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Cine s-a aflat vreodată în intimitatea numeroasei „familii” a româniştilor din Italia ştie că numele lui
Givanni Magliocco poartă deja marca unei binemeritate consacrări. Inimos suporter al literaturii noastre,
actualul titular al Catedrei de Limbă şi Literatură română a Universităţii „Aldo Moro” din Bari a ştiut să-şi
deseneze domeniul de interes cu flerul şi siguranţa rezervate numai iniţiaţilor. Cititor intensiv, de reflecţie,
el nu s-a arătat dispus să scrie despre orice sau să traducă pe oricine şi cu orice preţ. Din contra, atât în
studiile consacrate unor autori canonici dificili precum Eminescu, Blaga, Eliade, cât şi prin opţiunea de a
tălmăci mai curând textele afine, decât pe cele dictate de imperativele actualităţii şi fluctuaţiile gustului
(Ruxandra Cesereanu, Dinu Flămând), Giovanni Maglioco a reuşit să îşi creeze reputaţia discernătorului
de valori.
Lucrarea intitulată Il circolo letterario di Sibiu. Manierismo e poetica del mito nell’opera di Radu Stanca (ARACNE,
Roma: 2012) concediază aşadar factologia, datele istoriografice şi perspectiva panoramică impusă de specificul unei teme precum Cercul Literar de la Sibiu, propunându-şi să adâncească numai un aspect din opera
lui Radu Stanca. Mai precis, cercetătorul italian alege să dezvolte principiul individualităţii artistice ireductibile (de pe poziţiile teoriilor imaginarului), lăsând în fundal ipoteza sociologică a co-influenţelor cerchiste, explorată în volumele semnate de Ovid S. Crohmălniceanu şi Klaus Heitmann, Gabriela Gavril,
Virgil Podoabă, Ilie Guţan etc. Chiar dacă, necesarmente descriptivă, prima parte (Il circolo letterario di Sibiu.
Tra „estetismo ambiguo” e mitopoetica) zugrăveşte originile şi dezvoltarea mişcării sibiene în paralel cu rafinarea
teoriilor despre resurecţia baladei, este cert că mai toată greutatea studiului se concentrează în partea a IIa. Le visioni di un „Re Sognatore”. L’itinerario poetico di Radu Stanca încearcă trasarea unui itinerar artistic, căutarea
miezului poetic ascuns în volutele imaginarului literar. Într-o bună măsură, şi interpretul lui Radu Stanca
este un „rege visător” care, realizând un discurs critic în palimpsest, se angajează într-o „călătorie imaginară”
de tipul „reveriei” bachelardiene.
Lucrarea lui Giovanni Magliocco se înscrie, de fapt, în linia studiilor monografice despre personalităţile
proeminente ale cercului sibian, deschisă de Virgil Nemoianu cu volumul consacrat lui Şt. Aug. Doinaş,
Surâsul abundenţei (1994); astfel, sunt amintite contribuţiile unor cercetători ca A. Felea (Radu Stanca. Elemente
ale unei biografii interioare, 2004), Dragoş Varga (Radu Stanca. Sentimentul estetic al fiinţei, 2005) şi Mariana BrandlGherga (Radu Stanca – Simbolurile poetice). Dar studiul de faţă nu se arată a fi numai o scenografie ingenioasă
a interpretărilor anterioare, ci şi o îndrăzneaţă şi proaspătă viziune asupra articulaţiilor imaginarului operei
lui Radu Stanca.
Convins că segregarea tipologică propusă în Lampa lui Diogene nu este nimic altceva decât o proiecţie
apolinică, „diurnă”, a criticului Doinaş, cercetătorul italian consideră că dificultăţile de a integra generic
unele texte (fie sub eticheta lamentaţiei baladeşti, fie a legendei, fie a baladei) rezidă în „problemele de identificare a eului liric” (p. 87). Prin urmare, în linia reflecţiei lui Durand despre esenţa „eufemistică” a imaginarului nocturn, analiza urmăreşte inversarea valorilor simbolice, dubla apertură a mitului literar la Radu
Stanca, spre expresie manieristă şi, respectiv, spre o poetică articulată original. Mitul, în acest caz, va fi
înţeles de Giovanni Magliocco mai ales sub aspectul său dinamic, ca o „constelaţie de imagini”.
Criticul justifică opţiunea pentru baladesc a autorului lui Corydon prin prisma valorii „nocturne” a
acestui gen literar eteroclit. Drept urmare, analiza subliniază nu numai hipotextul baladesc romantic (modelul narativ la Bolintineanu şi modelul fantastic la Eminescu), ci şi rolul crucial jucat de simboliştii români
în difuzarea lui. Cu un excepţional esprit de finesse, autorul insistă asupra a ceea ce putem numi – împrumutând
modelul geometric brevetat de René Girard – „intertextualitate triunghiulară”; într-un fel, consideră Giovanni Magliocco, numai graţie „medierii” realizate de Petică, Macedonski, Iacobescu şi Raşcu, poezia lui
Eminescu urcă până în textele cerchiştilor (p. 95, p. 100). De altfel, lectura în regim nocturn a scriiturii
stanciene se lasă influenţată şi de notaţiile lui Ion Negoiţescu despre ironia tipic „crepusculară” şi virtualul
izo-psihism între Radu Stanca şi personalităţi ca Oscar Wilde sau Macedonski.
Construită în temeiul disociaţiei între conceptele de „dualitate” (Otto Rank) şi „hibridizare” (Jean
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Libis), lectura „manierismului” stancian depăşeşte liniile generale preluare din cartea lui Gustav René Hocke
şi se nuanţează, în partea a doua a cărţii, prin subtile analize de text. Travestirea şi „deformarea” corpului
în Corydon sunt citite nu numai prin grila unei poetici a măştii, ci şi ca modalitate de corporalizare a obiectului
estetic: „corpul deformat este o materie criptică, un obiect de descifrat” (p. 124). Să nu uităm că masca
frumosului Corydon are un rol esenţial în deghizarea adevăratului eu, difuz, imprecis şi greu de identificat.
Masca nu rămâne numai un corp opac, ci se formează la intersecţia dintre „fiinţă” şi „nefiinţă”, menţinândule pe ambele într-o tensiune dinamică, însă fără a fi capabilă să le integreze sau să le hibridizeze până la
capăt. De altfel, în studiul lui Jean Libis asupra mitului androginului (Le mythe de l’androgyne, Paris, 1980) se
insistă asupra distincţiei dintre androgin şi hermafrodit: androginia, crede Libis, ar fi legată de un ideal al
perfecţiunii, în vreme ce hermafroditismul este o realizare mai curând brutală, monstruoasă, ba chiar
neplăcută ochiului. Prin urmare, continuă Giovanni Magliocco, personajul lui Stanca nu se corelează figurii
androginului (melancolică şi ideal-hieratică par excellence), ci reprezintă o degradare a mitului într-un hermafroditism morbid, aproape satanic, explicat prin reprezentări teratologice de tipul „umbrelei cu cap de
pisică”, al „unghiilor vopsite şi lungi” sau – indicaţie directă a chipului Gorgonei – „limbile şi năpârcile
otrăvite” emanându-i din trup. Travestirea şi masca devin astfel apanajul necesar ascunderii unei înfăţişări
dizgraţioase, medusante.
Corydon exemplifică un hermafroditism „exterior”, „mimat” (nu e nimic altceva decât un „pseudohermafrodit”!), semnalând mai curând „obsesia autoafirmării” (p. 137). Dacă Bachelard l-ar fi citit pe Radu
Stanca, ar fi spus că personajul lui se edifică în spaţiul reveriilor voinţei. În strictă legătură cu aceasta, criticul
mai observă că lui Corydon i se asociază imaginea „turnului”, pregnantă atât în poemul eponim, cât şi în
Baladele Regelui, unde se construieşte chiar imaginea unui „turn înecat”, umanizat, amestec elementar între
apă, pământ şi aer. Simbolul ar putea corespunde locului de întâlnire a trei regnuri (mundan, ceresc şi infernal), dar pentru critic acesta exprimă mai ales „o metaforă a superiorităţii aproape titanice, a superbiei
şi orgoliului nemăsurat” (p. 129). Personajului creat de Radu Stanca nu îi este specifică hibridizarea, ci mai
curând dualitatea. În ciuda aparenţelor, el nu poate evada din condiţia lui homo duplex, rămânând un ins lacerat.
Arta lui Radu Stanca năzuieşte, prin urmare, la sinteza între romantism, parnasianism şi simbolism,
deşi nu reuşeşte să le integreze până la capăt. S-ar zice că, marcat de epistema pluralismului, Giovanni
Magliocco sesizează atât formula multiplă a manierismului (manierismul nu se reduce – cum pentru atâţia
alţii – la crasa sterilitate, ci dimpotrivă reprezintă o deschidere infinită), cât şi sincronia, în dicţia poetului
Radu Stanca, a mai multor romantisme: neoromatismul, decadenţa, simbolismul şi parnasianismul se constituie ca exacerbări ale romantismului înalt sau, aşa cum ar spune Mario Praz, ca „agonie romantică”.
Ideea definirii unei funcţii fantastice – guvernând ceea ce şi Durand, pe urmele lui Novalis, numeşte
„fantastică transcendentală” – marchează relaţia hermeneutică între capitolele al II-lea şi al III-lea.
Cercetătorul de la Universitatea din Bari leagă apriorismul „spaţial” al oricărei mitologii (prin ocularitate,
profunzime şi ubicuitate – crede Durand – orice imagine, racordată sau nu unui topos, posedă un caracter
inerent spaţial) de spaţialitatea topografică a mitului Sibiului. Ca atare, spaţiul reveriilor „regelui visător”
prezintă o cauzalitate simbolică, o cale orientată de o serie de puncte cardinale precum „tristeţea thanatică”,
„trubadurul mincinos”, homo duplex sau „femeia spectrală”. Dar acestui „labirint” oniric îi corespunde, în
planul unei topografii poetice precizate şi identificate ca atare, îngemănarea motivului „oraşului mort” cu
mitul „Sibiului-centru iniţiatic”.
Aflat mereu în intimitatea textului, Giovanni Magliocco observă că mitul Sibiului emerge chiar şi în
textele unde nu apare indicaţia directă de „burg”, „cetate” sau menţiunea toponimică propriu-zisă („Sibiu”,
„Cibin” etc.). Spre pildă, se pare că mitul shakespearian (actualizat în citarea celebrului Something is rotten in
the state of Denmark) îşi pierde puterea de iradiere culturală. Danemarca lui Hamlet trimite la Sibiu,
funcţionând ca sinecdocă a mitului local. Mai mult decât atât, interpretul pledează pentru o mutare a centrului de interes dinspre studiul metaforii stanciene înspre revelarea complexităţii sinecdocei, ca tip de
asamblaj de miteme şi de scriitură în palimpsest. Palimpsestul, sinecdoca şi turnul exprimă pentru autorul
studiului „încărcătura straturilor mitico-simbolice” specifică poeziei lui Radu Stanca (p. 237).
Dozaj esenţial de sensibilitate artistică şi aptitudine lingvistică, addenda studiului de faţă propun publicului italian un Radu Stanca esenţial, tălmăcit în limba lui D’Annunzio: Corydon, Horoscop, Symposion, Crinul
negru, Nocturnă, Numai noaptea, Un cneaz valah la porţile Sibiului, Liliacul, Regele Visător, Baladă studenţească,
Trubadurul mincinos, Turn înecat. Pentru Giovanni Magliocco, gestul de a traduce textele investigate anterior
cu instrumentele criticului reprezintă o altfel de hibridizare. Turnul ce îi ţine umbră monstruosului şi vanitosului Corydon are totuşi un corespondent „înecat”, adâncit, profund. Coborând în adâncuri şi năzuind
să depăşească interpretarea, traducerea devine o specie de reverie lingvistică, o critică-după-critică. O modalitate de a trece obiectul contemplat prin apele visului.

