
— Ai căutat cumva, prin biografiile lui Johannes 
Brahms, dacă există semne ale acestei călătorii ? Dacă 
nu‑i o poveste, atunci cu siguranţă i‑a vorbit cuiva despre 
ea, insista Hans Ingelbrecht în timpul numeroaselor 
noastre convorbiri telefonice.

— Aşa cum bănuieşti, m‑a interesat mai ales felul 
în care şi‑a scris opera muzicală. Am citit desigur şi 
câteva biografii. Ba chiar ştiu îndeajuns ca să te asigur 
că tot ce cunosc din viaţa lui confirmă datele relatării.

— De pildă ?
— Îi plăcea să se plimbe singur. Fuma într‑adevăr 

ţigări de foi. Şi era singurul care avea dreptul să facă 
asta în salonul Clarei Schumann. Fuma la pian, cântând 
împre ună cu ea la patru mâini. Am început să frunză‑
resc lucrările lui Florence May, care l‑a cunoscut pe 
când era tânără. Englezoaică, era eleva Clarei Schumann, 
pe care o urmase la Lichtental la începutul verii lui 1871. 
Un cartier din Baden‑Baden, staţiunea balneară prefe‑
rată a Clarei Schumann. Brahms avea treizeci şi opt de 
ani când această tânără pianistă l‑a întâlnit pentru prima 
oară. Venise şi el la Baden‑Baden şi locuia în apropi‑
erea casei familiei Schumann.

— Îl descrie fizic ?
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— Da. Şi încă foarte precis. Îi evocă fruntea magni‑
fică şi gânditoare, ochii albaştri, remarcabili prin expresia 
de acută concentrare mentală. Spune despre el că‑şi 
purta frumoasele plete blonde date pe spate. Precizează 
că era întotdeauna ras cu grijă.

— Prin urmare, relatarea, dacă este biografică, datează 
dintr‑o perioadă posterioară amintirilor tinerei.

— Probabil. Doar dacă nu‑şi lăsase cumva barba să 
crească în timpul călătoriei. Singur la capătul lumii, 
nu‑mi închipui că se chinuia să se radă în fiecare dimi‑
neaţă.

— Totuşi, în viaţa lui Brahms trebuie să scotocim, nu ? 
Există cu siguranţă vreun muzeu care să‑i fie dedicat. 
Acolo ar trebui să‑i căutăm scrierile. Nimeni nu i‑a 
publicat corespondenţa ?

— Dacă a existat aşa ceva, probabil că a fost cerce‑
tată virgulă cu virgulă şi e limpede că toate biografiile 
sale ar istorisi acest episod, dacă l‑ar fi pomenit şi alt‑
undeva decât în paginile pe care le‑am…

— Sigur, dar nimeni nu ştia ce relevanţă are. Cu 
excepţia muzicologilor, cei preocupaţi de scrie rile lui 
Brahms nu visează decât un lucru : să găsească dovada 
că a fost într‑adevăr amantul Clarei Schumann.

I‑am promis lui Hans Ingelbrecht că voi începe cerce‑
tările. Ştiam că există un muzeu Brahms în Hamburg, 
unde mă şi dusesem. Obiectele lui, scrierile, mobilele, 
totul era adunat acolo, la doar câteva străzi distanţă de 
casa în care copilărise, cea unde s‑a născut, dar care a 
fost distrusă. I‑au reconstituit universul într‑o copie de 
epocă. A fost cât pe ce să‑l sun pe Hans Ingelbrecht ca 
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să‑i dau adresa acestui muzeu, dar m‑am răzgândit. Nu 
trebuia să mă ocup personal de anchetă ? Aveam să 
găsesc, în săptămânile următoare, un mijloc să fac un 
drum dus‑întors în Germania. Călă toria avea şi un alt 
scop : anticariatul şi dispariţia lui. Cu cât mă gândeam 
mai mult, cu atât mă convingeam că adresa pe care i‑o 
dădusem lui Hans era cea bună. O copiasem cu grijă 
pe o hartă mică, pe care i‑o încredinţasem puţin mai 
târziu. Pe de altă parte, mi‑era impo sibil să pun la îndo‑
ială mărturia prietenului meu, atunci când mă asigurase 
că era mai mult decât improbabil ca un negustor de 
vechituri să‑şi fi deschis dugheană în acel loc. Hans 
este un exemplu viu de rigoare germană. Era oare 
posibil să avem amândoi dreptate ? Da, în cazul în care 
am admite a treia cale, cea a misterului, a imponderabi‑
lului, a iraţionalului. Chibzuind bine, Hans avea dreptate 
în cel puţin o privinţă. Doar în jurul lui Johannes 
Brahms, alias Karl Würth, am fi putut descoperi o pistă 
capabilă să elucideze misterul. El scrisese acel text. Prin 
urmare, trebuia să descoperim natura exactă a poves‑
tirii. Încercase să scrie o nuvelă fantastică, un gen la 
modă în epoca respectivă, sau relatase o experienţă 
personală şi veridică, atât de înspăimântătoare, încât o 
tăinuise de toată lumea ? Nu voi afla decât dacă voi 
cerceta biografiile compozitorului.

Am reluat cartea de memorii a lui Florence May. În 
paginile consacrate lui Brahms, am regăsit cu plăcere 
amintirea întâlnirii cu el. Mărturisea că nu‑i dăduse 
prea multă importanţă atunci când îi fusese prezentat 
de către Clara Schumann, în salonul de la Baden‑Baden. 
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Brahms încă nu era celebru în Anglia, de unde venea 
ea, iar el n‑avea ochi decât pentru Clara Schumann, 
mai în vârstă decât amândoi. Ce am descoperit despre 
caracterul lui n‑a avut darul să mă umple de optimism 
în privinţa viitoarelor mele investigaţii : Florence May, 
aidoma celorlalţi autori care se interesaseră de Johannes 
Brahms, insista asupra timidităţii lui, asupra firii lui 
retrase. Ea recunoştea că uneori era posomorât şi că 
nu se înviora decât în timpul conversaţiilor cu gazda 
lui. De fapt, avea toate trăsăturile omului de la miază‑
noapte ; ori, mai precis, provenind din cea mai septen‑
trională regiune de coastă, Dithmarse, alcătuită din 
lande, mlaştini şi dune joase şi locuită de oameni 
marcaţi de fatalism, de resemnare şi de suspiciune moro‑
cănoasă. Asprime şi sobrietate în gesturi, tăcere, înă‑
buşire a oricărui elan afectiv – acestea erau însuşirile lor. 
Omul cu cal alb, un roman fantastic semnat de Theodor 
Storm, dezvăluise, chiar în timpul vieţii compozitoru‑
lui, esenţa acestor fiinţe hărăzite cu un fatalism mut. 
Am descoperit în observaţiile romancierului faptul că 
aceşti indivizi simţeau, în natură sau chiar în regnul 
animal, un fel de prezenţă pe care nu o puteau numi 
şi căreia nu încercau să‑i desluşească misterul. Un mister 
pe care, preciza Storm, îl suportau cu un soi de abne‑
gaţie. Iar solitudinea le era indispensabilă. Dintr‑odată, 
ipotezele lui Storm mi‑au amintit de un alt autor, tot 
neamţ, şi de un poem scris de el, Marea Nordului, care 
rezuma perfect acelaşi subiect :
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Pe ţărmul palid al mării, m‑am aşezat visător şi 
singur […] Se auzea un vuiet ciudat, o şoaptă şi‑un 
şuier, râsete şi murmure, suspine şi horcăieli, sonuri 
mângâietoare ca nişte cânturi de leagăn.

Citisem adesea poemul, dar ultimul episod din textul 
lui Karl Würth m‑a făcut să‑l înţeleg altfel, în lumina 
tulbure a insomniei lui şi a apariţiilor care‑l terorizaseră. 
„He, he“, mi‑am zis. Deci Heine evoca şi el zvonuri 
stranii, vâjâituri, foşnete. Chiar dacă din aventura lui 
Karl Würth lipseau „sonurile mângâietoare ca nişte 
cân turi de leagăn“, am revăzut, citind acele rânduri, 
ivirea fiinţelor de abur în faţa lui şi am resimţit cople‑
şitor, în aceeaşi clipă, atmosfera ciudată pe care o 
produce intru ziunea unui element fantastic.

În 1871, anul în care l‑a întâlnit pe Brahms, Florence 
May a consemnat că era un mărşăluitor straşnic şi că 
iubea pătimaş natura. „Primăvara şi vara, se trezea în 
zori, spre orele patru‑cinci  – scrie ea  – şi, după ce‑şi 
făcea singur o cană de cafea, pleca prin păduri ca să 
se bucure de încântătoarea prospeţime a dimineţii şi 
să asculte cântul păsărilor.“ Dădeam paginile cu plăcuta 
sen zaţie că citesc portretul unui prieten. Din păcate, 
nicăieri în aceste memorii nu se pomenea despre o 
călătorie în Marele Nord de unde Brahms să se fi întors 
răvăşit sau preschimbat. Mi‑am continuat cercetările 
şi i‑am descoperit călătorii în Elveţia, apoi în Germania : 
Pörtschach, Pressbaum, Wiesbaden, Mürzzuschlag, Thun, 
Bad Ischl, cu precădere ţinuturi scăldate de lacuri. Făcuse 
şi opt călătorii în Italia, unde se minunase de Veneţia, 
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Florenţa, Roma, Pisa, Genova, Milano, Siena, Orvieto 
sau Sicilia. În acest chip, sufletul lui atât de nordic 
găsise prilej de încântare şi sub alte climate, alte ceruri, 
alte anotimpuri. Pentru un om venit din Hamburg, Italia 
constituise revelaţia unui pământ unde bucuria era 
îngăduită. Îi dovedise compozitorului că armonia îşi 
avea locul ei sub cer. Brahms se îndrăgostise atât de 
tare de acel spaţiu, încât a vrut s‑o ducă acolo şi pe Clara 
Schumann. Mi‑am adus aminte de anecdota pe care un 
prieten o citase în cartea sa despre Brahms şi care îl 
descria cât se poate de bine pe marele bărbat, departe 
de orice idee de glorie deşartă : la Roma, în 1878, 
Brahms a declarat că dorise s‑o ia de soţie pe o bucă‑
tăreasă italiană care‑i căzuse cu tronc, laolaltă cu vinul 
pe care‑l servea. Aceasta a avut un răspuns care a făcut 
pe toată lumea – şi în primul rând pe Brahms – să râdă 
cu lacrimi : „Sono romana, nata al Ponte Rotto, dove sta 
il tempio di Vesta, non sposero mai un barbaro !“. (Sunt 
romană, născută la Ponte Rotto, unde se află templul 
Vestei, n‑o să mă mărit în veci cu un barbar !)

Am putut să trag o primă concluzie de pe urma 
lecturii. Dacă aventura lui Karl Würth îşi pusese pece‑
tea pe tonul operelor sale, în mod limpede Brahms nu 
săvârşise acea călătorie înainte de împlinirea vârstei de 
patruzeci de ani. În primele decenii de viaţă, compusese 
multe valsuri şi lieduri – echivalentul Cântecului celui 
mai înalt turn al lui Rimbaud – într‑o limbă fluidă şi 
exactă, arhaică şi savuroasă. Doar după vârsta de patru‑
zeci de ani Brahms va fi doar intonaţia puternică, 
falnică şi pustiită a unui suflet tainic, aflat faţă în faţă 


