
ar să vedem cum funcţionează acest mecanism în 
continuare.D

În O scrisoare pierdută, textul debutează cu un adevărat 
bombardament de astfel de structuri artificiale, alcătuite din 
formaţiuni prestabilite în limbajul presei, loc comun, cum se ştie, 
al universului caragialean, definit, în general, tocmai ca o culme 
a artificiozităţii: ...Ruşine pentru oraşul nostru să tremure în faţa 
unui om!... Ruşine pentru guvernul vitreg, care dă unul din cele mai 
frumoase judeţe ale României pradă unui vampir!.. Cum se ştie, 
ultimul cuvânt al citatului din presă provoacă, în scenă, o dublă 
reacţie: mai întâi, lectorul (din teatru) textului (Tipătescu) se 
indignează: Eu vampir, ai?... Caraghioz! După care, ascultătorul 
său (Pristanda) îşi exprimă nedumerirea, după o scurtă mişcare 
de înţelegere: Curat caraghioz!... Pardon, să iertaţi, coane Fănică, 
că întreb: bampir... ce-i aia bampir?

Ce ar fi de observat în acest prea scurt schimb de replici, 
câte una pentru fiecare protagonist? Mai întâi, că, în ţesătura de 
formaţiuni artificiale, chiar în finalul primei sale secvenţe 
(fraze), se află plasat un termen: om, care, în simplitatea sa ex-
tremă, dimensionată atât prin condiţia singulară, cât şi prin 
lipsa oricărei alte determinări, a oricărui atribut, cumulează, în 
fel şi chip, toate sensurile şi traseele, tot ce poate fi mai opus 
artificialului, pe de o parte, iar pe de alta, tot el se află şi la capătul 
iniţial de traseu al aceluiaşi artificial, ca unul care este unica lui 
sursă şi unicul lui agent. Dar, cum fraza în încheierea căreia este 
plasat acest cuvânt capital (om), cu dublă deschidere, una spre 
emisfera naturalului, cealaltă spre cea a artficialului, se repetă, 
imediat, întocmai, cu toată cadenţa ei de formule goale care nu 
spun nimic tocmai prin stereotipia, artificialitatea lor, mai puţin 
ultimul ei cuvânt, care, de data asta, este schimbat: vampir/om, 
realizăm că tocmai aici, în această alternanţă, se poate afla cheia 
principiului dramatic al comediei; şi că, deci, din punctul de 
vedere al esenţei proiectului dramaturgic, O scrisoare pierdută 
începe tocmai de unde s-a încheiat Conu Leonida faţă cu reacţiu-
nea, adică de la desenarea unei confruntări între natura naturală 
(om) şi cea artificială a fiinţei umane, cu fantasmele pe care 
aceasta le creează (vampir).

Dar nu numai atât; auditoriul particular al acestei emisiuni 
textuale, Pristanda, care, într-un fel, este asemeni, se confundă 

cu termenul generic al ecuaţiei teatrale: spectatorul, iar în altul, 
se deosebeşte de acesta, deosebirea constând în faptul că, cel 
puţin în această formulă teatrală, personajul-auditor (spectator) 
are replică (iniţiativă practică), având posibilitatea şi chiar mi-
siunea de a interveni în dialog (acţiune), pe când spectatorul 
propriu-zis nu are nimic din toate acestea. Iar replica (inter-
venţia, iniţiativa) lui, pe care am citat-o mai sus, conţine în sine 
cel puţin două înţelesuri: unul ar fi acela al întrebării pe care o 
pune, prin care se cere o explicaţie, o decodare a unui termen şi 
nu a unuia oarecare, ci tocmai a termenului-cheie (vampir, înlo-
cuindu-l pe om) din fragmentul de text care desenează, cum am 
văzut, nimic altceva decât principiul dramatic particular al 
comediei. Ceea ce înseamnă că nedumerirea lui Pristanda ne 
face atenţi la ceea ce poate să fie esenţa concentrată a prin-
cipiului dramatic: alternanţa vampir/om (vom reveni). Cel de-
al doilea înţeles al intervenţiei personajului-spectator, care, deci, 
poate fi şi un substitut al termenului generic spectator din ecuaţia 
teatrală, stă în distorsionarea fonică, atât de nevinovată, în apa-
renţă, ori atât de vinovată prin trimiterile unilaterale şi de jos 
nivel la aspecte precum lipsa de cultură ş.c.l.: bampir/vampir.

Cum această distorsionare apare, în fluidul textual (şi, deci, 
şi în cel de semnificaţii dramaturgice) al comediei, încă înainte 
de formularea întrebării: bampir... ce-i aia, bampir? înseamnă că, 
în demonstraţia (de algebrică teatrală) a principiului dramatic al 
comediei, contrariul (vampir) termenului natural (om) apare 
distorsionat, este supus, cu alte cuvinte, unei interpretări încă 
înainte de interpretarea pe care personajul principal al comediei 
(Tipătescu) i-o va da în formulări de dicţionar: unul care suge 
sângele poporului...

Înaintând în raţionament, trebuie să executăm o mică 
întoarcere la posibila semnificaţie a distorsionării (de fapt, a 
interpretării) executate de Pristanda; cum am văzut, ea precedă 
explicaţia dată de prefect, ceea ce poate avea înţelesul că, orice 
lămuriri i-ar da stăpânul său, poliţaiul are, cum se spune, vede-
rile sale, felul său propriu de a interpreta (lucrurile, chiar exis-
tenţa). Iar acest fel propriu este de natura unei distorsionări, 
suprapusă peste distorsionarea pe care artificializarea şi artifi-
cialitatea o realizează deja. Evident, faţa de om,  vampir 
reprezintă un grad acut de artificialitate, cu conotaţiile înde-
obşte şi prea cunoscute, fruct monstruos al fantasmelor pe care 
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acesta le creează; om este o creaţie istorică şi chiar supraistorică a 
întregii umanităţi; este felul în care umanitatea întreagă, ca 
totalitate conştientă a unor fiinţe conştiente, îşi reprezintă ipos-
taza sa proprie, individualizată, individul numit om. Pe când 
vampir este creaţia unui segment destul de larg, de altfel, al 
acestei umanităţi, spre utilitatea cu totul particulară a unui 
segment al ei încă mai larg, creaţia fantasmelor unui segment de 
umanitate care îşi închipuie aşa ceva, ca şi a celuilalt segment 
care se complace activ în credinţa ori măcar în jocul cu credinţa 
în aceste închipuiri.

Dar ce poate reprezenta, tot faţă de om, creaţia lui 
Pristanda, bampir? Fireşte că o anumită scăpărare, ori măcar o 
adiere de imaginaţie trebuie să fi tutelat creaţia acestei for-
maţiuni din fantasmele spontaneităţii subconştiente a poliţaiu-
lui; după cum receptăm noi, este o fantazare mai deloc terifi-
antă, nedumerită, e drept, poate fi chiar, într-o măsură sau alta, 
bântuită de îngrijorări, dar, oricum, înclinând, s-ar părea, mai 
mult spre nădejdea (secretă) a unei de-tensionări prin explozia 
sonoră pe care o exprimă şi chiar imită, într-un fel, năstruşnica 
invenţie. Pe această linie, presupuneri se pot avansa, şi încă 
destule, amatorilor de astfel de exerciţii stându-le la dispoziţie 
unele sugestii din estetica fonetică şi fonologică, inaugurată, la 
noi, de D. Caracostea; semnalăm, însă, că, de la un anumit punct 
înainte, traseul interpretărilor de acest fel intră sub umbra 
relativului şi a subiectivităţii.

Toate bune şi frumoase, ar spune cineva, ştim cu toţii cine, 
dar să nu uităm a face observaţia că, spre deosebire de bampir, 
care este creaţia unui actant, a unui agent teatral, vampir a fost 
numai pronunţat de un astfel de actant, un agent evident 
important al mecanismului dramaturgic care îi dă expresie 
sonoră în faţa unui dublu registru auditorial: cel de pe scenă, din 
ficţiunea teatrală însăşi, şi cel din afara acesteia. Dar cine, cine 
anume este creatorul, principiul motor nu propriu-zis al acestei 
formaţiuni, cât al exerciţiului ei particularizat, al valorii ei de 
întrebuinţare pentru timpul şi locul conţinute şi precis indicate 
de ficţiunea dramatică? Evident, nu Tipătescu, care doar citeşte 
cuvântul (exploziv) într-un articol de ziar. Răspunsul la această 
întrebare ni-l poate da angrenajul interior al comediei, din care 
reiese că textul care conţine cuvântul este cuprins într-un ziar, 
„Răcnetul Carpaţilor”, şi că ziarul aparţine şi, desigur, este scris 
de oponentul principal al lui Tipătescu, Nae Caţavencu, avocat, 
director-proprietar al ziarului „Răcnetul Carpaţilor”, prezi-
dent-fondator al Societăţii enciclopedice-Cooperative „Aurora 
Economică Română”, împreună cu Ionescu şi Popescu, fiecare, 
institutor, colaborator la acel ziar şi membru al acestei societăţi.

Aceştia sunt cei care formează una din  cele două 
„partide” combatante ale comediei, creatorii acestei fantasme 
(vampir), care intră în formula esenţializată a principiului ei 
dramatic, ei constituie unul din  termenii binomului con-
trastiv care susţine arhitectura ei dramaturgică; celălalt îl are ca 
vârf de lance tocmai pe Tipătescu, prefectul, cel care dă citire 
textului în care el înşuşi este arătat ca întrupare superlativă a 
unei viziuni fantasmatice negative. Reamintim cititorilor noştri 
că ceilalţi componenţi ai celeilalte „partide” (Zoe, Trahanache, 
Farfuridi, chiar, dar mai ales, Pristanda) nu solicită nici pe 
departe virulenţa adversităţii, respectiv atacului şi, consecutiv, 
violenţa „prelucrării” fantasmatice; iar în finalul piesei, însuşi 
prefectul apare în cu totul altă lumină oponentului său prin-
cipal, Caţavencu.

Ce încheiere se poate trage din această pe cât de rapidă, pe 
atât de eficientă strategie textuală? Una cu două componente: 
mai întâi, una în plan strict textual: formulele prestabilite au 
rolul de a izola şi pune într-un spot de lumină clarificatoare, în 
comediografia lui Caragiale, raportul şi disputa dintre natura 
naturală şi artificiozitate, ca element de rezistenţă al structurii 
dramaturgice. Apoi, în cel al conţinutului uman al acestei arte, 
în continuarea interpretării bunului Steinhardt: când este în 
adversitate cu cineva, omul natural din noi (din români) pro-
iectează asupra oponentului său întreaga lui putere creatoare de 
fantasme negative, dar, odată ce este vindecat de această adver-
sitate, iese la rampă capacitatea lui de a ierta şi chiar iubi.

Dacă, prin artificiul personajului care nu apare în teatrul 
său, Caragiale a practicat şi perfecţionat tehnica emisiunii 
textuale sentenţioase, memorabile, atunci am putea spune că, de 
fapt, culmea performanţei în domeniu o realizează printr-un 
personaj care apare, este foarte adevărat, dar este ca şi când nu ar 
apărea; şi aceasta prin două considerente, nu foarte greu de 
identificat:

1. Mai întâi prin ceea ce s-ar putea numi gratuitatea dra-
maturgică a prezenţei lui, a lui Farfuridi, căci despre el este 
vorba; dacă analizăm, în detaliu, dezvoltarea aritmeticii concret 
faptice a comediei, nu vom putea să identificăm nici o urmă de 
consecinţă dramatică reală a prezenţei şi faptelor (?) acestui 
actant. Cât priveşte faptele lui ca atare, le-am pus dintru început 
sub semnul întrebării, întrucât, numai două fiind, una constă în 
acea sforăitoare iniţiativă de a expedia la forurile centrale ale 
partidului său (prin altcineva, ca să nu se recunoască semnătura, 
la poştă) telegrama de semnalare a „trădării” (de către prefectul 
şi oamenii lui), faptă fără nicio consecinţă directă decât una 
strict colaterală şi lipsită de importanţă scenică: readucerea 
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ar să vedem cum funcţionează acest mecanism în 
continuare.D

În O scrisoare pierdută, textul debutează cu un adevărat 
bombardament de astfel de structuri artificiale, alcătuite din 
formaţiuni prestabilite în limbajul presei, loc comun, cum se ştie, 
al universului caragialean, definit, în general, tocmai ca o culme 
a artificiozităţii: ...Ruşine pentru oraşul nostru să tremure în faţa 
unui om!... Ruşine pentru guvernul vitreg, care dă unul din cele mai 
frumoase judeţe ale României pradă unui vampir!.. Cum se ştie, 
ultimul cuvânt al citatului din presă provoacă, în scenă, o dublă 
reacţie: mai întâi, lectorul (din teatru) textului (Tipătescu) se 
indignează: Eu vampir, ai?... Caraghioz! După care, ascultătorul 
său (Pristanda) îşi exprimă nedumerirea, după o scurtă mişcare 
de înţelegere: Curat caraghioz!... Pardon, să iertaţi, coane Fănică, 
că întreb: bampir... ce-i aia bampir?

Ce ar fi de observat în acest prea scurt schimb de replici, 
câte una pentru fiecare protagonist? Mai întâi, că, în ţesătura de 
formaţiuni artificiale, chiar în finalul primei sale secvenţe 
(fraze), se află plasat un termen: om, care, în simplitatea sa ex-
tremă, dimensionată atât prin condiţia singulară, cât şi prin 
lipsa oricărei alte determinări, a oricărui atribut, cumulează, în 
fel şi chip, toate sensurile şi traseele, tot ce poate fi mai opus 
artificialului, pe de o parte, iar pe de alta, tot el se află şi la capătul 
iniţial de traseu al aceluiaşi artificial, ca unul care este unica lui 
sursă şi unicul lui agent. Dar, cum fraza în încheierea căreia este 
plasat acest cuvânt capital (om), cu dublă deschidere, una spre 
emisfera naturalului, cealaltă spre cea a artficialului, se repetă, 
imediat, întocmai, cu toată cadenţa ei de formule goale care nu 
spun nimic tocmai prin stereotipia, artificialitatea lor, mai puţin 
ultimul ei cuvânt, care, de data asta, este schimbat: vampir/om, 
realizăm că tocmai aici, în această alternanţă, se poate afla cheia 
principiului dramatic al comediei; şi că, deci, din punctul de 
vedere al esenţei proiectului dramaturgic, O scrisoare pierdută 
începe tocmai de unde s-a încheiat Conu Leonida faţă cu reacţiu-
nea, adică de la desenarea unei confruntări între natura naturală 
(om) şi cea artificială a fiinţei umane, cu fantasmele pe care 
aceasta le creează (vampir).

Dar nu numai atât; auditoriul particular al acestei emisiuni 
textuale, Pristanda, care, într-un fel, este asemeni, se confundă 

cu termenul generic al ecuaţiei teatrale: spectatorul, iar în altul, 
se deosebeşte de acesta, deosebirea constând în faptul că, cel 
puţin în această formulă teatrală, personajul-auditor (spectator) 
are replică (iniţiativă practică), având posibilitatea şi chiar mi-
siunea de a interveni în dialog (acţiune), pe când spectatorul 
propriu-zis nu are nimic din toate acestea. Iar replica (inter-
venţia, iniţiativa) lui, pe care am citat-o mai sus, conţine în sine 
cel puţin două înţelesuri: unul ar fi acela al întrebării pe care o 
pune, prin care se cere o explicaţie, o decodare a unui termen şi 
nu a unuia oarecare, ci tocmai a termenului-cheie (vampir, înlo-
cuindu-l pe om) din fragmentul de text care desenează, cum am 
văzut, nimic altceva decât principiul dramatic particular al 
comediei. Ceea ce înseamnă că nedumerirea lui Pristanda ne 
face atenţi la ceea ce poate să fie esenţa concentrată a prin-
cipiului dramatic: alternanţa vampir/om (vom reveni). Cel de-
al doilea înţeles al intervenţiei personajului-spectator, care, deci, 
poate fi şi un substitut al termenului generic spectator din ecuaţia 
teatrală, stă în distorsionarea fonică, atât de nevinovată, în apa-
renţă, ori atât de vinovată prin trimiterile unilaterale şi de jos 
nivel la aspecte precum lipsa de cultură ş.c.l.: bampir/vampir.

Cum această distorsionare apare, în fluidul textual (şi, deci, 
şi în cel de semnificaţii dramaturgice) al comediei, încă înainte 
de formularea întrebării: bampir... ce-i aia, bampir? înseamnă că, 
în demonstraţia (de algebrică teatrală) a principiului dramatic al 
comediei, contrariul (vampir) termenului natural (om) apare 
distorsionat, este supus, cu alte cuvinte, unei interpretări încă 
înainte de interpretarea pe care personajul principal al comediei 
(Tipătescu) i-o va da în formulări de dicţionar: unul care suge 
sângele poporului...

Înaintând în raţionament, trebuie să executăm o mică 
întoarcere la posibila semnificaţie a distorsionării (de fapt, a 
interpretării) executate de Pristanda; cum am văzut, ea precedă 
explicaţia dată de prefect, ceea ce poate avea înţelesul că, orice 
lămuriri i-ar da stăpânul său, poliţaiul are, cum se spune, vede-
rile sale, felul său propriu de a interpreta (lucrurile, chiar exis-
tenţa). Iar acest fel propriu este de natura unei distorsionări, 
suprapusă peste distorsionarea pe care artificializarea şi artifi-
cialitatea o realizează deja. Evident, faţa de om,  vampir 
reprezintă un grad acut de artificialitate, cu conotaţiile înde-
obşte şi prea cunoscute, fruct monstruos al fantasmelor pe care 
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acesta le creează; om este o creaţie istorică şi chiar supraistorică a 
întregii umanităţi; este felul în care umanitatea întreagă, ca 
totalitate conştientă a unor fiinţe conştiente, îşi reprezintă ipos-
taza sa proprie, individualizată, individul numit om. Pe când 
vampir este creaţia unui segment destul de larg, de altfel, al 
acestei umanităţi, spre utilitatea cu totul particulară a unui 
segment al ei încă mai larg, creaţia fantasmelor unui segment de 
umanitate care îşi închipuie aşa ceva, ca şi a celuilalt segment 
care se complace activ în credinţa ori măcar în jocul cu credinţa 
în aceste închipuiri.

Dar ce poate reprezenta, tot faţă de om, creaţia lui 
Pristanda, bampir? Fireşte că o anumită scăpărare, ori măcar o 
adiere de imaginaţie trebuie să fi tutelat creaţia acestei for-
maţiuni din fantasmele spontaneităţii subconştiente a poliţaiu-
lui; după cum receptăm noi, este o fantazare mai deloc terifi-
antă, nedumerită, e drept, poate fi chiar, într-o măsură sau alta, 
bântuită de îngrijorări, dar, oricum, înclinând, s-ar părea, mai 
mult spre nădejdea (secretă) a unei de-tensionări prin explozia 
sonoră pe care o exprimă şi chiar imită, într-un fel, năstruşnica 
invenţie. Pe această linie, presupuneri se pot avansa, şi încă 
destule, amatorilor de astfel de exerciţii stându-le la dispoziţie 
unele sugestii din estetica fonetică şi fonologică, inaugurată, la 
noi, de D. Caracostea; semnalăm, însă, că, de la un anumit punct 
înainte, traseul interpretărilor de acest fel intră sub umbra 
relativului şi a subiectivităţii.

Toate bune şi frumoase, ar spune cineva, ştim cu toţii cine, 
dar să nu uităm a face observaţia că, spre deosebire de bampir, 
care este creaţia unui actant, a unui agent teatral, vampir a fost 
numai pronunţat de un astfel de actant, un agent evident 
important al mecanismului dramaturgic care îi dă expresie 
sonoră în faţa unui dublu registru auditorial: cel de pe scenă, din 
ficţiunea teatrală însăşi, şi cel din afara acesteia. Dar cine, cine 
anume este creatorul, principiul motor nu propriu-zis al acestei 
formaţiuni, cât al exerciţiului ei particularizat, al valorii ei de 
întrebuinţare pentru timpul şi locul conţinute şi precis indicate 
de ficţiunea dramatică? Evident, nu Tipătescu, care doar citeşte 
cuvântul (exploziv) într-un articol de ziar. Răspunsul la această 
întrebare ni-l poate da angrenajul interior al comediei, din care 
reiese că textul care conţine cuvântul este cuprins într-un ziar, 
„Răcnetul Carpaţilor”, şi că ziarul aparţine şi, desigur, este scris 
de oponentul principal al lui Tipătescu, Nae Caţavencu, avocat, 
director-proprietar al ziarului „Răcnetul Carpaţilor”, prezi-
dent-fondator al Societăţii enciclopedice-Cooperative „Aurora 
Economică Română”, împreună cu Ionescu şi Popescu, fiecare, 
institutor, colaborator la acel ziar şi membru al acestei societăţi.

Aceştia sunt cei care formează una din  cele două 
„partide” combatante ale comediei, creatorii acestei fantasme 
(vampir), care intră în formula esenţializată a principiului ei 
dramatic, ei constituie unul din  termenii binomului con-
trastiv care susţine arhitectura ei dramaturgică; celălalt îl are ca 
vârf de lance tocmai pe Tipătescu, prefectul, cel care dă citire 
textului în care el înşuşi este arătat ca întrupare superlativă a 
unei viziuni fantasmatice negative. Reamintim cititorilor noştri 
că ceilalţi componenţi ai celeilalte „partide” (Zoe, Trahanache, 
Farfuridi, chiar, dar mai ales, Pristanda) nu solicită nici pe 
departe virulenţa adversităţii, respectiv atacului şi, consecutiv, 
violenţa „prelucrării” fantasmatice; iar în finalul piesei, însuşi 
prefectul apare în cu totul altă lumină oponentului său prin-
cipal, Caţavencu.

Ce încheiere se poate trage din această pe cât de rapidă, pe 
atât de eficientă strategie textuală? Una cu două componente: 
mai întâi, una în plan strict textual: formulele prestabilite au 
rolul de a izola şi pune într-un spot de lumină clarificatoare, în 
comediografia lui Caragiale, raportul şi disputa dintre natura 
naturală şi artificiozitate, ca element de rezistenţă al structurii 
dramaturgice. Apoi, în cel al conţinutului uman al acestei arte, 
în continuarea interpretării bunului Steinhardt: când este în 
adversitate cu cineva, omul natural din noi (din români) pro-
iectează asupra oponentului său întreaga lui putere creatoare de 
fantasme negative, dar, odată ce este vindecat de această adver-
sitate, iese la rampă capacitatea lui de a ierta şi chiar iubi.

Dacă, prin artificiul personajului care nu apare în teatrul 
său, Caragiale a practicat şi perfecţionat tehnica emisiunii 
textuale sentenţioase, memorabile, atunci am putea spune că, de 
fapt, culmea performanţei în domeniu o realizează printr-un 
personaj care apare, este foarte adevărat, dar este ca şi când nu ar 
apărea; şi aceasta prin două considerente, nu foarte greu de 
identificat:

1. Mai întâi prin ceea ce s-ar putea numi gratuitatea dra-
maturgică a prezenţei lui, a lui Farfuridi, căci despre el este 
vorba; dacă analizăm, în detaliu, dezvoltarea aritmeticii concret 
faptice a comediei, nu vom putea să identificăm nici o urmă de 
consecinţă dramatică reală a prezenţei şi faptelor (?) acestui 
actant. Cât priveşte faptele lui ca atare, le-am pus dintru început 
sub semnul întrebării, întrucât, numai două fiind, una constă în 
acea sforăitoare iniţiativă de a expedia la forurile centrale ale 
partidului său (prin altcineva, ca să nu se recunoască semnătura, 
la poştă) telegrama de semnalare a „trădării” (de către prefectul 
şi oamenii lui), faptă fără nicio consecinţă directă decât una 
strict colaterală şi lipsită de importanţă scenică: readucerea 
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Cetăţeanului turmentat în circuitul atenţiei spectatorului/citi-
torului. Cealaltă constă în prestaţia lui oratorică, aşa cum se 
cunoaşte, în două reprize: discursul şi controversa cu Caţavencu, 
de la întrunirea electorală din actul al III-lea, mai întâi, toastul 
din finalul comediei, pe urmă; ambele, mai mult fapte de 
repetiţie, de serie, alături de cele similare ale altor actanţi. Încât, 
în ansamblu, am putea evalua aportul strict dramaturgic al lui 
Farfuridi numai în sensul îmbogăţirii şi nuanţării partiturii 
orchestrale a textului şi, respectiv, spectacolului care, prin el, 
devin mai bogate doar în coloratură specifică.

2. În al doilea rând, Farfuridi s-ar putea alătura perso-
najelor care nu apar din (în) teatrul lui Caragiale prin reţeta 
construcţiei sale; fiind o entitate vidă din punctul de vedere al 
sarcinii scenice specifice, personajul (?)/actantul (?), poate ar fi 
mai bine spus semnul dramatic respectiv, se manifestă drama-
turgic cu precădere prin mijlocirea formulelor, sentinţelor care, 
aproape toate, au devenit memorabile şi au făcut carieră ilustră 
şi perenă nu numai în istoria spectacologiei române, dar în 
însăşi manifestarea şi conştiinţa verbală a mentalităţii noastre 
comune de pe un anumit palier de intelectualitate. Cine nu ştie, 
chiar astăzi, după ce generaţii întregi de români cultivaţi au 
ştiut-o şi au repetat-o, după neuitatul dramaturg şi nemu-
ritoarea lui operă?:

Eu, am, n-am să-ntâlnesc pe cineva, la zece f ix mă duc în 
târg... Eu, am, n-am clienţi acasă, la unsprezece f ix mă-ntorc 
din târg... Eu merg şi mai departe şi zic: trădare să f ie, dacă o 
cer interesele partidului, dar s-o ştim şi noi!... ...eu, am, n-am 
înfăţişare, la douăsprezece trecute f ix mă duc la tribunal!... 
Da, când e vorba de prinţipuri (...), mă fac, adică nu, nu mă 
fac, sunt când e vorba de asta, sunt mai catolic decât Papa. ... eu 
totdeauna am repetat cu străbunii noştri, cu Mihai Bravul şi 
Ştefan cel Mare: iubesc trădarea (...) dar urăsc pe trădători... 
Când zicem dar 64, zicem plebicist, când zicem plebicist, zicem 
64... Din două, una (...): ori să se revizuiască, primesc! Dar să 
nu se schimbe nimica; ori să nu se revizuiască, primesc! Dar 
atunci să se schimbe pe ici pe colo, şi anume în punctele... 
esenţiale... 
Sintetizând, reţeta acestei „figuri” dramaturgice ar fi urmă-

toarea: un plan de acţiune (de nivel) zero (sau foarte aproape), 
pe care se „agaţă”, cu evident rost decorativ, în sens specific 
spectacular, astfel de „afişe” cu inscripţii sentenţioase, memora-
bile. Rezultatul este o construcţie care se încastrează în spec-
tacularul de ansamblu al comediei tocmai şi numai prin astfel de 
date, valori spectaculare, cum sunt aceste formule/afişe; în 
impactul acestei figuri (Farfuridi) asupra termenului receptor 

(cititor/spectator), prioritate are (mă rog: ar fi/trebui să aibă) 
şocul componentei senzoriale (=formă+colorit+sunet), susţi-
nută, nutrită abundent de cea intelectivă, care acţionează tot 
prin şoc, de preferinţă prin paradox, nonsens, alte figuri de 
vorbire prezentate convingător în cartea d-nei Marta Petreu.

Dar ceea ce ne-a îndemnat să zăbovim asupra acestui 
episod din construcţia arhitecturii dramatice la Caragiale nu 
este numai pura şi simpla lui spectaculozitate, nici întâmplarea 
ca una dintre exprimările emblematice ale vreunei astfel de 
figuri mai mult sau mai puţin absente de pe scenă să poată trece 
din text în subtitlul sau în afişul comediei care o conţine; adul-
mecăm, aici, eventualitatea unei „reţete” pentru întreg „besti-
arul” de „figuri dramatice” ale celor patru mari comedii. Care ar 
fi să prescrie alegerea unei schiţe de parcurs dramaturgic (ingre-
dient lipsă în cazul variantelor de personaje/figuri care nu apar), 
iar apoi decorarea lui cu câteva (deloc întâmplătoare) astfel de 
formule sentenţioase, memorabile, după un plan de dispunere şi 
repetare dictat de calculele stricte ale proiectului dramaturgic şi 
ale realizării traseului ergonomic (în sens iarăşi dramaturgic) 
implicit. 

Coerenţa internă, termenul opus celui de întâmplător, a 
figurilor astfel construite realizându-se pe temei dramaturgic 
spectacular, este evident că un minim de coerenţă psihologică a 
fiecărei figuri funcţionează, după cum funcţionează şi o, încă 
mai , coerenţă în plan istoric-social-politic, prin 
simplul, dar evidentul fapt că mecanismul dramatic respectiv nu 
funcţionează în gol, ci în condiţiile date cunoscute. Dar ceea ce 
este important este că nu acest plan este cel decisiv, pentru că 
nicio ecuaţie dramatică, odată formulată prin expunerea 
principiului dramatic în primele secvenţe ale fiecărei piese, nu 
îşi găseşte soluţia într-un astfel de plan; după cum nu şi-o 
găseşte nici în plan psihologic, deşi o anumită adiere de coerenţă 
psihologică trece peste fiecare din figurile acestei comediografii. 
Ceea ce înseamnă că o receptare critică a figurilor respective, 
odată cu textele/spectacolele care le conţin, în plan psiho-socio-
politico-istoric, cu terminologia specifică acestor domenii, 
merge alăturea cu drumul intenţiei cu care au fost create. Pentru 
că, eventual, prostia ori semidoctismul, pure şi simple, ale unor 
astfel de figuri, conţinute şi trădate prin formulările respective, 
nu pot produce decât valorile relative ale unei interpretări 
scenice de nivel scăzut, vizând un public corespunzător; pe când 
dramaticitatea lor genuină şi pură, exploatată şi valorificată la 

 valori spectaculare corespunzătoare, le redă abia 
intenţiei care se poate descifra în adevăratele performanţe de 
virtuozitate dramaturgică care stau la baza lor.
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dată cu trecerea în neființă a scriitorului, teoreticia-Onului, criticului și profesorului universitar Gheorghe 

Crăciun în 2007, întreaga comunitate artistică și științifică 

românească a suferit o pierdere pe care o resimte, și astăzi, cu 

deosebită intensitate. Nimic mai greșit, însă, decât a ne imagina 

că Gheorghe Crăciun ar fi lăsat în urma sa, pur și simplu, un gol. 

Dimpotrivă, poate – un „preaplin”. Prestigiul prozelor sale, al 

scrierilor sale teoretice și critice de-abia dacă începe, astăzi, să se 

redimensioneze, să reflecte dimensiunile reale ale operei, să se 

adapteze unei corecte reprezentări „la scară”. 

O contribuție semnificativă în cadrul acestui travaliu 

(necesar!) de re-evaluare – și (ca să îl parafrazăm pe Andrei 

Bodiu) o bună modalitate de a cartografia, periodic, evoluțiile 

receptării scrierilor lui Gheorghe Crăciun în ansamblul lor – 

este chiar conferința in memoriam organizată la Brașov de 

Facultatea de Litere a Universității „Transilvania”. Concepută 

inițial ca ediție specială (desfășurată din cinci în cinci ani) a 

„Colocviului național de literatură română contemporană”, 

Conferința națională „Gheorghe Crăciun – Viața și opera” a 

debutat în anul dispariției scriitorului și a fost, anul acesta – prin 

efortul colectivului de la Facultatea de Litere și cu sprijinul 

Primăriei Municipiului Brașov – „reeditată”. 

Deși planificate pentru o singură zi, lucrările colocviului – 

care vor fi publicate în volum la editura „Casa Cărții de Știință” – 

au reușit să concentreze în timpul dat o masă critică extrem de 

densă. Au fost șase secțiuni de lucru, în cadrul cărora și-au adus 

contribuția de la profesori și cercetători de marcă, la doctoranzi, 

din diverse centre universitare din țară (Universitatea București, 

Universitatea „Partium” din Oradea, Universitatea Tehnică din 

Cluj – Centrul Baia Mare, Universitatea „Ștefan cel Mare” din 

Suceava, Universitatea „Petru Maior” din Târgu-Mureș, Uni-

versitatea „Ovidius” din Constanța și, bineînțeles, Universitatea 

„Transilvania” din Brașov). Poate mai semnificativă, însă, este 

prezența unor oaspeți însemnați, precum Ion Bogdan Lefter, 

Carmen Mușat, Al. Cistelecan, Paul și Bianca-Burța Cernat, 

Adina Dinițoiu – firește, alături de brașovenii Andrei Bodiu, 

Alexandru Mușina, Virgil Podoabă, Romulus Bucur, Adrian 

Lăcătuș, Rodica Ilie, Georgeta Moarcăs, Dan Botezatu, Mihai 

Ignat, Ruxandra Ivăncescu. „Ștacheta” intelectuală a fost, așadar, 

plasată la (mare) înălțime. Ceea ce nu a scos la iveală, totuși, 

calitativ vorbind, disproporții îngrijorătoare la nivelul dis-

cursului critic. 

Alte aspecte au făcut, mai degrabă, obiectul unor critici 

spontane (fără de care, de altfel, astfel de evenimente par lipsite 
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