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Lucian BÂGIU

IV. REFOCALIZARE

Mi-e teamã cã aceastã secþiune a romanului vã va fi povestitã de cãtre un
personaj pânã acum absent, Martorul Ocular. Prietenii îmi spun Mo. Aº fi încântat
dacã vã veþi numãra printre ei. Pentru mine este o mare satisfacþie sã îmi îndrept
mereu atenþia asupra unor noi oameni. Fiecare ascunde o poveste interesantã. Dar
trebuie sã vã divulg, de la bun început, un mic secret: am o dublã personalitate. 

Pe de o parte, sunt un coleg de breaslã de-al bãtrânului Noa. În comparaþie cu
el, eu sunt un neofit. Am primit botezul naratologic de-abia pe la 1900, când un
polonez, Joseph Conrad, cãpitan al marinei comerciale engleze, peregrin prin
nesfârºitele întinderi de apã ale lumii, ºi-a imaginat un personaj care le povestea
semenilor istoriile pe care le vãzuse cu propriii lui ochi. Istorii din cele mai
exotice, care se petreceau fie în Indonezia, fie în Congo, pe unde îl purtaserã
rutele de navigaþie, biografic reale, dar imaginare în cosmoidul literar. Ce-i drept,
personajul închipuit de Conrad, numit Marlow, avea o posturã oarecum ingratã.
Cititorii reþineau mai degrabã numele celor evocaþi de el, precum Jim sau Kurtz,
dar critica literarã a salutat apariþia unui nou tip de povestitor, care nu cunoºtea
întreaga istorie, ci relata doar fragmentul cãruia i-a fost martor nemijlocit.
Exegeþii m-au botezat atunci the eye-witness ºi, spre surprinderea lui Noa, am
devenit rapid un rãsfãþat al multor scriitori.

În acest roman nu mã numesc Marlow ºi nu sunt cãpitan de corabie. Autorul
mi-a conferit o identitate conformã cu mediul deja familiar. Sunt asistent
universitar,  am douãzeci ºi cinci de ani ºi voi fi prezent în campusul transilvan în
urma unui schimb de experienþã stabilit între douã instituþii cu un modest renume
internaþional, plasate la douã extremitãþi (nu doar geografice) ale Uniunii
Europene1. Totuºi, acordul pare a se dovedi reciproc avantajos. Omologul meu
român a fost foarte încântat sã pãrãseascã, pentru câteva luni, locul sãu de muncã,
pentru o experienþã occidentalã pe care nu o socotea decât binevenitã („manã
cereascã” a fost parcã exprimarea lui). Motivaþiile mele pentru a prefera partea
orientalã bãtrânului continent sunt ceva mai complexe. În ele se împletesc destul
de confuz argumente eterogene. Cele de ordin academic au fost destul de
surprinzãtoare pentru ºeful meu e Catedrã, care nu ºi-ar fi imaginat cã, dincolo de
cercetarea influenþei poeziei lui Thomas Chatterton asupra operei lui William
Blake2, m-ar fi interesat manuscrisele redactate în limba românã, cu alfabet
chirilic, dar cu ortografie maghiarã, care pãreau a fi punctul forte al Catedrei
ardelene. De fapt, am suspiciunea cã habar nu avea la ce mã refeream, dar ºi-a dat
aprobarea dintr-un motiv elementar: nici un alt coleg nu manifesta vreo umbrã de
elan pentru a onora înþelegerea europeanã. În ceea ce mã priveºte, vã mãrturisesc
resortul intim – ºi unic – al nesãbuitei mele hotãrâri: ajunsesem la limita
suportabilitãþii în ceea ce priveºte telefoanele care mã asaltau asiduu pentru a-mi
transmite din partea mamei aceeaºi interogaþie obsedantã: „Ai cunoscut pe
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cineva?”. Nu, nu cunoscusem pe nimeni, dar lucrul acesta era pe cale de a se
schimba.  

Pentru început, voi fi prezent la Viena, în încercarea de a face cunoºtinþã,
avant la lettre, cu cel pe care ºeful Catedrei ardelene mi l-a recomandat, printr-un
bizar email ornat cu efecte stilistice mistico-medievale, drept marea promisiune a
cercetãrii filologice din minuscula alma mater. Spre surprinderea mea, am întâlnit
un bãrbat tânãr, puþin cam ezitant, care pãrea a seconda destul de nehotãrât o
femeie extrem de atrãgãtoare, extrem de tânãrã ºi, dupã cum urma a mã lãmuri
tardiv, extrem de perseverentã în a-ºi afirma personalitatea, în plan profesional ºi
nu numai. 

Privind pe geamul avionului cum dispare, sub o pãturã densã de smog, spaþiul
insular natal, am avut o vagã presimþire cã experienþa pe cale de a prinde contur
în tãrâmul fantast al Transilvaniei se va dovedi crucialã pentru propriul destin.
Eram înarmat cu principalul accesoriu adecvat unei asemenea cãlãtorii în
necunoscut. Îmi fusese înmânat solemn de cãtre ºeful de Catedrã când îi
solicitasem opinia în ceea ce priveºte bibliografia minimalã referitoare la
destinaþia cãtre care urma a mã încumeta. Cu acest prilej am aflat, nu fãrã o
anume surprizã, cã nu mai puþin de ºaptesprezece era numãrul volumelor scrise
de confratele nostru irlandez, al cãrui nume rãmânea piatrã de temelie în ceea ce
priveºte cultura transilvanã. Dintr-o activitate editorialã aºadar prodigioasã, se
detaºa net – ºi singular – Dracula, volumul gotic publicat în 1897, titlu care îi
conferea lui Bram Stoker indubitabilul statut de cea mai autorizatã voce când
întregul glob terestru se întreba, derutat sau incitat, care este specificul transilvan.
Nedumerit la rându-mi, l-am privit atent pe eruditul meu profesor, fãrã sã pot
ajunge la o concluzie dacã mã aflam în faþa unei veritabile mostre de umor
britanic. Stânjenit, ezitând între a râde sãnãtos sau a încuviinþa grav, am solicitat,
cu jumãtate de glas, documentaþie suplimentarã. ªeful a oftat adânc, dupã care a
deschis sertarul biroului din care s-a ivit, ca ultimã resursã, un volum editat în
1888 de cãtre un autor prolific de peste Canal: Le château des Carpates. Atunci
am crezut cã elucidasem enigma ºi am schiþat tentativa unei destinderi a expresiei
faciale, dar gestul mi s-a curmat în faºã. Profesorul, unul dintre nenumãraþii
universitari englezi specialiºti în poezia elisabetanã,  rãmânea în continuare serios
ºi grav. Indicaþiile sale bibliografice nu pãreau a fi o ºotie britanicã, ci un eºantion
concret al imaginarului cultural occidental. 

La finele unei nopþi albe acumulasem deconcertat, cu sufletul la gurã, cele
câteva sute de pagini de calitate esteticã problematicã, iar dimineaþa asimilasem
suficient o anume perspectivã insolitã asupra Transilvaniei, a ochilor ºi a minþii
unui irlandez ºi ai unui francez – prin tradiþie repere axiale pentru anglo-saxoni –
astfel încât eram suficient de surescitat pentru a mã încumeta sã zbor cu o
companie aerianã pe care de mai bine de zece ani fundamentaliºtii islamici tot nu
se hotãrâserã sã o saboteze într-un mârºav atac terorist. Ceea ce nu înseamnã cã
vigilenþa Scotland Yard-ului scãzuse, dupã cum aveam sã constat de îndatã ce un
controlor de trafic aerian se arãtã deosebit de interesat de conþinutul bagajelor
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mele, pânã într-atât încât se lãsã furat preþ de câteva secunde de lectura romanului
gotic, pe care mi-l returnã prompt imediat ce m-am oferit sã i-l împrumut pe o
perioadã nedeterminatã. Deºi provincia transilvanã era de un rãstimp considerabil
teritoriu al Uniunii Europene, oficialul de la aeroport ºi eu însumi pãream a fi de
acord cã mã îndrept cãtre o zonã cu nimic mai puþin misterioasã decât eluzivul
sãlaº al legendar de sângerosului vampir planetar. Însã în acest punct se ivi o
confuzie: poliþistul vorbea despre Osama bin Laden, iar eu mã gândeam la
protagonistul romanului dintre noi. Ajunºi într-un impas al comunicãrii, am pus
punct dialogului. Pasagerii care aºteptau la rând deveniserã în mod sensibil
agitaþi. Unii, privind suspicioºi în jur cãtre propriii vecini ºi îndeosebi cãtre
bagajul acestora, alþii, schimbând opinii divergente în ceea ce priveºte metodele
cele mai eficace de stârpire a strigoilor însetaþi de sânge uman, de preferinþã
feciorelnic, rara avis. Un cuplu avea ca subiect al diferendului verbal ultima
biografie apocrifã a prinþesei Diana.    

Pe parcursul zborului cãtre capitala þãrii mele de destinaþie – municipiu aºezat
într-o provincie care nu avea absolut nimic în comun cu specificul transilvan,
dupã cum se grãbise, precaut, sã mã informeze ºeful Catedrei ardelene – am avut
timp suficient pentru a rememora impresiile pe care le colecþionasem, cu prilejul
conferinþei de la Viena, despre viitorul meu anturaj profesional ºi existenþial.
Acestea erau dintre cele mai eteroclite ºi mai insolite, nereuºind, nici de aceastã
datã, sã le aflu un numitor comun sau mãcar sã le încadrez într-o organizare logicã
mulþumitoare. Trãiam acut senzaþia frustrantã cã esenþialul îmi scapã, cã
perspectiva îmi rãmâne limitatã datoritã elementelor decorative mai mult decât
derutante, care îmi confereau supoziþii false. Pentru a mã face mai bine înþeles,
voi face apel la douã dintre scrierile remarcabile ale premodernismului în
literatura englezã, semnate de E. M. Foster ºi de Henry James (acesta din urmã,
orice ar susþine americanii, ne aparþine în primul rând nouã, britanicilor): pe tot
parcursul ºederii mele în capitala Austriei m-am aflat într-o camerã fãrã vedere
în care nu am reuºit sã disting desenul din covor. 

Odatã ajuns la Viena, demersul prioritar l-a constituit solicitarea adresatã
recepþionerului cu privire la divulgarea numãrului camerei în care se aflã cazat un
tânãr lector român al cãrui prenume inconfundabil, Tristan, îmi evoca legenda
unei tulburãtoare poveºti de dragoste ºi de loialitate a evului mediu timpuriu.
Dupã ce mã privi atent, vag nehotãrât, vag amuzat, angajatul hotelului cedã
farmecului pe care colegele m-au asigurat adeseori cã îl eman în mod natural ºi
mã informã cu o deosebitã solicitudine cã domnul Tristan este cazat, împreunã cu
soþia domniei sale, în imediata proximitate a camerei mele. Spre dezamãgirea
mea nemãrturisitã, numele soþiei se dovedi a fi nu Isolda, ci Eva. Cunoºteam deja,
din mesajele destul de prolixe ale ºefului Catedrei transilvane – în urma cãrora am
reþinut cu interes cã universitarii ardeleni pãreau a beneficia de concedii discrete
în incinta unor mãnãstiri conectate la internet – cã Tristan urma a fi însoþit la
Viena de o domniºoarã extrem de tânãrã ºi extrem de competentã, un produs
strãlucit al instruirii academice din micul centru universitar. Se pare însã cã
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bariera lingvisticã stânjenise sensibil înþelegerea reciprocã, întrucât nu reþinusem
amãnuntul referitor la relaþia matrimonialã dintre cei doi. Curiozitatea ºi
nerãbdarea în a-i cunoaºte cât mai curând îmi fu însã temperatã de o observaþie
indiscretã, dar bine intenþionatã, a recepþionerului, care îºi exprimã opinia cu
privire la unele disensiuni care pãreau a plana în cadrul cuplului: doamna nu purta
verighetã, iar domnul solicitase, panicat ºi fãrã succes, sub privirea amuzatã a
tinerei ºi fermecãtoarei sale soþii, o camerã suplimentarã. Mulþumindu-i
hotelierului pentru informaþie, am decis imediat sã îmi observ confraþii de la
distanþã, pentru a nu deveni inoportun în mijlocul unor posibile neînþelegeri
matrimoniale.

I-am zãrit, pentru prima datã, în avanpremiera conferinþei internaþionale, cu
prilejul unui cocktail festiv pe care l-au oferit organizatorii în aceeaºi searã.
Trebuie sã mãrturisesc faptul cã mi-a fost, în permanenþã, foarte dificil sã înþeleg
motivul pentru care Tristan solicitase recepþionerului o camerã separatã –
angajatul hotelului fusese la rândul sãu mirat, întrucât primise instrucþiuni precise
din partea universitãþii transilvane, în care se specifica expres participarea
domnului Tristan ºi a doamnei Eva, soþ ºi soþie, care urmau a fi cazaþi, fireºte, într-
o camerã cu un singur pat. (Pat care, în pofida dimensiunilor sale considerabile,
pãrea a fi, conform solicitãrii panicate ºi neconvingãtoare a soþului, insuficient de
încãpãtor.). În cadrul festivitãþii excesiv de protocolare în debutul sãu – datoritã
surprinzãtoarei prezenþe a preºedintelui României ºi a cancelarului Austriei – Eva
nu a pregetat în a-i acorda întreaga ei atenþie lui Tristan, dovedindu-se o soþie deºi
foarte tânãrã, totuºi extrem de atentã ºi de grijulie cu propriul soþ. Tristan pãrea a
fi însã complet debusolat, clipind adesea în spatele unor lentile fixate în cadrul
unor rame cu un design original, cercetându-ºi preocupat la fiecare cinci minute
ecranul telefonului mobil ºi aruncând priviri disperate când cãtre preºedinte, când
cãtre seducãtoarea sa partenerã. 

Eva, deîndatã ce preºedintele îi sãrutã ceremonios mâna – gest care m-a
deconcertat deopotrivã pe mine, cât ºi pe cancelarul austriac, nevoit sã îl repete,
stângaci – s-a impus în mod natural ca principalul centru de atenþie al grupului
cosmopolit ale cãrui rânduri nu au încetat a se întãri pe tot parcursul serii. Sub
flash-urile aparatelor de fotografiat ºi ale camerelor de luat vederi, preponderent
ale presei austriece ºi române, atmosfera a urmat un curs ascendent al destinderii
generale, principala contribuþie aparþinând, indubitabil, fascinantei prezenþe
feminine, în jurul cãreia se dispuseserã doi ºefi de stat deosebit de locvace în urma
consumãrii mai multor cupe de ºampanie, precum ºi un soþ remarcabil de reþinut,
sugerând resemnarea ºi abandonul total în faþa unei situaþii pe care, în mod vãdit,
nu o controla defel. În noaptea aceea m-am îndreptat cãtre propria camerã purtând
cu mine o certitudine fermã ºi o incertitudine la fel de solidã. Eram pe deplin
edificat asupra efectelor diverse ale consumului de vin spumant, dar complet
derutat în ceea ce priveºte semnificaþia sãrutului mâinii unei doamne de cãtre un
preºedinte de stat. Rememorând fãrã nici un succes complexul cod al conduitei în
anturajul monarhiei britanice, am presupus dezarmat cã trebuie sã fie vorba
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despre o tradiþie specificã diplomaþiei române. Dupã care am închis pleoapele,
deja curios în ceea ce priveºte desfãºurarea evenimentelor în cursul zilei
urmãtoare. 

Dimineaþa m-am trezit devreme, dupã un somn agitat în timpul cãruia îl
visasem pe Sir Henry James aplecat stângaci asupra degetelor domniºoarei
Constance Fenimore Woolson ºi pe Maiestatea Sa3 repetând gestul în compania
lui Sir Francis Drake. Dupã o perioadã exageratã petrecutã pentru desãvârºirea
toaletei, cochetãrie narcisicã pe care nu mi-o pot controla ºi îndeletnicire pe care
am elevat-o la statutul de rafinament estetic, am pãrãsit camera pentru a servi
micul dejun, moment în care am constatat cu satisfacþie cã mã sincronizasem
perfect cu vecinii mei de palier. Eva pãrea deosebit de proaspãtã, degaja un
parfum îmbãtãtor, dar necunoscut mie4, zâmbea mulþumitã ºi îºi þinea soþul de braþ
într-o atitudine foarte tandrã. Preþ de o secundã chiar ºi-a aºezat capul pe umãrul
acestuia. În schimb Tristan continua a fi dezorientat, lãsa impresia transparentã cã
nu se odihnise îndeajuns peste noapte ºi îºi conducea destul de stingher soþia de-
a lungul culoarului. În cele câteva secunde petrecute împreunã în lift, am distins,
cu surprindere, de mai multe ori repetat numele de Isolda, cu multã îngrijorare de
cãtre Tristan, care pãrea a-ºi exprima unele temeri, în vreme ce Eva lãsa impresia
de a-l liniºti, fãrã prea mare succes. Formau, cu siguranþã, un cuplu extrem de
enigmatic, dar experienþa personalã în ceea ce priveºte relaþiile dintre un bãrbat ºi
o femeie era departe de a fi satisfãcãtoare pentru a putea emite ipoteze prea
elaborate. 

Recepþionerul, un bãrbat prezentabil ºi afabil, care în mod cert mã simpatiza
excesiv, mã reþinu de îndatã ce ajunsei la parter, pentru a-mi comunica faptul cã
fusesem cãutat la prima orã de cãtre mama, dar cã el acþionase conform
indicaþiilor ºi îi transmisese doamnei informaþia potrivit cãrei eu ieºisem deja din
incinta hotelului. Mulþumindu-i, i-am înmânat discret o hârtie, ceea ce stârni o
scurtã ezitare: europenii nu renunþaserã la euro ºi nici britanicii nu cedaserã în
privinþa lirei sterline – ceea ce fãcea ca tranzacþiile între insulã ºi continent sã
recurgã adeseori la unicul compromis posibil, privit cu iritare de ambele pãrþi:
dolarul. Prevãzãtor, mã înarmasem cu toate variantele posibile, doar cã de data
aceasta alesesem, din neatenþie, valuta necorespunzãtoare. 

Trebuie sã recunosc faptul cã sesiunea de comunicãri a depãºit cu mult
aºteptãrile. Totul s-a datorat unei modificãri de ultim moment, care iniþial va fi
nemulþumit pe destui dintre cei înscriºi în program, dar finalmente se dovedi a fi
o decizie cât se poate de inspiratã. Cancelarul Austriei, prezent alãturi de
surprinzãtorul oaspete, preºedintele României, pãru a-i sugera rectorului vienez o
micã abatere de la protocol. Dupã mai multe discursuri cu nimic mai antrenante
decât cele rostite de regulã în împrejurãri similare, prima comunicare ºtiinþificã în
plen fu anunþatã ca aparþinând universitarilor sosiþi dintr-un centru cultural a cãrui
istorie avea multe în comun cu oraºul în care ne reunisem cu acest prilej. În acel
moment cam jumãtate dintre participanþi se simþirã vizaþi ºi furã încercaþi de
sentimente contradictorii. Pe de o parte s-ar fi simþit flataþi sã deschidã seria
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comunicãrilor, întrucât în lumea academicã era bine cunoscut faptul cã atenþia
auditorului oricãrei manifestãri ºtiinþifice este extrem de selectivã, scãzând
constant pe mãsurã ce timpul trece ºi se apropie masa de prânz, punct din program
dupã care vigilenþa intelectualã este total compromisã. Pe de altã parte însã toþi
cei care nutreau speranþe nemãrturisite de fi primii care se vor adresa confraþilor
îºi aflarã imediat motive nemãrturisite de a eluda posibilitatea: erau pe deplin
conºtienþi de interesul extrem de limitat pe care conþinutul lucrãrilor proprii,
specializate pe câte o problematicã particularã,  îl va trezi oricãrui preopinent.
Practic din acel moment ar fi trebuit sã debuteze consensul pentru care
universitarii, indiferent de naþionalitate, vârstã, sex ºi specializare, aveau resurse
nelimitate: mimarea interesului autentic.

Spre surprinderea tuturor celor prezenþi – cu excepþia celor doi ºefi de stat –
furã poftiþi la microfon doi tineri cercetãtori dintr-o universitate a cãrei reputaþie
nu depãºise o razã de cel mult o sutã de kilometri, avându-ºi centrul în biroul
rectorului ºi limitele periferice aproximative – graniþele judeþului. În mijlocul unei
genuine atenþii generale – stare de fapt la fel de rarã în cadrul unor conferinþe
ºtiinþifice precum sângele fecioarelor în dieta unui vampir – Tristan ºi Eva se
îndreptarã cãtre prezidiu având aerul cã urmeazã a urca pe eºafod. În termeni
medievali situaþia s-ar fi putut caracteriza astfel: regina fãcea faþã cu multã
demnitate sentinþei, pe când regele  pãrea cu desãvârºire copleºit de osândã.
Curând însã toate privirile – ce-i drept, majoritar masculine – priveau fascinate
cãtre extrem de tânãra referentã, care manevra cu nonºalanþã laptop-ul ºi realiza
o prezentare originalã, pe un fond sonor al menestrelilor medievali, cu imagini
proiectate a nenumãrate þinuturi ºi cetãþi, nu puþine transilvane, în care pãreau a fi
fost redactate ºi chiar editate manuscrise, incunabule ºi volume lexicografice sau
religioase ce adunau în jurul lor întreaga istorie ºi culturã europeanã a evului
mediu. Fiecare dintre cei prezenþi reþinu cu satisfacþie când propria þarã era
menþionatã într-un anumit context, cãci, în concluzie, toatã Europa îºi adusese
aportul la „unele amãnunte de ordin lingvistic ce luminau faþete inedite ale
spiritualitãþii ºi ale interconfluenþelor confesionale în evul mediu transilvan”. Eu
însumi am constatat cu surprindere ºi încântare cã Oxfordul deþine douã
manuscrise inedite, un dicþionar grec-român de pe la mijlocul secolului al XVII-
lea ºi un Lexicon Heptagloton de la începutul aceluiaºi secol, a cãrui saga
transeuropeanã pãrea a friza datele unui opere de ficþiune. La sfârºitul prezentãrii
izbucnirã aplauze furtunoase ºi în mod cert existau deja schiþate cel puþin zece
proiecte de cercetare internaþionalã, în parteneriat cu personalul Catedrei
transilvane.

Fiecare dintre cei prezenþi pãrea a avea de adresat o suitã de întrebãri – situaþie
absolut anormalã în cadrul unei sesiuni de comunicãri ºtiinþifice – dar câºtig de
cauzã se dovedi a avea reprezentantul universitãþii moscovite, probabil ºi datoritã
faptului cã acesta avusese inspiraþia de a se repezi, complet neacademic, la
prezidiu, unde îºi adjudecã fãrã drept de apel microfonul. Protocolul suferise o
rãsturnare de situaþie absolut neprevãzutã. Ca sã fiu sincer, nu mai era nici urmã
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de protocol, iar un spectator neavizat ar fi putut trãi senzaþia cã tocmai se
desfãºoarã o incendiarã ºedinþã a Consiliului de Securitate al ONU, în cadrul
cãreia secretarul de stat american încerca sã convingã întreaga planetã cu privire
la noua componenþã a axei rãului (al cãrei punct nodal rãmânea, desigur,
Teheranul). Universitarul moscovit nu uimi pe nimeni atunci când punctã, cu o
evidentã notã de maliþiozitate, cã învãþaþii vienezi considerau, încã de la 1601,
faptul cã limba moldavã este o limbã slavã – Chiºinãul devenise, în ultimii ani,
principala bãtaie de cap a Uniunii Europene, devansând chiar ecourile tot mai
estompate determinate de iminenta aderare a Turciei. În schimb fu primitã, cu o
sensibilã rumoare, observaþia aceluiaºi locutor, conform cãreia referenta nu
prezentase, la urma urmei, nici o capodoperã lexicograficã pe care sã o fi realizat
învãþaþii români transilvãneni în perioada evocatã. În acel moment Eva îl privi
intens pe Tristan, Tristan pãru a-ºi roti indecis lentilele asupra auditoriului, care
pãstra o tãcere plinã de suspans, pânã când rãmase cu ochii pironiþi cãtre augusta
persoanã a Preºedintelui, care aºtepta un rãspuns edificator. Privindu-ºi intens
preºedintele, Tristan pãru a fi strãbãtut brusc de o revelaþie ºi se întoarse surâzãtor
cãtre universitarul moscovit, pe care îl invitã degajat sã asculte o poveste despre
diplomaþia ºi spionajul internaþional. Sala se animã imediat în aºteptarea
deznodãmântului celei mai nonconformiste conferinþe la care participanþilor le
fusese vreodatã oferitã ºansa de a asista. 

ªi atunci Tristan începu sã rememoreze personalitatea a doi fraþi, pe nume
Corbea, transilvãneni din cetatea Kronstadt, erudiþi ai timpului lor, cunoscãtori ai
limbilor latinã, greacã, slavonã ºi maghiarã, posibili studenþi ai Academiei de la
Kiev. Universitarul moscovit fu informat pentru început despre destinul lui David
Corbea Ceauº, ministru plenipotenþiar trimis de domnitorul valah Constantin
Brâncoveanu în Rusia. Aici românul pare a-l fi impresionat într-atât pe þarul Petru
I încât capul încoronat al Rusiei l-a reþinut pe David Corbea la curtea sa,
transformându-l în propriul ambasador, cãruia i-a acordat o încredere atât de mare
încât l-a însãrcinat sã meargã, în numele sãu, pentru a-i oferi lui Rakotzy al II-lea
coroana Poloniei. Nu fãrã surprizã cei prezenþi reþinurã cã în anul 1708, la
întoarcerea din aceastã incredibilã misiune, David Corbea Ceauº ºi-a aflat
sfârºitul, în condiþii suspecte, în chiar incinta zidurilor cetãþii vieneze.

Odatã asiguratã captatio benevolentia, Tristan se referi în continuare la Teodor
Corbea, secretarul de limbã latinã al aceluiaºi domn valah, scrib ce reuºise astfel
performanþa de a cunoaºte corespondenþa secretã a lui Constantin Brâncoveanu
cu... austriecii. Teodor Corbea, precizã Tristan, deºi la rândul sãu implicat în
jocurile politice ale epocii, spionându-l pe Brâncoveanu în beneficiul familiei
Cantacuzino, nu a fost executat de cãtre domnitorul valah pentru trãdare, ci a fost
cruþat ºi astfel a reuºit sã redacteze, printre altele, un impresionant dicþionar latin-
român, de peste treizeci ºi ºapte de mii de cuvinte, o capodoperã incontestabilã a
acelor vremuri. Audienþa urmãri cu sufletul la gurã cum Tristan relevã
complexitatea operei semnate de Teodor Corbea, a cãrui perspectivã originalã
asupra rosturilor unui dicþionar i-a transformat manuscrisul într-o elevatã mãrturie
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a umanismului românesc, în care, spre exemplu, în dreptul numelui Orlando
Tasso eruditul transilvãnean notase: „mare cântecaci a fost”. (Aici nu am înþeles
de ce preºedintele român a izbucnit într-un involuntar hohot de râs, dar Tristan
zâmbi la rândul sãu în colþul buzelor, astfel încât am presupus cã în limba românã,
în original, trebuie sã fi fost vorba despre un joc de cuvinte intraductibil în
englezã. Dealtfel eram deja informat cu privire la particularitatea lingvisticã a
acestui idiom neoromanic ce permite uneori distincþia dintre genuri în exprimarea
timpurilor ºi modurilor verbale, spre diferenþã de limba mea natalã, unde
cititorului îi este imposibil sã discearnã pe acest criteriu dacã cel care i se
adreseazã în scris este bãrbat sau femeie. Menþionând ceva despre cuvioºii sãi
fraþi întru chinovie, eu am emis o ipotezã destul de plauzibilã cu privire la sexul
ºefului Catedrei ardelene, altfel incert conform unui email redactat în limba
englezã. Sper sã nu fi comis, totuºi, o gafã.).  

Apoi Tristan se lansã în prezentarea unor amãnunte de ordin lingvistic ce
argumentau asupra documentaþiei aprofundate care a stat la baza redactãrii
dicþionarului Corbea, care consemna toate echivalente româneºti ale cuvintelor
etimon din latinã, luând în considerare variaþiunile locale din toate provinciile
româneºti, inclusiv graiul moldav... Nu mai constitui pentru nimeni o surprizã
când Tristan aminti, pentru final, faptul cã manuscrisul, datând din 1691-1702,
niciodatã tipãrit, a fost cumpãrat, unde altundeva decât în Viena, de la un urmaº
al stolnicului Constantin Cantacuzino, pe o sumã imensã de bani, de cãtre o
personalitate a culturii transilvane, episcopul Inochentie Micu Klein, care l-a
readus în Transilvania. În mijlocul aplauzelor furtunoase absolut toþi cei prezenþi,
inclusiv universitarul moscovit, lansarã ideea unei reîntâlniri pentru a doua ediþie
a sesiunii de comunicãri în cadrul universitãþii ardelene. În acel moment i-am
zãrit, pentru prima datã, pe Tristan ºi pe Eva îmbrãþiºându-se fericiþi, în timp ce
preºedintele român era felicitat la scenã deschisã de cãtre cancelarul austriac.
Conferinþa internaþionalã pãrea a depãºi cele mai optimiste evaluãri în ceea ce
priveºte succesul pe plan european. 

Dar observ cã avionul se pregãteºte de aterizare. Renunþ la a mai reciti unul
dintre cele douã volume potrivite înclinaþiilor mele, anume o analizã lipsitã de
prejudecãþi a poeziei semnate cu mii de ani în urmã de vizionara fiicã a anticei
Lesbos, numitã Sapho, precum ºi inegalabilul roman al irlandezului Oscar Wilde,
o personalitate loialã propriului sine pânã la sfârºit. În terminalul aeroportului
privesc atent cu scopul a-l remarca pe cel însãrcinat de ºeful de Catedrã pentru a
mã însoþi din hãþiºul sãlbatic al capitalei cãtre arcadiana provincie transilvanã. Am
înþeles cã este vorba despre cel mai nonconformist membru al Catedrei, poet prin
excelenþã, care, printr-o binevenitã coincidenþã, tocmai se întoarce acasã, dupã un
îndelung sejur petrecut pe litoral. Îl zãresc, inconfundabil, bronzat intens, într-o
veritabilã costumaþie flower-power, cu pipa atârnându-i în colþul gurii. Mã
recunoaºte la rându-i, zâmbeºte satisfãcut vãzându-mã, se îndreaptã alene cãtre
mine, mãsurându-mã atent din priviri ºi, ca majoritatea bãrbaþilor, se lasã la
rându-i înºelat de aspectul meu exterior, pe când îmi adreseazã un compliment
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mãgulitor, dar uºor exagerat:
- Domniºoarã Mo, sunteþi cu siguranþã cea mai frumoasã englezoaicã a

bãtrânului continent5. 

Note:
1 Mo face parte din corpul profesoral al Oxford University. Avem astfel motive

întemeiate sã suspectãm personajul de utilizarea ironiei (britanice) atunci când se referã
la „douã instituþii cu un modest renume internaþional, plasate la douã extremitãþi (nu doar
geografice) ale Uniunii Europene”. Eliminãm varianta autoironiei.      

2 ªi în acest caz este vorba de o ironie. Pentru cititorii nefamiliarizaþi cu opera lui
Chatterton, recomandãm consultarea romanului omonim scris de Peter Ackroyd. Sau
rãbdare pânã la o altã intervenþie infrapaginalã edificatoare, undeva în capitolele care
urmeazã. 

3 Regina Elizabeth, desigur. Întreg monologul personajului este constituit dintr-o
acumulare inextricabilã de ironii multiple (inclusiv cea referitoare la numãrul mare de
literaþi englezi specialiºti în poezia elisabetanã), uºor decelabile de cãtre cititorul britanic.
Cu binecunoscutul sentiment al autosuficienþei insulare, Mo omite, în redactarea
discursului sãu, existenþa unor receptori ai enunþului care aparþin altor culturi, mai puþin
familiarizaþi cu sugestiile de subtext (n. trad.).    

4 Liliac purpuriu. Tristan – floare de lotus. Doar aparent straniu, parfumul pe care Mo
nu îl recunoaºte este totuºi cel al liliacului purpuriu.

5 Liliacul purpuriu semnificã prima dragoste. Floarea de lotus – dragostea înstrãinatã.
Iar Mo este, într-adevãr, o frumuseþe femininã deosebitã. 

DEBUT: Patricia VASU (Cluj-Napoca)

Elevã în clasa a X-a la Colegiul Naþional “George Coºbuc” din Cluj-
Napoca, Patricia Vasu e o adolescentã avidã de lecturã, gravã, serioasã,
pasionatã de calculator ºi de muzica bunã. Într-o perioadã în care profesorii se
plâng cã elevii nu mai citesc, avem bucuria de a constata cã mai existã ºi
excepþii. Micile ei proze, dintre care le selectãm pe cele de faþã, aduc
promisiunea unui nou scriitor. Desigur, în mãsura în care Patricia îºi va onora
marile calitãþi cu care a fost înzestratã. 

Ion CRISTOFOR

JOCUL DE-A REPUBLICA

Nu eram nimic ºi nici nu ºtiam ce sã scriu pentru ora de românã. Profesorul
ne-a dat sã facem o compunere cu tema “Jocul de-a Republica”, una dintre cele
mai nepotrivite, ca sã nu-i zic stupide, teme pentru mine. E marþi, ºi dupã mult
prea lunga temã la mate, dupã mult prea multele pagini citite la germanã dintr-


