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Abstract: One of the characters in Romanian Literature left to these days in a mystery area is 

Anghelache, a humble public servant and the protagonist of the short story Inspecțiune, written by I.L. 

Caragiale. What surprises most is the tragic end offered by his suicidal act, apparently for no reason, 

an act that will prove to be, in fact, the only way out of the trap of corruptibility. 
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La granița dintre personajele plate și cele rotunde ale lui I.L. Caragiale, stă misteriosul 

domn Anghelache, protagonistul nuvelei Inspecțiune. Poate că termenul ,,graniță” apare forțat 

în acest context, Anghelache ieșind din sfera tradițională a construcției personajelor pentru a 

cădea aproape întru totul în ambiguitate, dar oare și în absurd? Nici măcar 

pluriperspectivismul nu ne scoate din impas, așa cum se întâmplă în proza lui George 

Călinescu, Mircea Nedelciu, George Bălăiță ș.a.; gestul final al domnului Anghelache 

rămâne, așadar, învăluit în mister. ,,Cazul domnului Anghelache” a rămas o enigmă pe care 

multe dintre vocile literare au încercat s-o dezlege, între care amintim nume precum George 

Călinescu, G. Ibrăileanu, Paul Zarifopol, Șerban Cioculescu, Silvian Iosifescu, Mircea 

Tomuș, Ion Vartic ș.a. și, mai recent, Gelu Negrea, care i-a dedicat un studiu în numărul 6 al 

revistei România Literară, apărut în 2004, Anghelache și dublul său, oferind o perspectivă 

nouă și explorabilă, o perspectivă de la care voi porni și eu. Nici Ioana Pârvulescu nu a rămas 

pasivă în eseul său,  În Țara Miticilor. De două ori Caragiale, publicat la editura Humanitas 

în 2020. 

,,Caragiale iubea tot ce poartă accent apăsat. Îl amuza fără încetare enigma pe care a 

lăsat-o sinuciderea funcționarului Anghelache. <<De ce s-o fi omorât Anghelache? Nici eu 

nu știu.>>”
1
. Ce să fi declanșat actul suicidal al unui funcționar aparent fără cusur? Încă din 

capul locului se cade a evidenția locul privilegiat pe care personajul îl are în cadrul textului –  

Anghelache nu este doar protagonist, ci și singurul personaj care poartă un nume, precum și 

acel membru al anturajului căruia amicii i se adresează cu apelativul ,,nenea”, iar naratorul cu 

,,domnul”, subliniindu-i-se așadar un statut aparte printre cunoscuți. Dacă până nu de mult 

cauza care a fundamentat decizia finală a protagonistului a fost considerată a fi frica de a nu 

fi prins cu lipsuri, ,,Anghelache, casier impecabil, se omoară în preajma unei inspecții din 

frica absurdă de a nu fi găsit cu lipsuri pe care nu le are”
2
, un casier ,,care dispare de frica 

unei inspecţii ce trebuia să aibă loc a doua zi“
3
, teorie susținută și de Ioana Pârvulescu mai 

târziu - ,,Când existã, prin excepție, un mare semn de întrebare – de ce s-a sinucis nenea 

Anghelache – acesta ține de absurd, sau de teroarea administrativã, inspecțiunea, iar nu de 

mister”
4
, în 2004, Gelu Negrea susține nevoia dezlegării misterului din jurul acestui personaj 

în limitele ,,rațiunii literare” și ale contextului pentru a evita ceea ce le-a reproșat el 

                                                           
1
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4
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predecesorilor: transformarea întâmplării ,,într-o chestiune în sine, liberă de context, într-o 

chestiune teoretică, de deducție pură”
5
. Prin studiul său aproape detectivist, Negrea aduce 

observații deloc de trecut cu vederea: inspectorul sosește la berărie după plecarea lui 

Anghelache pentru a anunța inspecția pe care urmează să i-o facă funcționarului, amicii 

acestuia se străduiesc ore în șir să-l găsească pe Anghelache pentru a-i da vestea, însă fără 

succes, deducând de aici că Anghelache nici măcar nu aflase de vizita de a doua zi. Singurul 

motiv care i-ar fi putut cauza protagonistului o frică exacerbată fusese discuția pe care o 

avusese în dimineața acelei zile, iscată de fuga din țară a unui funcționar exemplar care lăsase 

o casă publică cu o lipsă mare de bani. Încă de acum, judecățile lui Anghelache șochează, 

acesta absolvindu-l pe delapidator de vină și întorcând ,,armele” revoltei împotriva 

sistemului: ,, — Fireşte că nu este el de vină, zice d. Anghelache. El este o victimă a 

neglijenţii altora! /.../ De câtă vreme nu a fost controlat? De câţi ani nu a venit vreun 

inspector să-i verifice casa?… Mizerabilii!”
6
. Cheia dezlegării misterului se află în aceste 

cuvinte.  

,,Mânuitor” al banilor publici, Anghelache este unul dintre funcționarii exemplari ai 

tagmei, motiv pentru care inspectorul financiar hotărăște să înceapă controalele cu el, știind 

că ,,Ei! dacă ar fi toţi mânuitorii de bani publici ca Anghelache… /.../ …n-ar mai trebui 

inspectori finanţiari! Tot vrea guvernul să facă economii – ne-ar putea suprima pe toţi… Ei! 

ca Anghelache, mai rar, aşa corect şi serios.”
7
. Amicilor și naratorului i se mai adaugă și 

inspectorul financiar care confirmă statutul superior al acestuia. Deloc de neglijat se cere a fi 

semnificația numelui acestuia – Anghelache – din grecescul ,,anghelos” (mesager, trimis al 

lui Dumnezeu pe pământ) și sufixul diminutival ,,-ache”, tot de origine greacă (,,-akis”), 

deloc străin de onomastica folosită de I.L. Caragiale în textele sale (Trahanache, Lache, 

Mache, Stavrache, iar acum, Anghelache ș.a.). Rodica Zafiu vorbește despre utilizarea acestui 

sufix în a doua jumătate a secolului al XIX-lea ,,cu conotații ironice și peiorative tipice 

grecismelor populare, premoderne”
8
.  

Fără a zăbovi prea mult, este cunoscut faptul că I.L. Caragiale a oferit o deosebită 

atenție numelor personajelor sale și se înțelege că nici în cazul lui Anghelache acesta nu s-a 

dezis de la bine-cunoscutul obicei. Deși reprezintă imaginea funcționarului public fără cusur, 

asupra căruia nu doar că nu s-a găsit nicio lipsă, dar s-a și descoperit în plus un pol de aur din 

’70, sufixul -ache trădează o neregulă. Există câteva similarități între acest text și Situațiune, 

respectiv Lache și Mache, din care se remarcă: ,,În cea dântâi săptămână după luarea lefii, 

principiele lor se întemeiază: pe recunoaşterea ordinii şi scopului providenţial în mersul 

omenirii; pe adevărul că omul nu este numai o vită, care trăieşte pentru a mânca şi a bea, ci 

un agent dumnezeiesc, însărcinat cu o misie înaltă în complexul universului; pe necesitatea 

guvernului aflător la putere; în fine, pe temeiuri pur conservatoare. // Deodată însă cu ieşirea 

celor din urmă gologani din jiletcile lor, Lache şi Mache părăsesc aceste principii <<uzate>> 

şi <<falşe>>; atunci lumea şi omenirea sunt numai o confuzie fără plan, nici ordine; 

guvernele toate sunt rele, dar cel mai rău e cel de faţă; omul este un joc nenorocit al oarbei 

întâmplări, o victimă a societăţii – principii aproape anarhiste – totul se stinge într-un 

mormânt! – amar scepticism!”
9
. În Inspecțiune, la sosirea inspectorului în berărie, unul dintre 

indivizi îi spune acestuia că în ziua respectivă se dăduseră lefurile; corelând această 

informație cu fragmentul anterior din Lache și Mache, discursul lui Anghelache pare să aibă 

sens. Întrebarea care se impune este: e Anghelache un delapidator sau nu? Dovada imbatabilă 

de la final arată că nu. Dar este el un potențial delapidator? Ce este Anghelache?  

                                                           
5
 http://arhiva.romanialiterara.com/index.pl/anghelache_i_dublul_su 
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 I.L. Caragiale, Momente, Ed. Humanitas, București, 2014, p. 402 

7
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8
 https://dilemaveche.ro/sectiune/tilc-show/articol/tafandache  

9
 I.L. Caragiale, Op. cit., p. 579. 
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Relevantă în acest sens este și analogia care se poate realiza o dată între Anghelache și 

funcționarul delapidator fugit în America, iar mai apoi între Anghelache și inspectorul 

financiar ,,şi d. inspector se aşază în locul unde cu câteva minute mai-nainte a şezut d. 

Anghelache.”
10

. Natura lui Anghelache, după cum am încercat să subliniez mai devreme, este 

una duală; pe de-o parte, dublul său, nu prin comportament și judecăți, ci mai degrabă prin 

natura instanței pe care o reprezintă, este inspectorul care îi ia locul imediat după ce acesta 

iese din berărie, un individ prietenos, simpatic și pe alocuri ironic la adresa integrității 

sistemului, după cum remarcă și Gelu Negrea. Pe de altă parte, protagonistului îi revine și 

natura delapidatorului anonim, funcționar și el, fugit în străinătate cu o sumă mare de bani din 

fondul public, o corespondență care devine indubitabilă în momentul revelării sfârșitului 

tragic, dar care tinde să pălească atunci când, surprinzător, aflăm că s-a găsit în plus un pol de 

aur. În ciuda descoperirii de la final, Anghelache și delapidatorul au mult mai multe în comun 

decât s-ar crede la o primă vedere, ceea ce îi deosebește, și anume, înfăptuirea actului de 

delapidare, nu reprezintă decât un detaliu. 

De ce se sinucide Anghelache? Chiar dacă un reprezentat aparent fără pată al tagmei 

funcționarilor publici care administrează fondurile statului, el devine pasibil de a cădea în 

patima banului – ,,Raţiunea de a fi şi măreţia condiţiei lor le reprezintă incoruptibilitatea, 

ascetismul, vieţuirea curată în imediata vecinătate şi în contact nemijlocit cu chemarea 

păcatului, cu tentaţia diabolică supremă (banul e ochiul dracului, nu?). Fără integritatea lor, 

exprimată în cinste şi corectitudine, lumea ar eşua în haos.”
11

. Motivul patimii banului apare 

deseori drept factor declanșator al pervertirii condiției umane în literatură, inclusiv în opera 

lui Caragiale, un exemplu pertinent în acest sens fiind un alt ,,-ache”, Stavrache (În vreme de 

război). Chiar dacă fără accente naturaliste, este posibil ca Anghelache să fie un alt Stavrache 

nimicit de conflictul dintre patima pentru bani și dorința de a rămâne integru. Semnificative 

în acest sens sunt cuvintele lui Johannes Volkelt din Estetica tragicului: ,,Un ticălos împinge 

cu plăcere diabolică la pieire oameni cu caractere nobile.”. ,,Ticălosului” din nuvela În vreme 

de război, Iancu Georgescu, în Inspecțiune, îi ia locul sistemul: ,,— Ştiţi dv. câţi bani îmi trec 

mie pân mână?/ — Mii!/ — Vezi că eşti prost?.../ — Nene Anghelache! / — Mii, ai?... Sute 

de mii, boule!”
12

. Spre deosebire de Stavrache, Anghelache nu așteaptă (sau, cel puțin, nu 

știm) să fie nimicit de consecințele acestui conflict, să treacă prin toate etapele procesului 

autodistructiv (abuz de alcool, violență față de un copil, halucinații), ci alege să se salveze 

prin moarte. 

Prin urmare, ceea ce provoacă de fapt gestul final al lui Anghelache pare să fie mai 

degrabă teama acestuia de a nu cădea în păcat, de a nu fi corupt, conștient fiind – poate deja 

măcinat, reacția temperamentală din berărie susținând ipoteza unui posibil început de 

degradare psihică –  de conflictul interior dintre dorința de a rămâne demn, integru și aceea 

de a delapida. Actul suicidal vine astfel ca o dovadă a triumfului individului în fața 

coruptibilității, un ultim gest în vederea validității acestuia ca individ. 

Conchizând, Anghelache se plasează în rândul funcționarilor umili, destui în literatură 

(Axenti Ivanovici Poprișcin, Akaki Akakievici – personaje gogoliene, Gregor Samsa din 

Metamorfoza lui Franz Kafka, Antipa din Lumea în două zile ș.a.), care, spre deosebire de ei,  

alege – consideră el – singura cale posibilă de eliberare, aceea prin moarte. ,,Anghelache 

comite un gest luciferic, de sfidare a destinului: el se vrea o fiinţă condamnată să fie liberă în 

opţiunile sale majore şi găseşte resursele lăuntrice de a alege singura ramură disponibilă a 

alternativei descalificării ca fiinţă umană: suicidul. Ori, altfel spus, voluntara des-fiinţare.”
13

.  
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