scrisorii  saltă peste comedia de moravuri, peste 
genul realist, peste teatru, și ne duce cu iuțeală mare, în marș forțat- uimți, încântați, 
emoționați (vezi lacrimile)- în lumea care nu mai e a unei realizări teatrale, ci a marii arte 
unde se decodează sufletul omenesc- în cazul de față, românesc"130.   
         Lumea eroilor lui Caragiale "e lumea minunată a echilibrului românesc", lume care își 
dovedește întreaga frumusețe în "punctul magic în care Cațavencu își cere iertare și coana 
Joițica îl iartă". Fără de rostirea vorbelor acelora magice (...), ne alegem, asertează N. 
Steinhardt cu gravitate, "cu o oarecare satiră, bine scrisă, vie, nimic de spus, dar fără taină 
(...) și fără nimb. Actul al IV-lea e totul și duce de-a dreptul la izvoarele românismului"131.   
          Pentru autorul eseului "Secretul scrisorii pierdute", replicile "Iartă-mă... Te iert" rostite 
de tandemul Zoe- Cațavencu, constituie cheia prin care pătrundem în altă lume, caracterizată 
de Mihai Ralea, drept "minunată, absolut paradisiacă, patriarhală, idilică, fără griji și 
preocupări"132.   
         Autorul merge mai departe pe drumul croit de Ralea, subliniind că "din actul al IV-lea 
al «Scrisorii», pășim de-a dreptul dincolo de oglindă, într-o lume fermecată, care nu e 
oribila lume yankee a lui «Time is money», dar nici tragica lume indiană a șobolanilor, 
mizeriei și vacilor rătăcitoare. E lumea echilibrului bine așezat (...) lumea românească - și ea 
se arată absolut  limpede, pe deplin identificată și-n toată originalitatea ei, în teatrul lui 
Caragiale (...) nu e nici lumea occidentală, nici lumea orientului slavo-asiatic. Îndrăznesc să 
spun că are calitățile amândurora și cusururile niciuneia"133.   
          În argumentarea ipotezelor sale insolite, autorul apelează și la părintele D. Stăniloae 
care în "Românism și Ortodoxie", arată că acesta "a dovedit pe larg și în chip hotărâtor că 
cea mai de seamă caracteristică a sufletului românesc este echilibrul - și analiza de câmp a 
operei lui Caragiale dovedește același lucru, pe care puțini din occident sunt dispuși (sau în 
stare) să-l priceapă. Ceea ce lor li se pare neseriozitate, lene sau purtare ușuratică, nu este 
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de cele mai multe ori decât reacția spontană a firii împotriva subjugării ei de către zeii 
nebuniei după cum trupul se supune bolii sau intervențiilor din afară, prin anticorpii săi."134  
        Deci, după Steinhardt, lumea lui Caragiale, pe fond afectiv și moral, e lumea unui anume 
spațiu, unit, bine delimitat spiritual,  cea a spațiului "mioritic și creștin, spațiu al blândeții, 
dulcii împăcări, iertării, echilibrului și relativității"135.   
        Că Zoițica îl iartă pe Cațavencu, dându-i chiar de înțeles că îl va ajuta la viitoarele 
alegeri, precum și împăcarea eroilor din Telegrame - "pupat în piața Independenței" a stârnit, 
decenii de-a rândul, indignarea multor "români verzi". Cele două situații, se credea până mai 
ieri și, poate, se mai crede încă și acum, ca fiind cea mai "grăitoare dovadă a ticăloșiei 
societății" respective.  
          Însă N. Steinhardt afirmă: "De argumentul acesta nu mă tem. Nu numai că nu mă 
feresc de el, ci îl întâmpin cu bucurie, pentru că iertarea lui Cațavencu de către Zoe și de 
pupăturile din Piața Independenței înțeleg să mă folosesc ca de cele mai formidabile 
argumente pentru a întemeia afirmația că lumea lui Caragiale ne descoperă sufletul 
românesc în toată minunata lui dulceață și creștinătate, în faza machiavelismului relativ, 
când răutatea nu era încă absolută, când oamenii se mai puteau și încă știau ierta, când totul 
încă nu era pierdut"136.   
           Criticii, susține N. Steinhardt, s-au pripit atunci când au considerat că cele două 
momente culminante ale caragialismului (împăcarea din actul al IV-lea din Scrisoarea 
pierdută și Telegrame) "sunt odioase și mai rele decât tot ce poate fi, că sunt și cea mai 
cumplită palmă trasă de Caragiale societății românești.137"    
          Împăcarea respectivă, consideră monahul, "nu e dictată numai și numai de interes". 
          Este aici puțină ipocrizie dar nu în sens grav, ci ca "un omagiu pe care viciul îl aduce 
virtuții!  Și, dacă-i așa, nu rezultă din nou că avem de-a face cu un machiavelism relativ, 
care, desigur, nu desființează păcătoșeniile și nici nu aduce un suflu înnoitor, dar nu preface 
viața în iad (...) lume păcătoasă, da, nu însă infernală, lume în care mai licărește nițică 
bunătate, iertare, împăcare- mari noțiuni creștine (...) și care, datorită forței lor irezistible și 
uriașei lor însușiri de răspândire, tot mai exercită o oarecare influență (...) și mărginesc 
răutatea și ura, ținându-i cât de cât pe oameni, pe planul omeniei- strâmbă, știrbă, stângace 
omenie, suficientă însă pentru a nu da voie celor ce o alcătuiesc să cadă în iadul perfect, 
incompatibil și înghețat al răutății, urii, invidiei, contabilității absolute, neiertării, ținerii de 
minte a răului (...)138"   
         "Lumea lui Caragiale e, din fericire, încă străbătută de expresii: «Fie, te iert», «Dă-l 
încolo, l-am iertat», «Lasă-l în seama lui Dumnezeu», «Am și uitat», «Dă-l în mă-sa că l-am 
iertat» și alte asemenea (și mai tari) minunate expresii vrednice să fie de-a pururi cântate de 
cetele îngerești, cele mai apropiate de Tronul ceresc." 
          N.Steinhardt nu pregetă să aducă "acuze" criticilor care "ca niște neprihăniți ce de 
bună seamă, se cred, osândesc o societate desigur, relativă, învinuind-o că de ce nu se 
răzbună; de ce-și iartă potrivnicii, de ce se împacă!" 139 
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         Relațiile dintre personajele lui Caragiale, afirmă autorul, ridică, în fond, "problema 
răzbunării întruchipată în literatura universală, de tragica figură a lui Hamlet"140.   
         El este convins că aducând discuția despre "iartă-mă", "te iert", în lumea nefericitului 
prinț al Danemarcei, al înaltelor sale trăiri situate între "a fi" și "a nu fi", poate deranja "sfinții 
critici". 
        Și totuși, N. Steinhardt își asumă riscul arătând că "Hamlet este povestea unui mare 
eșec", a unui om care se prăbușește, care crede în răzbunare. "Când ucide, Hamlet se află la 
nivelul, foarte de jos, al celor pe care-i pedepsește (...) s-a vindecat de nebunie, de 
melancolie și excentritate, a reintrat în cea mai deplină normalitate a inferiorității. Din acest 
punct de vedere, eroii lui Caragiale sunt superiori și pătrunși de creștinism. Un creștinism 
nesolemn și neștiut, un creștinism latent, intrat în obiceiuri și fapte mărunte."141  
         El crede că poporul român este "un popor al dreptei socotințe, al judecății chibzuite și 
al măsurii" (...) "Instinctul mioritic al vieții, creștinismul trecut din sânge și rărunchi în 
deprinderi, moderația înnăscută, isteața înțelepciune nu au lăsat niciodată teoriile (oricare 
ar fi) să înlăture credințele înrădăcinate, care-s mai tari decât ideile"142.  
         Norocul poporului român este- în viziunea lui Steinhardt- că își trage sorgintea "dintr-
un neam de păstori cuminți – bunul simț și omenia- constituie o pavăză elementară împotriva 
fanaticilor și a sadicilor, a ideilor și teoriilor lor. Acel «curat» al lui Pristanda, ironic, 
relativizant, isteț și plin de înțeleaptă neîncredere – este o asemenea apărare a bunului simț 
elementar"143.     
        Dacă lumea eroilor lui Caragiale a fost privită, de cele mai multe ori, îndeosebi ca o 
adunătură de "moftangii", de proști și fuduli, de agramați și escroci, care recurg la orice 
mijloc (șantaj, calomnie etc.) pentru a-și împlini scopul, Steinhardt susține că: "hatârul pare 
a domni în lumea caragelească și-n vechea societate românească (...) hatârul fiind forma 
omenească, limitată, modestă a carității și iubirii de oameni sub aspect concret și practic".144  
        "Se cere pentru a-l înțelege pe Caragiale (...) o decantare a noțiunilor brute (...) Poate 
că Trahanache, Zoe și Tipătescu sunt exemplare umane mai civilizate și de calitate, mai 
rafinate decât s-ar zice și care-s greu de înțeles în gingașa lor cumpănire (...) Sunt tipuri 
care le scapă celor ce nu știu decât de alb și negru (...) și n-au habar la ce amețitoare 
temperaturi se făurește o civilizație  blândă și binevoitoare (...) E o alchimie de care sunt cu 
desăvârșire străini și nu știu decât a-i da zor cu neseriozitatea."145 
           O viziune specifică anilor 50-60, dezvoltă Silvian Iosifescu referitor la aceleași replici 
cheie din Scrisoarea pierdută: "Începând cu O scrisoare pierdută, atmosfera de complicitate 
se regăsește peste tot- devine o coordonată a comicului caragialean, ori de câte ori satira 
cuprinde sistemul politic și urmările lui familiale sau morale. În O scrisoare pierdută, 
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complicitatea există la toate treptele, de la raporturile prefect-polițai și până la Să mă ierți și 
să mă iubești... pentru că... toți suntem români... mai mult sau mai puțin onești."146  
         După gânditorul de la Rohia, relațiile dintre personaje sunt doar aparent murdare, și nu 
"curat-murdare", cum susținea critica anterioară. Dimpotrivă, crede el, "Din opera lui 
Caragiale, se desprinde în relațiile dintre oameni un (...) alt stil, bonom, blând, bogat în 
încredere, prietenie ospitalitate și milă (...)"147.   
        "Dacă eroii lui Caragiale se iartă unii pe alții și se împacă fără rușine, înseamnă că și-
au apropiat temeinic relativismul (...) și că nu-i chinuie furia răutăcioasă a rostirii 
adevărului numai de plăcerea scandalului, a dezvăluirilor, cu orice risc, a poalelor date 
peste cap și a aramei date pe față (...). Lumea blândeții, iertării și împăcării, lumea 
machiavelismului relativ a păstrat legătura ontologică neîntreruptă cu esența creștinismului 
(...), împăcare, iertare, moderație. Iartă, se împacă, uită, se veselesc, fac hatâruri..." Aduc 
toate astea a lichelism? "Nu, zice monahul, ci mai degrabă, a deșteptăciune înțeleaptă, 
echilibru, bunătate, omenie perenă, pusă deasupra schimbătoarelor teorii"148.   
           Gânditorul de la Rohia crede că cele întâmplate la noi, după 1945, "au constituit un fel 
de raze infraroșii, care ne-au permis să facem descoperiri psihologice și sociale din cele mai 
neașteptate și tulburătoare. Pe de o parte, ne-au îngăduit să descoperim înapoia caricaturii 
lui Caragiale (deoarece caricatura a voit-o) adevăratul tablou al sfletului românesc (...) iar 
pe de alta, ne-a arătat că se impune o revizuire a ierarhiei valorilor din cadrul moralei 
politice".149       
         Disprețuirea, înjosirea și umilirea adversarului, chiar atunci când acesta este înfrânt, nu 
sunt atribute specific sufletului românesc, consideră părintele Nicolae. 
         "Deși Cațavencu nu e un adversar vrednic de cine știe ce respect, vedem că Joițica, 
atunci când îl știe înfrânt, nu-l batjocorește (...) Așa era în epoca de care țin eroii lui 
Caragiale: adversarul căzut la pământ nu era călcat în picioare, iar izbânda nu presupunea 
în chip obligatoriu, insultarea, compromiterea și rușinarea potrivnicului."150  
          Mircea Iorgulescu vede o cu totul altă lume a sufletului românesc. "Fiindcă în această 
lume, adversarul nu trebuie învins, ci compromis. Este regula de fier, totdeauna respectată, a 
oricărei bătălii care se poartă aici (...). Inamicul e un acela, nu face nici două parale, nu 
există vreun dubiu în această privință (...). Deriziunea, degradarea și dezarmarea 
adversarului sunt arme de luptă (...) Când lupți însă cu nimicul nu există nici victorii, nici 
înfrângeri: te confunzi cu el. Unicul rezultat al marilor bătălii din lumea lui Caragiale este 
macularea tuturor, sărbătorită apoi cu fast prin chefuri de împăcare."151  
          Dimpotrivă, într-o lume în care adversarul învins este "tratat cu cinste", consideră N. 
Steinhardt, nu poate fi decât lumea care știe să-și apropie paradisul: "Clemența și mărinimia 
sunt, dintre toate, probabil cele mai sigure semne ale nobleței. Cine știe? Acel Laurian, care 
a propus în dezbaterile Constituției din 1866, ca tot românul să poarte titlul de prinț, n-a fost 
poate neapărat nebun"152.    
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          Pentru Nicolae Steinhardt, Scrisoarea pierdută reprezintă una din marile creații ale 
umanității sub aspect estetic și etic, "adânc înfiptă în creștinismul cel mai curat și mai 
practic". 
           Despre limba în care a fost concepută  Scrisoarea pierdută, acesta consideră că "nu e 
română, ci o supraromână, o concentrare de implozie atomic românească". 
        "O dulceață, o binecuvântare, o țară frumoasă, oameni nu numai cuminți, dar și 
binevoitori (Eminescu); ale căror însușiri simple (mila, ospitalitatea, puterea de a ierta...) 
prețuiesc la ananghie - și la ananghie se judecă oamenii și lucrurile- mai mult decât 
inteligența francezului, inițiativa anglo-saxonului sau priceperea la șuruburi a neamțului; 
creștinismul în toate domeniile, la toate colțurile, în toate inimile: un rai, am spus-o de o mie 
de ori. S-a dus? (...) dar nu s-a dus de tot. Ce ciudat lucru și cât îs de ocolite căile Domnului! 
          În scoica aceasta a unei comedii aprige și ostile, lumea românească poate străbate 
veacurile în tot mărețul ei farmec, povestind de aici, de pe pământ, din iureșul unor 
întâmplări mundane, paradisul a cărui nostalgie nu ne va cruța nicicând".153  
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