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LANSARE DE CARTE
Lucian Bâgiu, Bestiar
.Salatã orientalã cu universitari închipuiþi
Bestiar.Salatã

PRO

AUREL PANTEA: „Sãrut mâinile doamnelor ºi domniºoarelor, bunã ziua domnilor, este o mare plãcere sã fiu alãturi
de dumneavoastrã aici, astãzi, plãcerea este cu atât mai mare
cu cât iatã avem acum o nouã ipostazã a colegului nostru,
domnul profesor Lucian Bâgiu. ªi scriitorii care sunt prezenþi,
îi vãd pe scriitorii Gheorghe Jurcã ºi Cornel Nistea ºi studenþii
ºi domnii profesori îl cunosc pe Lucian Bâgiu în ipostaza de
profesor serios, sobru, dedicat unor discipline pe care le
iubeºte, nu le iubeºte, dar îºi face meseria cu toatã onestitatea.
Existã vocaþii scriitoriceºti, vocaþii spirituale care din pãcate
uneori sunt nevoite sã se exerseze în alte domenii decât cele
care le-ar provoca o voluptate spiritualã autenticã. Sã mã ierte
domnii profesori, vãd mulþi domni profesori, însã unii dintre ei
sunt ºi scriitori. Este domnul profesor Mircea Braga aici, este
Gabriela Chiciudean, este domnul profesor Iacob Mârza, este
doamna Petronela Wainberg, este Rodica Pioariu, este Paul
acolo, pe care îi vãd. Deci numai personalitãþi sunt aici. Îl cunosc
pe Lucian Bâgiu în calitatea sa de critic ºi istoric literar, îl cunosc
puþin ºi în ipostaza domniei sale de profesor, am citit mai mult
pe apucate ºi ceva poveºti pentru copii, povestiri pentru copii
scrise de domnia sa ºi acum, deºi eram avizat, citesc de curând
sau am citit de curând un roman al domniei sale ºi sincer sã fiu
la începutul lecturii – pentru cã ºtiþi foarte bine cã începutul
lecturii unei cãrþi este decisiv pentru modul cum va fi receptatã
cartea respectivã – la începutul lecturii eram sceptic. Scepticisme de genul acesta se pot întâmpla în cazul oricãrui spirit
critic. Presupunând cã eu posed un asemenea spirit critic am
încercat sã îmi înving propriile scepticisme pe mãsurã ce am
citit cartea. ªi nu ºtiu dacã eu sunt de vinã, dacã eu am gãsit o
grilã de lecturã astfel încât scepticismul lecturii sã fie învins
sau cartea mi-a oferit o grilã ea însãºi ºi am putut sã citesc
cartea în stare nu de entuziasm, dar de entuziasm oricum
temperat. Practic aceastã carte a, un roman, nu un pseudoroman
cum îl prezintã domnul Felix Nicolau pe coperta a patra,
dumnealui vorbeºte acolo de un pseudoroman. Nu, este un
roman. Este un roman autentic ºi spun aceasta – sunt aici
specialiºti, iatã domnul profesor Braga – spun aceasta convins
fiind cã mai ales pentru cã noi trãim în secolul douãzeci, iatã
noi trãim deja în douãzeci ºi unu, romanul a ajuns sã fie ca o
specie monstruoasã, monstruoasã în sensul cã poate primi
orice formã. Nu mai existã canoane de construcþii ale romanescului, nu mai existã rigori, norme, ba mai mult, toate normele
care au existat s-au spulberat prin creaþia unor genii ale
romanescului, este de ajuns aici sã amintesc din prima jumãtate
a secolului al douãzecilea un James Joyce cu Finnegans Wake
sau cu Ulysses, nu? Ei, Lucian Bâgiu, nu întâmplãtor am
pomenit acest nume, pentru cã Lucian Bâgiu are într-adevãr
un potenþial spiritual de experimentator, ºi potenþialul acesta
de experimentator este trãit cu cea mai mare bucurie spiritualã.
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Autorul, spiritul creatorului Lucian Bâgiu, trãieºte chiar bucuria
tehnologiei romaneºti, a tehnicii romaneºti. El exultã în faþa
posibilitãþilor de evocare a realitãþii. El este un foarte bun
tehnolog. În bunã mãsurã aceastã carte poate fi recomandatã,
dacã domul Lucian Bâgiu ar preda un curs de naratologie, ar
putea fi recomandatã ca material ilustrativ pentru tehnicile
naratologice din diverse epoci. Unii din critici, sau dumneavoastrã dacã veþi citi romanul, aþi putea fi înclinaþi sã consideraþi
aceastã carte postmodernã. Este postmodernã ºi nu este
postmodernã. În mãsura în care un roman ca Cvartetul Alexandria al lui Lawrence Durrell poate fi considerat postmodern, ºi
aceastã carte este postmodernã. Vorbesc despre Lawrence
Durrell comparativ la nivelul epicii. ªtiþi cã în Cvartetul Alexandria, în cele patru romane care alcãtuiesc aceste cvartet, existã
perspective narative care se anuleazã reciproc astfel încât la
finalul tetralogiei nu ºtii de fapt ce s-a întâmplat ceva. S-a
întâmplat ceva sau nu s-a întâmplat nimic? Într-atât de
anihilantã este fiecare perspectivã narativã asupra celeilalte.
Acum toatã cartea lui Lucian Bâgiu este construitã pe o tramã
foarte simplã, foarte simplã numai cã la sfârºitul lecturii nu-þi
mai dai seama tu în calitate de cititor ce s-a întâmplat adevãrat.
Este vorba de un universitar, absolut nesatisfãcut de condiþia
sa de universitar, un universitar resentimentar, un resentimentar
care urãºte domeniile pe care le cerceteazã ºi pe care le predã
studenþilor. Acest universitar doreºte sã – el are vocaþii literare,
artistice puternice, tot cere ºefului de Catedrã sã îi dea un curs
de literaturã, orice dar literaturã sã fie. El este un specialist bun
în domeniu, onest, îºi face meseria de profesor foarte bine, are
competenþe, numai cã nu are satisfacþii spirituale, n-are
satisfacþii afective, urãºte ceea ce face, îºi doreºte sã schimbe
domeniul ºi nu reuºeºte. Se îndrãgosteºte de fiica profesorului
titular – apare un profesor titular – se îndrãgosteºte de fiica
profesorului titular – nepoata profesorului titular! – cu care se
ºi cãsãtoreºte ºi are ºi un copil. O bunã parte a poveºtii, a
epicului cãrþii, este centratã ºi pe relaþiile dintre Isolda – cãci
aºa se numeºte, se numeºte ºi Isolda, ºi Virginia, ºi el se
numeºte Tristan, poate trimite ºi la Paul ºi Virginia, poate trimite
ºi la Tristan ºi Isolda, la Tristan ºi Isolda oricum trimite – o
bunã parte deci a poveºtii, a substanþei epice a cãrþii este
destinatã evocãrii relaþiilor lui Tristan cu Isolda sa, a tribulaþiilor
pe care le face, le trãieºte acest personaj. Trebuie sã precizez cã
în cartea lui Lucian Bâgiu un eveniment tehnic, o poveste sau
un fragment de poveste este reluat de mai mulþi naratori, cartea
este scrisã de mai mulþi povestitori, în sensul acesta poate nu
întâmplãtor, nu ºtiu dacã greºesc sau nu, este pomenit Henry
James. ªtiþi, dacã nu greºesc cei de la englezã sã mã corecteze,
Henry James este cel care lanseazã conceptul de „ambasador”.
Personajele devin – cred cã el este, nu? – personajele devin
ambasadori ai naratorului. În sensul acesta toate personajele
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lui Lucian Bâgiu, sau o parte din personajele lui Lucian Bâgiu
sunt niºte ambasadori ai spiritului creator. Existã un spirit creator care construieºte toatã cartea, dar acest spirit creator este
divizat pe mai mulþi naratori ºi între viziunile unui narator ºi ale
celorlalþi existã conflicte ireductibile, este vorba de ceea ce
spuneam la început cã lumea aºa cum este vãzutã de unii este
anulatã de celãlalt. Lucrul acesta îmi aduce de asemenea de o
perspectivã a romanului modern ºi anume de acea relativizare
a imaginii. Existã, Lucian Bâgiu, existã foarte mult ludic în
aceastã carte. Lucian Bâgiu este un scriitor – un romancier
îndrãznesc sã îi spun de acum – care are curajul sã
experimenteze, dar experimenteazã cu toatã voluptatea. Se
joacã de-a tehnica narativã. Procedeele narative, naratologice,
devin pentru el niºte forme ale voluptãþii, ale voluptãþii
creatoare. Existã continui palinodii. Pentru cei care nu ºtiu
palinodia este un procedeu prin care se neagã tot timpul
afirmaþiile de dinainte, existã metalepse prin care un eveniment
antecedent este recunoscut printr-un eveniment subsecvent,
sau subsecventul prin antecedent. Existã multe procedee
narative – palinodiile sunt prezent în subsolul paginii – existã
un narator care priveºte peste umãrul naratorului ce relateazã
lumea. Sper cã sunt coerent. Deci tot timpul în aceastã carte
existã un povestitor care priveºte peste umãrul povestitorului
ce relateazã fragmentul sãu din real ºi îl sancþioneazã de fiecare
datã prin note din subsolul paginii. De exemplu apare un poet
boem acolo ºi bãrbos care de obicei bea, de obicei bea, bea
whisky, bea coniac, bea þuicã de Poplaca sau nu ºtiu ce mai
bea el, astea sunt ironiile naratorului, numai cã, sã vã dau un
exemplu amuzant. Naratorul ce priveºte peste umãrul
povestitorului ce relateazã scenele îl sancþioneazã: nu bea
whisky, bea þuicã de fapt, în subsol. Palinodii de genul acesta
sunt amuzante toate. Încã o notã pe care aº remarca-o. Lucian
Bâgiu are o perspectivã ironicã ºi ludicã asupra lumii epice pe
care o construieºte. Personajele sale devin niºte victime ale
unui spirit extrem de liber care mimeazã foarte multã inocenþã.

El este – naratorul, toþi naratorii lui sunt cei mai de treabã
oameni din lume, sunt oneºti, sunt angelici, sunt frumoºi, sunt
inteligenþi, nu doresc decât bine lumii ºi omului cu care intrã în
contact, dar în spatele acestei condiþii angelice mimate spun
eu se ascunde un observator extrem de feroce care remarcã
toate deficienþele lumii. Nu continui cã aº putea sã vã mai
povestesc, vã las voluptatea lecturii. Cred cã în Lucian Bâgiu
cu aceastã carte avem un romancier de care sper sã auzim ºi
mai multe lucruri ºi personal sunt convins de asta. Mulþumesc
pentru atenþie.”
LUCIAN BÂGIU: „Îi mulþumim domnului profesor Aurel
Pantea pentru observaþiile sale extrem de juste, în special în
ceea ce priveºte tehnica romanescã este poate din punctul de
vedere al specialistului structura cheie, piatra de boltã a
romanului, sunt încântat ºi nu pot fi decât de acord cu tot ceea
ce a spus…”
AUREL PANTEA: „Sunt ºi scene când – acuma suntem, sã
fim colocviali – sunt ºi scene când – cum o cheamã? Pe copilã
– Sânziana, da. Are un copil, o fatã, cu Iza. ªi asta se întâlneºte
nici mai mult nici mai puþin decât cu Traian Bãsescu, cu
preºedintele, se întâlnesc la mare, discutã, nici nu ºtii, sunt
scene nu neverosimile – asta, discutam cu autorul – anumite
scene sunt incredibile, dar nu neverosimile. Una e sã fie greu
credibil, sau foarte puþin credibil, ºi alta sã fie neverosimil.
Sunt verosimile în cadrul cãrþii, dar e incredibil cum un copil
vrea sã vorbeascã cu preºedintele ºi vorbeºte cu preºedintele
pe plajã. Sau este o scenã oniricã – pentru cã nu întâmplãtor
este pomenit, de data asta un titlu, în penultimul capitol sau
ultimul capitol, nu mai îmi aduc aminte, e pomenit un titlu al
unui romancier de care ne-am despãrþit, care tocmai s-a dus la
Dumnezeu, este vorba de Celelalte lumi. Ori Celelalte lumi este
un roman al colegului nostru care s-a dus la Dumnezeu de
curând, Eugen Curta. ªi unul din naratori – Elby parcã – unul
din naratori este obsedat de aceastã carte, chiar vine într-un
loc unde crede cã-l gãseºte ºi vorbeºte cu autorul romanului
respectiv. Nu, nu vorbeºte cu Eugen Curta, dar de data asta
titlul Celelalte lumi trimite, îmi dã dreptul sã fac referire la un
scriitor care a scris aceastã carte. Sau existã scene onirice. În
ultimul capitol sau în antepenultimul este o scenã oniricã de
toatã frumuseþea în care se adunã, în experienþa aceasta oniricã
se adunã absolut toate personajele romanului. Este un narator
care îºi viseazã lumea, îºi viseazã lumea prin proiecþiile din vis.
Iertaþi-mã.”
LUCIAN BÂGIU: „Chiar vã mulþumesc. Consideraþiile
domnului profesor sunt extrem de tehnice ºi de pertinente,
sper cã v-au trezit curiozitatea ºi nu au … lectorul, nu au ameþit
receptorul prin aceastã îmbinare real-fantastic care se anuleazã
reciproc într-adevãr în roman, nu existã o concluzie a romanului,
nu existã un final al romanului..”
ADINA CURTA: „Ba existã!”
LUCIAN BÂGIU: „Ei, dacã spuneþi cã existã, sã auzim finalul
pe care l-aþi gãsit dumneavoastrã…”
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ADINA CURTA: „Da. Îmi este destul de greu sã vorbesc
dupã colegul Pantea ºi recunosc cã mi-am schiþat câteva idei
pentru cã nu am acest exerciþiu la fel ca ºi el, dar sper sã
reuºesc vã fac sã înþelegeþi ce am gãsit la rândul meu din
aceastã carte. Deci cartea se numeºte Bestiar. Salatã orientalã
cu universitari închipuiþi.”
SAECULUM 1/2009
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AUREL PANTEA: „Vã întrerup! E colocviu. Eu aºa percep,
cã suntem la universitate ºi e colocviu. Bestiarul – este aici o
filoloagã clasicã, nu ºtiu, doamna Ghemeº nu este, doamna
decan. Am vãzut-o pe doamna Petronela Wainberg – „bestiar”
vine de la bestiarius, care în latinã este ºi substantiv de
declinarea a doua, bestiarius, bestiarii, ºi este ºi adjectiv cu trei
terminaþii, bestiarius, bestiaria, bestiarium. Sper cã am fost
corect pânã aici. Ori cuvântul bestiarius, bestiarii este gladiatorul
care se bãtea cu bestia, cu bestiile, cu leii, cu tot soiul ce
duceau ãia în arenã, iar bestiarius ca adjectiv se referã la ceea
ce þine de bestie. Am precizat lucrurile acestea pentru cã vroiam
sã vi le spun. Înþelegeþi ce vreþi: romanul se numeºte Bestiar
pentru cã se bate cu bestiile, adicã bestiile fiind universitarii
închipuiþi, ºi încã o întrebare pe care mi-am pus-o, dar rezolvaþi
dumneavoastrã rãspunsurile acestea. Salatã orientalã cu
universitari închipuiþi. Expresia „universitari închipuiþi” se referã
la universitari care se cred universitari ºi de fapt ei habar n-au
ce sunt, cã nu sunt universitari autentici, sau expresia
„universitari închipuiþi” se referã la niºte universitari imaginaþi,
dar hotãrâþi dumneavoastrã la sfârºitul lecturii. Iertaþi-mã.”
ADINA CURTA: „Cred cã între noi s-a stabilit o telepatie,
întrucât aceasta era intenþia, sã pornesc de la titlu ºi sã fac
acest gen de speculaþii. Deci Salatã orientalã cu universitari
închipuiþi. Titlul este incitant, este foarte bogat în înþelesuri,
este provocator de multe subînþelesuri, dar nu de ambiguitãþi,
deci nu este nimic ambiguu aicea. Personal nu ºtiu dacã Lucian
s-a gândit la Molière când a dat titlul acestei cãrþi, ºi anume la
Le malade imaginaire, carte tradusã frumos în româneºte ca
„bolnavul închipuit”. Personajul acestei cãrþi, Argan, îºi
închipuie cã este bolnav fãrã sã fie, de unde o întreagã tevaturã
ºi un comic de o anumitã facturã. Bineînþeles cã aceastã carte
poate fi cititã în acest registru, dar se poate ºi altfel. Noi am
putea sã adãugãm titlului „închipuiþi de autor”, adicã „imaginaþi
de autor”. Nimeni nu ne împiedicã sã facem acest lucru…”
AUREL PANTEA: „E prea mult sarcasm, e prea mult sarcasm în atitudinea faþã de ºeful de Catedrã, faþã de profesorul
titular, atâta sarcasm este încât eu cred cã sarcasmul acesta ne
dã dreptul sã citim în prima grilã cartea. De fapt lui Felix Nicolau,
cel care noteazã pe coperta a patra a romanului, cartea aceasta
s-ar putea sã determine urmãtoarea situaþie: autorul sã fie
devorat de propriile sale personaje. Nu e chiar…”
MIRCEA BRAGA: „Degeaba încercaþi voi sã impuneþi un
cod, cã fiecare are codul lui.”
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ADINA CURTA: „Bineînþeles, bineînþeles. Asta ºi explicam.
Deci spuneam cã undeva în carte – nu mai îmi gãsesc unde
anume am pus ºi semn – este o frazã: „universitarii ãºtia –
niºte închipuiþi”. Mã rog. Probabil cã este sugestia pe care neo dã autorul legatã de modul în care trebuie sã citim cartea.
Dacã îºi propune. Acuma, cã i-a închipuit integral, adicã de la
faza de embrion literar la faza de personaj literar, sau doar
parþial, de la persoana fizicã, respectiv realã, la personaj literar,
asta nu este foarte important, întrucât actul creator rãmâne act
creator, noi avem aici de face cu actul literar ºi nu cu artã
fotograficã. Deci nu este artã fotograficã, este creaþie ºi trebuie
luatã ca atare. Actul lecturii este unul complementar actului
creaþiei, ºi responsabilitatea actului lecturii – apropo de cum
vrem sã citim – îi incumbã în întregime cititorului. Sigur cã
între cititor ºi scriitor existã un parteneriat, normal, pentru cã
SAECULUM 1/2009

în momentul în care citesc cartea am stabilit un fel parteneriat.
Dar…, daþi-mi voie sã beau.”
AUREL PANTEA: „Eºti emoþionatã. E þuicã de Poplaca!”
AINA CURTA: „Da. Da este. Deci spuneam cã existã un
parteneriat, între autor ºi cititor, este unul liber consimþit, el
este liber de orice fel de constrângeri, de aceea niciodatã nu
vom putea suprapune ceea ce a spus autorul peste ceea ce a
înþeles cititorul. Ce a vrut sã înþeleagã, ce a putut sã înþeleagã,
ce a reuºit sã înþeleagã. Deci nu existã un asemenea gen de
suprapunere. Scriitorul este scriitor pentru cã scrie ºi atât, nu
pentru cã vrea sã spunã ceva, iar cititorul este cititor pentru cã
citeºte.”
AUREL PANTEA: „Iertaþi-mã, cartea asta are ºi o forþã
tranzitivã destul de puternicã. Deci tranzitivitatea limbajului ºi
mesajului este destul de puternicã. Numai cã oricine ar încerca
sã se recunoascã în aceastã carte nu se recunoaºte decât
parþial. Chiar, dar absolut toate personajele au un punct de
vedere în realitatea imediatã, însã evoluþia lor, metamorfozele
lor sunt absolut ficþionale, chiar dacã nucleul acela, vectorul
acela de tranzitivitate alimenteazã înclinaþia de a vedea „cine-i
ãsta!”, despre, nu, se topesc în ficþiune, dar absolut toate.”
ADINA CURTA: „Deci undeva într-un subsol, infratext,
autorul vorbeºte despre lecturã ca o cãlãtorie pe cont propriu,
deci lectura este o cãlãtorie pe cont propriu a cititorului, de
unde – tot el spune exact în infratext – destinul nesigur al
cãrþii, nesiguranþa destinului cãrþii, e un fel de «unde dai ºi
unde crapã». Unde dã autorul ºi unde crapã cititorul. Eu cred
cã în faþa unei asemenea cãrþi, o reacþie sãnãtoasã în faþa unei
cãrþi care poartã un asemenea titlu provocator ar trebui sã
semene cu reacþia pe care ar fi bine sã o aibã un adolescent
plin de coºuri care priveºte în oglindã ºi nu-i prea place ce
vede. Ar rãmâne optimist ºi îºi spune ei bine, asta este pentru
moment, dar este în puterea mea sã schimb acest lucru. ªi el
începe tratamentul.”
AUREL PANTEA: „Acum dumneavoastrã sã ºtiþi cã existã în
tipologia spiritului creator existã cel puþin douã categorii. Sunt
scriitori care îºi pun sufletul în dramã ºi vorbesc de traumele
existenþei pentru ei existenþa este o sumã de traume, ºi existã
scriitori care juiseazã pe seama existenþei ºi juisând pe seama
existenþei o vãd pe aceasta la modul comediografic. Ei Lucian
Bâgiu face parte din acei scriitori care pun existenþa în relaþia
comediei, în lumea comediei. El îºi comediografiazã pânã ºi
propriile traume, pânã ºi propriile suferinþe. Este autorul prin
excelenþã ironic. Vã rog sã mã credeþi cã am avut curiozitatea
sã vãd, sã caut în bibliotecã ce înseamnã salatã orientalã, deºi
nevastã-mea îmi face salatã orientalã, dar am vrut sã vãd care
este reþeta salatei orientale. ªi salata orientalã pur ºi simplu se
face din cartofi cu maionezã, sare ºi piper, ceapã, ei existã
capitole – dovadã cã Lucian Bâgiu ºi tehnic comediografiazã
experienþele – existã capitole Sarea ºi piperul, existã Maioneza
I, Maioneza II, toate acestea au rostul – cum sã spun – au
rostul sã facã pe cititor ºi pe autor sã râdã de propria sa condiþie.
Ei punerea în ridicol a lumii epice þine tot de inteligenþa, ironia
ºi ludicul acestui autor. Probabil cã nu mai…”
ADINA CURTA: „S-ar putea ca autorul sã fi intenþionat – sar putea – sã manipuleze uºor lectura printr-un avertisment pe
care îl împrumutã de la Derrida, zice «il n’y a pas de hors133
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aparþine pe veci sperãm autorului – deci cititorul devenind
beneficiarul acestui obiect poate sã continue procesul de
închipuire demarat de autor.”
AUREL PANTEA: „Dar poate sã îl lase în starea sa de obiect
sau poate sã îl transfigureze citindu-l.”

AUREL PANTEA: „Dar Derrida nu vorbeºte de textul ca
productivitate în sensul Kristevei?”
ADINA CURTA: „El scoate din context, spune doar atât: «il
n’y a pas de hors-texte». Eu am explicat ce înseamnã «horstexte» ºi mã gândesc cã poate el a vrut sã ne sugereze faptul
cã Salatã orientalã este, cum el însuºi o precizeazã, un univers
incomplet semantic. Deci este foarte prudent Lucian când pune
acest motto aici în faþã, dar nu ºtiu dacã invitaþia asta la
prudenþã, pe care ne-o adreseazã, nu ºtiu dacã suntem obligaþi
s-o respectãm. Deci nu ºtiu dacã ne poate obliga sã îi citim
cartea urmându-i sugestia, «il n’y a pas de hors-texte», deci
nu poate sã facã acest lucru. Tot ce poate sã facã el a fãcut
deja: a publicat aceastã carte, a dat publicitãþii acest text, l-a
fãcut public, deci asta i-a stat lui în putere. Prin acest lucru el a
cedat cititorului – cum se spune în limbaj juridic – uzufructul
produsului sãu. Adicã cititorul, care devine proprietarul fizic ºi
beneficiarul obiectului – întrucât proprietatea intelectualã vã
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AUREL PANTEA: „Pãi nu e prea mult de povestit.”
ADINA CURTA: „Nu prea este, într-adevãr, deºi s-ar putea ºi
povesti, dar vã invit sã achiziþionaþi aceastã carte ºi sã
descoperiþi singuri ce anume spune ea. Deci eu am sã vã spun
ce cred eu ca sã vã invit la lecturã. Am sã vã spun cã aceastã
Salatã orientalã nu este recomandatã suferinzilor de ulcer, asta
în ideea în care ulcerul este o boalã a stomacului, sau mã rog,
a digestiei, care este provocatã nu de ceea ce mãnânci, ci de
ceea ce te mãnâncã, aºadar nu recomand aceastã carte celor
care se lasã mâncaþi de sentimente cu prefixe, adicã de
resentimente, deºi, paradoxal, cartea ar putea reprezenta leacul
minune. Dacã este bine digeratã, dacã ar fi bine digeratã ea near putea lecui de toate închipuirile dãunãtoare. Cititã în felul
acesta cartea, sau digeratã în felul acesta Salata devine paliativul
care începe sã lucreze pe simptome. Dar ca orice paliativ, nu
PRO

texte». «Hors-texte» în limba francezã înseamnã, este o paginã,
o foaie, o gravurã intercalatã pe paginile unei cãrþi care nu este
numerotatã ºi care ilustreazã deci într-o imagine ceea ce textul
ne spune prin cuvinte. Probabil cã autorul a vrut sã sugereze…”

ADINA CURTA: „Nu dã atâþia bani pe ea ca sã o lase în
starea de obiect. Este scumpã. Bun, deci, a vrut sã facã el. A
demarat acest proces de.. ºi l-a împlinit, dar doar în mãsura,
doar într-atât cât a þinut de el. ªtiu cã nu este foarte ortodox sã
scoþi din context anumite fragmente ca sã ilustrezi cu ele ceva,
dar eu voi face acest lucru, Lucian îmi dã voie cu siguranþã ºi
am sã vã spun cã la pagina 183, sub artificiul textual al
consumãrii unui pahar de whisky, naratorul locului – locului,
adicã al capitolului respectiv, sunt mai mulþi naratori – spune
la un moment dat un lucru, care mie mi se pare cã este chiar
profesiunea de credinþã a scriitorului ºi care ar trebui sã fie
profesiunea de credinþã declaratã a oricãrui autor. Nu toþi autorii
îºi declarã profesiunea de credinþã, dar Lucian o face, ºi
ascultaþi cum zice: «Din acel moment nu mai ºtiu exact cum sau înlãnþuit întâmplãrile, deci fie-mi iertate neadevãrurile ºi
aibi îngãduinþã, iubite cetitoriule, dar scriu dupã cum cred eu
sã fi auzit ºi sã fi vãzut în acele vremuri de restriºte ale sfârºitului
de an.». Este o intervenþie foarte salutarã ºi foarte dibace.
Undeva mai spre final autorul ne oferã ºi un fel de cheie de
lecturã a acestui roman aflat sub pecetea tainei, aºa îl numeºte,
un fel de cheie de lecturã…, ºi anume în momentul în care
naratorul respectiv, ne aflãm în acel moment în plin ev mediu
cavaleresc, deci acel narator îºi aduce brusc aminte de legea
nescrisã a ordinului condeierilor, lege care ne instruieºte ºi ne
învaþã sã nu spunem niciodatã mai mult, niciodatã prea mult
în povestea noastrã, ci doar atât cât sã atragem atenþia ºi
interesul cititorului. Puþin mai departe acelaºi narator
mãrturiseºte cã el, lui îi este fricã cã cititorii lui s-au cam supãrat
din acest motiv, ºi anume pentru cã el nu a spus suficient de
mult, întrucât a auzit cã în noile vremuri se obiºnuieºte ca
poveºtile sã spunã foarte multe lucruri fãrã nicio noimã, dar în
ce-l priveºte, preferã sã spunã puþine lucruri, dar cu tâlcuri
bine ascunse. Nu ºtiu de fac bine sau rãu, mãrturiseºte – nu
ºtiu de ce arãt spre Lucian când e vorba de narator –
mãrturiseºte naratorul mai departe. Eu personal cred cã face
foarte bine ºi de aceea îmi însuºesc metodologia lui ºi nu vã
vorbesc despre conþinutul cãrþii, Aurel a fãcut-o în mare
parte…”
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info-cultural
convorbire a naratorului la telefon cu decana facultãþii:
«Întrezãrind o ºansã nesperatã spre a-mi manifesta preocuparea – altfel total inexistentã – pentru obiectul activitãþii mele
profesionale, intervenii hotãrât, cu o voce autoritarã: / – Nu,
doamna Decan. Sunt la Catedrã, cu domnul Profesor, hotãrâm
tematica ºi bibliografia pentru examenul de titularizare. / La
celãlalt capãt al undelor electronice, tãcere. De abia acum trãii
o oarecare neliniºte existenþialã. E drept cã, formal, era puþin
deplasat sã îi comunic eu doamnei Decan cã tocmai îmi
configurez posibilele subiecte pentru un concurs imparþial.»
Atât cu autoironia. Despre partea cu ironia cartea ne oferã mult
mai multe resurse ºi aici vã cer rãbdare cinci minute. Vreau sã
spun ironia onoreazã mediul universitar, dintr-o anumitã urbe
transilvanã, numitã în text, undeva pe la început, urbe cu pretenþii universitare, ºi anumite prestaþii profesionale. Mi-am pus
câteva semne aºa cã am sã vã citesc. Pentru cã vorbeam de…”
AUREL PANTEA: „ªtii ce doamna profesoarã, iar te
întrerup…”
ADINA CURTA: „Întrerupe-mã, dragul meu.”
AUREL PANTEA: „Toate citãrile astea pe care le practicaþi
dumneavoastrã au darul sã incite cititorul…”
ADINA CURTA: „Pãi asta vreau.”
AUREL PANTEA: „…într-o direcþie a tranzitivitãþii.”
ADINA CURTA: „Nu, la lecturã, doar la lecturã. Doar la
lecturã.”
AUREL PANTEA: „Dumneavoastrã vreþi sã ne determinaþi
sã recunoaºtem Alba Iulia în secvenþele narative…”
rezolvã cauza. Dar noi o sã vedem, trebuie sã ne rãmânã ºi
nouã ceva.”
AUREL PANTEA: „Doamna profesoarã, dumneavoastrã
faceþi referire la tranzitivitatea cãrþii acum?”
ADINA CURTA: „Vã dau libertatea… Vã spun imediat la ce
fac referire.”
AUREL PANTEA: „Eu ar trebui sã mã recunosc în personajul
poetul boem ºi bãrbos.”
ADINA CURTA: „Dar de ce þineþi neapãrat sã deveniþi
personaj?”
AUREL PANTEA: „Nu, dar faptul cã poetul acela bãrbos tot
ascunde sticle ºi chestii, pe mine mã amuzã chestia asta.
Bãnuiesc cã inteligenþa ºi talentul scriitorului construiesc atât
de bine personajele, încât personajul chiar dacã se cunoaºte,
admirã mai mult arta înaintea faptului cã se recunoaºte.”
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ADINA CURTA: „Absolut. Am sã repet ceea ce spunea Aurel,
tonalitatea predominantã a cãrþii este cea a ironiei, asezonatã
pe ici pe acolo cu autoironia, ºi am sã precizez cã este vorba de
autoironia naratorului, mã refer în special la primul narator, din
capitolul întâi. ªi acest, aceastã atitudine autoironicã ne spune
foarte mult despre acel narator cã este unul foarte inteligent,
de ce spun acest lucru, pentru cã este simplu sã fii ironic, dar
este puþintel mai greu sã îndrepþi aceastã armã usturãtoare
spre propria tâmplã. Ceea ce aici în carte se întâmplã. ªi eu vãr
rog sã îmi daþi voie sã citez un fragment. Este vorba despre o
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ADINA CURTA: „Nu, vai de mine, honi soit qui mal y pense,
zic francezii.”
AUREL PANTEA: „Dar mie nu mi-e ruºine…”
MIRCEA BRAGA: „Dar parcã este vorba de Paris, nu ºtiu de
ce.”
ADINA CURTA: „Pãi vorbeam despre adolescentul care se
priveºte în oglindã. Eu vã recomand sã priviþi puþin oglinda pe
care ne-o întinde textul ºi dacã nu ne convine ce auzim, nu
avem decât cu eleganþã academicã ºi cu gratitudine faþã de
oglindã, sau faþã de naratorul respectiv, sau poate chiar faþã de
autor, cã ºi el este pe aici, nu avem decât sã facem lecturile
necesare. …ªi totuºi am sã citesc. «În acest moment cu toþii
ne întoarserãm uimiþi cãtre autorul bizarei înºtiinþãri. Era
burlacul convins. Nu conta. Ideea era, indubitabil, oportunitatea
supremã. Un cor de glasuri aprobã instantaneu cu o solidaritate
altfel greu de regãsit pentru orice altã iniþiativã comunã». În altã
parte: «Mai mult ca oricând începeam sã fiu convins cã
Profesorul meu bate câmpii. Pe de altã parte, în general prelegerile
domniei sale erau cam dezlânate, iar studenþii aºteptau cu sufletul
la gurã ºi cu pixurile suspendate, vreme de douã ore, sã afle
piatra unghiularã a expunerii.». Scrie în carte…”
(Lansare de carte – primele 40 de minute –, Lucian Bâgiu,
Bestiar. Salatã orientalã cu universitari închipuiþi, luni, 31 martie
2008, ora 14,00, în sala de lecturã cu publicaþii periodice,
Biblioteca Universitãþii „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, Invitaþi:
Aurel Pantea, Adina Curta, Un eveniment Cartea Româneascã)
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