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10pentruBAC 

Profesor – Gabriel Braic 

 

O SCRISOARE PIERDUTĂ 

de Ion Luca Caragiale 

 

Prietene, bine ai venit la lecţia cu numărul 14! 

 

 

1. Date despre autor şi operă 

Autorul (1852-1912) este considerat unul dintre cei patru mari clasici ai literaturii 

române alături de M. Eminescu, I. Slavici şi I. Creangă. Este şi vârful de lance al 

dramaturgiei româneşti, unul dintre cei mai de seamă reprezentanţi ai comediei. Caragiale 

este un scriitor contemporan, datorită faptului că opera sa este mereu actuală.  

Astfel comedii precum cea de faţă sau altele (ca de exemplu: „O noapte 

furtunoasă”, „D’ale carnavalului”, „Conu Leonida faţă cu reacţiunea”) reverberează cu 

realităţile sociale ale zilelor noastre. 

 

2. Încadrarea în specie, gen, curent cultural 

Comedia O scrisoare pierdută a fost jucată pe scena Teatrului Naţional din 

Bucureşti în 13 noiembrie 1884 şi a fost publicată în anul următor în revista Junimii - 

Convorbiri literare. 

Comedia este o specie a genului dramatic, în proză sau în versuri, cu acţiune şi 

deznodământ vesel, în care se satirizează realităţi sociale sau slăbiciuni umane şi în care 

se prezintă situaţii care stârnesc râsul. În general, comedia se bazează pe conflictul dintre 

esenţă şi aparenţă. 

Genul dramatic conţine totalitatea operelor care au fost scrise cu scopul de a fi 

jucate pe scenă; în care principalul mod de expunere este dialogul îmbinat cu monologul. 

Operele dramatice sunt structurate pe acte, care presupun schimbarea locului acţiunii şi 

implicit a decorului, iar actele sunt compuse din scene care marchează intrarea sau 

ieşirea personajelor de pe scenă. 
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Într-o comedie eroii se confruntă cu false probleme, au trăsături grosolane şi-un 

caracter îndoielnic. Comicul este o categorie estetică având ca efect râsul.  

 

3. Viziunea despre lume 

Viziunea lui Caragiale despre lume este una dramatică. Lumea este un imens teatru 

pe a cărui scenă se perindă tot felul de personaje, care mai de care mai hilare. Acţiunile 

condamnabile devin subiect de poveste, iar modul hazliu de reprezentare a trăsăturilor 

umane negative îl conduce pe cititor sau spectator către catharsis – purificare prin artă. 

Trebuie să spunem că autorul a fost acuzat de către contemporani de trivialitate şi 

imoralitate în operele sale, dar a fost susţinut de către Titu Maiorescu. 

 

4. Semnificaţia titlului 

Titlul este în strânsă legătură cu textul şi desemnează obiectul de şantaj – 

scrisoarea trimisă de către un amant iubitei sale, căsătorită cu şeful lui pe linie politică. 

Scrisoarea este pierdută şi găsită de mai multe ori. Titlul este, aşadar, pretextul dramatic 

în jurul căruia se ţese acţiunea. 

 

5. Prezentarea temei 

Tema este satirizarea moravurilor umane din sfera relaţiilor sociale şi politice de la 

sfârşitul secolului al XIX-lea. 

 

6. Repere spaţio-temporale 

Spaţiul şi timpul sunt prezentate încă dinainte de primul act în incipitul comediei: 

„În capitala unui judeţ de munte, în zilele noastre.” Timpul poartă nota permanenţei 

eternizând într-un continuu prezent acţiunea. În altă ordine de idei, detaliile din text 

contextualizează acţiunea în perioada luptei electorale pentru desemnarea candidaţilor 

care aveau să facă parte din Adunarea Constituantă în anul 1883 (un fel de Parlament 

al timpului respectiv).  

 

7. Tratarea subiectului 

Comedia este împărţită în patru acte, iar acţiunea evoluează conform momentelor 

subiectului.  

În expozitiune, în actul întâi deci, facem cunoştinţă cu personajele: Ştefan 

Tipătescu este amantul Zoei şi prefectul judeţului, Nae Caţavencu este duşmanul politic 

al celor doi, liderul unui grup dizident din cadrul aceluiaşi partid şi patronul ziarului 

„Răcnetul Carpaţilor”, Pristanda este poliţaiul oraşului, o persoană slugarnică.  
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Intriga începe cu discuţia dintre poliţist şi prefect despre scrisoarea de amor 

pierdută de Zoe Trahanache, găsită de un cetăţean turmentat şi furată de  Caţavencu. 

Acesta o va folosi ca armă de şantaj pentru susţinerea candidaturii la funcţia de deputat.  

Desfăşurarea acţiunii debutează cu prezentarea lui Zaharia Trahanache, care 

este soţul Zoei, prietenul lui Tipătescu şi şeful partidului de guvernământ. Comicul de 

situaţie este fantastic. Zaharia îi comunică lui Tipătescu faptul că Nae Caţavencu deţine 

o scrisoare compromiţătoare trimisă de prefect Zoei, dar îl linişteşte pe Tipătescu afirmând 

că este o „plastografie”, adică un fals. Soţul înşelat deci, îl calmează pe prietenul care 

are o relaţie amoroasă cu propria lui soţie. Interesant, nu? 

Acţiunea actului al doilea continuă cu demascarea modalităţilor frauduloase de 

obţinere a votului şi cu arestarea lui Caţavencu. Zoe îl asigură că va interveni pe lângă 

soţul ei ca să îi susţină acestuia candidatura.  

Actul al treilea începe cu şedinţa electorală în care Farfuridi şi Caţavencu 

încearcă să convingă audienţa. Ambii au discursuri ridicole şi lipsite de coerenţă.  

Punctul culminant este constituit de către anunţarea numelui candidatului venit de 

la centru: Agamemnon Dandanache. Urmează o încăierare în care Caţavencu pierde 

pălăria în care era ascunsă scrisoarea.  

Actul al patrulea încheie acţiunea. Scrisoarea este găsită de cetăţeanul turmentat 

şi înapoiată „adrisantului”. Deznodământul surprinde împăcarea foştilor rivali politici, iar 

Caţavencu va organiza petrecerea dată în cinstea alegerii lui Agamemnon. 

 

8. Tipologii de personaje 

Tipul junelui amorez – Ştefan Tipătescu, numele său trimite la cuvântul „tip” 

însemnând model cu trăsături caracteristice unui grup. 

Tipul încornoratului simpatic – Zaharia Trahanache. El este politicianul abil, 

„prezidentul” care conduce multe „comitete şi comiţii”. Numele este simbolic. Zaharia 

sugerează un personaj zaharisit, iar Trahanache maleabilitatea. Cuvântul provine de la 

„trahana”, care este o cocă moale. 

Tipul cochetei adulterine – Zoe. Personajul feminin din triunghiul erotic este o fire 

puternică, decisă, cu accente melodramatice. 

Tipul demagogului şi al parvenitului – Nae Caţavencu, personajul care ştie să 

vorbească mult fără să spună nimic. Este caracterizat de un fals patriotism şi lipsă de 

conţinut a ideilor exprimate emoţionant. Cuvântul „caţă” are astfel de sonorităţi. 

Tipul slugarnicului – Ghiţă Pristanda, poliţaiul oraşului. El îşi îndeplineşte slujba fiind 

„scrofulos la datorie” nu din cauza propriei conştiinţe, ci din raţiuni pur economice: „famelie 
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mare, renumeraţie mică, după buget”. Numele lui provine de la jocul moldovenesc 

„pristandauă” în care se bate pasul pe loc prin întoarceri dintr-o parte în alta. 

Tipului imbecilului este reprezentat de două personaje, Farfuridi şi Brânzovenescu, 

ale căror nume trimit către nevoi ale stomacului provenind din mediul culinar. 

Tipului omului simplu – cetăţeanul turmentat. Abureala lui este marcată nu de 

consumul de alcool, ci din perspectiva vieţii politice care îl ameţeşte pe omul de rând 

lipsit de opinie politică: „Eu cu cine votez?” 

 

9. Mijloace de realizare a comicului 

Comicul de nume a fost tocmai expus în tipologia personajelor. Mai este de spus 

că numele lui Agamemnon Dandanache este o combinaţie ridicolă între numele regelui 

grec care a cucerit Troia şi Dandanache care înseamnă încurcătură. Personajul este 

degradat prin diminutivele Agamiţă şi Gagamiţă. 

De asemenea, comicul de caracter a fost ilustrat prin tipologia personajelor care 

„fac concurenţă stării civile” (conform criticului Garabet Ibrăileanu). 

Comicul de situaţie este surprins în contextele în care personajele intră în tot felul 

de încurcături. Spre exemplu - scena în care Trahanache îi linişteşte pe Tipătescu enervat 

de aflarea veştii că scrisoarea de amor trimisă Zoei e în mâinile lui Caţavencu. 

Trahanache îi spune că scrisul îi seamnă leit, dar e sigur că nu este decât un fals.  

Comicul de limbaj este ilustrat prin utilizarea greşită, ilogică sau repetitivă a unor 

cuvinte: „famelie mare, renumeraţie mică”, „bampir”, „ora 12 trecute fix”, „ai puţintică 

răbdare”, „curat murdar”, „după lupte seculare care au durat 30 de ani.” 

Comicul de moravuri stârneşte râsul prin prezentarea defectelor personajelor. 

Scopul este îndreptarea acestor minusuri şi evitarea situaţiilor ridicole în viaţa de zi cu zi. 

 

10.  Concepte particulare 

Didascaliile – explicaţiile autorului destinate cititorului, regizorului sau actorilor. Sunt 

textele între paranteze şi se mai numesc indicaţii scenice. 

Satirizare – acţiunea de a lua în derâdere, de a batjocori sau critica ceva sau 

pe cineva. 

Moravuri – totalitatea obiceiurilor şi deprinderilor unui grup social, conduita morală 

a cuiva. 
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Sunt GABRIEL BRAIC şi te provoc: 

iubeşte limba română pentru că vei gândi româneşte toată viaţa! 

 

Te aştept la lecţia următoare:  

Iona de Marin Sorescu. 
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