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CONFERINȚA NAȚIONALĂ dedicată operei lui
GHEORGHE CRĂCIUN.
Despre continuitate și tradiție
În 28 aprilie Facultatea de Litere a fost gazda celei de-a treia
ediții a Conferinței naționale dedicate operei lui Gheorghe
Crăciun, întâlnire ce a avut loc la Centrul Multicultural
al Universității. Organizată odată la cinci ani, conferința
are meritul de a duce mai departe cercetarea privind opera
scriitorului brașovean, mizând pe noi perspective și interpretări ale textelor profesorului, prozatorului, teoreticianului și eseistului Gheorghe Crăciun.
Reinventându-se de la o ediție la alta, conferința de anul
acesta a revenit într-o nouă formulă care a inclus, pe lângă
clasicele secțiuni cu lucrări și discuții privitoare la opera
autorului, alte două momente inedite – vizionarea unui
film de scurtmetraj realizat de Adrian Timar, precum și
vernisarea expoziției unei părți din lucrările grafice ale lui
Gheorghe Crăciun.
După discursul de început al decanului Facultății de
Litere, conf. Adrian Lăcătuș, s-a intrat în prima secțiune
a comunicărilor, formată din doctoranzi ai Universității
Transilvania: Anca Dumitru a vorbit despre Corporalitate
şi nihilism în proza lui Gheorghe Crăciun, subsemnata a prezentat lucrarea cu titlul Gheorghe Crăciun şi proza experimentului negativ controlat. În căutarea virtuţii, iar Alexandru
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Funieru a încercat să schimbe direcția analizei critice, focalizându-și atenția pe vocile scriiturii – Mecanica fluidului
sau despre vocile scriiturii.
Mai apoi, dr. Cristina Balinte (Institutul de Istorie şi
Teorie Literară „G. Călinescu” din București) a discutat
despre „Individul e un punct de observaţie cu poziţionări
multiple”. Gheorghe Crăciun și hermeneutica reducerii la scară,
în timp ce dr. Cezar Gheorghe, invitat din partea Universității din București, a pus accentul pe o altă pasiune a scriitorului – fotografia – prin prezentarea unei lucrări despre
Scrierea cu lumină. Gheorghe Crăciun şi imaginea fotografică, urmat fiind de prezentarea aparținând lui Naomi Ionică
(Liceului Johannes Honterus din Brașov) – Gheorghe
Crăciun şi canonul literar.
Cel de-al treilea panel a adus împreună lucrarea criticului și profesorului Virgil Podoabă (Universitatea Transilvania din Braşov) despre Opera, trupul, limbajul și nemurirea
temporală cu cea a prof.dr. Rodica Ilie (Universitatea Transilvania din Braşov), care a discutat despre Sincretismul
imaginarului la Gheorghe Crăciun, cu referire la numeroasele crochiuri și desene ale autorului, o introducere intrigantă la vernisajul programat în încheierea conferinței.
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A patra secțiune a fost formată din asist. dr. Dan Botezatu
(Universitatea Transilvania din Braşov) cu lucrarea despre
Solipsism și problema limbajului privat la Gheorghe Crăciun,
conf. dr. Ruxandra Ivăncescu (Universitatea Transilvania
din Braşov) care a dezvoltat tematica unei dimensiuni nonficționale a prozei lui Gheorghe Crăciun și prof. dr. Caius
Dobrescu, din partea Universității din Bucureşti, ce a adus
în discuție opera lui Gheorghe Crăciun și trupul fără organe.
Ultima secțiune a fost compusă din lector dr. Georgeta
Moarcăs (Universitatea Transilvania din Braşov), care a
dus discuția în zona puterii secrete a scriitorului, urmată de
conf. dr. Adrian Lăcătuș (Universitatea Transilvania din
Braşov) cu lucrarea Lector in corpora. Gheorghe Crăciun,
critic literar, încheindu-se cu prezentarea lectorului dr.
Romulus Bucur (Universitatea Transilvania din Braşov)
despre poezia lui Gheorghe Crăciun.
Momentul proiecției de ﬁlm, un scurtmetraj aparținând
lui Adrian Timar – Ora 10 primăvara – a oferit un insight
veritabil, deschizând o portiță către trecut și dând curs unor
invocări interesante ale autorului din partea celor prezenți.
De asemenea, intervențiile fiicei scriitorului, Oana Crăciun,
au confirmat, printre altele, faptul că proiectul seriei de
autor va include și un volum de tipul albumelor de artă
care să includă toată grafica găsită în arhiva tatălui ei.
Lansarea volumelor Doi într-o carte (fără a-l mai socoti
pe autorul ei) şi Imagini, litere şi documente de călătorie,
ambele apărute în 2016, i-au făcut pe cei trei vorbitori –
Virgil Podoabă, Caius Dobrescu, Adrian Lăcătuș – să pice
de acord asupra importanței acestui proiect editorial ce are
capacitatea și meritul de a restitui cititorilor configurația
originară a laboratorului de creație, unitatea și varietatea
temelor și obsesiilor crăciuniene, evidențiind extrema mobilitate
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a fragmentelor care s-au desprins, la publicare, din ansamblul
lor inițial, intrând în alte raporturi, la fel de semnificative
ca cele gândite la început de scriitor (Adrian Lăcătuș). Există
la momentul actual șase titluri publicate în cadrul seriei:
Acte originale/ copii legalizate (2014), Mecanica fluidului
(2014), Compunere cu paralele inegale (2015), Scriitorul și
puterea (2015), Doi într-o carte (fără a-l mai socoti pe autorul ei) (2016) și Imagini, litere și documente de călătorie
(2016). Toate aceste piese așteaptă cuminți până la completarea puzzle-ului operei crăciuniene, care nu încetează
să uimească prin varietatea și creativitatea sa, validând totodată existența unui proiect de (re)ordonare, de (re)organizare a literaturii, dar și coerența și minuțiozitatea de care
autorul a dat dovadă în construirea acestuia.
Vernisajul expoziției de graﬁcă Gheorghe Crăciun a
încheiat această a treia ediție a conferinței. Privind în urmă
la ediția precedentă din 2012, ceea ce rămâne de neclintit
nu este neapărat anvergura întâlnirii, cât mai ales atașamentul real și munca constantă a celor care susțin această
conferință cu scopul de a păstra vie curiozitatea autentică
în fața operei lui Gheorghe Crăciun – și mă refer bineînțeles la fiica scriitorului, Oana Crăciun, și la profesorii și organizatorii acestei conferințe.
Aceste întâlniri demonstrează de fiecare dată faptul că
Gheorghe Crăciun va rămâne întotdeauna fascinant prin
capacitatea impresionantă de problematizare teoretică,
tenacitatea în căutarea răspunsurilor și claritatea cu care
accentuează necesitatea (re)definirii, (re)ordonării și clasificării conceptelor teoretice, precum și atracția nemăsurată
față de înțelegerea fenomenelor literare și culturale în cel
mai mic detaliu.
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