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 ION  BUZERA

Începând cu dedicaþia („lui
David Lodge”), conti-
nuând cu titlul, cu nume-

roasele tipuri de comic vehicula-
te (unele mai reuºite, altele mai
puþin, destule deloc) ºi termi-
nând cu, sã zicem aºa, ideea cen-
tralã a romanului, Lucian Bâgiu
îi ia în cãtare pe universitari: Bes-
tiar. Salatã orientalã cu univer-
sitari închipuiþi, Editura Cartea
Româneascã, 2008, 320 p. Dupã
ce cã aceºtia au ºi aºa suficiente
probleme, romanul despre care
scriu în acest moment  –  acelaºi
sau distinct de momentul în care
Domniile Voastre (îl) citiþi, în
funcþie de ºcoala de gândire cri-
ticã la care suntem arondaþi; în
ce mã priveºte: acelaºi – mai toar-
nã niþel gaz pe foc, termenul „în-
chipuiþi” fiind de înþeles în cel
puþin douã feluri, dacã nu chiar
în toate cele trei din DEX: cel de-
al treilea e, de altfel,  ºi cel mai
tare, înseamnã „inexistent”,
„fals” (ºi una dintre pistele de
lecturã – sã zicem: arhetipalã –
ne duce destul de hotãrât într-
acolo!), celelalte douã sunt mai
uºor de bãnuit. Iar cel care infla-
meazã suplimentar e chiar unul
„de-ai noºtri”, universitar din
Alba-Iulia, dupã cum se poate
constata din notula paratextualã
de pe ultima copertã. Recunosc
cã atunci când citeam celebra tri-
logie a lui David Lodge decupam
ºi secvenþe locale, rãsãrite aproa-
pe fãrã voie din realitatea ime-
diatã, dar nu intuiam ce
dimensiuni va lua autohtoniza-
rea lodgeanismului. Lucian Bâ-
giu e numai ultimul sosit în acest
grup cu graniþe imprecise ºi care
se exprimã nu numai prin inter-
mediul ficþiunii romaneºti (vezi
nota de subsol la p. 19, care ne
„întãreºte” convingerea ficþio-
nalitãþii!), ci ºi epistolare, eseis-
tice etc. Ce mai, avem ºi noi
lodgeenii noºtri! ªi nu sunt chiar
total mimetici, ceea ce nu e rãu
deloc.

Lucian Bâgiu a încercat des-
tul de multe în romanul lui: o sa-
tirã a mediului universitar (cu
câteva deschideri cosmopolite:
sunt implicaþi niºte aburoºi uni-
versitari englezi, care au multe
ezitãri în a-ºi clarifica identita-
tea!), o punere la lucru infrapa-
ginalã a codurilor enciclopedic-
metaliterare (dar care nu se com-
parã nici pe departe cu specta-
colul similar al Þiganiadei sau,
în secolul nostru, cu cel al Lu-
crãrilor în verde, volumul Simo-
nei Popescu), o bricolare
savantã, dar mult prea expediti-
vã a câtorva tipare romaneºti
(erotic, poliþist, de cãlãtorie, de
aventuri, intimist, epistolar etc.),
o activare a celebrului ºi mai tot-
deauna inconsistentului efect de
puzzle romanesc postmodern.
(Nu lipsesc, deºi se prezintã tot
la stadiul de schiþã, nici: miºto-
ul imagologic, denunþarea erudi-
þiei strepezite, cazuistica
palimpsestului, viruºii discro-
nici, convenþiile apocrifului, tema
continuum-ului real/ fantasma-
tic/ imaginar/ livresc/ real, sim-

nevroze universitare ºi scriiturale
bolismul iniþiatic, atragerea aten-
þiei asupra calului troian al infor-
maþiei brute, de tip dicþionar).
Construcþia este, evident, una
fragmentatã, cu alternãri ale voci-
lor naratoriale, auctoriale, cu in-
serturi metaleptice
ºi de tip scenariu de
film etc., dar pe an-
samblu aduce mult
a monolog. Indife-
rent care e narato-
rul „de fapt”, viciile
lui de fond sunt
cam aceleaºi: stilul
comentariilor, rela-
tãrilor ºi „înscenã-
rilor” sale nu
depãºeºte nivelul
Academiei Caþa-
vencu, care e foar-
te bun pe spaþii
mici, dar fãrã suflu
ºi aproape fãrã rost
într-un roman:
jocuri de cuvinte,
poante, aluzii sub-
tile, care pun în
evidenþã disponi-
bilitatea „enigmisti-
cã” („ºaradistã”, cu
excelentul termen al
lui Ion Barbu) a au-
torului ºi cititorilor
deopotrivã ºi cam
atât. De exemplu,
ideea cu Tristan ºi
Isolda (Iza), cuplul
în jurul cãruia se þes firele „acþiu-
nii”, plus cuplul prezidenþial (ºi
copiii celor douã perechi: Sân-
ziana ºi Pepelea)  e destul de sub-
þire pentru a rezista prea mult. În
orice caz, se trage foarte mult de
ea. Ceea ce e, totuºi, important e
cã ºtiinþa de carte naratologicã
nu e ostentativã în sine, cãci be-
nignitatea aluziilor ºi o oarecare
candoare în manipularea comicu-
lui  atenueazã predispoziþia „na-
turalã” spre frigiditate a
schemelor narative mult prea
bine puse în evidenþã. Discreta
ironizare ºi a lui Genette (al cãrui
prenume e însã scris în mod ob-
stinat greºit) intrã în aceeaºi tac-
ticã a distanþãrii autoimpuse. Sã
semnalez cã autorul îºi îngreu-
neazã singur sarcina atunci când
insistã pe lectura în regim „teo-
retic”, întrucât este foarte dificil
sã narativizezi (re-narativizezi)
„principii” naratologice, oricât de
mult le-ai lua în derâdere, le-ai re-
lativiza, le-ai întoarce pe toate fe-
þele ludicului: mecanismul dat
afarã pe uºã se întoarce ºi mai
vioi pe fereastrã, secãtuind ºi mai
mult bruma de evenimenþialita-
te. Aºa se explicã de ce comicul
de facturã „arhiliterarã” (cel al
aluziilor deductive la tipurile de
scriiturã romanescã) este cel mai
cãznit în acest roman, mai mult
prezumat decât actualizat.

În general (nu numai în roma-
nul de faþã), tehnicile metanara-
tive sunt folosite pe scarã largã
pentru a masca – inabil, oricât
de sofisticate ar fi  – insuficien-
þele epice propriu-zise. Dacã îl
consoleazã cu ceva pe Lucian
Bâgiu – mai ales cã sunt perfect
de acord cu nota de subsol de la
p. 55  –,  nici la case mai mari nu
se întâmplã altfel; e nevoie de o
presiune calmã ºi uriaºã a scrii-
turii transgresive sau a scriiturii
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pure ºi simple, care funcþionea-
zã ca formã integratoare, pentru
a corecta total efectul de stranie-
tate al metalepticului. De exem-
plu, lui Ion Creangã acest lucru
îi reuºeºte, în primul rând pentru

cã nu-ºi propune neapãrat sã fo-
loseascã astfel de procedee. Pro-
zatorii postmoderni mãrunþi sunt,
în schimb, obsedaþi de teo-
rie, în loc sã-ºi vadã de ma-
teria lor epicã. Ei pun carul
înaintea boilor ºi au preten-
þia ca „atelajul” sã funcþio-
neze: nu prea e cazul.  De la
un punct (sã zicem: p. 179)
în romanul lui Lucian Bâ-
giu  trucurile rulate nu nu-
mai cã plictisesc, dar  încep
sã irite de-a binelea. Citesc
în „fuga de rãspundere”
epicã multã indecizie auc-
torialã. Faptul cã nu se ori-
enteazã în favoarea unui
roman clar lodgean (care ar
fi avut un referenþial puter-
nic la care sã se raporteze în
câte feluri ar fi dorit) sau
bradburyan (The History
Man!), de orientare sarcas-
ticã, tentaþia de a  încerca
prea multe versiuni, „onto-
logii” ficþionale, speranþa
vanã cã va obþine ceva „abi-
sal” din cele câteva tehnici
speculare desfãºurate (afla-
te ºi ele la destui ani-luminã
de precizia ºi profunzimea
celor ale lui Radu Petrescu
din Ce se vede),  brambu-
reala incomodantã a plasã-
rii aceloraºi personaje în
situaþii cât mai diverse, mult
prea diverse, sunt inconve-
niente care conduc la o en-
tropie deloc scontatã: salata
nu prea  are gust, oricâtã ma-
ionezã (vezi capitolele Ma-
ioneza (I) ºi Maioneza (II))
ar folosi.

În ciuda a ce crede au-
torul (v. nota de subsol de
la p. 164), Bestiarul sãu nu
e o parodie. Ar fi fost real-
mente seducãtor sã poatã
accede la parodierea meca-

nismelor romanului postmodern,
dar aceasta este o operaþie care,
în mod evident, depãºeºte posi-
bilitãþile auctorelui nostru. Roma-
nele lui David Lodge, de exemplu
(pentru cã descifrez o tentativã

în acest sens, inclusiv sim-
patica intruziune „coaucto-
rialã” din capitolul
Însemnare a cãlãtoriei
mele: Salatã Dracula),
sunt dificil de parodiat, pen-
tru cã ele conþin – prin chiar
felul în care sunt scrise –
toate supapele decanonizã-
rii ºi relativizãrii: configu-
reazã ºi reconfigureazã o
umanitate (universitarã)
mult mai bogatã ºi prolixã
ale cãrei dinamici trimit si-
multan la existenþial, litera-
turã, interpretarea literaturii,
demistificarea interpre-
tãrilor literaturii, coduri
ideologice, coduri compor-
tamentale, reacþii, vicii de
reacþii etc. În momentul în
care te-ar îndemna vreun
demon interior sã intri în
aceste lumi pentru a le sub-
mina din interior, nu ai face
altceva decât sã te precipiþi
ca musca în miere. Cu alte
cuvinte, nu sunt suficiente
intenþiile ironizante, cunoº-
tinþele specifice, anumite
competenþe sectoriale inde-
negabile (instrumente de

care dispune confortabil Lucian
Bâgiu) pentru a contura o paro-
die consistentã ºi creditabilã la

indEXprimãri

un poet în
brooklyn
Ai idee unde locuiesc poeþii din
craiova? eu
obiºnuiam sã stau în romaneºti
singurul poet din cartier
pînã a apãrut firicã. de fapt pãrinþii
lui locuiau acolo
poetul venea doar vara prin fun-
dãturã sã mai vadã
casa bunicului ºi sã culeagã cire-
ºe. acum m-am mutat ºi eu
nu mai este nici un poet în cartie-
rul þiganilor ºi-mi pare cumva rãu.
Stau în lãpuº într-un bloc comunist
ºi cred cã sînt singur ºi aici.
Nu-s sigur dar parcã
i-am vãzut faþa lui ciupureanu prin
zonã. oricum
nu mã intereseazã.
ion maria stã în craioviþa în
blocuri fãcute de comuniºti
pentru ordinary people
bucur ºi lascu pe calea bucureºti
în blocuri fãcute de
comuniºti pentru pedanþi
ºi asta se vede în poezia lor
ene ºi petrake tot în blocuri din
astea dar nu ºtiu pe unde.
sã-mi spunã poezia lor atunci.
theodoru stã în capul
lui manolescu
zisu
nu-ºi aduce aminte

ioana dinulescu pe lîngã
ciupercã. ea scrie
poemul-ciupercã în timp ce
tipãreºte o mãmãligã.
xenia stã-n centru dar s-a fãcut
doctor. dã-le-n mã-sa de litere
fã-te poet la loc.
iar tiberius pe care-l confund cu
wolverine din x-men
e încã slab
din motive de putere. Mintea nu
poa’s’ fie atentã doar
la minte.
ªtiam unde stãtea patrel însã acum
s-a mutat ºi el.
Aici poezia chiar cã nu poate sã
spunã nimic.
Cu excepþia lui popescu sau chifu
care ºed în casele
moºtenite de muze de la pãrinþi
chivernisiþi
toþi locuim în blocuri comuniste
cu oameni care au fãcut
comunismul ºi acum îl regretã
la un pahar cu manele. Dumnezeu
sau un pitic a vrut asta.
Nu regret nimic dar aº fi vrut sã
stau în brooklyn – asta e moda.
Sau în tribeca sã fiu zilnic vãzut de
susan sontag
sã-i fi citit poezia mea sã-mi fi citit
eseurile ei atît de inteligente.
n-o sã mã vadã niciodatã.
Ai habar cum îi gãseºte poezia pe
poeþi în locuri atît de comune?
Nu ºtiu nici eu – dar ar trebui
într-o zi
sã redefinim ce înseamnã comun.

nicolae coande

nivel extins, romanesc. Pentru
asta este nevoie ºi de alte câteva
calitãþi: intuiþie a rezonabilitãþii
epice, conturarea unei  poveºti
sau mai multora care sã unifice
sau se justifice „microcodurile”
interne care, inevitabil, proliferea-
zã în astfel de cazuri ºi distilarea
unei „supraglosii” (care se poa-
te, evident, strecura ºi printre
rânduri), al cãrei rol ar fi acela sã
þinã legãtura cu „exteriorul”, cu
cititorii, cu contextele, cu aºtep-
tãrile ºi  angoasele tuturor. Aces-
tea din urmã sunt cel mult
tatonate de junele romancier.

Lucian Bâgiu nu e, pe scurt,
chiar la înãlþimea modelului de-
clarat ºi, se pare, venerat, dar jon-
gleazã destul de bine cu
intertextul, are cursivitate pe mai
multe paliere textuale ºi mai ales
disponibilitatea certã la comicul
de limbaj. (În anumite privinþe –
în niciun caz referitoare la  medii-
le evocate ºi construite! – se apro-
pie de Petru Cimpoeºu, cel din
Simion liftnicul). Nu are: carna-
þie epicã suficientã; detaºarea de
poantele descoperite; autoiro-
nie; tehnicã a sudãrii episoade-
lor; inducere a firescului
procedeelor. Dar mai poate stu-
dia ºi, mai ales, îºi poate
perfecþiona/ însãnãtoºi scriitura
romanescã, destul de nevroticã
deocamdatã. (Sã zicem cã e o
nevrozã de etapã, de iniþiere sau
de testare a blasfemierii postmo-
dernismului). Un  roman de nota
ºapte.


