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dezvoltatã (savantã ºi putanã, virtuoasã ºi
pasionalã…)” (p. 70), „N-o spun eu primul: în
spatele fiecãrei reuºite masculine se aflã o
prezenþã (sau mai multe) femininã” (p. 80) etc. Îi
doresc, totuºi, lui Alexandru Muºina ca partea
femininã din familie sã nu punã, din greºealã, mâna
pe Epistole, întrucât subtilul filozof s-ar putea trezi
cu o avalanºã, nu neapãrat gratuitã, de poºete-n
cap.
În plus, ca sã caut noduri în papurã ºi sã fac
pe avocatul diavolului pânã la capãt, voi spune cã,
deºi Muºina încearcã sã se disocieze de
antiromânismul apocaliptic, la modã în discursul
pãltiniºenilor (faptul cã românii sunt de „cãcat” nu
poate fi explicat decât printr-o genã misterioasã),
multe dintre diagnosticele lui mizeazã pe aceeaºi
strategie: „Prea uºor (deci superficial) am
(re)devenit europeni. Pentru unguri, cehi, polonezi
etc., au fost necesari 1000 de ani de catolicism,
universitãþi, cãrþi ºi documente în latinã, ºcoli ºi
instituþii din Vest, asimilate cu greu, în sute de ani…
Noi ne-am (re)descoperit rãdãcinile, am copiat
scurt ceva instituþii ºi forme (fãrã fond, vorba lui
neica Maiorescu) ºi, gata, europeni!” (p. 98).
Aºadar, aceleaºi imagini despre rãul generalizat
al caracterului românesc. Cã poate intra, la o adicã,
perfect, în pielea magistrului Noica, Muºina ne-o
demonstreazã pe alocuri ºi prin arheologii
lingvistice care sã dea seama de sentimentul
românesc al fiinþei: „Are oare vreo semnificaþie
faptul cã, în cultura - ºi limba scrisã, «înaltã», am
renunþat aproape cu totul la cuvântul de origine
latinã «a cugeta», pentru maghiarismul «a gândi»?
A cugeta, în limbajul popular, nu e un produs
mecanic al creierului, ci rezultatul unui efort de
focalizare a activitãþii cerebrale. «ªezi ºi cugeþi
sau numai ºezi?» întreabã, filozofic, epistemic,
wittgensteinianul ardelean. Iar cuget, substantivul,
nu desemneazã doar produsul, ci ºi procesul
activitãþii cerebrale orientate, care duce la el, locul
în care ia naºtere cugetarea. ”(p. 97).
S-ar putea, astfel, ca, în ciuda vervei stilistice
nemaipomenite a Epistolelor ºi în ciuda gradului
mare de inteligenþã exprimatã pe metru pãtrat,
autorul lor sã nu „dea lovitura” pe piaþa
româneascã de idei - ºi aici o sã rostesc un lucru
îngrozitor - tocmai pentru cã aceastã ofertã
culturalã a fost lansatã ºi epuizatã, deja, de
modelul pãltiniºean, un model atât de
contradictoriu ºi de prezent în discursul lui Muºina.
Distanþa dintre Olãneºti ºi Pãltiniº a fost diminuatã, sunt convins, ºi de jocul de putere din sânul
generaþiei ‘80: pentru a propune un model alternativ
political corectness-ului ºi optimismului ideologic
„postmodern” afiºat de aripa Ion Bogdan Lefter –
alt personaj ce bântuie nestingherit imaginarul de
la Olãneºti -, Muºina a trebuit sã pactizeze,
inconºtient, cu valorile tari, tradiþionaliste, ale
pãltiniºenilor. Mã tem cã, fugind de Lefter, autorul
„epistolelor” a întâlnit, în drum, fantoma lui Noica.
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de drumuri, chiar dacã,
dupã cum se va vedea,
demersul sãu nu este unul întrutotul pur sub aspect
stilistic ºi intenþional. Autorul nu lãsa, anterior acestui
volum, sã se ghiceascã înclinaþia sa înspre scrierea
prozei, fiind mai bine cunoscut în calitate de exeget
ºi istoric literar, precum ºi în cea de autor al unor
versuri destul de cuminþi, chiar cu uºoare accente
(patinã) neo-clasicã.
Bestiar – Salatã orientalã cu universitari
închipuiþi e o apariþie surprinzãtoare, care modificã
radical modul în care îl priveam pe Lucian Bâgiu.
Romanul are elemente extrem moderne ºi predilect
post-moderne, o construcþie radicalã ºi un stil
incisiv ºi foarte curajos de abordare a virtualului
cititor. Orice aer de cuminþenie, care pãrea de-a
dreptul implicit pentru un cercetãtor al operei literare
semnate de IPS Bartolomeu Anania, e complet dat
la o parte în favoarea celei mai degajate nonºalanþe
în manipularea unora dintre cele mai radicale tehnici
de scriiturã.
Romanul pare sã colecþioneze aceste tehnici
ºi metode pînã într-un punct în care devine
susceptibil de a funcþiona ca material didactic în
cadrul seminariilor de teoria literaturii. Avem –
cred, nu am stat sã contabilizez foarte exact –
toate tipurile discurs posibile: direct, indirect,
indirect liber, avem narator, naratar, martor ocular,
autor omniscient etc. Avem în plus un extrem de
bogat material intertextual, metatextual,
subtextual, paratextual ºi în general cam orice
începe cu un cuvînt grecesc ºi se terminã cu
textual. Trimiterile spre alte texte, spre propriul
text, spre texte adiacente sînt la fel de frecvente
precum lalelele în Olanda. Pagini întregi se
îndoaie sub povara notelor de subsol sau a

intervenþiilor auctoriale sau naratoriale, capabile
pesemne sã-l facã sã pãleascã de invidie pe
Camil Petrescu. Lucian Bâgiu, în cel mai pur stil
post-modern, îºi discutã tehnicile de construcþie
ºi personajele, e histrion pînã la atomizarea
completã a identitãþii auctoriale. Sau aºa ar trebui
sã arate rezultatul dintr-o destul de evindentã în
fundal intenþie autorialã.
Romanul este, în altã ordine de idei, o satirã
a vieþii universitare provinciale. Sau o parodie a
ei. Sau o parodie a mai multor lucrãri literare
celebre. Oricum, o construcþie care presupune mult
umor. Atît din partea autorului, cît ºi în procesul
lecturii. Aceasta este indubitabil premiza –
rezultatul nu este neapãrat pe aceeaºi linie. Lucian
Bâgiu îºi deschide naraþiunea printr-un personaj
care iniþial pare un alter-ego al sãu ºi care, firesc,
plaseazã punctul de inserþie în text în mediul unei
universitãþi provinciale (Alba-Iulia ar spune toþi cei
care îI citesc CV-ul de pe copertã). Destul de
repede acest personaj primeºte o suitã de
caracteristici care-l apropie într-atît de mult de eul
proiectat de Costache Conachi în versurile sale
încît ne dãm seama cã nici un autor român în viaþã
nu ar risca astãzi o atare proiecþie literarã - deh,
un tînãr care leºinã la privirea unor ochi verzi de
adolescentã a ieºit uºor din modã de vreo douã
sute de ani. Odatã incipitul fixat, ºarja e lansatã, o
ºarjã atît de marcatã ºi de viforoasã încît
depãºeºte ºarja cuirasierilor francezi de la
Waterloo – cea mai mare ºarjã de cavalerie
consemnatã vreodatã în istorie. Sub aspectul

tonului, autorul gliseazã de la ironie la ironie acidã,
la persiflare, la burlesc, la schematizare absurdã
ºi sfîrºeºte cu autohtona luare în bãºcãu. Atît a
personajelor, cît ºi a evenimenþialului. Partea
proastã în toatã aceastã escaladare a tonului este
cã diferenþierea între intenþionalitate ºi involuntar
e atît de fragilã încît deruteazã receptarea.
Adeseori, în calitate de cititor, nu mai realizezi dacã
zîmbeºti alãturi de autor sau în faþa sa.
Din pãcate complexa ºi extrem elaborata
construcþie romanescã nu este susþinutã decît la
nivel macro al textului, frazarea fiind deseori
deficitarã. Lui Lucian Bâgiu pare sã îi lipseascã
exerciþiul autocenzurii, ceea ce duce la o excesivã
verbozitate, care îngropã sensul frazei în valuri
succesive de cuvinte care ar fi putut sã lipseascã
fãrã ca cineva sã le solicite cu adevãrat prezenþa,
cu atît mai mult cu cît autorul nu este de loc un
povestitor prin excelenþã, cît mai mult un narator
manufacturat. Este evident cã romanul doreºte sã
parã o construcþie livrescã, dar pare astfel mai mult
decît ar fi de dorit. Primele 100 de pagini se citesc
cu plãcere, dar apoi, destructuratã, deconstruitã ºi
luatã în bãºcãu, naraþiunea începe sã bãlteascã ºi
implicit sã plictiseascã.
Un debut foarte promiþãtor pentru Lucian Bâgiu,
dar care, din pãcate, dovedeºte cã autorul, dincolo
de stãpînirea celor mai noi tehnici literare trebuie
sã înveþe ºi pe cele mai vechi trucuri din carte.
Atenþia cititorului se cîºtigã prin poveste ºi
autocenzurarea materialului verbal excesiv din
frazare.

Deal, vale
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