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Considerat unul dintre cei mai importanţi autori de ex
presie germană de după al Doilea Război Mondial, scrii torul 
austriac THOMAS BERNHARD (1931–1989) debutează ca 
romancier în 1962. Scrie romane, proză scurtă, piese de tea
tru şi poezii, dezvoltând treptat, în proză, un stil inconfunda
bil, marcat de frazele lungi, repetitive, obsedante.

Cariera sa literară e presărată cu numeroase scandaluri, 
provocate uneori chiar de el, având legătură în general cu 
premiile pe care le primeşte în Austria şi Germania.

Fiu nelegitim al unui tată pe care nul va cunoaşte nici o
dată, trăieşte o copilărie marcată de multe schimbări de 
domiciliu şi capătă un tată vitreg la vârsta de cinci ani. Aceste 
experienţe îl vor marca profund şi le va folosi din plin în 
scrierile sale.

Extincţie este ultimul său roman, şi totodată cel mai 
amplu, publicat în 1986.
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Simt moartea cum mă strânge 
în ghearele ei. Orice aş face,
ea e prezentă pretutindeni.

Montaigne





Telegrama

După discuţia cu elevul meu Gambetti, cu care mam 
întâlnit pe 29 în Pincio, scrie Murau, FranzJosef, ca 
să stabilim datele din mai ale lecţiilor noastre, şi a 
cărui inteligenţă superioară mă uimise încă o dată la 
întoarcerea mea de la Wolfsegg, ba chiar mă entuzi
asmase întro manieră atât de reconfortantă, încât, 
cu totul împotriva obiceiului meu, de a o lua direct pe 
Via Condotti spre Piazza Minerva, din ce în ce mai 
voios la ideea că mă aflam deja la Roma, nu acasă, în 
Austria, am ajuns în apartamentul meu, trecând prin 
Via Flaminia şi Piazza del Popolo, dea lungul între
gului Corso, am primit pe la două dupăamiaza tele
grama în care mi se anunţa moartea părinţilor şi a 
fratelui meu Johannes. Părinţii şi Johannes morţi în 
accident. Caecilia, Amalia. Cu telegrama în mâini şi 
capul limpede mam dus calm spre fereastra camerei 
mele de lucru şi am privit în jos Piazza Minerva, cu 
desăvârşire goală. Îi dădusem lui Gambetti cinci cărţi 
de care eram convins căi vor fi utile şi necesare în 
săptămânile următoare şi iam recomandat să studi
eze cu cea mai mare atenţie şi, în cazul său, cu exi
genţă sporită cele cinci cărţi: Siebenkäs de Jean Paul, 
Procesul de Kafka, Amras de Thomas Bernhard, 
Portugheza de Musil, Esch sau Anarhia de Broch şi îmi 
spuneam acum, după ce deschisesem fereastra ca să 
respir mai bine, că decizia mea de ai da lui Gambetti 
tocmai aceste cinci cărţi, şi nu altele, fusese corectă, 
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fiindcă pe parcursul lecţiilor noastre vor deveni din 
ce în ce mai importante pentru el, deoarece îi dădu
sem de înţeles foarte discret că voi discuta cu el data 
viitoare despre Afinităţile elective, şi nu despre 
Lumea ca voinţă şi reprezentare. Şi astăzi fusese o 
mare plăcere să stau de vorbă cu Gambetti, după 
obositoarele şi greoaiele discuţii de la Wolfsegg cu 
familia, limitate numai şi numai la nevoile cotidiene, 
private şi elementare. Cuvintele germane atârnă de 
limba germană ca nişte greutăţi de plumb, iam spus 
lui Gambetti, şi apasă în orice caz spiritul întrun mod 
dăunător acestuia. Gândirea germană, ca şi vorbirea 
germană sunt imediat paralizate sub greutatea 
nedemnă omeneşte a acestei limbi care oprimă orice 
idee chiar înainte de a fi fost rostită; în limba germană, 
gândirea germană na putut evolua decât cu greu şi 
niciodată pe deantregul, spre deosebire de gândirea 
romană în limbile romanice, cum o dovedeşte istoria 
strădaniilor de veacuri ale germanilor. Deşi preţuiesc 
mai mult spaniola, întrucât, probabil, îmi este mai 
familiară, în dupăamiaza aceasta Gambetti mia dat 
din nou o lecţie valoroasă despre sprinteneala şi uşu
rinţa şi infinitatea italianei, care se află în acelaşi 
raport faţă de germană ca un copil de familie înstărită 
şi fericită, crescut în deplină libertate, faţă de unul 
asuprit, bătut şi astfel deformat din cea mai săracă 
familie. Cu atât mai mult, iam spus lui Gambetti, se 
cuvin apreciate înfăptuirile filosofilor şi ale scriitori
lor noştri! Fiece cuvânt, iam spus, le trage inevitabil 
gândirea în jos, fiece frază apasă orice sau încumetat 
să gândească şi apasă astfel mereu totul. De aceea, şi 
filosofia, şi tot ce compun ei sunt ca de plumb. Brusc 
iam citat lui Gambetti o frază schopenhaueriană din 
Lumea ca voinţă şi reprezentare, mai întâi în ger
mană, apoi în italiană, încercând săi demonstrez lui, 
lui Gambetti, ce greu se înclina talerul german, simu
lat de mâna mea stângă, pe când cel italian, figurat de 
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mâna mea dreaptă, se ridica repede în sus. Spre des
fătarea mea şi a lui Gambetti, am citat multe fraze 
schopenhaueriene mai întâi în germană, apoi în ita
liană, în propria mea traducere, să zicem, pentru toată 
lumea, dar mai ales pentru Gambetti, punândule în 
evidenţă pe cântarul mâinilor mele şi încetul cu înce
tul am imaginat astfel un joc pe care lam dus la extrem 
şi care sa încheiat în cele din urmă cu fraze din 
Hegel şi un aforism din Kant. Din păcate, iam spus 
lui Gambetti, cuvintele grele nu sunt cele mai impor
tante, după cum nici frazele grele nu sunt întot
deauna cele mai importante. Nu după mult timp, 
jocul ma istovit. Ajunşi în faţa hotelului Hassler, 
iam făcut lui Gambetti o scurtă relatare despre călă
toria mea la Wolfsegg, care, la sfârşit, mi sa părut 
prea amănunţită, ba chiar prea limbută. Încercasem 
să stabilesc o comparaţie între familiile noastre, con
trapunând elementul german al alor mei celui italian 
al alor săi, dar până la urmă nam făcut decât să mă 
folosesc de ai mei împotriva alor săi, deformândumi 
astfel relatarea, în loc săl luminez pe Gambetti, stin
gherindul în mod neplăcut. Gambetti e un bun ascul
tător şi are o ureche foarte fină, şcolită de mine, 
pentru procentul de adevăr şi pentru succesiunea 
logică a expunerii. Gambetti e discipolul meu şi, 
invers, eu însumi sunt discipolul lui Gambetti. Învăţ 
de la Gambetti cel puţin tot atât cât învaţă Gambetti 
de la mine. Relaţia noastră este ideală: când eu sunt 
dascălul lui Gambetti şi el elevul meu, când Gambetti 
e dascălul meu, iar eu elevul său, şi adesea se întâm
plă că amândoi nu ştim la un moment dat dacă 
Gambetti e elevul meu, iar eu profesorul, sau invers. 
Atunci sa instaurat starea noastră ideală. Oficial, eu 
sunt totdeauna profesorul lui Gambetti, iar pentru 
activitatea mea didactică sunt plătit de Gambetti, mai 
exact de tatăl înstărit al lui Gambetti. La două zile 
după înapoierea mea de la nunta surorii mele Caecilia 
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cu fabricantuldedopuridesticlădevin din Freiburg, 
bărbatul ei, acum cumnatul meu, trebuie sămi fac 
din nou geanta de voiaj, pe care o despachetasem 
abia ieri şi pe care no pusesem încă la locul ei, 
lăsândo pe fotoliul de lângă biroul meu, şi să mă 
întorc la Wolfsegg, care în ultimii ani devenise 
întradevăr pentru mine mai mult ori mai puţin dez
agreabil, mam gândit eu, privind mereu în jos, de la 
fereastra deschisă, Piazza Minerva pustie, iar de data 
asta împrejurarea nu este ridicolă şi grotescă, ci 
îngrozitoare. În loc să discut cu Gambetti despre 
Siebenkäs şi Portugheza, urma să mă pun la dispozi
ţia surorilor, care mă aşteptau la Wolfsegg, miam 
spus eu, în loc să discut cu Gambetti despre Afinităţile 
elective, va trebui să discut cu surorile mele despre 
funeraliile părinţilor şi ale fratelui şi despre moşteni
rea lor. În loc să străbat Pincio în lung şi în lat împre
ună cu Gambetti, urma să merg la primărie şi la 
cimitir şi la parohie şi să mă cert cu surorile mele 
asupra formalităţilor de înhumare. Pe când împache
tam din nou lenjeria pe care abia aseară o despache
tasem, am încercat sămi lămuresc consecinţele ce 
decurgeau în urma morţii părinţilor şi a fratelui, fără 
să ajung la un rezultat. Dar, fireşte, eram conştient de 
ceea ce reclama de la mine moartea celor trei persoane 
atât de apropiate, cel puţin pe hârtie: întreaga mea 
forţă, întreaga mea energie. Calmul cu care miam 
umplut încetîncet geanta cu lucrurile necesare călă
toriei, scrutând în acelaşi timp viitorul imediat, zgu
duit, fără îndoială, de groaznica nenorocire, sa 
tulburat mult mai târziu, după ce îmi făcusem iar 
bagajul. Întrebarea dacă îmi iubisem părinţii şi fra
tele şi pe care o alungasem numaidecât prin cuvântul 
desigur rămânea nu numai în fond, ci şi în fapt fără 
răspuns. De multă vreme nu mai aveam nici cu părin
ţii, nici cu fratele ceea ce se numeşte bune relaţii, ci 
numai şi numai relaţii încordate, iar în ultimii ani 
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numai şi numai indiferente. De multă vreme nu voiam 
să mai aud nimic despre Wolfsegg şi, în consecinţă, 
despre ei şi invers, nici ei despre mine, ăstai adevă
rul. Pornind de la acest fapt, relaţia noastră reciprocă 
era pusă pe o bază mai mult ori mai puţin necesar 
existenţială. Miam zis că acum douăzeci de ani 
părinţii nu numai că teau alungat din Wolfsegg, de 
care voiau să te lege pe viaţă, dar teau eliminat şi din 
sentimentele lor. În cei douăzeci de ani fratele na 
încetat să mă invidieze pentru plecarea mea, pentru 
independenţa mea megalomană, cum mia spuso 
odată în faţă, pentru libertatea care nu ţine seama de 
nimic, şi ma detestat. Surorile au ajuns cu suspiciu
nea lor faţă de mine şi mai departe decât este permis 
între fraţi şi surori, din momentul în care am întors 
spatele Wolfseggului şi lor implicit, urmărindumă cu 
ura lor. Ăstai adevărul. Am ridicat geanta, era, ca 
întotdeauna, prea grea, mam gândit că de fapt era 
absolut inutilă, pentru că aveam de toate la Wolfsegg. 
De ce să mai car taşca asta cu mine? Mam hotărât să 
plec la Wolfsegg fără ea şi am despachetat iarăşi lucru
rile pe care le împachetasem, aranjândule unul câte 
unul în dulap. Fireşte, ne iubim părinţii şi, fireşte, fra
ţii şi surorile, mam gândit, stând din nou la fereastră 
şi privind din nou Piazza Minerva, care era tot pustie, 
şi nu băgăm de seamă că de la un moment dat îi urâm 
împotriva voinţei noastre, dar în acelaşi mod firesc 
pentru care iam iubit mai înainte, pentru toate acele 
motive de care nam fost conştienţi decât după ani 
buni, adesea chiar după decenii. Momentul exact în 
care nu ne mai iubim părinţii, fraţii şi surorile, ci îi 
urâm nul putem preciza şi nu ne mai străduim deloc 
să descoperim acest moment, fiindcă, în fond, ne 
temem so facem. Cine îi părăseşte pe ai săi împo
triva voinţei lor şi încă întrun mod atât de nemilos 
cum am făcuto eu se poate aştepta la ura lor şi, cu 
cât iubirea lor a fost atunci mai mare, cu atât mai 
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mare este ura lor acum, când am făcut întradevăr ce 
am jurat să facem. Decenii întregi am suferit de ura 
lor, miam spus acum, dar de mulţi ani nu mai sufăr, 
mam obişnuit cu ea şi nu mă mai răneşte. Iar ura lor 
împotriva mea a suscitat inevitabil ura mea împo
triva lor. Nici ei nau mai suferit în ultimii ani din 
cauza urii mele. Îl dispreţuiau pe romanul lor, aşa 
cum eu îi dispreţuiam pe ei în calitate de wolfseggeni, 
şi, în fond, nu se gândeau absolut deloc la mine, după 
cum nici eu, în cea mai mare parte a timpului, nu mă 
gândeam absolut deloc la ei. Mă trataseră mereu ca 
pe un şarlatan şi ca pe un palavragiu, ca pe un para
zit care profită de ei şi de toată lumea. Eu naveam la 
îndemână pentru ei decât cuvântul imbecili. Moartea 
lor, fie şi întrun accident de automobil, miam zis 
eu, nu schimbă nimic. Naveam a mă teme de niciun 
sentimentalism. Nu miau tremurat mâinile la citirea 
telegramei şi niciun fior nu mia străbătut măcar o 
clipă trupul. Îl voi anunţa pe Gambetti că părinţii şi 
fratele au murit şi că trebuie să întrerup lecţiile 
câteva zile, căci nu voi rămâne la Wolfsegg mai mult 
de câteva zile; o săptămână ar fi de ajuns, chiar în 
cazul unor neprevăzute formalităţi complicate. O 
clipă mam gândit săl iau pe Gambetti cu mine, 
fiindcă mă temeam de superioritatea numerică a celor 
deacolo şi voiam să am măcar pe cineva de partea 
mea, cu care să fiu în stare să mă apăr de asaltul celor 
deacolo, cineva care sămi convină şi un partener 
întro situaţie disperată, poate fără ieşire, dar am 
renunţat de îndată la idee, deoarece voiam săl scutesc 
pe Gambetti de confruntarea cu Wolfseggul. Acolo 
ar fi văzut că tot ce iam spus în ultimii ani despre 
Wolfsegg e inofensiv faţă de adevărul şi realitatea pe 
care lear avea sub ochi, miam zis. Când îmi spu
neam săl iau pe Gambetti cu mine, când să nul iau. 
Până la urmă mam hotărât să nul iau. Cu Gambetti 
aş face, de altfel, prea mare senzaţie la Wolfsegg şi ar 
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fi, desigur, neplăcut pentru mine, miam zis. Un om 
ca Gambetti nar fi deloc înţeles de cei de la Wolfsegg. 
Chiar şi străinii absolut inofensivi sunt întâmpinaţi cu 
aversiune şi ură de cei de la Wolfsegg, ei au respins 
întotdeauna orice e străin, nicicând nau intrat în legă
tură dintrodată, cum am eu obiceiul, cu ceva sau 
cineva străin. Săl iau pe Gambetti cu mine la Wolfsegg 
însemna săl şochez cu bună ştiinţă şi, la urma urmei, 
săl lezez profund. Eu însumi abia sunt în stare să fac 
faţă Wolfseggului, necum un om şi un caracter pre
cum Gambetti. Confruntarea lui Gambetti cu 
Wolfseggul ar putea duce de fapt la o catastrofă, 
miam zis, a cărei victimă categorică nar fi nimeni 
altul decât Gambetti. Aş fi putut săl iau pe Gambetti 
mai demult la Wolfsegg, mam gândit, dar mam 
abţinut mereu din raţiune, deşi miam spus adesea 
că ar fi fost folositor nu numai pentru mine săl iau 
în călătorie pe Gambetti la Wolfsegg, ci şi pentru 
Gambetti însuşi. Relatările mele despre Wolfsegg ar 
fi căpătat astfel, datorită examinării personale a lui 
Gambetti, o autenticitate pe care nimic altceva nar 
fi echivalato. Îl cunosc de cincisprezece ani şi nu 
lam luat cu mine nici măcar o dată la Wolfsegg, 
miam spus. Poate Gambetti consideră faptul ăsta 
altfel decât mine, miam zis eu acum, din perspec
tiva, desigur neobişnuită, de a nu invita şi a nu lua cu 
sine pe cineva cu care de cincisprezece ani întreţin 
relaţii mai mult ori mai puţin apropiate, nici măcar o 
dată în cei cincisprezece ani, în acel loc care este locul 
meu de baştină. Oare de ce în aceşti cincisprezece ani 
nu iam dezvăluit lui Gambetti ascunzişurile locului 
meu natal? mam gândit. Pentru că mereu mia fost 
frică şi îmi este frică şi acum. Pentru că vreau să evit 
ca el să cunoască Wolfseggul şi astfel sămi cunoască 
originea pe de o parte, pentru că eu însumi vreau săl 
feresc de această cunoaştere care nar avea asupra lui 
decât un efect dezastruos. În cei cincisprezece ani ai 
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relaţiei noastre nam vrut niciodată săl expun pe 
Gambetti Wolfseggului. Deşi de fiecare dată miar fi 
făcut plăcere să călătoresc la Wolfsegg nu singur, ci în 
compania lui Gambetti şi sămi petrec sejurul la 
Wolfsegg împreună cu Gambetti, am refuzat mereu săl 
iau cu mine. Desigur, el ar fi venit oricând împreună cu 
mine la Wolfsegg. De altfel, se aştepta mereu la invi
taţia mea. Dar eu nu lam invitat. O înmormântare 
nu e numai o împrejurare tristă, ci una cu totul şi cu 
totul dezagreabilă, miam spus acum, nu e drept săi 
cer lui Gambetti tocmai cu acest prilej să mă înso
ţească la Wolfsegg. Îl voi anunţa că părinţii mei au 
murit, fără a avea confirmarea îi voi spune că au 
murit întrun accident de maşină împreună cu fratele 
meu, dar nui voi spune în niciun caz să mă înso
ţească. Chiar acum două săptămâni, înainte de a 
pleca la Wolfsegg la nunta surorii mele, iam vorbit 
lui Gambetti cu cea mai mare necruţare despre 
părinţii mei şi lam defăimat pe fratele meu ca pe un 
caracter mai mult ori mai puţin dubios şi ca pe un 
imbecil incorigibil. Iam descris Wolfseggul ca pe un 
refugiu al stupidităţii. Mam referit la clima groaz
nică ce a stăpânit mereu ţinutul Wolfsegg, dominând 
totul, transmiţânduse asupra oamenilor care trăiesc 
la Wolfsegg sau care, mai curând, sunt siliţi să supra
vieţuiască acolo şi care, ca şi clima, sunt de o asprime 
dea dreptul ucigătoare. Dar în acelaşi timp iam 
pomenit şi despre avantajele absolute de la Wolfsegg, 
despre zilele frumoase de toamnă, despre frigul inver
nal şi liniştea ce domneşte iarna în pădurile şi văile 
dimprejur, pe care le iubesc mai presus decât orice. Că 
acolo există o natură aspră, dar în acelaşi timp întru 
totul pură şi sublimă. De această natură cu totul pură 
şi sublimă oamenii care locuiesc acolo nau deloc 
habar, fiindcă, în stupizenia lor, nu sunt în stare so 
simtă. Dacă acolo nar exista ai mei, ci doar zidurile 
între care ei locuiesc, ar trebui să socotesc 
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Wolfseggul locul cel mai minunat, făcut anume pen
tru mine, deoarece el corespunde spiritului meu ca 
niciun altul. Dar nu pot săi suprim pe ai mei fiindcă 
aşa îmi place, îi spusesem eu. Mă aud rostind clar 
această frază, iar grozăvia pe care o conţinea acum, 
din cauza morţii efective a părinţilor şi a fratelui 
meu, ma făcut so rostesc din nou cu glas tare, stând 
tot la fereastră şi privind în jos Piazza Minerva. 
Repetând acum fraza Dar nu pot săi suprim pe ai 
mei fiindcă aşa îmi place, rostită atunci faţă de 
Gambetti cu cea mai mare aversiune faţă de cei men
ţionaţi, iar acum destul de tare şi cu un efect dea 
dreptul teatral, de parcă aş fi un actor obligat so 
declame în public, dinaintea unui auditoriu nume
ros, pe moment am atenuato. Dintrodată, nu mai 
era nimicitoare. Şi totuşi, fraza Dar nu pot săi 
suprim pe ai mei fiindcă aşa îmi place ajunsese iar 
în primplan şi mă obseda. Mă străduiam so reduc 
la tăcere, dar nu se lăsa înăbuşită. Nu numai că am 
rostito, am turuito de mai multe ori ca so ridiculi
zez, însă după încercările mele de a o atenua şi ridi
culiza a devenit şi mai ameninţătoare. Căpătase 
dintrodată o greutate pe care nicio altă frază a mea 
no avusese până atunci. Cu fraza asta nu te poţi 
pune, miam zis, cu fraza asta va trebui să trăieşti. 
Brusc, această constatare a dus la uşurarea situaţiei 
mele. Atunci am rostit fraza Dar nu pot săi suprim 
pe ai mei fiindcă aşa îmi place încă o dată, aşa cum 
o rostisem faţă de Gambetti. Acum avea aceeaşi sem
nificaţie ca atunci când o rostisem faţă de Gambetti. 
În Piazza Minerva, în afara porumbeilor, nu era nici 
ţipenie. Deodată mi sa făcut frig şi am închis fereas
tra. Mam aşezat la birou. Corespondenţa încă era pe 
birou, printre scrisori se afla una de la Eisenberg, una 
de la Spadolini, arhiepiscop şi amant al mamei, şi un 
bilet de la Maria. Invitaţiile diferitelor institute de 
cultură din Roma, precum şi alte invitaţii particulare 
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leam aruncat imediat la coş, la fel şi vreo câteva scri
sori care, la o privire foarte superficială, mi se păru
seră scrisori de ameninţare sau de solicitare de la 
oameni caremi cereau fie bani, fie explicaţii despre 
ce intenţionam de fapt prin modul meu de gândire şi 
de existenţă, referinduse la unele articole din ziare 
pe care leam publicat în ultima vreme şi care nu le 
convin, fiindcă, desigur, au fost concepute şi scrise 
împotriva tuturor acestor oameni, bineînţeles scrisori 
din Austria, redactate de oameni care mă urmăresc cu 
ura lor până la Roma. De ani buni primesc aceste scri
sori, care nu sunt absolut deloc, cum crezusem mai 
întâi, compuse de nebuni, ci întradevăr de persoane 
majore, să zicem, ireproşabile din punct de vedere 
juridic, care, din cauza publicării în diverse ziare şi 
reviste, mă ameninţă, nu numai la Frankfurt şi la 
Hamburg, ci şi la Milano şi la Roma, printre altele, cu 
persecuţia şi moartea. Oamenii ăştia spun că defăi
mez întruna Austria, că în modul cel mai neruşinat 
critic patria, că le atribui austriecilor, de câte ori am 
prilejul, o mentalitate catoliconaţionalsocialistă 
josnică şi ticăloasă, chiar dacă de fapt această men
talitate josnică şi ticăloasă nu există absolut deloc în 
Austria, cum scriu oamenii ăştia. Austria nar fi nici 
josnică, nici ticăloasă, ea a fost întotdeauna fru
moasă, scriu oamenii ăştia, iar poporul austriac este 
respectabil. Scrisorile acestea leam aruncat mereu 
imediat, la fel şi azidimineaţă. Nam păstrat decât 
scrisoarea lui Eisenberg, invitaţia colegului meu de 
studii, actual rabin al Vienei, de a ne întâlni la Veneţia, 
unde are treburi la sfârşitul lui mai, cum scrie, şi că 
intenţionează să meargă cu mine la Teatro Fenice, nu 
ca anul trecut, cum scrie, la ceva în genul Poveştii sol
datului de Stravinski, ci la Tancredo de Monteverdi. 
Bineînţeles că accept invitaţia lui Eisenberg, îi voi răs
punde imediat, miam zis, însă imediat înseamnă 
după întoarcerea mea de la Wolfsegg. Să mă plimb 
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cu Eisenberg prin Veneţia a fost întotdeauna o mare 
plăcere pentru mine, miam zis, mai ales să mă aflu 
în compania lui Eisenberg. Când vine în Italia, fie şi 
numai pentru câteva zile la Veneţia, se anunţă, mam 
gândit, mă invită întotdeauna, cum spune chiar el, la 
o plăcere artistică superioară, Tancredo la Fenice 
este una din ele, fără îndoială, mam gândit. Mi se tri
misese un exemplar din Corriere della Sera, în care 
sa publicat scurtul meu articol despre Leoš Janáček. 
Plin de speranţă am deschis ziarul, dar, în primul 
rând, articolul meu nu era plasat întrun loc prea 
bun, ceea ce ma indispus numaidecât, în al doilea 
rând, de la prima lectură în grabă, am descoperit o 
serie de greşeli de tipar impardonabile, adică tot ce 
mi se putea întâmpla mai rău. Am aruncat Corriere 
cât colo şi am recitit cemi scrisese Maria în biletul pe 
care mil vârâse în cutia poştală. Marea mea poetă 
îmi scrie că vrea să cineze cu mine sâmbătă seara, 
doar cu tine, de altfel, ar fi compus poeme noi, pen
tru tine, cum scrie ea. Marea mea poetă e dea drep
tul productivă în ultima vreme, mam gândit, şi am 
tras sertarul în care păstrasem câteva fotografii de 
familie. Am privit cu atenţie fotografia în care părin
ţii mei, în gara Victoria din Londra, tocmai urcau în 
trenul spre Dover. Le făcusem fotografia fără să ştie. 
Mă vizitaseră pe când studiam la Londra în o mie 
nouă sute şaizeci şi, după un sejur de paisprezece zile 
în Anglia, carei dusese până la Glasgow şi Bristol, 
plecaseră la Paris, unde fuseseră aşteptaţi de surorile 
mele care, la rândul lor, plecaseră de la Cannes, unde 
îl vizitaseră pe unchiul nostru Georg, la Paris, ca săi 
întâlnească pe părinţi. În o mie nouă sute şaizeci 
aveam o relaţie întrucâtva suportabilă cu părinţii mei, 
mam gândit. Dorisem să studiez în Anglia şi nu se 
opuseseră câtuşi de puţin, deoarece presupuseseră că 
după studiile în Anglia aveam să mă înapoiez la Viena 
şi în cele din urmă la Wolfsegg, ca să le împlinesc 
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dorinţa, împreună cu fratele meu, de a conduce şi 
exploata Wolfseggul. Dar încă de pe atunci navuse
sem deloc intenţia de a mă înapoia la Wolfsegg, 
întradevăr, nu plecasem de la Wolfsegg în Anglia şi 
la Londra decât cu unicul gând de a nu mă mai 
întoarce niciodată la Wolfsegg. Detestam agricultura, 
pasiunea tatălui meu şi a fratelui meu. Detestam tot 
ce avea legătură cu Wolfseggul, căci nu contase nici
când decât pentru avantajul material al familiei, pen
tru nimic altceva. La Wolfsegg, de când există şi a 
trecut în mâinile familiei mele, nu se interesaseră 
niciodată de nimic altceva decât de rentabilitate şi de 
modul în care, cu timpul, sar putea trage un profit şi 
mai mare din terenurile sale productive, adică din 
agricultură, căci şi astăzi cuprinde douăsprezece mii 
de hectare, plus minele. Naveau nimic altceva în 
minte decât exploatarea proprietăţii lor. Simulau 
întruna că urmăreau şi altceva decât interesul mate
rial, că ar fi avut înclinaţie pentru cultură, ba chiar 
pentru arte, însă realitatea fusese întotdeauna depri
mantă şi penibilă. Aveau mii de cărţi la Wolfsegg, 
care adăpostea cinci biblioteci, şi, cu o regularitate 
absurdă, cărţile erau scuturate de praf de trei sau 
patru ori pe an, dar niciodată nu citiseră cărţile din 
bibliotecile lor. Păstrau bibliotecile întro stare impe
cabilă, ca să le arate musafirilor, fără să roşească, să 
se laude în faţa acestor musafiri şi săşi etaleze ediţi
ile valoroase, dar de miile, ba chiar de zecile de mii 
de comori nu se folosiseră ei înşişi niciodată, cum ar 
fi fost firesc. Cele cinci biblioteci de la Wolfsegg, patru 
în clădirea principală, alta în anexe, fuseseră achiziţi
onate de străstrăstrăbunici, părinţii mei nu adău
gaseră nici măcar un volum. Se spune că bibliotecile 
noastre ar fi fost la fel de valoroase ca biblioteca aba
ţiei din Lambach, celebră în lumea întreagă. Tata nu 
citea nicio carte, mama se limita să răsfoiască din 
când în când vechi lucrări de ştiinţele naturii, ca să se 
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bucure de minunatele gravuri color care împodobesc 
cărţile. Surorile mele nu păşeau niciodată în biblio
teci decât ca să le arate vizitatorilor care îşi exprima
seră dorinţa de a ne vedea bibliotecile. Fotografia pe 
care leo făcusem părinţilor în gara Victoria îi înfăţi
şează la vârsta când mai călătoreau şi nu sufereau de 
nicio boală. Purtau impermeabile pe care tocmai şi le 
cumpăraseră de la Burberry, iar de braţ le atârnau 
umbrele noi, cumpărate tot de la Burberry. Continentali 
tipici, se dădeau mai englezi decât englezii şi de aceea 
făceau o impresie mai curând grotescă decât rafinată 
şi distinsă, iar la vederea fotografiei avusesem de fie
care dată chef de râs, dar acum râsul îmi trecuse. 
Mama avea gâtul prea lung, neputând fi considerat 
frumos, iar în momentul când o fotografiasem, pe 
când urca în tren, şil alungise cu câţiva centimetri în 
plus, dublând astfel efectul ridicol al fotografiei. 
Ţinuta corpului tatei era mereu a unui om care nuşi 
poate ascunde conştiinţa încărcată faţă de toată 
lumea şi de aceea se simte nefericit. În ziua în care 
lam fotografiat purta pălăria ceva mai lăsată pe 
frunte ca de obicei, ceea ce îl făcea să pară în fotografie 
mult mai stângaci decât era în realitate. De ce am păs
trat tocmai fotografia asta a părinţilor mei nu ştiu. 
Întro zi o să descopăr eu motivul, miam zis. Am pus 
fotografia pe birou şi am căutato pe cea făcută chiar 
acum doi ani, pe malul lacului Wolfgang, unde se vede 
fratele meu pe velierul lui pe care îl lasă tot anul la 
Sankt Wolfgang, întrun hangar al Fürstenbergilor. 
Bărbatul din fotografie e un om acrit, pe care la dis
trus izolarea alături de părinţi. Îmbrăcămintea sport 
ascunde doar cu greu bolile cel luaseră cu totul în stă
pânire. Zâmbetul lui e chinuit, cum se zice, iar fotogra
fia nu io putea face decât fratele său, adică eu. Când 
iam dat o copie a fotografiei, a rupto fără comenta
rii. Am pus fotografia care îl înfăţişa pe fratele meu 
alături de cea în care părinţii mei urcau la Londra în 
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trenul de Dover şi leam privit îndelung pe amân
două. Iai iubit pe oamenii aceştia tot atât cât teau 
iubit şi ei pe tine, apoi iai urât din clipa în care teau 
urât şi ei pe tine. Fireşte, nu mam gândit niciodată 
că le voi supravieţui, din contră, fusesem mereu de 
părere că întro zi eu voi fi primul care o să moară. 
Situaţia survenită acum este aceea la care nu mam 
gândit niciodată, mereu mam gândit la toate celelalte 
posibile, niciodată la asta. Îmi închipuisem adesea şi 
visasem adesea că am să mor, săi las în urma mea, 
săi las singuri fără mine, săi eliberez prin moarte de 
prezenţa mea, dar niciodată că o să fiu lăsat de ei în 
urmă. Faptul că acum ei sunt cei morţi, şi nu eu, era 
pentru mine în clipa asta nu numai total neprevăzut, 
ci dea dreptul senzaţional. Elementul senzaţional, 
ceea ce avea senzaţional acest fapt elementar mă şoca, 
şi nu faptul în sine că acum erau morţi, morţi pentru 
totdeauna. Părinţii mei, care alcătuiau întradevăr un 
cuplu întru totul neajutorat, deşi pentru mine fusese 
dintotdeauna unul demonic, se chirciseră dintrodată, 
peste noapte, în această poză grotescă şi ridicolă, pe 
care o aveam acum pe birou şi pe care o priveam cu 
cea mai mare insistenţă şi impudoare. Ca şi poza fra
telui meu. Toată viaţa teai temut de oamenii ăştia ca 
de nimic altceva, mam gândit, şi ai făcut din teama 
asta cea mai mare monstruozitate a vieţii tale, miam 
zis. De oamenii ăştia nai putut scăpa toată viaţa, deşi 
ai încercat necontenit, toate încercările tale în această 
privinţă au eşuat în cele din urmă, teai dus la Viena, 
ca să scapi de ei, la Londra, ca să scapi de ei, la Paris, 
la Ankara, la Constantinopol, în fine, la Roma, în 
zadar. Au trebuit să moară întrun accident şi să fie 
reduşi la peticul ăsta ridicol de hârtie, numit fotogra
fie, ca să nuţi mai poată face rău. Mania persecuţiei a 
luat sfârşit, miam zis. Sunt morţi. Eşti liber. La vede
rea fotografiei care îl reprezenta pe fratele meu la 
Sankt Wolfgang pe velier, pentru prima oară mia 
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fost milă de el. Arăta acum, în fotografie, şi mai comic 
decât când îl privisem mai înainte. Intransigenţa mea 
ma speriat. Şi părinţii erau comici, în fotografia care 
îi înfăţişa în gara Victoria. Acum, toţi trei păreau, în 
faţa mea, pe birou, şi mai comici decât la examinarea 
de mai înainte, nu mai mari de zece centimetri, îmbră
caţi la modă şi cu ţinuta grotescă a trupurilor ce indica 
o atitudine la fel de grotescă a spiritului. Fotografia 
înregistrează doar momentul grotesc şi comic, mam 
gândit, ea nu arată, vasăzică, persoana aşa cum a fost 
toată viaţa, fotografia e o falsificare, o disimulare, per
fidă şi perversă, orice fotografie, indiferent de cine 
este făcută, indiferent pe cine reprezintă, este o ofensă 
absolută la adresa demnităţii umane, o monstruoasă 
falsificare a naturii, o infamă barbarie. Pe de altă 
parte, găseam ambele fotografii chiar neobişnuit de 
caracteristice pentru cei surprinşi pe peliculă, pentru 
părinţi, ca şi pentru fratele meu. Iatăi, miam zis, 
sunt ca în realitate, iatăi cum erau în realitate. Aş fi 
putut să iau şi să păstrez şi alte fotografii de la 
Wolfsegg ale părinţilor şi ale fratelui meu, leam luat 
şi leam păstrat pe astea pentru că ele îi reproduc 
exact pe părinţi şi pe fratele meu în momentul în care 
au fost făcute de mine fotografiile, aşa cum erau în 
realitate părinţii mei, aşa cum era fratele meu în rea
litate. Nu aveam nici cea mai mică jenă constatândo. 
Nu întâmplător nu distrusesem tocmai aceste foto
grafii, ba chiar le luasem la Roma şi le păstrasem în 
biroul meu. Aici nu am părinţi idealizaţi, miam zis, 
aici îi am pe părinţii mei aşa cum sunt, cum erau, 
mam corectat. Îl am pe fratele meu aşa cum era. Toţi 
trei erau aşa de sfioşi, de obişnuiţi, de comici. De altfel, 
naş fi suportat în biroul meu nicio falsificare a părin
ţilor şi a fratelui. Numai imaginile reale, adevărate. 
Numai autenticul absolut, oricât ar fi de grotesc, 
poate chiar respingător. Şi chiar aceste fotografii, a 
părinţilor şi a fratelui meu, i le arătasem întro zi lui 
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Gambetti, acum un an, îmi mai amintesc unde, în cafe
neaua din Piazza del Popolo. Privise fotografiile şi nu 
făcuse niciun comentariu. Îmi amintesc doar că, 
după ce privise fotografiile, întrebase: părinţii tăi 
sunt foarte bogaţi? Iar eu îi răspunsesem: da. Mai 
ştiu că mă simţisem jenat mai ales după ce îi arăta
sem fotografiile. Nar fi trebuit săi arăţi niciodată 
tocmai aceste fotografii, miam zis atunci. Fusese o 
prostie. Existau şi există o sumedenie de fotografii 
care îi prezintă pe părinţii mei serioşi, cum se zice, însă 
nu corespund imaginii pe care miam făcuto toată 
viaţa despre ei. Şi cu fratele meu există asemenea foto
grafii serioase, dar şi ele sunt false. Lui Gambetti nu 
iaş fi arătat niciodată vreuna din aceste imagini 
false. De altfel, aproape nimic nu detest mai mult pe 
lume decât să arăt fotografii. Nu arăt niciuna şi nu las 
să mi se arate vreuna. A fost o excepţie că iam arătat 
lui Gambetti fotografia părinţilor din gara Victoria. 
Ceam urmărit prin asta? La rândul său, Gambetti 
numi arătase niciodată fotografii. Fireşte, pe părinţii 
şi pe fraţii şi surorile lui îi cunosc şi nar fi avut niciun 
rost sămi arate fotografii care îi înfăţişează, de altfel, 
nu iar fi trecut deloc prin minte ideea asta. În fond, 
detest fotografiile şi nici mie nu mia venit vreodată 
ideea să fac fotografii, cu excepţia celor de la Londra, 
de la Sankt Wolfgang şi de la Cannes, în viaţa mea 
nam avut aparat de fotografiat. Îi dispreţuiesc pe 
oamenii care sunt întruna gata să fotografieze şi toată 
ziua umblă cu aparatul atârnat de gât. Necontenit sunt 
în căutarea unui subiect şi fotografiază absolut orice, 
chiar şi lucrul cel mai absurd. Nau altceva în minte 
decât să se arate întruna pe ei înşişi şi întotdeauna în 
maniera cea mai dezagreabilă, de care, de altfel, nici 
nu sunt conştienţi. Fixează în fotografiile lor o lume 
pervers deformată, care nare nimic altceva în comun 
cu lumea reală decât această deformare perversă de 
care sau făcut vinovaţi. Fotografiatul e o manie infamă 
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de care este cuprinsă încetul cu încetul întreaga ome
nire, pentru că e nu numai îndrăgostită de deformare 
şi de perversitate, ci şi înnebunită de ea şi, întrade
văr, prin fotografiere, cu timpul ia lumea deformată 
şi perversă drept singura autentică. Cei care fotogra
fiază comit una din cele mai infame crime din câte 
pot fi comise, deoarece, în fotografiile lor, reduc natura 
întro manieră grotescperversă. În fotografiile lor, 
oamenii apar ca nişte marionete ridicole, schimono
site până la nerecunoaştere, chiar desfigurate, care se 
holbează înspăimântate la obiectivul infam, întrun 
mod idiot, respingător. A fotografia e o pasiune 
abjectă, de care sunt cuprinse toate continentele şi 
toate straturile populaţiei, o boală care a lovit întreaga 
omenire şi de care nu va mai putea fi niciodată vinde
cată. Inventatorul artei fotografice este inventatorul 
artei celei mai potrivnice omului dintre toate. Lui îi 
datorăm deformarea definitivă a naturii şi a omului 
care trăieşte în ea, în caricatura perversă a uneia şi a 
celuilalt. Nam văzut încă în nicio fotografie un om 
firesc, adică unul adevărat şi real, după cum nam 
văzut încă în nicio fotografie o natură adevărată şi 
reală. Fotografia este cea mai mare nenorocire a 
secolului al douăzecilea. Niciodată nam fost cuprins 
de un asemenea dezgust ca la privirea fotografiilor. 
Dar, miam zis acum, aşa deformaţi cum sunt părin
ţii şi fratele meu în singurele fotografii făcute de mine 
cu aparatul fratelui meu, pe măsură ce le privesc, ele 
arată deopotrivă, dincolo de perversitate şi defor
mare, şi adevărul şi realitatea celor aşazis surprinşi 
în fotografie, fiindcă pe mine nu mă preocupă foto
grafiile şi nici pe cei reprezentaţi în ele aşa cum îi 
înfăţişează fotografia în deformarea grosolană şi în 
perversitatea ei, ci cum îi văd eu. Părinţii mei în gara 
Victoria din Londra, am scris pe spatele fotografiei. 
Pe cea dea doua, care îl arată pe fratele meu la Sankt 
Wolfgang, Fratele meu navigând la Sankt Wolfgang. 
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Miam vârât mâna în sertar şi am scos o fotografie 
reprezentândule pe surorile mele Amalia şi Caecilia 
pozând în faţa vilei de la Cannes, pe care unchiul meu 
Georg, fratele tatei, şia cumpărato din banii cu care 
fratele lui, după moartea bunicilor mei, la despăgu
bit, cum se zice, odată pentru totdeauna, şi care ia 
investit atât de abil în mai multe pachete de acţiuni 
în diferite regiuni din Franţa, încât nu numai că a 
putut trăi foarte bine din ei, ci chiar şi întrun anume 
lux convenabil. El a tras, mam gândit acum, privind 
fotografia în care surorile mele îşi arătau chipurile 
mai mult ori mai puţin zeflemitoare, lozul cel mai 
bun, spre deosebire de fratele lui, tatăl meu. Unchiul 
Georg a murit acum patru ani, la fel de subit ca şi 
fratele lui, tatăl meu, dar în urma unei crize cardiace 
care la surprins în parcul vilei sale, pe când tocmai 
dorea săşi inspecteze trandafirii, ce deveniseră în 
ultima parte a vieţii sale unica lui pasiune. La treizeci 
şi cinci de ani se despărţise de Wolfsegg şi se mutase 
pe Coasta de Azur cu o mulţime de bani şi o sumede
nie de cărţi. Iubea literatura franceză şi marea şi 
fusese cu totul prins de ambele preferinţe. Mă gân
desc deseori că moştenesc mai multe de la unchiul 
meu Georg, în tot cazul mai multe decât de la tata. Şi 
eu am iubit toată viaţa literatura şi cărţile şi marea. 
Şi eu am plecat de la Wolfsegg, chiar mai tânăr decât 
el. Surorile mele Amalia şi Caecilia în faţa vilei 
unchiului Georg am scris pe fotografie. Ultima dată 
fusesem la Cannes în o mie nouă sute şaptezeci şi 
opt. Mă duceam săl văd pe unchiul Georg cel puţin 
o dată pe an. Îmi priiseră mereu câteva zile împreună 
cu el la vila lui. Spre indignarea familiei noastre, a 
făcut din intendentul lui, care la servit întotdeauna 
cu devotament şi pe care la numit mereu cu afecţi
une bunul meu Jean, legatarul său universal. Unchiul 
meu Georg a fost de mai multe ori la Roma, oraşul pe 
care, ca şi mine, îl prefera tuturor oraşelor din lume 
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şi pe care îl preţuia cel mai mult. Gambetti şi unchiul 
meu Georg sau înţeles foarte bine, au petrecut multe 
seri în aer liber în Piazza del Popolo sau, când ploua, 
la Café Greco, conversând despre tot felul de lucruri, 
mai ales despre artă, despre pictură. Unchiul meu 
Georg era un pasionat colecţionar de artă şi, după 
câte ştiu, a cheltuit mare parte din dobânzile averii 
sale ca să achziţioneze tablouri şi sculpturi de artişti 
contemporani. Cum avea gust şi un instinct cu totul 
şi cu totul desăvârşit în privinţa valorii operelor de 
artă pe care le alesese, în pasiunea lui de colecţionar, 
în curând ajunsese ca pe lângă propria avere să mai 
aibă încă una, considerabilă, care putea fi uşor evalu
ată la milioane. Artiştii necunoscuţi pe care îi încu
raja deveniseră numaidecât renumiţi, după ce, mai 
mult ori mai puţin, îi descoperise şi fiindcă le cumpă
rase operele, făcândui în egală măsură cunoscuţi. 
Unchiul meu Georg navea nicidecum dea face cu 
spiritul mercantil primitiv al familiei mele, în fond 
detesta exploatarea naturii de la ţară şi dispreţuia în 
totalitate tradiţiile vechi de secole de la Wolfsegg, fie 
că era vorba de producţia de carne şi grăsime, de piele 
şi de lemn şi de cărbune, fie de vânătoare, pe care o 
detesta mai mult decât orice, însă cu care se îndelet
niciseră, ca fiind prima din toate pasiunile posibile, 
fratele lui, tata, şi nepotul lui, adică fratele meu. Detesta 
în modul cel mai profund vânătoarea, dintre toate 
pasiunile detestabile. În timp ce părinţii lui, bunicii 
mei, se dedicaseră vânătorii, ca şi tata, fratele său, 
unchiul meu Georg, refuzase mereu să meargă la 
vânătoare. Nu mânca niciun fel de vânat, ca şi mine, 
pe când restul familiei era la vânătoare, el se închidea 
întro bibliotecă pentru a se sustrage, prin lectură 
intensă, exceselor cinegetice ale familiei, pe când ei 
împuşcau cerbi, eu stăteam în bibliotecă, baricadat 
îndărătul obloanelor lăsate, ca să nu fiu nevoit să 
aud împuşcăturile, spunea el, şi citeam Dostoievski. 
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Unchiul meu Georg iubea literatura rusă, ca şi mine, 
mai ales pe Dostoievski şi pe Lermontov, şi a spus 
adesea lucruri foarte inteligente despre aceşti scrii
tori ruşi, ia analizat de mai multe ori pe cei doi revo
luţionari Kropotkin şi Bakunin, pe care îi socotea cei 
mai mari din aşazisa literatură memorialistică, şi el e 
cel care ma iniţiat în literatura rusă, ca un cunoscă
tor perfect specializat în literatura rusă, căruia rusa 
îi era la fel de familiară ca şi franceza şi căruia eu 
însumi îi datorez dragostea mea pentru literatura 
rusă, mai târziu şi pentru cea franceză. După cum îi 
datorez, de altfel, unchiului meu Georg mare parte 
din zestrea mea spirituală. El, unchiul meu Georg, 
îmi deschisese ochii foarte devreme asupra lumii, 
atrăgândumi atenţia că mai există şi altceva în afară 
de Wolfsegg şi în afară de Austria, ceva cu mult mai 
măreţ, mai extraordinar, şi că lumea nu se compune 
doar dintro singură familie, cum se crede de obicei, 
ci din milioane de familii, nu doar dintrun singur 
loc, ci din milioane de locuri, şi nu doar dintro sin
gură seminţie, ci din multe sute şi mii de seminţii, şi 
nu doar dintrun singur ţinut, ci din sute şi mii de 
ţinuturi, care, toate şi fiecare în parte, sunt cele mai 
frumoase şi cele mai importante. Omenirea în 
ansamblu e infinită, cu toate frumuseţile şi posibili
tăţile ei, spunea unchiul meu Georg. Doar cel opac îşi 
închipuie că lumea sfârşeşte unde sfârşeşte el. 
Unchiul meu Georg nu ma iniţiat doar în literatură, 
descriindumio ca pe un paradis fără sfârşit, ci ma 
iniţiat şi în universul muzicii şi mia deschis ochii 
asupra tuturor artelor. Numai atunci când avem o 
percepţie exactă a artei, avem şi o percepţie exactă a 
naturii, spunea el. Numai atunci când folosim corect 
percepţia despre artă şi, în consecinţă, ne bucurăm 
de ea, ne putem folosi şi bucura cum se cuvine de 
natură. Cei mai mulţi oameni nu ajung niciodată la o 
percepţie despre artă, nici măcar la cea mai simplă, 
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şi, în consecinţă, nu înţeleg niciodată natura. Con
tem plarea ideală a naturii presupune o percepere ide
ală a artei, spunea el. Cei care pretind că văd natura, 
dar nu au nicio percepţie a artei, privesc natura doar 
superficial, niciodată în mod ideal, adică în toată 
grandoarea ei infinită. Omul de spirit are mai întâi 
şansa de aşi însuşi, prin intermediul naturii, o per
cepţie ideală despre artă, ca să ajungă apoi la o mani
eră ideală de contemplare a naturii, trecând prin 
această percepere ideală a artei. În călătoriile noastre 
prin Italia, unchiul meu Georg nu alerga cu mine, ca 
tata, de la o coloană la alta, de la un monument la 
altul, de la o biserică la alta, de la un Michelangelo la 
altul, niciodată nu ma condus la vreo operă de artă. 
Poate tocmai de aceea îi datorez unchiului meu 
Georg înţelegerea artei, pentru că nu ma împins, ca 
părinţii mei, de la o operă de artă celebră la alta, ci 
ma lăsat mereu în linişte cu toate operele de artă, 
na făcut niciodată altceva decât sămi atragă atenţia 
asupra faptului că ele există şi sămi spună unde se 
află, şi nu cum au procedat părinţii cu mine, bătân
dumă mereu la cap în legătură cu o coloană sau un 
zid roman ori grec. Prin faptul că, exceptândul pe 
unchiul meu Georg, ai mei miau bătut la cap încă 
din copilărie în privinţa aşanumitelor antichităţi 
vestite în lume, cu o lipsă de tact grosolană, ce le era 
proprie, miau insensibilizat complet mintea pentru 
orice formă de artă, în consecinţă nu mau apropiat 
deloc de ea, ci, dimpotrivă, mau dezgustat. Îmi trebu
iseră mulţi ani ca să pun ordine în mintea mea opaci
zată, fiindcă mio împuiaseră cu sute şi mii de opere 
de artă. Dacă din copilărie părinţii mei sar fi reţinut 
să numi împuie mintea, fără discernământ, până la 
saturaţie completă, sub influenţa unchiului meu 
Georg, mam gândit, aş fi beneficiat de un mare avan
taj. Pe scurt, a trebuit să fiu aproape cu totul distrus de 
părinţii mei, ca apoi, pe când aveam peste douăzeci 
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de ani, şi, pe cât se părea, eram pierdut fără speranţă, 
să fiu vindecat de unchiul meu Georg. Cu prudenţă şi 
precauţie. Când am înţeles ce însemna unchiul meu 
Georg pentru mine şi devenirea mea şi pentru întreaga 
mea evoluţie, era aproape prea târziu ca să mă tratez. 
Totuşi, depindea de voinţa mea ca să mă sustrag 
nenorocirii de la Wolfsegg, adică nenorocirii provo
cate mie de către părinţi, precum şi de clarviziunea 
unchiului meu Georg, căruia, la urma urmei, îi dato
rez salvarea. De a nu fi dus, ca adult, o existenţă ca ai 
mei, cu excepţia unchiului meu Georg, ci o existenţă 
contrară, ca unchiul meu Georg. Toată viaţa lor lau 
detestat pe unchiul meu Georg, în ultimele decenii 
nu sau mai ascuns deloc, cu vremea lau tratat exact 
ca pe mine, lau desconsiderat ca pe mine. Dar el nu 
depindea de consideraţia lor. Întro zi se urcase în 
tren, după ce îşi pusese ordine în finanţe, şi se oprise 
la Nisa. Acolo mai întâi dormise pe săturate vreo 
câteva săptămâni, apoi, cum a spus mereu, revigorat, 
căutase un loc prielnic pentru el. Locul avea să fie 
situat pe malul mării, întro grădină mare, în aerul 
cel mai pur, dar, pe de altă parte, cel mai potrivit 
pentru circulaţie. Cei de la Wolfsegg primiseră cu 
acreală primele lui ilustrate. Îl vedeau pe unchiul 
Georg tolănit la soare, plimbânduse pe ţărmul mării 
în tot soiul de costume de in, desigur croite pe 
măsură, la Paris, iar în visele lor care, fireşte, deveni
seră coşmaruri, cel pe care îl trataseră ca pe un pun
gaş fără căpătâi intra întotdeauna pe uşile mari ale 
băncilor din localităţile nobile de pe Coasta de Azur 
ca săşi ridice dobânzile averii ce sporea de la sine, pe 
zi ce trecea. Erau prea proşti ca să creadă doar în 
existenţa spirituală. Unchiul meu Georg ducea o exis
tenţă spirituală, cum dovedesc cele câteva sute de 
carnete cu însemnări scrise de el. Mărginirea cen
traleuropeanului care, cum sa spus, trăieşte ca să 
muncească, în loc să muncească pentru a trăi, neavând 
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de altfel nicio importanţă ce se înţelege prin muncă, 
îl călcase de timpuriu pe nervi pe unchiul meu Georg 
şi trăsese concluzii din reflecţiile sale. Nu era treaba 
lui să bată pasul pe loc. Omul trebuie săşi aerisească 
mintea, spunea el, adică săşi lase mereu, şi anume 
zilnic, mintea pătrunsă de lume. La Wolfsegg nuşi 
aerisiseră mintea niciodată şi, în consecinţă, nici nu 
le fusese pătrunsă de lume. Ţepeni şi stângaci stăteau 
pe moşia lor, de parcă de asta fuseseră făcuţi, în 
niciun alt scop, decât să vegheze ca patrimoniul să 
sporească din ce în ce mai mult, ca un cocoloş gigan
tic de proprietăţi, şi mai ales să nu se desfacă în 
bucăţi. Cu timpul, îşi însuşiseră treptat cu toţii, fără 
chiar să bage de seamă, înţepeneala şi soliditatea şi 
duritatea absolută a acestui cocoloş de proprietăţi. Se 
făcuseră una cu acest cocoloş de proprietăţi, întrun 
mod înspăimântător şi greţos, şi nuşi mai dădeau 
seama. Dar unchiul meu Georg îşi dădea seama. Nu 
dorea deloc să aibă dea face cu acest cocoloş de pro
prietăţi. Naştepta decât momentul potrivit, fără 
îndoială chiar momentul ideal, ca să se rupă de coco
loşul de proprietăţi de la Wolfsegg. Din câte ştiu, îi 
propuseseră să nuşi retragă moştenirea de la 
Wolfsegg, ci să se fi mulţumit cu o rentă cvasiasigu
rată. Clarviziunea îl protejase pe unchiul meu de o 
asemenea prostie. Oameni ca ai mei sunt cei mai lip
siţi de scrupule mai ales faţă de membrii familiei lor, 
dacă li se iveşte prilejul. La urma urmei, nu se dau 
înapoi de la nicio infamie. La adăpostul sentimente
lor creştine şi al generozităţii şi al sociabilităţii lor, nu 
erau decât nişte indivizi rapaci şi care călcau pe cada
vre, cum se zice. De la început, unchiul meu Georg nu 
sa potrivit cu planurile lor. De fapt, se temeau de el, 
fiindcă îşi dăduse repede seama cu cine are dea face. 
Îi surprinsese din copilărie comiţând orori şi, întot
deauna, curajos, le atrăsese atenţia asupra ororilor, 
le reproşase cu îndrăzneală ororile, fusese, cum se 
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zice, copilul cel mai de temut de la Wolfsegg. Clar vă
zător de la început, părea săşi fi făcut de timpuriu o 
pasiune din ai demasca pe ai săi. De mic copil îi pân
dise şi îi confruntase cu infamiile lor. Niciun copil de 
la Wolfsegg na pus atâtea întrebări, na pretins atâ
tea răspunsuri. Cât despre mine, ai mei miau arun
cat mereu în faţă că voi ajunge ca unchiul meu Georg. 
De parcă ar fi fost vorba de omul cel mai monstruos 
din toţi, îmi spuneau tot timpul: ai să ajungi ca 
unchiul tău Georg. Dar nu folosea la nimic faptul că 
mă preveneau în privinţa unchiului meu Georg, căci 
de la început nu iubisem pe nimeni altul mai mult 
decât pe unchiul Georg. Unchiul tău Georg e un mon
stru! au spus adesea. Unchiul tău Georg e un parazit! 
Unchiul tău Georg e o ruşine pentru noi! Unchiul tău 
Georg e un criminal! Lista epitetelor de groază pe 
care o aveau pregătită permanent pentru unchiul 
meu Georg nu avusese niciodată asupra mea efectul 
scontat de ei. O dată la doi ani venea de la Cannes să 
ne viziteze pentru câteva zile, rar pentru câteva săp
tămâni, şi atunci eram omul cel mai fericit din lume. 
Când unchiul Georg se afla la Wolfsegg, era perioada 
mea cea mai bună. Deodată, Wolfseggul devenea cu 
totul altul. Wolfseggul lua atunci un aer de oraş 
mare. Brusc, erau aerisite bibliotecile, cărţile plim
bate de colocolo, muzica umplea încăperile care de 
obicei nu erau decât nişte cavouri reci, întunecoase, 
cu desăvârşire tăcute. Pe neaşteptate, camerele, pe 
care în genere le găseai dezagreabile, deveneau plă
cute, intime. Vocile care de obicei se auzeau la 
Wolfsegg doar pe ton răstit sau înăbuşit, sunau deo
dată cu totul firesc. Era voie să se râdă, iar în conver
saţie să se discute cu o intensitate normală, nu numai 
când era vorba să se dea ordine personalului. De ce 
vorbiţi mereu doar în franţuzeşte în prezenţa perso
nalului? îi întreba iritat unchiul meu Georg pe pă rinţi, 
e ridicol. La astfel de remarci din partea lui, eram 
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omul cel mai fericit. De ce nu deschideţi ferestrele pe 
vremea asta superbă? întreba el. De obicei, iar în ulti
mii ani întrun mod dea dreptul deprimant, la masă 
se vorbea numai despre porci şi vite, despre care cu 
lemne şi despre preţurile mai avantajoase sau mai 
puţin avantajoase de la depozite, şi dintrodată picau 
în conversaţie nume ca Tolstoi sau Paris sau New York 
sau Napoleon sau Alfons al XIIIlea sau Menen ghini, 
Callas, Voltaire, Rousseau, Pascal, Diderot. Numi văd 
nici măcar mâncarea din farfurie, spusese unchiul 
meu Georg fără nicio jenă, iar mama ţâşnise de la 
masă şi deschisese obloanele. Ar trebui să deschizi şi 
mai larg obloanele, a spus unchiul meu Georg, ca sămi 
văd mai bine supa. Cum puteţi oare trăi tot timpul în 
semiîntunericul ăsta? întrebă el. Trăiţi chiar ca întrun 
muzeu, spuse el. Totul arată de parcă na mai fost 
folosit de ani de zile. La ce bun ţineţi veselă splendidă 
în dulapuri, dacă nu mâncaţi în ea? Argintăria voas
tră preţioasă? Îl admiram pe unchiul Georg. Cu el 
navea cum să te apuce niciun fel de plictis. Nu era, 
ca alţii, rigid şi stângaci la masă, se adresa tot timpul 
unuia din noi, ca săl întrebe sau săi spună ceva sau 
săi facă vreun compliment. Ar trebui să porţi mai 
mult albastru, îi spunea mamei, griul nuţi şade bine. 
Arăţi de parcă ai fi în doliu. Au trecut deacum cinci
sprezece ani de când a murit tata. Tu, îi spunea tată
lui meu, arăţi de parcă ai fi propriul tău slujbaş. La 
care naveam cum să nu izbucnesc în hohote de râs. 
Când se aducea mâncarea, ceea ce la noi se petrecea 
întro linişte aproape deplină, glumea cu servitoarele 
care o aduceau, iar mama suporta asta cu greu. No 
să mai dureze mult, spuse el, nesinchisinduse de 
fetele care aduceau felurile, până când nu so mai 
găsi nimeni aici ca să vă servească. Atunci o să înviaţi 
brusc. Există în aer ceva revoluţionar, zise el. Am un 
soi de fler care îmi spune că o să se întâmple ceva care 
o să vă trezească. La asemenea observaţii, tata scutura 
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din cap, iar mama îl privea în faţă fix pe unchiul meu, 
de parcă navea niciun scrupul săşi arate aversiunea. 
În ţările mediteraneene, spuse unchiul meu Georg, 
totul e complet diferit. Nu explica mai mult. Când eu, 
pe atunci pe la şaptesprezece ori optsprezece ani, am 
vrut să ştiu ce anume e altfel în ţările mediteraneene, 
decât la noi, în Europa Centrală, el a spus că o să mă 
lămurească întro zi, când le voi vizita. În ţările medi
teraneene viaţa e de o sută de ori mai preţioasă ca aici, 
spuse el. Eram, desigur, curios să aflu de ce. Cei din 
Eu ropa Centrală se poartă ca nişte marionete, nu ca 
nişte oameni, la ei totul e crispat, spuse unchiul meu 
Georg. Nu se mişcă niciodată firesc, la ei totul e rigid 
şi, la urma urmei, ridicol. Şi insuportabil. Ca şi limba 
lor, care este cea mai insuportabilă. Mă entuziasma
sem când spusese ţările mediteraneene. E un şoc, 
spuse el, să mă întorc aici. Nul deranja câtuşi de puţin 
căi tăiase auditoriului apetitul cu observaţiile lui. Şi 
ce bucătărie execrabilă! izbucni el. În Germania şi în 
Austria, ca şi în aşazisa Elveţie germană, nici nu 
există hrană, ci crăpelniţă! Bucătăria austriacă, atât 
de lăudată, nui decât o sfidare. O siluire a stomacu
lui şi a întregului trup. La Cannes miau trebuit săp
tămâni ca să mă întremez după bucătăria austriacă. 
Şi ce înseamnă o ţară fără ieşire la mare! exclamă el, 
fără săşi continue ideea. Când lua o înghiţitură de vin, 
strâmba din nas. Din câte îmi dădeam seama, avea 
ceva de reproşat şi apelor minerale austriece, care 
sunt de obicei considerate foarte bune, dar nu făcu 
niciun comentariu. Cum credeam pe atunci, se plic
tisea de moarte la Wolfsegg, fiindcă plăcerea lui cea 
mare dintotdeauna, şi anume, conversaţia incitantă, 
nu se produsese deloc acolo. Uneori se străduia, cel 
puţin în primele zile ale şederii sale, aruncând la 
masă, de pildă, mai mult ori mai puţin direct, cuvân
tul Goethe, dar ei nu se prindeau. Cu atât mai puţin 
la cuvinte precum Voltaire, Pascal, Sartre. Cum nul 



      Extincţie 41

puteau urmări, şi o simţeau necontenit, se mulţu
meau cu aversiunea faţă de el, care creştea zi de zi, iar 
în cele din urmă, spre sfârşitul şederii sale, se trans
forma întotdeauna în ură făţişă. Îi dădeau întruna de 
înţeles că ei munceau din greu, pe când el făcuse din 
trândăvia absolută şi din speculaţia asupra trândăviei 
conţinutul zilelor sale şi, pe cât se părea, al idealu lui 
său de viaţă. Ştii, mia spus întro zi, vin la Wolfsegg 
nu de dragul familiei, ci de dragul zidurilor şi al pei
sajului care îmi reamintesc de copilărie. Şi de dragul 
tău, spuse după o pauză. În testamentul lui stipulase 
că nu dorea să fie îngropat, cum au crezut ai săi şi ai 
mei, la Wolfsegg, ci la Cannes. Dorea să fie îngropat 
pe ţărmul mării. Gătiţi mai mult ori mai puţin pom
pos şi, în consecinţă, cu totul provinciali, alergaseră 
la Cannes, la înmormântarea lui, în aşteptarea unei 
averi colosale, şi, cum am arătat, după cum a repetat 
mama întruna, ca să ia cunoştinţă şi să ducă acasă cu 
ei cea mai mare deziluzie din viaţa lor. Bunul Jean, 
fiul unei familii de pescari săraci din Marsilia, moş
tenise nu mai puţin de douăzeci şi patru de milioane 
de şilingi în acţiuni şi cel puţin dublu din bunurile 
reale ale averii. Unchiul meu Georg lăsase prin testa
ment colecţia de artă muzeelor din Cannes şi Nisa. Pe 
piatra de mormânt pe care io comandase bunul Jean 
se afla doar numele său şi câteva cuvinte: cel care, la 
momentul potrivit, ia lăsat în urma lui pe barbari. 
Jean sa conformat cu stricteţe indicaţiilor unchiului 
meu Georg. Când părinţii mei, în drum spre Spania, 
sau dus la mormântul lui acum un an, sau enervat 
atât de mult, se pare, încât mama a jurat apoi că nu va 
mai merge niciodată la mormântul unchiului Georg, 
epitaful lui i se păruse o ocară enormă, iar după 
în toarcerea la Wolfsegg se vorbise necontenit numai 
despre crima cumnatului ei, unchiul meu Georg. Cu 
unchiul Georg am făcut cele mai lungi şi mai intere
sante plimbări în împrejurimile Wolfseggului, cu el 
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am mers pe jos până la Ried, în regiunea Inn întrun 
sens şi până la Gmunden în direcţia cealaltă. Întot
deauna avusese timp pentru mine. Dacă ştiu că pe 
lume mai există şi altceva decât vaci, servitori şi zile 
legale de sărbătoare, respectate cu stricteţe, lui io 
datorez. Lui îi datorez faptul că am învăţat nu numai 
să citesc şi să scriu, ci şi să gândesc şi să fantazez. E 
meritul lui că deşi preţuiesc mult banii, nui consider 
deasupra a toate şi că nu privesc omenirea, cu excep
ţia Wolfseggului, doar ca pe un rău necesar, ca ai 
mei dea lungul vieţii lor, ci ca pe un impuls care mă 
face să mă confrunt toată viaţa cu omenirea precum 
cu una din cele mai mari şi mai captivante monstru
ozităţi. Unchiul meu Georg ma făcut să înţeleg 
muzica şi literatura şi să mă apropii de compozitori 
şi de scriitori ca de nişte oameni vii, nu ca de nişte 
statui de ghips pe care să le ştergi de praf de trei sau 
patru ori pe an. Lui îi datorez faptul că am deschis 
cărţile care păreau zăvorâte pe vecie în bibliotecile 
noastre şi că am început să le citesc şi nu am renunţat 
nici până astăzi la lectura lor, că am învăţat, în fine, 
să filosofez. Unchiului meu Georg îi datorez faptul că 
nu am devenit până la urmă doar un ins implicat 
mecanic în moara economică de făcut bani de la 
Wolfsegg, ci un om care se poate socoti liber. Că nu 
mam dus numai în stupidele aşazise călătorii de ini
ţiere, cum obişnuiseră părinţii mei şi cum am călăto
rit şi eu în primii ani împreună cu părinţii mei în 
Italia şi în Germania, de pildă, în Olanda şi în Spania, 
ci miam însuşit ştiinţa de a călători ca pe una din 
cele mai mari plăceri pe care lumea le are de oferit şi 
de a mă fi bucurat de ea până azi. Datorită unchiului 
meu Georg nam cunoscut oraşe moarte, ci foarte vii, 
nam văzut populaţii moarte, ci vii, nam citit scriitori 
şi poeţi morţi, ci vii, nam ascultat muzică moartă, ci 
vie, nam văzut tablouri moarte, ci vii. El, nimeni altul, 
nu mia lipit marile nume ale istoriei ca pe nişte fade 
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abţibilduri ale unei istorii la fel de fade pe pereţii inte
riori ai creierului, ci mi lea prezentat întotdeauna ca 
pe oameni vii pe o scenă vie. Pe când părinţii mei 
miau prezentat zilnic lumea ca fiind cu totul plictisi
toare, paralizândumi creierul încetul cu încetul, o 
lume în care, în fond, nu merită să trăieşti, unchiul 
meu Georg, dimpotrivă, mia prezentat aceeaşi lume, 
întruna şi tot timpul, ca pe una foarte interesantă. 
Astfel, încă de mic copil, am avut de ales între două 
lumi, a părinţilor, pe care o simţeam totdeauna ca 
neinteresantă şi nicidecum altfel decât obositoare, şi 
a unchiului meu Georg, ce părea să se compună doar 
din aventuri extraordinare, în care niciodată nu te 
puteai plictisi şi unde aveai întradevăr chef să tră
ieşti veşnic, în care era de la sine înţeles să te gân
deşti că no să se sfârşească niciodată, ceea ce avea 
automat drept consecinţă faptul că doream să trăiesc 
veşnic în ea, adică dea pururi. Simplificând, părinţii 
mei acceptaseră mereu orice, unchiul meu Georg nu 
acceptase niciodată nimic. De la naştere, părinţii mei 
trăiseră totdeauna numai după legile prescrise de 
înaintaşii lor şi nu le venise nicicând ideea de aşi 
face întro zi legi noi, proprii, şi de a trăi după noile 
lor legi proprii, unchiul meu Georg trăise numai 
după propriile sale legi, făcute de el. Iar legile create 
de el le anula în orice clipă. Părinţii mei urmaseră 
mereu calea ce le fusese trasată şi nu le dăduse nici
când prin minte, măcar o clipă, so părăsească, un chiul 
meu Georg doar calea lui proprie. Ca să mai dau încă 
un exemplu despre contrastul în care se aflau faţă de 
unchiul meu Georg, părinţii mei detestau aşazisa 
trândăvie, fiindcă nuşi puteau închipui că un om de 
spirit nu cunoaşte deloc trândăvia, nu şio poate 
deloc permite, că un om de spirit trăieşte întro ten
siune extremă şi cu cel mai mare interes tocmai când 
se lasă în voia aşazisei trândăvii, pentru că ei nu 
ştiau deloc ce să facă efectiv cu trândăvia lor, pentru 
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că, în trândăvia lor, nu se petrecea întradevăr nimic, 
pentru că, întradevăr şi în realitate, ei nu erau în 
stare să gândească, necum să ajungă la un proces spi
ritual. Pentru un om de spirit, aşazisa trândăvie nui 
deloc posibilă. La drept vorbind, trândăvia lor era o 
trândăvie reală, căci în ei nu se petrecea nimic când 
nu făceau nimic. Însă, dimpotrivă, omul de spirit este 
cel mai activ atunci când aparent nu face nimic. Dar 
adevăraţilor trântori, cum erau părinţii mei, şi ai mei 
în general, nu le poţi explica asta. Pe de altă parte, 
aveau totuşi o bănuială despre genul de trândăvie a 
unchiului meu Georg, tocmai fiindcă aveau o bănu
ială îl urau, pentru că bănuiau că trândăvia lui era 
diferită, ba chiar cu totul opusă trândăviei lor, nu 
numai că putea deveni periculoasă, ci fusese mereu 
periculoasă. Întradevăr, trândavul, ca om de spirit, 
reprezintă, în ochii celor care înţeleg prin a nu face 
nimic chiar a nu face efectiv nimic, cea mai mare pri
mejdie şi, în consecinţă, omul cel mai periculos, 
fiindcă, în timp ce nu face nimic, nici nu se petrece 
nimic înlăuntrul lui. Îl urăsc pentru că, prin firea lor, 
nul pot dispreţui. De la patru ani, unchiul meu Georg 
se dusese singur la Haag, o localitate la nouă kilome
tri depărtare, ca să le explice unor oameni străini că 
era de la Wolfsegg, dar navea de gând să se întoarcă 
la Wolfsegg. Cei din Haag, speriaţi de copilul acesta 
ciudat, lucru de înţeles, îl aduseseră înapoi la 
Wolfsegg, la părinţi, pe micul Georg, copilul cel mai 
recalcitrant din câţi se pot imagina. Mai toată vre
mea, părinţii lui şi alte persoane care îl supravegheau 
trebuiseră, mai mult ori mai puţin, săl ţină legat ca 
pe un căţel, ca săl împiedice so şteargă. Din fragedă 
copilărie, luase hotărârea să nu rămână la Wolfsegg 
decât atât cât era absolut necesar. Bineînţeles, aştep
tam clipa, mia spus odată la Cannes, în care puteam 
întradevăr să mă eliberez de Wolfsegg fără tensiuni, 
adică odată cu toate mijloacele necesare libertăţii 
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totale. Desigur, Wolfseggul în sine e un loc minunat, 
însă din cauza alor noştri mia devenit urât. Fratele 
meu, tatăl tău, a spus el odată, e un caracter slab. 
Întradevăr, e un om drăguţ, dar nu mai e de supor
tat. Iar mama ta, cumnata mea, e o persoană rapace, 
care sa măritat cu tatăl tău numai din interes. Nu se 
ştie întradevăr de unde vine. Că odată era drăguţă, 
cum se zice, azi nu se mai vede deloc. În fond, tatăl 
tău nui lacom de bani. Ea, mama ta, a trezit în el 
lăcomia primitivă pentru bani. Dar eu nu mam înţe
les cu tatăl tău încă înainte ca el so cunoască pe 
maicăta, eram întru totul opuşi. Desigur, şi azi el e 
un om blajin, dar, să nu te superi pe mine, e un prost. 
Maicăta îl domină perfect. În plus, era un elev mai 
bun decât mine. Tot ce făcea era excelent. Dădea 
lucrările cele mai bune. El era cel iubit, nu eu. Întot
deauna avea notele cele mai bune. Dar dacă purtam 
haine la fel, eu arătam mereu mai elegant decât el. 
Nu ştiu de ce. Îţi spun însă că pe tatăl tău, fratele 
meu, lam iubit, în fond, totdeauna, a spus unchiul 
Georg. Întradevăr, ultima dată când fusese la Roma 
vorbise numai despre faptul că îl iubise pe fratele său 
ca pe nimeni altul pe lume, că lar iubi încă, dacă nu 
sar fi ivit femeia asta, mama ta, a spus el. Femeile se 
ivesc pe neaşteptate şi îl abat pe bărbatul cu care se 
căsătoresc în cele din urmă chiar împotriva voinţei 
lui de la calităţile lui bune, ba chiar de la caracterul 
lui bun, nenorocindul ori cel puţin făcând din el o 
marionetă. Maicăta a făcut din tatăl tău o marionetă. 
Doamne, a izbucnit unchiul meu Georg, cum ar fi 
evoluat tatăl tău, dacă ar fi dat peste altă femeie! Nu 
cunosc niciun om mai neînzestrat artistic decât mai
căta, a spus el. Merge la operă, dar nu pricepe absolut 
nimic din muzică. Priveşte un tablou, dar nu pricepe 
nimic din pictură. Minte, pretinzând că citeşte cărţi, 
dar nu citeşte niciuna. Cu toate acestea, la masă tu ruie 
şi sporovăie întruna, spuse el, coborând conversaţia 
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cu neroziile ei. Pe deasupra, ar trebui să ştie cum să 
faci să se înmulţească banii de la sine, nu în modul 
ăsta stupid, maladiv, pe care îl practică ea şi pe care 
şi la însuşit şi tatăl tău. Unchiul Georg făcea astfel 
aluzie la propria lui artă de a face bani şi de ai înmulţi 
continuu. Abia deţi vine să crezi că tatăl tău şi cu mine 
provenim din unul şi acelaşi neam, spunea el adesea. 
Am avut mereu multe idei, spunea el, tatăl tău na 
avut nicicând vreo idee. Am călătorit din plăcere şi 
pasiune, tatăl tău na simţit nici cea mai mică nevoie 
să călătorească, mereu a călătorit fiindcă aşa se cuve
nea, după planuri stupide alcătuite de alţii, numai 
indivizi respingători care îşi ziceau întotdeauna 
cunoscători de artă. Trebuie să mergi la Roma şi să 
vizitezi Capela Sixtină, iau spus, iar el sa urcat în 
tren şi sa dus la Roma şi a intrat în Capela Sixtină. 
Trebuie să vezi tabloul lui Giorgione care se află la 
Accademia şi se numeşte La tempesta, iau spus, iar 
el sa suit în tren şi sa dus la Veneţia şi a privit 
tabloul lui Giorgione care se numeşte La tempesta. 
Trebuie să mergi la Verona şi să vezi mormântul lui 
Romeo şi al Julietei, iau spus, iar el a mers acolo şi la 
văzut. Trebuie neapărat să vezi Acropole, iau spus, iar 
el sa dus la Atena şi a văzut Acropole. Trebuie săl 
vezi pe Rembrandt, iau spus, trebuie săl vezi pe 
Vermeer, trebuie să vezi Catedrala din Strasbourg şi 
Catedrala din Metz. A fost peste tot şi a văzut ce iau 
recomandat ei, aşazişii cunoscători de artă. Şi ce 
oameni îngrozitori erau totdeauna cei care îi reco
mandaseră toate astea, a spus unchiul Georg, capete 
micburgheze îngrozitoare cu titlu de profesor, care 
se insinuaseră pe lângă el ca să petreacă gratis câteva 
zile în frumosul nostru Wolfsegg. Aceşti indivizi în gro
zitori din Viena, pe care ia invitat mereu, profesori 
de la Universitate, istorici de artă et cetera, deoarece 
crezuse că erau oameni de cultură, indivizii aceia 
execrabili de la Salzburg şi Linz care la sfârşit de 
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săptămână infestaseră Wolfseggul cu miasma lor, 
aşazişi filosofi, savanţi, avocaţi, care se folosiseră cu 
toţii de el. Se înfiinţaseră la noi cu toată liota şi se 
ghiftuiseră în weekend, iar la masă îşi debitaseră 
neroziile lor pseudoştiinţifice. Şi apoi, medicii aceia 
greţoşi pe care el îi pune să vină de la Vöcklabruck 
sau de la Wels. Care nau făcut decât săl ruineze din 
punct de vedere intelectual. Tatăl tău avusese mereu 
părerea greşită că titlurile academice pompoase ar fi 
întrucâtva garanţia unei capacităţi intelectuale 
remarcabile. În privinţa asta mereu sa înşelat. Dea 
lungul vieţii, eu am detestat toate titlurile, ca şi pe cei 
care le poartă. Îmi sunt aşa de dezagreabili, ca nimic 
altceva. Când aud: profesor la Universitate!, mi se 
face rău. Un asemenea titlu este de cele mai multe ori 
chiar dovada unui astfel de imbecil peste măsură. Cu 
cât mai impresionant pare un astfel de titlu, cu atât 
mai mare imbecil e cel care îl poartă. Iar pe deasupra, 
nevasta lui, mama ta! Ea vine exact de acolo unde 
spiritul a fost mereu călcat în picioare. Iar în deceni
ile de când este măritată cu tatăl tău şia perfecţionat 
mult arta. Însă tatăl tău na fost nicicând un om care 
să gândească de unul singur, na fost deloc înzestrat 
cu asemenea posibilităţi. Ia admirat mereu pe alţii, 
despre care credea că gândesc, şi ia lăsat pe ei să 
gândească în locul lui. Desigur, întotdeauna a căutat 
comoditatea. Dar comoditatea na trecut pe lângă el 
fără să lase urme. El na evoluat. Îmi pare rău, a spus 
unchiul meu Georg, dar tatăl tău e un om tare prost. 
Şi chiar de un asemenea om tare prost avea nevoie 
maicăta, care a fost totdeauna vicleană. Privind ast
fel lucrurile, părinţii tăi au alcătuit mereu un cuplu 
ideal, a spus el. Îl aud şi acum foarte clar, şedeam 
afară în Piazza del Popolo, spre seară unchiul Georg 
devenise mai guraliv ca niciodată, deoarece, cu totul 
împotriva obişnuinţei sale, băuse dupăamiază mai 
multe pahare cu vin alb. Tocmai pentru că lam iubit 
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mereu şi îl mai iubesc şi astăzi pe tatăl tău, fratele 
meu, îmi îngădui să vorbesc aşa despre el, a spus 
unchiul Georg, o ştii doar. Mereu îi dorisem tatălui 
tău altă femeie decât maicăta, dar la urma urmei, 
spuse el deodată, privindumă consternat, totuşi e 
mama ta. Poate a fost o greşeală, spuse el, că ai venit 
la mine. Poate ai fi mai fericit fără mine, cine ştie. La 
asta răspunsesem nu. Locuia în Hôtel de la Ville, 
hotelul lui preferat din Piazza di Spagna, la baza scă
rii, de unde avea doar câţiva paşi până la Café Greco. 
Cel puţin o dată pe an venea la Roma, când Cannesul 
mă calcă pe nervi, spunea el de fiecare dată. O dată 
pe an Cannesul îl călca pe nervi. Parisul numi place, 
spunea adesea, Roma întotdeauna. Şi fiindcă ştiu că 
tu eşti la Roma. Întrun oraş pe carel iubeşti există 
şi un om pe carel iubeşti, spunea el. Păcat că Roma 
a devenit aşa de zgomotoasă. Dar toate oraşele au 
devenit zgomotoase. Deşi unchiul Georg nu apărea în 
fotografia care le înfăţişa pe surorile mele Amalia şi 
Caecilia în faţa vilei sale, tot timpul cât am privit 
fotografia nu mă gândisem, mai mult ori mai puţin, 
decât la el. Mă preocupase. Datorită lui încercasem 
să mă sustrag telegramei de la Wolfsegg, căreia nui 
putusem încă evalua întreaga grozăvie. Părinţii 
morţi, morţi definitiv, fratele meu Johannes, mort. 
Încă nu eram în stare să înfrunt acest fapt şi conse
cinţele sale. Lam amânat. În aceste ceasuri, unchiul 
meu Georg miar fi fost cel mai bun sprijin. Dar nu 
aveam niciunul. Numi permiteam să mă gândesc la 
ce mă aştepta acum. Am pus pe birou cele trei foto
grafii una peste alta în aşa fel încât, deşi el nu apărea, 
fiindcă fotografia le înfăţişa la Cannes doar pe cele 
două surori ale mele, unchiul meu Georg să se afle 
deasupra şi, în consecinţă, deasupra părinţilor mei, 
aşadar primul în ordine, iar dedesubtul părinţilor 
mei pe fratele meu Johannes. Dintro lovitură, toţi 
erau acum morţi. Ce ia legat între ei şi pe ei cu mine? 
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Mam întrebat. În Hôtel de la Ville, unde locuia bine
înţeles întruna din cele mai bune şi mai frumoase 
camere, unchiul mia spus întro zi că ar trebui săşi 
iubească familia, deşi este silit so urască. Exact cu 
aceste cuvinte caracterizase relaţia lui cu ai săi şi ai 
mei. Pe fratele lui, tatăl meu, îl iubea şi îl dispreţuia 
în acelaşi timp. Pe cumnata lui, mama mea, o ura în 
calitate de cumnată, dar o respecta ca pe mama mea 
şi a fratelui meu Johannes. Vor ajunge la adânci bătrâ
neţi, a spus odată, oamenii ăştia vor ajunge la adânci 
bătrâneţi, în zecile de ani stupiditatea îi înfăşoară 
întro platoşă protectoare, ei nu cad dintrodată, ca 
unii din noi. Se înşelase. Au boli pe viaţă, care leo 
prelungesc, în loc să leo scurteze, oricât de supără
toare ar fi, dar nu boli mortale care să apară pe neaş
teptate şi săl omoare pe om. Interesele nui istovesc, 
patimile nui fac să înnebunească, fiindcă nu le au. 
Calmul, şi în cele din urmă indiferenţa le reglează 
zilnic digestia, încât pot conta pe o vârstă înaintată. 
În fond, nimic nui atrage pe lume şi nimic pe lume 
nui respinge. Şi mai ales nu merg cu nimic aşa de 
departe încât săi extenueze câtuşi de puţin. În clipa 
în care şiau dat seama că eram printre ei un element 
supărător, a spus unchiul meu Georg, mau exclus 
din comunitatea lor, mai întâi în secret, apoi pe faţă. 
În fond, până la urmă ar fi plătit oricât, chiar şi preţul 
cel mai ridicat, numai să scape de mine. Cu totul 
firesc, preluasem la Wolfsegg o funcţie pe care ei no 
puteau accepta, eu eram cel care le arăta necontenit 
greşelile, căruia nui scăpa niciuna din slăbiciunile 
lor de caracter, care, cu orice prilej, le dezvăluia slă
biciunile. Ce uimiţi au fost în ziua în care leam atras 
atenţia că nu mai deschiseseră bibliotecile noastre de 
o jumătate de an şi că ceream acces la biblioteci. 
Când spuneam bibliotecile noastre, oamenii se mirau 
întotdeauna, căci toţi ceilalţi ar fi putut spune, în 
cazul cel mai bun, biblioteca noastră, fiindcă aveau 
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doar o bibliotecă, noi aveam cinci, dar cu cele cinci 
biblioteci ale noastre rămăsesem de ruşine în dome
niul intelectual, spuse unchiul meu Georg, faţă de cei 
care aveau numai o singură bibliotecă. Unul din 
străstrăstrăbunicii noştri înfiinţase cele cinci bibli
oteci, de care şi eu am fost mândru toată viaţa, cu 
siguranţă nu fusese un nebun, cum se spusese mereu 
la Wolfsegg, un nebun întru spirit, care dorea şi putea 
să şi le permită, în loc să amenajeze în clădirile noas
tre pretutindeni saloane servind doar la propagarea 
plictisului şi a stupidităţii, a instalat biblioteci, cu cea 
mai mare înţelegere pentru literatură. Întro zi, spuse 
unchiul meu Georg, am pătruns aşa zicând prin efrac
ţie în bibliotecile adormite, ceea ce nu miau iertat 
toată viaţa. Dar după plecarea mea de la Wolfsegg, au 
încuiat din nou bibliotecile şi, vreme de câţiva ani, 
chiar nau mai intrat în ele, până când sa răspândit 
vestea că ele există şi au trebuit să le arate curioşilor, 
ca să nuşi piardă obrazul. La Wolfsegg nu sau folosit 
de nimic, până când, deodată, am folosit eu totul. 
Mam aşezat pe fotoliile pe care nimeni nu se aşezase 
de decenii, am deschis uşile dulapurilor pe care 
nimeni nu le deschisese de decenii, am băut din 
pahare din care nimeni nu băuse de decenii. Ba chiar 
am umblat pe coridoare pe care nimeni nu umblase 
de decenii. De la început am fost curiosul de care 
aveau să se teamă cu toţii, spuse unchiul Georg. 
Începusem să răsfoiesc prin hârtiile noastre vechi de 
secole, care erau depozitate în cutii mari din pod, de 
a căror existenţă ştiuseră, dar pe care nu le priviseră 
niciodată îndeaproape. Se temeau de descoperiri 
neplăcute. Pe mine, spuse unchiul Georg, ma intere
sat mereu totul şi, bineînţeles, originile noastre mă 
interesau cel mai mult. Mă interesa istoria, dar nu 
cum se interesau ei de istoria noastră, să zicem 
numai pentru sutele sau miile de pagini glorioase 
îngrămădite una peste alta, ci în ansamblu. Ceea ce 



      Extincţie 51

ei nu îndrăzniseră niciodată, să arunce o privire şi să 
plonjeze în adâncurile înspăimântătoare ale istoriei 
lor, cutezasem eu. Asta ia întărâtat împotriva mea. 
Georg ăsta devenise în cele din urmă la Wolfsegg un 
cuvânt de groază pentru ei toţi, spuse unchiul meu. 
Se temeau ca nu cumva copilul care eram să nui 
domine, nu invers. Părinţii mei, bunicii tăi, spuse el, 
au vrut să mă lege cu lanţuri de Wolfsegg şi miau 
vârât un căluş în gură. Tocmai asta nar fi trebuit so 
facă niciodată. Iar părinţii tăi nau învăţat nimic din 
eşecul părinţilor mei, adică al bunicilor tăi, dimpo
trivă, au avut metode şi mai nefericite de a se purta 
cu tine. Dar, pe de altă parte, spuse el, ce ai fi ajuns 
dacă nu sar fi purtat cu tine cum sau purtat? 
Întrebarea nu cerea răspuns, răspunsul venea de la 
sine. Când mă uit la tine, spuse unchiul meu Georg, 
mă văd în fond totdeauna pe mine. Ai urmat exact 
aceeaşi evoluţie. Teai despărţit de ei, iai evitat, leai 
întors spatele, ai scăpat de ei la momentul potrivit. 
Cum nu mau iertat pe mine, nu te iartă nici pe tine. 
Doamne, ce înseamnă Cannes pentru mine, înseamnă 
Roma pentru tine. Aşa putem face faţă Wolfseggului, 
de la distanţă. Când mă gândesc la serile acelea 
încremenite cu ai mei, când cele mai strălucite replici 
se iroseau în aer chiar în clipa în care erau rostite! 
Nimic din ce spui nu e înţeles. Nimic din ce sugerezi 
nu este deloc luat în seamă. Când tatăl tău citeşte un 
ziar, acela este Oberösterreichische Landwirtschafts
zeitung, când citeşte o carte, aceea este Bilanzbuch. 
Şi apoi se duc la teatru la Linz să vadă o comedie mize
rabilă, şi nu le e ruşine, şi se duc la acele concerte ridi
cole în aşanumita Brucknerhaus, unde domină la 
maximă intensitate sonoră notele false. Oamenii 
ăştia, mă refer la părinţii tăi, spuse el, nu numai că 
şiau luat abonament la teatru sau la concert, ci îşi 
trăiesc viaţa pe abonament, îşi duc viaţa de toate zilele 
ca la teatru, întro comedie mizerabilă, şi nu le e 
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ruşine săşi ducă viaţa ca întrun concert detestabil 
în care domină doar notele false, şi o duc pentru că 
aşa se cade, nu pentru că aşa au vrut, pentru că este 
pasiunea lor, viaţa lor, nu: pentru că a fost luată cu 
abonament de părinţii lor. Şi aşa cum la teatru apla
udă la pasajele nepotrivite în contratimp, aplaudă în 
contratimp şi în viaţa lor şi jubilează neîncetat ca la 
concert în viaţa lor, în care nu există niciun motiv de 
jubilaţie, şi chipurile lor arogante se strâmbă deza
greabil, când ar trebui să râdă din inimă. Şi aşa cum 
piesele la care asistă pe abonament sunt o catastrofă, de 
nivelul cel mai jos, şi viaţa lor e o catastrofă, de nive lul 
cel mai jos. Pe de altă parte, spuse el, în cetîncet ar 
trebui să ne fie indiferent ce fac, ce au făcut din exis
tenţa lor nu ne priveşte. Şi cine spune că noi am mers 
pe drumul cel bun? Nici noi nu suntem cei mai feri
ciţi. Şi mereu am fost numai în căutarea idealului, 
fără săl găsim. Fapt este că noi toţi am căutat o cale 
de a ne apropia, şi cu toate acestea neam îndepărtat 
şi mai mult unii de alţii, cu cât mai mari au fost încer
cările noastre de a ne apropia din nou, cu atât mai 
mult neam îndepărtat unii de alţii. În acest sens, 
încercările noastre, spuse el, au sfârşit mereu în amă
răciune. Nam renunţat niciodată la încercările noas
tre decât pentru că altfel reproşurile near fi sufocat, 
spuse el. Eroarea noastră este aceea de a nu ne fi 
resemnat niciodată că pe noi Wolfseggul nu ne mai 
priveşte, e Wolfseggul lor, spuse el, nu Wolfseggul 
nostru. Am vrut mereu să le impunem şi săi con
strângem la un Wolfsegg care e Wolfseggul nostru, 
nu al lor, în loc săi lăsăm în pace. Neam amestecat 
mereu în Wolfseggul lor, când am fi făcut mai bine 
să nu ne amestecăm. Neau plătit partea, ar fi trebuit 
să ne declarăm mulţumiţi o dată pentru totdeauna. 
Nu mai avem niciun drept asupra Wolfseggului, spuse 
el. Am privit cu atenţie fotografia în care surorile 
mele aveau cam douăzeci şi doi sau douăzeci şi trei 
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de ani. Chipurile lor zeflemitoare se răzbunaseră pe 
ele, mam gândit. Au rămas singure, nau avut pute
rea de a se rupe de Wolfsegg. Chipurile lor zeflemi
toare erau singura lor armă împotriva mediului lor, 
a părinţilor lor, de care nu puteau scăpa şi de care şi 
bărbaţii pe care îi doreau se speriaseră. Surorile mele 
nu erau frumoase, nau fost niciodată, nici măcar o 
clipă, mam gândit. Şi nu erau nici măcar intere
sante. Nau evoluat, au rămas ţărăncuţele proaste de 
odinioară. Doar cu vreo douăzeci de ani în plus, chi
purile lor zeflemitoare nu mai arată proaspete, ci 
crispate de nenumăratele riduri de amărăciune. Sunt 
aproape urâte. Poate Caecilia e mai drăguţă decât 
Amalia. La rapacitatea moştenită de la mama lor sa 
adăugat şi amărăciunea. La început, amândouă 
aveau simţ muzical, iar unchiul meu Georg încercase 
să facă din ele nişte muziciene, încercare jalnică, sor
tită eşecului. Le lipsea perseverenţa şi, de altfel, nu 
acordau nicio importanţă muzicii, de aceea, bineîn
ţeles, muzicalitatea lor sa irosit, nu mai era de ajuns 
decât pentru un rol secundar în corul bisericii. De la 
patru, cinci ani fuseseră împopoţonate de mama lor 
în mereu aceleaşi costume dirndl1, de aceeaşi croială 
şi din acelaşi material imprimat, în care, cu timpul, 
aveau să se ofilească. Amândouă sunt bolnăvicioase, 
dar e o stare maladivă moştenită de la mama lor, care 
indică viaţă lungă. Tuşesc întruna, nu mi le amintesc 
altfel la Wolfsegg, când tuşesc de sus în jos, când de 
jos în sus, însă nui o tuse de luat în serios, nu e mor
tală, e ca şi cum tusea ar fi unica lor pasiune, distrac
ţia lor cea mai comodă pe viaţă. Sar zice că talentul 
lor muzical sa refugiat în tusea asta. Şi în societate 
tuşesc mereu. Nau nimic de spus, dar tuşesc necon
tenit. Fiecare din ele poartă în jurul gâtului un lanţ de 
argint moştenit de la bunica noastră, iar când sunt 

1 Costum regional austriac.
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întrebate ce reprezintă, primul cuvânt pe care îl spun 
este catolic. Amândouă au fost trimise la cursuri de 
menaj la Bad Ischl, fiindcă se credea că acolo vor 
învăţa bucătăria imperială, dar niciuna din ele na 
învăţat să gătească la Bad Ischl, gătesc mai prost decât 
mama care, atunci când bucătăreasa e în concediu la 
Aschau an der Donau, îşi dă în petic. Supa de cartofi 
e singurul fel pe care mama ştie săl gătească bine. 
Însă niciunuia din noi nui place supa de cartofi. Doar 
tata o mănâncă, cel puţin aşa pretinde, cu plăcere. 
Surorile mele erau întotdeauna bine crescute, ceea ce 
nu schimbă nimic din faptul că mereu erau şi cele 
mai viclene din câte se pot închipui. Când una lua o 
carte în mână, cealaltă, dintro lovitură, o făcea să 
cadă. Nu le vedeai niciodată singure, ci mereu împre
ună. Între ele era un an diferenţă, dar se purtau ca 
nişte gemene. Când spun că leam iubit mereu, nu 
înseamnă că nu leam şi urât mereu la fel de mult. 
Când am crescut mari, bineînţeles că leam urât mai 
mult decât leam iubit, probabil, cred acum, că nu mia 
rămas decât ura. Mereu leam dezamăgit. Din câte ştiu, 
îşi defăimaseră mereu fratele, mai ales în societate, 
când, după cum presupuneau, lucrul ăsta avea să 
aibă efect dezastruos pentru mine. Ce nau născocit 
ele despre mine, ca să mă discrediteze! Oamenii proşti 
au întotdeauna o influenţă cu mult mai dezastruoasă 
decât ceilalţi, cred. Leam iubit mereu nu înseamnă 
că nu leam şi blestemat mereu. De la început, mama 
lor lea legat de ea şi nu lea mai dat drumul. Naveau 
voie să călătorească, naveau voie să meargă la niciun 
bal, trebuiau, chiar când împliniseră douăzeci de ani, 
să ceară voie dacă doreau să se ducă la târgul de joi. 
Nu primeau niciodată decât exact atâţia bani de buzu
nar încât capriciile lor să nu le ducă prea departe, de 
obicei le ajungeau doar pentru ceva de băut şi o bucată 
de pâine. Din principiu, pantofii lor erau făcuţi pe 
măsură numai de cizmarul din Schwanenstadt, de 
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care fuseseră făcuţi şi pantofii bunicilor noştri, de aceea 
erau întotdeauna demodaţi şi de aceea, cu timpul, suro
rile mele căpătaseră un mers cam şleampăt, pe care şi 
mai târziu, când au avut ocazia săşi comande pantofi 
la Viena, îl păstraseră. Nu pot spune care din ele e mai 
inteligentă. Nu pot spune că Caecilia are mai mult gust 
decât Amalia. Nu pot spune că Caecilia e mai instruită 
decât Amalia. Glasurile le sunt aşa de asemănătoare, 
încât e greu de recunoscut care din ele a strigat, când 
una strigă. Cum din principiu apar totdeauna împre
ună şi niciuna din ele na simţit nevoia, parese, să se 
despartă de cealaltă, multă vreme nau găsit niciun 
bărbat potrivit. Ba chiar cred că nici nu sau gândit 
vreodată la măritiş, până când Caecilia a făcut anul 
trecut o călătorie în Pădurea Neagră. La Titisee, unde 
trăieşte bătrâna noastră mătuşă. Acolo la cunoscut 
pe fabricantuldedopuridesticlădevin. Caecilia 
sa măritat, atrăgânduşi astfel ura surorii sale 
Amalia. Amalia a plecat din clădirea principală şi sa 
mutat în casa grădinarilor. Până la vestea morţii. Cum 
latura ei teatrală este mult mai pronunţată decât a 
surorii ei, cu siguranţă sa năpustit afară urlând din 
casa grădinarilor, alergând în clădirea principală, 
cred. Dar, bineînţeles, nu pot să ştiu cum sau petre
cut lucrurile în realitate. Probabil că în momentul 
accidentului soţul Caeciliei se afla încă la Wolfsegg, 
fiindcă navea de gând să se întoarcă decât peste pai
sprezece zile în Pădurea Neagră şi la Freiburg, am 
crezut eu. Se pare că mătuşa noastră de la Titisee a 
patronat, cum se zice, căsătoria Caeciliei. E tipic fap
tul că Caecilia îşi închipuia că poate să rămână la 
Wolfsegg chiar şi după nuntă. Ce greu io fi venit 
mamei so convingă să plece cu soţul ei la Freiburg, 
când mama jurase în taină că no so lase pe niciuna 
din surori să părăsească vreodată Wolfseggul, fiindcă 
toată viaţa se temuse de singurătate. Ambele fiice 
urmau să rămână împreună cu ea la Wolfsegg, ca să 
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no piardă, cum se gândea, cine ştie când, pe vreuna 
din ele, ca să nu rămână astfel complet singură. Mama 
noastră privise mereu în perspectivă şi mai ales întot
deauna în prima linie şi luase în seamă tot ce avea în 
legătură cu propriul ei viitor. Dintotdeauna avusese 
în vedere pierderea soţului ei, tatăl meu, atunci îmi 
rămân fiicele, în caz că, întro zi, ambii fii nu vor 
mai fi la Wolfsegg. Era ideea ei, pe care o dusese şi 
mai departe: dacă pleacă una din fiice, o am pe cea
laltă. Era supărată pe Caecilia şi o lăsă să observe 
acest lucru în toate acele zile de nuntă, dar se feri, 
abilă cum este, nu, cum era, săşi arate făţiş mânia şi 
ura subită faţă de transfugă, dimpotrivă, simula cu 
orice ocazie ce mult se bucură de fericita legătură, 
cum se exprima în orice moment. Abia acum era 
mama fericită, cum a vrut să fie dintotdeauna, spunea 
ea, însă pentru cine ştia era întradevăr dezgustător. 
În plus, se lăsase fotografiată de ginerele ei peste tot, 
în toate colţurile la Wolfsegg, ea, care niciodată nu 
îngăduise să fie fotografiată de un străin în toate pozi
ţiile ridicole posibile, ba chiar jenante, cred eu, şi în 
fiece moment îl îmbrăţişa pe ginere şi cerea unuia 
sau altuia dintre cei de faţă săi fotografieze îmbrăţi
şaţi. Talentul ei de actriţă atinsese la această nuntă, 
fără îndoială, cele mai înalte culmi. Şi chiar din Pădurea 
Neagră! exclama ea. Mia plăcut mereu Freiburgul. Şi 
Titisee! Prostul ei gust navea margini. În taină, nuşi 
dorea nimic mai fierbinte decât desfacerea rapidă a 
legăturii Caeciliei cu mai mult ori mai puţin neînde
mânaticul ei soţ, care probabil nici nu ştia prea bine 
cum ajunsese aici, nare importanţă. Nu fusese nici
odată prea subtilă în modul de a gândi. Se prea poate, 
cred, ca mătuşa noastră de la Titisee să se fi răzbunat 
pe mama, măritândo pe nepoata Caecilia cu fabri
cantuldedopuridesticlădevin, căci nui nimic mai 
clar decât faptul că mătuşa noastră de la Titisee e răs
punzătoare de căsătoria asta grotescă. No putuse 


