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          1852-1912 
 

„Creaţia… a apuca din haosul inform elemente brute, a le topi împreună şi 
a turna într-o formă care să îmbrace o viaţă, ce se diferenţiază într-un absolut 
hotărât de tot ce nu este ea – aceasta este puterea naturii şi a artistului”. 

 
• Cine a fost Ion Luca Caragiale? Viaţa şi activitatea. 

     
• Ce a scris Ion Luca Caragiale? 

 
• Repere asupra operei dramatice 

 
• Capodopere comice 

 
• Caragiale despre „teatru” 

 
• Critica literară şi teatrală despre „Teatrul lui Ion Luca Caragiale” 

 
• Caragiale azi în ţară şi în lume 

 
 

• CINE A FOST ION LUCA CARAGIALE. VIAŢA ŞI 
ACTIVITATEA 

 
Dramaturg, prozator, poet, publicist. S-a născut la 30 ianuarie 1852, 

în localitatea Haimanale, astăzi Ion Luca Caragiale, din judeţul 



 2

Prahova (lângă Ploieşti) şi a trecut în nefiinţă pe 9 iunie 1912, la 
Berlin. 

Fiul lui Luca Ştefan Caragiale şi al Ecaterinei (născută 
Karaboa).Tatăl a exercitat profesiunea de avocat la Ploieşti, unde s-a 
stabilit cu familia. Fiul său Ion învaţă primele slove cu dascălul 
Haralambie de la biserica Sf.Gheorghe. Între 1860-1864, învaţă la 
Şcoala Domnească din Ploieşti (clasele II-IV), unde îl are ca dascăl la 
limba română pe Basiliu Drăgoşescu, căruia îi va purta peste ani 
amintirea şi un respect deosebit. Mărturiseşte în Peste cincizeci de 
ani: „În trei ani m-a învăţat, cu litere strâmbe, limba românească câtă 
o ştiu până în ziua de azi, că, de mult, după el, nici n-am mai avut 
unde învăţa”. 

Absolvă prima clasă de gimnaziu şi următoarele trei la gimnaziu 
„Sfinţii Petru şi Pavel” din Ploieşti (1864-1867). 

Este înscris la Conservatorul din Bucureşti. Clasa de „declamaţie şi 
mimică” a unchiului său, Costache Caragiale. În 1868, îl cunoaşte pe 
Mihai Eminescu, sufleor la trupa lui Matei Pascaly. 

De la 20 iunie până la 24 octombrie 1870 este copist la Tribunalul 
Prahova. 

Primele încercări literare sunt publicate în revista „Ghimpele”, 
Sonetul nesemnat sub pseudonimul Car sau Palicar. Cu numele 
întreg semnează, pentru prima oară, în „Revista Contimporană” şi în 
Calendar pentru toţi românii, unde publică poezia Întoarcerea 
victorioasă – imn dedicat domnitorului Carol, după Războiul de 
Independenţă. 

Corector la ziarul „Unirea democratică”. Scoate ”Claponul” şi, 
împreună cu Frederic Damé, „Naţiunea română” (1876-1877) 
publică fără semnătură, în „România liberă” seria de foiletoane 
Cercetare critică asupra Teatrului românesc. La propunerea lui 
Eminescu, începe colaborarea la „Timpul”. Este reprezentată tragedia 
în versuri Roma învinsă de D.Parodi, tradusă de Ion Luca Caragiale 
(1877-1878). 

La 18 ianuarie 1879, la Teatrul Naţional din Bucureşti, are loc 
prima reprezentaţie a comediei O noapte furtunoasă.  Piesa este 
publicată în „Convorbiri literare”. În acelaşi an, în cercul literar al 
„Junimii”, citeşte Conu Leonida faţă cu reacţiunea şi un număr de 
Aforisme.  

În 1881 părăseşte ziarul „Timpul”. Este numit de V.A.Urechia, 
Ministrul Instrucţiei Publice, revizor şcolar în judeţele Suceava şi 
Neamţ; revizor şcolar în Argeş, Vâlcea (1882). 
În 1884 se joacă în premieră opera bufă Hatmanul Baltag, scrisă în 
colaborare cu Iacob Negruzzi. Funcţionar la Regie, unde o cunoaşte pe 
Maria Constantinescu. La aniversarea Junimii citeşte, pe data de 6  
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octombrie, O scrisoare pierdută. Prima reprezentaţie a comediei  are 
loc la 13 noiembrie la Teatrul Naţional din Bucureşti. 

În 1885 se naşte Mateiu Caragiale. Premiera comediei D-ale 
carnavalului (un juriu prezidat de Alecsandri o distinge cu un 
premiu). Colaborează cu articole la „Voinţa naţională”. 
În 1888 este numit director al Teatrului Naţional din Bucureşti. 
În 1889 se căsătoreşte cu Alexandrina Burelly, fiica arhitectului 
Gaetano Burelly. La editura „Socec” apare volumul Teatru, prefaţat 
de Titu Maiorescu. La moartea lui Eminescu, publică în 
„Constituţionalul” necrologul În Nirvana. Face parte din Comitetul de 
ridicare a unui monument în memoria marelui poet. 

În 1890, are loc prima reprezentaţie a dramei Năpasta. 
    În 1891, Academia Română respinge propunerea de acordare a 
Premiului Heliade Rădulescu volumelor Teatru şi Năpasta, după 
discursul duşmănos al lui D.A. Sturza, care îl acuză pe Caragiale de 
imoralitate şi calomnierea valorilor naţionale. 

În 1892, rupe legăturile cu cercul „Junimea” ruptură marcată de 
conferinţa ţinută de scriitor la Ateneu, Gaşte şi gâşti literare şi de 
articolul Două note, în care îl acuză pe Maiorescu de falsificarea 
textelor eminesciene. 
     În 1893, scoate împreună cu Anton Bacalbaşa prima serie a revistei 
umoristice bisăptămânale „Moftul român. Se naşte fiul său Luca. 
În 1894, apare revista „Vatra”, condusă de Slavici, Coşbuc şi 
Caragiale. Se naşte fiica sa Ecaterina. 

Conduce, pentru câteva luni, restaurantul gării Buzău (anterior 
deschisese, în asociaţie, o berărie în Bucureşti, 1895). 

Colaborează la „Ziua” (organ al Partidului radical). Apare volumul 
Schiţe uşoare. Conduce suplimentul literar al ziarului „Epoca” 
(1896). 

În Biblioteca pentru toţi” publică Notiţe şi fragmente literare 
(nr.121-122,1897). 

În 1899, ocupă postul de registrator şef în Administraţia Regiei 
Monopolurilor Statului. Începe seria  de Notiţe critice în „Universul”. 
    În 1901, este sărbătorit, într-un cerc de prieteni, cu prilejul a 25 de 
ani de activitate literară, eveniment marcat printr-un număr de revistă 
intitulat „Caragiale”. Apare cea de a doua serie a „Moftului român”, 
precum şi volumul Momente. 

Se stabileşte la Berlin (1905). Se împrieteneşte cu Paul Zarifopol, 
ginerele lui Gherea. Proiectul unei noi piese: Titircă Sotirescu & C. 

În ziarul „Die Zeit” din Viena apare prima parte din articolul 1907, 
Din primăvară până-n toamnă, publicat integral în ţară, sub forma 
unei broşuri. Pe aceeaşi temă fabulele din „Convorbiri” (1907). 
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În 1908, la Editura Minerva” apar cele trei volume de Opere 
complete. 

În 1910, în Editura „Adevărul” se tipăreşte  ultimul volum al lui Ion 
Luca Caragiale: Schiţă nouă. 
     În 1911 a participat la Blaj, la serbările ASTRA, asistând la zborul 
lui Aurel Vlaicu. 

În 1912, refuză să participe la sărbătorirea jubileului de 60 de ani.   
În zorii zilei de 9 iunie moare în urma unui atac de cord în locuinţa 

sa de la Schöneberg-Berlin. La tragicul eveniment au participat 
Al.Vlahuţă şi B.Şt.Delavrancea. Sicriul cu rămăşiţele sale pământeşti 
sunt aduse în ţară la 18 noiembrie şi depuse la biserica  Sf.Gheorghe. 
La 22 noiembrie este reînhumat la Cimitirul Bellu, alături de 
Eminescu şi Coşbuc. 

 

                 
 
                       

• CE A SCRIS ION LUCA CARAGIALE? 
 
OPERA. DRAMATURGIE: 

- O noapte furtunoasă, 1879 
- Conu Leonida faţă cu reacţiunea, 1 aprilie ,1880 
- O scrisoare pierdută, 1884 
- D-ale carnavalului,1885 
- Năpasta,1890 
- O soacră,1883 
- 1 aprilie(monolog),1896 
- 100 de ani, 1899 
- Începem (scenetă politică), 1909 
- Hatmanul Baltag (operă comică în versuri şi proză în 

colaborare cu Iacob Negruzzi), 1884 
- Teatru, prefaţă de Titu Maiorescu, Bucureşti 1899, 

Teatru Iaşi, 1894 
- Traduceri şi originale, Iaşi, 1897 
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- Opere complete I-III, Bucureşti, 1908 
- Teatru I-II, precuvântare de Al.Davila, Bucureşti, 

1922 
- Opere I-VII, ediţie îngrijită de Paul Zarifopol şi 

Şerban Cioculescu, Bucureşti,1930-1942 
- Teatru, introducere şi note de D.Murăraşu, Craiova, 

1931 
- Opere I-III, prefaţă Silvian Iosifescu, Bucureşti, 1950 
- Opere I-IV, ediţie îngrijită de Al.Rosetti, Şerban 

Cioculescu, Liviu Călin, Bucureşti, 1959-1964 
- Fabule, satire, parodii, ediţie îngrijită de L.Călin, 

Timişoara 1972 
- Teatru, prefaţă şi bibliografie de G.Dimisianu, 

Bucureşti, 1973 
- Teatru, ediţie îngrijită de Al.Rosetti, Şerban 

Cioculescu, Liviu Călin, repere de istorie literară de 
Mioara Apolzan, Bucureşti, 1976 (ediţia II, 1982) 

- Opere, Teatru, ediţie de Al.Rosetti, Şerban 
Cioculescu, Liviu Călin, prefaţă de Al. George, Editura 
Fundaţiei Culturale Române, Bucureşti, 1997. 

Versuri:  
- Baladă haiducească, Bucureşti, 1897 
- Versuri, Bucureşti, 1922 
- Poezii, ediţie îngrijită de D.Murăraşu, Bucureşti, 1946 
Proza: 
- Momente, 1901 
- Schiţe nouă, 1910 
- Momente I-II, prefaţă Eugen Lovinescu, 1928 ş.a. 
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• REPERE ASUPRA OPEREI DRAMATICE 

             
                   Ion Luca Caragiale a lăsat literaturii române o operă complexă şi  

originală alcătuită din versuri umoristice sau elegiace, sonete, opere 
dramatice, foiletoane, proză care  pendulează între spiritul academic şi 
popular. Concepţia sa despre literatură a fost expusă în unele articole  
considerate  programatice: Câteva păreri (1896); Ceva despre teatru 
(1896); Literatura şi politica (1897). Scriitorul pledează pentru ideea 
egalităţii formelor şi genurilor literare. „La scara întregii noastre 
literaturi – afirmă Florin Manolescu  - această atitudine nouă faţă de 
literatură a avut ca rezultat cea mai spectaculoasă şi mai eficientă 
îmbogăţire a conceptului de literatură, prin dinamizarea şi prin 
democratizarea conţinutului său”. Pentru Ion Luca Caragiale teatrul 
reprezintă un domeniu special al literaturii, complex care-l depăşeşte 
pe cel al arhitectului. 
    Lecturând opera dramatică a lui Ion LucaCaragiale ai sentimentul 
unei participări la „marile taine” ale scriitorului şi anume acelea de a 
surprinde nu numai nerozia, prostia, demagogia, minciuna, farsa, 
dedublarea, dar şi şiretenia, lupta demonică pentru păstrarea unor 
privilegii şi pentru a le folosi în favoarea propriilor interese politice, 
sociale şi pentru care se sacrifică totul, inclusiv „onoarea de familist”. 
    Istoria şi critica literaturii române a reţinut de-a lungul timpului între 
operele dramatice valoroase – comediile: O noapte furtunoasă 
(1879); Conu Leonida faţă cu reacţiunea (1880); O scrisoare 
pierdută (1884); D-ale carnavalului (1885); drama:  Năpasta (1890); 
Ion Luca Caragiale a tradus tragedia în versuri Roma învinsă de 
Alexandru Parodi (1878) şi a semnat alte piese dramatice: O soacră 
(1883); monologul 1 aprilie (1896); 100 de ani (1899); sceneta 
politică Începem (1909); Hatmanul Baltag (1884), operă comică în 
versuri şi proză, în colaborare cu Iacob Negruzzi, după un subiect al 
nuvelei lui N.Gane cu acelaşi titlu.   
 
Capodopere comice : 
    
 O noapte furtunoasă – citită la 12 noiembrie 1878, la „Junimea”, în 
Iaşi; reprezentată la 18 ianuarie 1879 pe scena Teatrului Naţional din 
Bucureşti, publicată în „Convorbiri literare”, la 1 octombrie – 1 
noiembrie 1879;  publicată în volum Teatru, Editura Socec, Bucureşti, 
1889. 
    În timpul vieţii autorului a cunoscut peste o sută de reprezentaţii, pe 
scenele teatrelor naţionale din Bucureşti, Iaşi, Craiova, în spectacole 
ale trupelor de amatori, îndeosebi ale elevilor. De la prima 
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reprezentaţie a fost apreciată ca o piesă originală, o comedie rară, dar 
şi cu rezerve. 
    Comedie în două acte, prin personaje şi acţiune este o farsă de 
mahala care pune în valoare talentul lui Caragiale în ceea ce priveşte 
aspectul social, psihologic -  sufletesc dar şi pe cel verbal al  
personajelor – impunându-se  ca originalitate. Farsa este dezlegată de 
Jupân Dumitrache în finalul comediei când Rică Venturiano explică 
venirea lui la nr.9 pentru Ziţa care-i scrisese că şade la nr.9. Iată 
explicaţia lui Jupân Dumitrache: „Aşa e; asta meşterul Dincă binagiul 
mi-a făcut-o; a tencuit zidul la poartă şi mi-a bătut numărul 6  
d-a-ndoaselea; să-l pui mâine să mi-l întoarcă la loc, să nu mi se mai 
întâmple vreun conflict”. 

 

               
                                 
                          O noapte furtunoasa  -  Petru Hadârca de la Teatrul din Chisinau 
 
                           

    Comic este şi momentul în care Chiriac şi Veta îi anunţă lui Jupân 
Dumitrache căsătoria Ziţei: „Uite ce e: musiu Rică şi cu Ziţa 
compătimesc împreună” şi Chiriac continuă: „Şi le e ruşine să-ţi spuie 
că ar vrea să…” Iar Jupân Dumitrache răpit,  cum precizează scriitorul 
răspunde: „Dacă dumnealui cabulipseşte (n.n adică consimte, 
binevoieşte) să ne onoreze cu atâta cinste…de! Zestrea nu-i aşa de 
mare, şi dumnealui e…ştii,  ceva mai sus…noi suntem negustori”. 
Răspunsul fanfaron al lui Rică nu se lasă aşteptat: „Cetăţene suntem 
sub regimul libertăţii, egalităţii şi fraternităţii: unul nu  poate fi mai sus 
decât altul, nu permite Constituţia”. Se poate observa aici o confuzie 
de stiluri – oficial, cu cel familiar care s-ar fi potrivit. Şi apoi continuă: 
„Eu, dacă compătimeşte şi madam, Ziţa la suferinţa mea…” A se 
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observa folosirea cuvântului compătimeşte; de către Veta, Rică şi 
Dumitrache. 
    Discuţia dintre Rică Venturiano şi Jupân Dumitrache se referă mai 
mult la „onoarea de familist”, care rămâne sub semnul tăcerii şi în 
finalul comediei. Astfel, Rică defineşte familia: „Da, familia e patria 
cea mică, precum patria e familia cea mare;  familia e baza societăţii”.  
    Încheierea comediei este lăsată pe seama lui Ipingescu, în 
Scrisoarea pierdută lui Pristanda. Astfel, Ipingescu punctează prin 
rezon – cuvânt pe care l-a mai folosit – adevărul rostit în naivitatea sau 
acceptarea situaţiei de încornorat a lui Jupân Dumitrache: „Ei! 
Vezi?…Uite aşa se orbeşte omul la necaz!” 
    Personajele comediei depăşesc viaţa de familie, fiind proiectate în 
contextul vieţii politice şi sociale. 
    Personaje puţine –şapte în scenă: Jupân Dumitrache, Titircă Inimă 
Rea, cherestegiu, căpitan în garda civică, Nae Ipingescu, ipistat, amic 
politic al căpitanului, Chiriac, tejghetar, om de încredere al lui 
Dumitrache, sergent în gardă, Spiridon, băiat de procopseală în casa lui 
Titircă, Rică Venturiano, arhivar la judecătoria de ocol, student în 
drept şi publicist, Veta, consoarta lui Jupân Dumitrache, Ziţa, sora ei. 
    Este conturat un triunghi conjugal: Dumitrache, Chiriac şi Veta – 
anunţând triunghiul din O scrisoare pierdută. 
    Jupân Dumitrache, deşi mahalagiu, ajunge în rândul negustorilor 
onorabili, căpitan de gardă civică şi militant politic liberal. 
    Confruntarea cu Ipingescu, Rică Venturiano pun în lumină mediul 
politic şi de viaţă în care se  mişcă personajele lui  Caragiale. 
    Jupân Dumitrache „încoronoratul” nu ştim dacă este sau pare naiv, 
prin finalul comediei, în cazul discuţiei celor trei protagonişti – 
Ipingescu, Chiriac despre legătura de gât pe care o găsise pe pernele 
patului Vetei – soţia lui Dumitrache şi pe care  Chiriac o recunoaşte 
senin, în felul acesta, Jupân Dumitrache liniştindu-se afirmă: „Uite aşa 
se orbeşte omul la necaz!” Afirmaţia este plină de ambiguităţi. Rică 
Venturiano pentru care „box populi, box dei” (forma greşită a 
dictonului latin: Vox populi, vox dei! Adică Glasul poporului e glasul 
lui Dumnezeu!) devine cumnatul lui Jupân Dumitrache, prin căsătoria 
cu Ziţa, cumnata sa pe care o ajutase să divorţeze de Ţicărdău, fostul 
soţ şi care, deşi negustor, era fără „manieră”. Rică Venturiano prin 
rostirea către Veta, pe care o confundă cu Ziţa, îşi pune în valoare 
talentul de conţopist, de epocă, jargonul în care se exprimă devenind 
memorabil: „Angel radios! Precum am avut onoarea a vă comunica în 
precedenta mea epistolă, de când te-am văzut întâiaşi dată pentru 
prima oară, mi-am pierdut uzul raţiunii…Nu striga! Fii 
mizericordioasă; aibi pietate!” 
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    Pitoresc vorbeşte şi Ziţa, amestecând jargonul cu mahalagismele: 
„Am auzit că de la o vreme încoace într-o băutură o duce.  Uf! Ţăţico, 
maşer, bine că m-a scăpat Dumnezeu de traiul cu pastramagiul! Să 
trăiesc eu cu un mitocan! Nu era de mine, eu sunt o persoană delicată; 
bine că m-am văzut liberă!” 
    Comic de  caractere, de situaţii, de nume, de limbaj; indicaţiile 
scenice sunt elocvente pentru a pune în valoare talentul lui Caragiale.         
O noapte furtunoasă sau numărul 9, deşi comedie de debut, se 
impune ca o capodoperă care a traversat peste timp, fără a se pleca în 
faţa lui. Iată doar câteva din argumentele pentru care am ales această 
piesă să fac parte din proiectul Eu.Ro.Cultura al Fundaţieri Marconi, în 
interpretarea actorilor români, la Santiago de Compostella. 
    Conu Leonida faţă cu reacţiunea – farsă într-un act-citită în 1879 
în casa lui Titu Maiorescu, publicată la 1 februarie 1880 în 
„Convorbiri literare”, pusă în scenă de C.I.Nottara la 22 iulie 1881; 
cuprinsă în volumul Teatru, Editra Socec, Bucureşti, 1889 – este 
considerată „o capodoperă de ironie şi înscenare dramatică” – pe o 
temă comică ca şi Vasile Alecsandri din Iaşii în carnaval – teama de 
revoluţii, chiar din partea celor care au făcut ei înşişi o revoluţie. 
    Piesa a fost jucată pe scenele teatrelor Naţionale din Bucureşti, Iaşi, 
Craiova, în spectacole de amatori în Muntenia, Moldova, Transilvania, 
Bucovina. Concepută în cinci scene, cu personaje puţine: Conu 
Leonida, Efimiţa, Safta  - în scenă şi altele care nu apar dar despre care 
Se discută – cum ar fi: Papa, Galibardi, Nae Ipingescu, personaj şi în O 
noapte furtunoasă. 
     Comedie a unui republican care trăieşte din amintiri, explică 
consoartei sale – coana Efimiţa – teorii cu aspect delirant despre 
republică, despre relaţiile indivizilor cu statul, despre Garibaldi şi 
Papă. Fiind vorba de o operă literară concentrată se pot vedea şi mai 
bine sursele comicului; de caracter, de situaţie, de gestică, de limbaj – 
mai ales, Ion Luca Caragiale dovedind o mare măiestrie în folosirea 
limbii – ambiguitatea, structurile lingvistice, limbajul  popular îşi ating 
perfect ţinta pe care George Călinescu  a numit-o inefabil. 
    O scrisoare pierdută – comedie în patru acte, a fost citită la 
„Junimea” la 6 octombrie 1884, la banchetul de la Iaşi al societăţii, 
reprezentată în premieră la Teatrul Naţional la 13 noiembrie 1884, cu 
un succes extraordinar, regia C.I.Nottara, sub îndrumarea lui Ion Luca 
Caragiale, publicată în „Convorbiri literare” la 1 februarie - 1 martie 
1885; publicată în volumul Teatru, Editura Socec, Bucureşti, 1889, cu 
dedicaţia „Domnului Petru Th.Missir”. Jucată neîntrerupt la Bucureşti, 
cu 12 reprezentaţii în mai puţin de două luni, pe 16 decembrie 1884, 
avea loc premiera piesei la Teatrul Naţional din Iaşi şi concomitent se 
prezintă şi la Teatrul Naţional din Craiova (între 11 decembrie 1884 – 
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5 iunie 1885). În 1948, O scrisoare pierdută a fost montată la Teatrul 
Naţional din Bucureşti, de regizorul Sică Alexandrescu. La 16 
octombrie 1948 avea loc a 500-a reprezentare a piesei de la premiera 
absolută. În 1972, piesa s-a jucat la Teatrul Bulandra, având ca 
protagonişti pe: Toma Caragiu – Tipătescu, Liviu Ciulei – Agamiţă 
Dandanache, Octavian Cotescu – Caţavencu, Rodica Tapalagă – Zoe. 
Cu piesa s-a realizat un turneu în S.U.A. În 1979-1980 piesa s-a jucat 
la Teatrul Naţional din Bucureşti, în regia lui Radu Beligan. În 1989, la 
Craiova în regia lui Mircea Cornişteanu, spectacol reluat în 1998.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
     A fost tradusă şi reprezentată în limba germană – Berlin 1891; 1895 
(de Mite Kremnitz – cumnata lui Titu Maiorescu şi Carmen Sylva – 
regina Elisabeta a României); în limba rusă (tradusă de Gherea), 1912, 
1952 (cu prilejul Centenarului naşterii lui Caragiale); în limba bulgară, 
la Sofia, 1951; în limba poloneză, la Varşovia, în limba maghiară, la 
Budapesta; în limba franceză, la Paris, în Finlanda şi Argentina. 
    Capodoperă a dramaturgiei naţionale şi universale O scrisoare 
pierdută în patru acte, evocă viaţa publică şi de familie de la sfârşitul 
secolului al XIX-lea. Concepută într-o construcţie compoziţională 
aproape simetrică, Actul I cuprinde 19 scene; Actul II – 14 scene; 
Actul III – 7 scene; Actul IV – 14 scene. Actul III care cuprinde cele 
mai puţine scene pune faţă în faţă adversarii celor două grupări – 
alianţe:  Trahanache cu Farfuridi şi Brânzovenescu şi Nae Caţavencu 
cu Ionescu şi Popescu. Sunt scoase în prim plan cele două discursuri 
demagogice şi pline de ironie ale lui Farfuridi şi Caţavencu. S-ar putea 
vorbi de un act cheie, un fel de punct culminant al operei. 
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    D-ale carnavalului – comedie în trei acte a cărei premieră a avut loc 
la 8 aprilie 1885, la Teatrul Naţional din Bucureşti, în regia lui 
C.I.Nottara, după ce la 15 februarie 1885, la concurs, fusese premiată 
„pentru cea mai bună piesă de gen”, de către un juriu format între alţii 
din: Vasile Alecsandri, B.P.Hasdeu, Titu Maiorescu, 
Gr.C.Cantacuzino, directorul general al teatrelor, Gr.Ventura. Piesa a 
fost citită  şi la „Junimea”, în casa lui Maioescu, din Bucureşti, 
bucurându-se de un succes deosebit. A fost publicată prima oară în 
„Convorbiri literare”, în luna mai 1885, iar în volum: Ion Luca 
Caragiale, Teatru, Editura Socec, Bucureşti, 1889. 
    Plasând acţiunea „Într-un carnaval, în Bucureşti”, Ion Luca 
Caragiale aduce în scenă o lume cu frizeri de mahala ca Nae Girimea, 
Don Juanul cu două amante:  Miţa Baston şi Didina Mazu – destul de 
vulgare, cu alţi amanţi traduşi, precum Crăcănel şi Iancu Pampon, 
Catindat-zăpăcit, ipistat, o mască, alte măşti, public, sergenţi de 
noapte, toate ”marionete caragialeşti, diversificate altcum”, şi atât cât a 
fost cu putinţă, afirmă  pe bună dreptate în a sa O Istorie a literaturii  
române, profesorul Ion Rotaru, pentru că scriitorul „avea nobilul 
obicei de a nu se repeta, lucru rar totuşi la artiştii cuvântului”. Farsa  
D-ale carnavalului,  prezentată şi fluierată la 1885, este şi ea jocul 
unor măşti care se caută şi se confundă continuu, într-un carnaval 
mascat, de mahala, plasat de scriitor în Bucureşti. Şi aici se foloseşte 
tehnica unui qiuproquo, ca în toate comediile lui Caragiale. 
    Qiuproquo-ul este procedeul folosit îndeosebi în comedii, în 
vodeviluri, farse şi care constă în confundarea idenităţii personale, 
aceasta ducând la situaţii confuze şi încurcături. 

 
• CARAGIALE DESPRE TEATRU 

 
    „Şi nu vă puteţi închipui câte griji mă zdrobesc şi ce plăcere pentru 
mine să  le uit din când în când măcar câteva momente. De aceea îmi 
place cu deosebire muzica şi teatrul. A! teatrul!… Dar un  teatru ca  
să-mi placă şi mie…(cu mult avânt şi elevaţie crescândă) trebuie să fie 
viu, cald, fierbinte! Să dogorească viaţă de aici până acolo sus în 
fundul galeriei; actorii… când ies pe scenă, să fie nişte posedaţi; să 
aibă un demon în ei; prin ochi, prin sprâncene, prin gură, prin vârful 
degetelor, prin toţi porii, să scotă pe demonul acela şi să-l sufle asupra 
mea. O clipă să nu-l ierte pe spectator a-şi veni în fire, a-şi da seama 
de ce vor cu el; să-l ia repede, să-l zguduie, să-l ameţească, să-l 
farmece, să-l vrăjească, mai ştiu eu cum să zic? Când ar ieşi din teatru, 
nici doi ochi să nu fie uscaţi şi siguri; toţi să fie împăienjeniţi de 
emoţie, umezi de plâns ori de râs”. (Doamna) 
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     Ion Luca Caragiale defineşte teatrul, literatura dramatică ca pe o 
artă complexă: „Dar câte sunt mijloacele convenţionale pentru 
transmiterea unei intenţii artistice? Sunt desigur multe, şi mulţi critici 
au căutat să le clasifice. Din câţi am citit până acum, nu am găsit la 
nici unul o părere deosebită în privinţa teatrului; pentru toţi 
dramaturgul e considerat ca un fel de literat sau poet, iar piesele de 
teatru ca un fel de producţii literare sau poetice… 
 
                  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    Teatrul, după părerea mea, nu e un gen de artă, ci o artă de sine 
stătătoare, tot aşa de deosebită de literatură, în genere, şi, în special, de 
poezie ca orişicare altă artă – de exemplu arhitectura…Literatura este 
o artă reflexivă. Teatrul este o artă constructivă, al cărei material sunt 
conflictele ivite între oameni din cauza caracterelor şi patimilor lor. 
Elementele cu care lucrează sunt chiar arătările vii şi imediate ale 
acestor conflicte. Mai pe scurt: pe cât de puţin planul arhitectului este 
pictură, tot atât de puţin e scrierea de teatru poezie. 
    Nu! Teatrul şi literatura sunt două arte cu totul deosebite şi prin 
intenţie, şi prin modul de manifestare al acesteia. Teatrul e o artă 
independentă, care, ca să existe în adevăr cu dignitate, trebuie să pună 
la serviciul său pe toate celelalte arte, fără să acorde vreuneia dreptul 
de egalitate pe propriul lui teren. 

 
 

• CRITICA LITERARĂ ŞI TEATRALĂ DESPRE 
„TEATRUL LUI ION LUCA CARAGIALE” 

 
Titu Maiorescu: „O noapte furtunoasă, Conu 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 dintâi, 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. 
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Pompiliu Constantinescu: „Caragiale are o dublă intuiţie a 
individului: a categoriei lui sociale şi sufleteşti. Această sinteză 
constituie rezistenţa operei lui. Comedia de moravuri se împleteşte cu 
cea de caracter”. 
 
George Călinescu: „Fără să fie esenţială, structura tipologică există în 
opera lui Caragiale, ca un schelet susţinător. Altfel opera ar părea 
uşuratecă. Nicăieri nu dăm de caracterul complet, trăind independent 
de comicul situaţiilor. Femeile sunt fără interes, mai degrabă vulgare, 
iar când sunt comice, atunci umorul vine din procedee. 
    Teatrul lui e plin de ecouri memorabile ce au asupra spectatorului 
efectul delirant pe care melodia operei italiene o are asupra publicului. 
Spectatorul ia fraza, vrăjit, din gura actorului şi o continuă singur.” 
 
Mihail Dragomirescu: „Creaţiunile lui Caragiale sunt multe şi toate 
au o viaţă care le face să trăiască chiar pentru cei ce nu cunosc câtuşi 
de puţin mediul nostru social. Dar, în afară de acesta, personagiile lui, 
oricât de locale ar părea profanilor, au întotdeauna trăsătura eternă a 
sufletului omenesc. 

 
• CARAGIALE AZI ÎN ŢARĂ ŞI ÎN LUME  
 

Opera dramatică a scriitorului se joacă pe toate scenele din ţară şi 
din capitală. Desigur, cele mai multe reprezentaţii au fost pe scenele 
teatrelor Naţionale din Iaşi şi din Bucureşti care de altfel poartă 
numele marelui dramaturg român. 
De la montări clasice la montări moderne (de exemplu, „O scrisoare 
pierdută” în regia lui Alexandru Tocilescu la Teatrul Naţional din 
Bucureşti). Teatrul lui Caragiale a rămas şi azi mai actual ca oricând. 
 

 
Teatrul Naţional  „Ion Luca Caragiale” din Bucureşti   
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De la începuturile sale, Teatrul Naţional a fost un mediu cultural 
unde s-a putut crea o dramaturgie naţională, unde publicul românesc a 
fost familiarizat cu cele mai noi şi mai interesante scrieri dramatice 
univeresale, unde s-a afirmat întâia şcoală de regie românească şi s-au 
format generaţii de actori, de dramă şi de comedie. Teatrul Naţional 
din Bucureşti a fost inaugurat în 1852. 

Istoria Teatrului Naţional se confunda în mare parte cu istoria 
dramaturgiei româneşti. Aici au debutat cei mai importanţi 
dramaturgi, de la clasici până la perioada contemporană. În 1867 la 
Teatrul Naţional a fost reprezentată prima operă de seamă din 
dramaturgia românească, „Răzvan şi Vidra” de B.P. Hasdeu. În 1879, 
cu „O noapte furtunoasă” începea seria premierelor cu piesele lui 
I.L.Caragiale. Tot în 1879 încep să fie reprezentate piesele lui Vasile 
Alecsandri. 

Vechea clădire a Teatrului Naţional Bucureşti  a fost bombardată la 
sfârşitul celui de-al doilea război mondial. Din 1973 teatrul 
funcţionează într-un local, un edificiu modern, desfăşurat pe o 
suprafaţă de 10.000 mp, în centrul capitalei. 

Într-o istorie care număra un veac şi jumătate de existenţă, la cârma 
Teatrului Naţional s-au aflat numeroase personalităţi ale scenei şi 
scrisul românesc. Primul dintre cei 44 de directori  a fost şi Ion Luca 
Caragiale. 

Amplasat la subsol, între Sala Mare şi Sala Amfiteatru, se află 
Muzeul Teatrului Naţional „I.L.Caragiale”. Patrimoniul muzeului 
datează din 1942, din timpul directoratului lui Liviu Rebreanu, când 
actorul George Franga scoate la lumină un adevărat tezaur teatral, 
tablouri, sculpturi, fotografii originale, obiecte personale şi costume ce 
au aparţinut marilor actori de altădată, piese de mobilier. 

Opera lui Ion Luca Caragiale se studiază astăzi în şcoală, fiind 
editată şi reeditată în sute de mii de exemplare. 

Academia Română i-a acordat titlul de academician post-morten şi 
a numit Anul 2002 când s-au împlinit 150 de ani de la naştere -  Anul 
Caragiale -  iar în acest an – 2007 – cu ocazia împlinirii a 155 de ani 
de la naştere au fost organizate numeroase manifestări culturale 
dedicate marelui scriitor. 

Caragiale a fost tradus în toate limbile importante ale lumii 
(engleză, spaniolă,franceză, germană, rusă, italiană, portugheză) dar şi 
în altele cu o circulaţie mai redusă (cehă, bulgară,magiară, 
vietnameză, arabă) iar piesele sale s-au jucat şi se joacă pe  marile 
scenele. Doar câteva exemple pot fi convingătoare în acest sens: 

În anul 1956, „O scrisoare pierdută” a fost reprezentată la Paris 
pentru întîia oară de Teatrul Naţional. 
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Tot în 1956 a fost jucată „O noapte furtunoasă”  la Buenos Aires 
în Argentina în limba spaniolă.  

In 2002 „O scrisoare pierdută” a fost pusă în scenă la Teatrul 
Central din Vietnam în regia lui Dinh Quang, profesor la Institutul de 
Teatru. 

„O noapte furtunoasă” a fost pusă în scenă în septembrie 2006 în 
oraşul austriac Gmued. (Informează Centrul Cultural din Viena, 
Austria). 

 Teatrul „Satiricus” din Chişinău, Republica Moldova include în 
mod constant în repertoriul său piese din dramaturgia lui Ion Luca 
Caragiale. 

 Institutul Cultural Român din Madrid, Spania anunţă că la 11 
septembrie 2007 la sediul Centrului Hispano-Român din Coridorul 
Henares situat între Madrid şi Guadalajara a fost deschisă o expoziţie 
cuprinzând 200 de portrete ale marelui dramaturg Ion Luca Caragiale 
realizate de mari artişti plastici români. 

 

                               
 
                             

    Cei care doresc să simtă mai bine spiritul marelui nostru sctriitor 
pot vizita  Casele Memoriale din satul în care s-a născut „Haimanale”  
care astăzi îi poartă numele şi pe cea din oraşul Ploieşti care printr-o 
bogată colecţie documentară ilustrează principalele momente din viaţa  
şi opera scriitorului. 

Caragiale este prezent oriunde: în manualele şcolare, în repertoriile 
teatrelor,în cinematografie, în denumirea străzilor şi a colegiilor 
naţionale care îi poartă numele, a festivalurilor de creaţie teatrală, în 
parcuri, unde chipul său statuar surâde cu înţeles dar mai ales este 
prezent în viaţa noastră de zi cu zi. El ne-a făcut de multe ori să 
rîdem/plângem. Iată de ce v-il prezentăm şi vouă astăzi la Santiago de 
Compostella. 
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