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Capitolul 1

Schimonositorul din Beaune

Cel mai teribil schimonositor din întreaga 
viaţă l-am văzut în Beaune. Un turist, crezând că 
îi vom împărtăși autoiluzionarea și că ne consi‑
deram nomazi ai modernităţii doar întrucât călă‑
toream pe cont propriu și nu printr-o ofertă all 
inclusive a unei agenţii de voiaj, ne avertizase că 
locul e invadat de turiști. Ura turistului faţă de 
turiști se aseamănă cu cea a provincialului faţă de 
provinciali, dă naștere la curioase proiecte autoi‑
dentitare, cel al aventurierului cu carte de credit 
fiind unul dintre cele mai aparte. Îl întâlnești peste 
tot, în deșert și în creierii munţilor se îmbulzește 
în căutarea aventurii, iar șleahta lui obișnuiește să 
dea buzna în insule îndepărtate din Pacific, doar 
de el cunoscute. Nu plănuiam să înnoptăm în 
Beaune, un loc asaltat de turiști. Însă după ce am 
vizitat renumitul Hôtel-Dieu ne-am apucat totuși 
să căutăm cazare în acest mare oraș mic.

Conform propriilor lui spuse, atunci când au 
construit Hôtel-Dieu în 1443, intenţia cancelarului 
burgund Nicolas Rolin și a consoartei sale, Guigon 
de Salins, nu a fost alta decât cea de a-și salva sufle‑
tele pentru eternitate printr-o lucrare caritabilă. 
Mai bine de șase sute de ani, Hôtel-Dieu, edificiu 
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extrem de spaţios, supradimensionat, a servit 
drept spital pentru săraci, care aveau parte aici de 
tratament medical și asistenţă religioasă. Salonul 
gotic are o lungime de 50 de metri și o lăţime de 
14 metri, paturile de unde bolnavii puteau privi 
capela și altarul care închid partea frontală a 
încăperii aflându-se pe lungime, de-o parte și de 
cealaltă. Astfel, aceștia nu erau nevoiţi să se dea jos 
din pat pentru a asista la slujbă.

Un somptuos arc ogival reprezintă cupola 
salonului. Aspectul cel mai interesant al elegan‑
tului plafon este reprezentat de grinzile trans‑
versale din lemn, care par a se înălţa din gâtlejul 
unor dragoni și sunt decorate cu feţe executând 
grimase comice, cărora le sunt opuse de cealaltă 
parte capete grotești de animal. Modelele feţelor 
au fost cetăţeni cunoscuţi ai Beaune-ului, în timp 
ce capetele de animal, fiecare subordonat unuia 
dintre chipurile cetăţenilor rânjind prostește, 
trebuiau să trădeze ceva despre caracterul celor 
care fuseseră imortalizaţi în depravarea lor. Ne-am 
minunat cu privire la funcţionalitatea inteligentă 
prin care salonul bolnavilor fusese echipat în mod 
corespunzător scopului său medical, la forţa spiri‑
tuală pe care o evocă, îndreptat fiind spre altar; 
dar cel mai tare ne-am minunat să găsim într-o 
construcţie menită a avea două scopuri la fel de 
serioase – vindecarea trupului și mântuirea sufle‑
tului – nerozii precum cele exprimate pe bolta de 
lemn de deasupra bolnavilor, ironii îndoit adre‑
sate înstăriţilor din Beaune, care contribuiseră la 



7

În pădurea de metropole

înzestrarea și întreţinerea spitalului: sub forma 
feţelor nătânge, de care să râzi și pe care să le 
ridiculizezi, și sub forma capetelor de animal, 
expunându-și avariţia, lăcomia, limitarea și 
răutatea.

Sub această cupolă l-am zărit întâia oară. Își 
îndreptase privirea în sus, fără să bănuiască că 
avea ceva de descoperit acolo, poate chiar pe el 
însuși. Mergea în alai, căci în Hôtel-Dieu toată 
lumea trebuie să meargă în alai. Îi urma pe ceilalţi, 
iar eu îl urmam la rândul meu, din salonul bolna‑
vilor în curtea de onoare, de unde puteam vedea 
cel mai bine construcţia cu multe ramificaţii, 
ţiglele colorate de pe acoperiș, lucarnele împodo‑
bite cu gravuri, plăcile de ardezie. La o margine 
a ei se afla o fântână cu decoraţii sofisticate din 
fier forjat. L-am urmat, el îi urma pe ceilalţi, din 
curtea de onoare în mica sală Saint-Hugues, în 
care odinioară erau cazaţi bolnavii și bătrânii care 
aveau nevoie de o îngrijire mai de durată, de acolo 
în sala Saint-Nicolas, unde bolnavii fără șanse de 
supravieţuire și muribunzii își așteptau sfârșitul, 
am fost împreună în farmacie, în bucătărie, în 
spaţiile în care erau expuse instrumentele de zi cu 
zi ale unor vremuri de mult trecute.

Era cam de aceeași vârstă cu mine, sportiv, 
cu faţa ascuţită, cu părul tuns scurt și cu o ţăcălie 
stranie, o dâră subţire și albă prelingându-se de la 
buza inferioară până la bărbie, ca o incizie dure‑
roasă. Părea atent, îi arătă unei femei de lângă el, 
cu braţul întins, ceva la faţadă, se strâmbă apoi 
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a durere pentru niște copii îngroziţi în faţa unei 
foarfeci pentru amputări, o piesă de expoziţie din 
secolul al XVIII-lea, apoi se alătură unui grup de 
bărbaţi care își aprinseseră ţigările în curte.

Seara l-am văzut din nou. După ce am părăsit 
Hôtel-Dieu, ne-am plimbat prin oraș și am ieșit în 
afara cercului pe care vechile ziduri, conservate 
practic complet, îl descriu în jurul centrului. Place 
Madeleine are forma unui patrulater mărginit de 
platani: acolo am găsit Auberge Bourguignonne, 
un mic hotel cu restaurant, dincolo de un zid neten‑
cuit ce lăsa să se întrevadă mii de pietre deschise 
la culoare. Când am intrat în sala de mese, puţin 
după ora opt, am găsit-o aproape plină. După 
obiceiul francez, mesele erau foarte apropiate una 
de cealaltă, doar un spaţiu foarte îngust marcând 
limita dintre ele. Cine se așază nu îi salută pe cei 
care stau la masa de lângă, nu aude ce vorbesc cei 
care stau la nici jumătate de metru distanţă, nu s-ar 
băga niciodată peste ei, în discuţie, în treaba lor, 
așa cum nici ei nu îl aud, văzându-și indiferenţi de 
ale lor, orice ar face el la masa lui. Pe acest acord 
se bazează cultura restaurantelor franţuzești, a 
bistrourilor pline ochi de mese și scaune, care nu 
sunt totuși un loc al intimităţii.

Bărbatul cu barbișon ascuţit era unica persoană 
din restaurant care mânca singură. Am observat 
acest lucru până să luăm și noi loc și știam deja în 
mod automat ce înseamnă, încă înainte de a îmi 
imagina toate groaznicele posibilităţi ce decurgeau 
de aici. Stătea poate la câţiva metri de mine, în 
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diagonală, pe partea stângă, astfel că dacă priveam 
dincolo de umărul drept al soţiei mele, îi vedeam 
chipul, pe care se desfășura o mișcare continuă și 
unde erau reprezentate cele mai diferite emoţii, 
foarte greu de interpretat. Atunci când am început 
să mâncăm aperitivele, el se afla deja la felul prin‑
cipal, fiind însă mai preocupat să găsească pe cineva 
care l-ar fi putut elibera de corvoada mâncatului de 
unul singur. Meseanul singur nu cunoștea graniţa 
simbolică care trebuie păstrată într-un restaurant 
de acest gen, credea că poate înţelege apropierea 
spaţială drept o invitaţie la camaraderie. Mai întâi 
a încercat cu perechea care se afla la stânga sa, în 
mod evident localnici din Beaune, aceștia arătând 
puţină aplecare înspre a învăţa noi obiceiuri de la 
un străin. Au reacţionat neprietenos la tentativa sa 
de a intra în discuţie cu ei cu privire la felurile de 
mâncare aduse, au răspuns în doar câteva cuvinte 
și nu au lăsat să li se strice cheful, stând lângă el 
fără a-l băga în seamă. După cum am dedus treptat, 
bărbatul era originar din Olanda, franceza sa suna 
acceptabil, iar germana, limbă în care s-a adresat 
turiștilor de la dreapta lui, la fel. Cei doi germani, o 
doamnă elegantă, pe la vreo 50 de ani, și un bărbat 
masiv, corpolent, s-au lăsat atrași într-un schimb 
de judecăţi despre bucătăria și industria hotelieră 
din Franţa, au devenit însă apoi monosilabici, nu 
doar în convorbirea cu vecinul, ci și în propria 
discuţie, despre care nu mai puteau fi acum siguri 
că era doar a lor. Au părăsit localul înaintea tuturor 
celorlalţi oaspeţi, salutându-l scurt, așa cum se 
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cade de la doi fugari, pe cel care s-a dovedit prea 
ușor însoţitorul serii lor în restaurant.

Iată-l acum singur, caută să se îndeletnicească 
cu ceva, verifică a nu știu câta oară sticla de vin, 
fraternizează cu chelnerul, privește nedumerit în 
jur, tânjind după o privire, una singură, care să nu 
o evite pe a lui, însă nu găsește niciuna, rămâne 
pe cont propriu, în spaţiul public al acestui restau‑
rant și oricât de des ar fi trecut printr-o asemenea 
situaţie, tot nu pare să se fi obișnuit. Atunci când 
îi este adus desertul, vorbește deja în barbă și 
totodată în exterior, în vidul dens al spaţiului, se 
întinde, cu mișcări smucite, ba pe-o parte, ba pe 
cealaltă, apoi în faţă peste jumătate din masă, după 
care se retrage rapid, făcând să scârţâie speteaza 
scaunului.

Apoi o transformare monstruoasă îi traver‑
sează chipul, care până acum își modifica expresia 
la fiecare câteva secunde, aflându-se într-o perpetuă 
mișcare. Sforţându-se din răsputeri, își întinde toţi 
mușchii feţei, care încremenește într-o grimasă 
șocantă. Bărbia unghiulară îi apasă pieptul, astfel 
încât protuberanţele de la baza gâtului îi ies în 
evidenţă, buzele apăsate ca într-un spasm îi ţin 
gura perfect închisă, de la buza superioară o cută 
aproape ca o tăietură în carne vie coboară pe 
ambele părţi spre bărbie, care pare să se umfle și 
să se separe de firul alb al ţăcăliei. Cutele nazola‑
biale pornesc de la nările umflate precum două 
mari tăieturi curbate spre gură, unde se unesc cu 
tăieturile care duc spre bărbie. Până și nasul i se 



11

În pădurea de metropole

zbârcește într-un mod așa de violent, încât rădă‑
cinile sale formează o unică protuberanţă diformă 
împreună cu pleoapele dureros presate laolaltă, 
pe care ies în evidenţă puzderie de mici falduri ca 
niște gheare.

Sunt martorul unui eveniment primar, spec‑
tacol grandios al naturii maltratate. Peste încăpere 
s-a așternut liniștea deplină, niciun clinchet de 
veselă, niciun râs ori zgomot de pahare. În această 
tăcere mi se pare că aud mușchii meseanului solitar 
lucrând la propriile crampe, scrâșnitul dinţilor, 
respiraţia-i greoaie care vine împreună cu efortul 
provocat de reprezentaţia în care se oferă privirii 
celorlalţi, uitând de sine.

N-am mai asistat la un astfel de joc facial nici 
măcar în copilărie, când, în zilele ploioase de 
vacanţă, organizam campionatul mondial al schi‑
monoselilor, iar copiii din cartier se străduiau să se 
depășească unii pe ceilalţi la strâmbături. Întreaga 
faţă a meseanului solitar pare să fie deopotrivă 
dilatată și comprimată, deformată de o forţă 
uriașă. Expresia încremenită în această grimasă 
este echivocă, expresie a disperării fără nume, dar 
și a aroganţei autosuficiente și chiar dacă el, înainte 
așa de neliniștit, stă acum nemișcat de parcă ar fi 
una cu scaunul și chiar dacă nicio tresărire nu îi 
mai însufleţește chipul împietrit, am impresia că 
își schimbă mimica la fiecare câteva momente, 
astfel că îl văd ba rânjind, ba, din nou, plângând, 
încât cred că am în faţa ochilor răutatea însăși și 
apoi durerea pură.
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Ce ai de te schimonosești în halul ăsta de 
sinistru, mă întrebă soţia. Când mă aude vorbind 
la telefon știe, din cauza aplecării mele lipsite de 
caracter către imitaţie, cu cine vorbesc și al cui ton, 
ritm și fel de a vorbi le-am preluat neintenţionat. 
Chiar dacă nu mai văzusem niciodată pe cineva 
care să se piardă într-o grimasă cu atâta neînfrâ‑
nare, eram sigur că grimasa mi-era deja cunos‑
cută. Însă nici în acea seară, nici în următoarele, nu 
mi-am dat seama de unde și până unde.

Messerschmidt. O sugestie

La începutul secolului al XVIII-lea, prinţul 
Eugen,unul dintre cei mai bogaţi bărbaţi și una 
dintre personalităţile cele mai inteligente ale 
Europei, comandant militar lipsit de scrupule, a 
dispus să fie construit un întreg ansamblu, cuprin‑
zând un impunător castel în partea superioară, iar 
în partea inferioară o grădină vastă, amplasată pe 
o colină coborând spre oraș și care, pe lângă alte 
câteva clădiri, se termină într-un castel cu un singur 
nivel. Întrucât din castelul de sus o priveliște gran‑
dioasă se oferă asupra întregului oraș, complexul a 
fost numit Belvedere. În timp ce castelul de jos a fost 
amenajat drept reședinţă de vară, castelul de sus, 
terminat ulterior, capodoperă a arhitectului J. Lukas 
von Hildebrandt, a fost dedicat de către Prinţul 
Eugen evenimentelor de reprezentare princiară, 
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sărbători, invitaţii oficiale și alte asemenea ocazii. 
La doar câteva luni după ce drumurile mi se inter‑
sectaseră cu cele ale schimonositorului din Beaune, 
mi-am dat seama în mod nemijlocit că întâia oară 
l-am întâlnit acolo, în Palatul de Jos. 

Astăzi, Belvedere găzduiește Galeria Austriacă, 
iar în Palatul de Jos sunt expuse îndeosebi colecţiile 
mai vechi. Acolo, pe când aveam 20 de ani, într-o sală 
ce părea rezervată doar lui, am dat de el, de schimo‑
nositor, care în Beaune se dăduse drept olandez și 
care se perindă prin lume de mai bine de 230 de ani, 
sub diferite identităţi. Sala era dedicată așa-numitelor 
„capete de caracter” ale sculptorului austriac Franz 
Xaver Messerschmidt, realizate în Pressburg* între 
1777 și 1783, numite de el însuși „bucăţi de cap”, 
după ce acestuia, iniţial un foarte apreciat artist de 
curte, îi fusese atestată o „rătăcire la cap”, cariera 
academică vieneză fiindu-i astfel distrusă. A realizat 
69 de astfel de sculpturi, dintre care s-au păstrat 55, 
iar unele dintre acestea pot fi văzute în Palatul de Jos.

„Bucăţile de cap”, dintre care șaptisprezece 
sunt din alabastru, iar cele mai multe din metal, 
sunt busturi al căror model uman este reprezentat 
de cele mai multe ori frontal, de la creștet până la 
umăr. Ele înfăţișează cele mai sălbatice grimase 
din istoria artei, feţe contorsionate într-un mod 
nemaivăzut până atunci, ale căror mușchi sunt 
întinși în moduri anatomic posibile, dar impro‑
babile în viaţa de zi cu zi. Chipurile sunt astfel 
deformate într-o îngrozitoare recognoscibilitate. 

* Bratislava (n. trad.).
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Recognoscibilitatea nu reprezintă nicio certitu‑
dine, căci aceste feţe, cu ochi fie larg deschiși fie 
închiși spasmodic, cu buzele într-atât de strânse 
încât obrajii se umflă în mod curios de la efort, cu 
bărbia apăsând cu atâta forţă pe gât încât formează 
o protuberanţă informă, fruntea ridându-se în 
crestăturile teribile ale durerii, nu arată nimic din 
ce ar contraveni anatomic posibilului, însă în ele 
și cu ele se petrece neobișnuitul extrem. Iar acest 
lucru are un efect straniu, ba chiar iritant: întrucât 
nu dispunem de experienţe cotidiene cu un astfel 
de extremism mimic, abia dacă suntem în stare să 
interpretăm expresia acestor chipuri, iar „capetele 
de caracter”, numite astfel doar ulterior, ne lasă în 
fapt în deplină necunoștinţă în ce privește carac‑
terul persoanelor înfăţișate.

Acest lucru i-a tulburat deja în așa măsură pe 
contemporanii lui Messerschmidt încât aceștia s-au 
străduit să îl declare drept un outsider capricios de 
excentric pe artistul care sosise la Viena în 1755, 
la vârsta de nouăsprezece ani, și care fusese însăr‑
cinat după doar câteva zile cu realizarea unor colo‑
sale busturi de bronz ale împărătesei Maria Terezia 
și ale soţului acesteia, Francisc I Ștefan. Postul de 
profesor la Academie care îi fusese promis i-a fost în 
cele din urmă refuzat, întrucât începuse să se înde‑
părteze de arta reprezentaţională barocă pe care o 
stăpânea la perfecţie. I-a fost oferită în schimb posi‑
bilitatea pensionării cu o rentă obișnuită, când încă 
nu împlinise 40 de ani. Messerschmidt a refuzat 
hotărât această ofertă, căci nu era un artist de 
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stat, chiar dacă pe acest temei căpătase în tinereţe 
un renume important, fiind însărcinat cu execu‑
tarea de busturi și statui ale prinţilor și conţilor, 
precum și cu realizarea sculpturilor în marmură 
reprezentându-i pe fecioara Maria și pe sfântul 
Ioan, ce pot fi văzute și astăzi în catedrala Sfântul 
Ștefan. Messerschmidt a părăsit Viena, s-a dus la 
München, iar în cele din urmă la Pressburg, unde 
și-a trăit misiunea artistică privită drept marota 
unui nebun: „bucăţile de cap”, pe care le-a realizat 
acum eliberat de respectul pentru Curte și pentru 
ai ei judecători ai gustului.

Aceștia l-au ajuns însă din urmă chiar și acolo 
unde a murit în 1783, la vârsta de 47 de ani. La 
câţiva ani după moartea sa, un anonim a realizat 
primul inventar al „bucăţilor de cap”, atribuindu-le 
acestora denumirile utilizate și astăzi, care însă nu 
contribuie cu absolut nimic la înţelegerea capetelor, 
a expresiilor sentimentelor materializate în ele și 
a operei lui Messerschmidt. În cazul cel mai favo‑
rabil, deturnează de la caracterul pe care îl desem‑
nează, însă cel mai adesea contracarează atât serio‑
zitatea, cât și umorul portretelor lui Messerschmidt 
printr-o erudiţie simplistă, încercând să dea de cap 
enigmei capetelor prin titluri precum „Un măscărici 
cu intenţie”, „Un constipat” sau „Cap de oaie”.

Într-una dintre primele mele vizite în Viena 
intrasem aproape din întâmplare în galeria din 
Palatul Belvedere de Jos, pentru ca apoi să rămân 
de nevoie stupefiat în sala cu schimonositorii lui 
Messerschmidt. „Bucăţile de cap” pe care le-am 
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văzut acolo mi-au făcut o impresie deopotrivă 
înfricoșătoare și nemaipomenit de comică, iar 
acest dublu efect-surpriză, și anume că privind 
aceste capete ești cuprins de sentimente paradoxal 
contradictorii, pare deja instalat în obiecte, ca o 
energie care iradiază din ele.

Schimonositorul, pe care cu 30 de ani mai 
târziu l-am întâlnit într-o oarecare măsură în reali‑
tate, chiar dacă în realitatea extrem de cultivată a 
unui restaurant franţuzesc, purta în sala Galeriei 
Austriece numele „Arhinelegiuitul”. Pe atunci nu 
știam încă nimic despre Messerschmidt, nici cum 
fusese scârbit până la a părăsi Viena, nici cum 
posteritatea a încercat să îi patologizeze capetele 
de caracter, care la vremea lor se arătau întru totul 
bizare și unice, așa cum esenţialmente o fac și 
astăzi. Însă deja de pe atunci, când încă credeam 
că titlul îi aparţinea artistului însuși, m-a lăsat 
perplex. Mi l-am explicat în cele din urmă ca fiind 
o glumă pe care a făcut-o sculptorul la adresa lui 
însuși, căci „Arhinelegiuitul”, crispându-și într-o 
grimasă faţa plină de riduri și umflături nu putea 
fi deloc recunoscut drept în acord cu titlul. Craniul 
monstruos din cositor și plumb, acest chip violent 
desfigurat, îmi părea să exprime durere și chin, o 
durere trupească insuportabilă și un chin sufletesc 
convulsiv, închis în sine. Întorcându-mă la „arhi‑
nelegiuit” după ce am parcurs uimit-șocat restul 
sălii, mi s-a părut că recunosc și ceva complet 
diferit în faţa umflată: o aluzie ironică, o batjocură 
aproape acoperită de convulsia mușchilor.
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De atunci am dat tot mai des în reviste, cata‑
loage și cărţi, de reproduceri ale „arhinelegiui‑
tului” și ale altor „bucăţi de cap” ale lui Messersch‑
midt. Și tocmai pentru că le vedeam mereu altfel, 
am păţit-o întotdeauna la fel: nu poţi ajunge pe 
plan psihologic la capetele de caracter, ele nu pot fi 
pricepute prin intermediul repertoriului nostru de 
mimici, ele dezorientează tocmai pentru că nu fac 
trimitere la caracterul pe care pretind că îl dezvă‑
luie; nu fac trimitere în fapt la niciun caracter și la 
niciunul dintre sentimentele cunoscute nouă.

În aceste feţe se conturează întotdeauna și 
opusul a ceea ce par a reprezenta la prima vedere. 
Iar fiecare dintre aceste capete este o scenă în sine, 
în care caractere antinomice se luptă, se războiesc 
unele cu celelalte – amestecându-se într-un mod 
înfricoșător, ba nu, chiar iritant.

Soliman, iluministul împăiat. O addenda

Cu doar câţiva ani în urmă, un bust reprezen‑
tându-l pe principele Joseph Wenzel I de Liechten‑
stein a fost identificat drept opera lui Franz Xaver 
Messerschmidt. Principele de Liechtenstein nu 
era un aristocrat austriac oarecare, ci în calitate de 
conducător al fiefului Liechtenstein stăpânea peste 
un milion de supuși și graţie tuturor latifundiilor 
sale trecea drept cel mai bogat om din monarhie. 
Despot luminat, nu se întreţinea doar din vesela 
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uzură a bogăţiilor feudale, pe care o înregistrau 
proprietăţile ce îi reveniseră, ci căuta să le folo‑
sească în mod eminamente productiv și, conform 
criteriilor epocii sale și ale păturii sociale căreia îi 
aparţinea, să le dezvolte în mod eficient pe bazele 
mercantilismului modern. Bustul pe care i l-a 
realizat Messerschmidt, probabil cu un an înainte 
de a părăsi Viena, îl indică pe sculptor pe drumul 
de la artistul de stat celebrat către creatorul proscris 
al „bucăţilor de cap”.

Joseph Wenzel I este surprins într-un natura‑
lism uimitor, doar de la cap până la umărul gol, 
precum „capetele de caracter” ulterioare. Este 
reprezentat fără însemnele puterii, fără toate 
decoraţiile stării sale, un bătrân conștient de sine 
cu o figură subţire, ascuţită spre bărbie, cu sprân‑
cene arcuite, cu nas turtit, cu buze senzual de late 
și cu o expresie a feţei în care inteligenţa incisivă 
și deriziunea fină ieșeau în aceeași măsură în 
evidenţă; păreau să iasă în evidenţă, trebuie să 
spun, pentru că deja în acest bust Messerschmidt 
prefera echivocul, ambiguitatea expresiei care face 
dificil să pui punctul pe i.

Cu aproximativ zece ani înainte ca Messer‑
schmidt să îl imortalizeze astfel, Joseph Wenzel 
I adusese un bărbat la Viena, pe care îl făcuse 
camerier princiar și tovarăș de călătorie. Prin 
„camerier” nu trebuie să ne imaginăm un lacheu 
care golea oala de noapte a stăpânului sau care 
trebuia să îl ajute pe acesta să se îmbrace și să se 
dezbrace în cazul în care i-ar fi fost prea complicat. 



19

În pădurea de metropole

Camerierul era mai degrabă unul dintre intimii cei 
mai apropiaţi ai contelui, principelui, împăratului, 
un bărbat căruia îi era rezervat rolul consilierului, 
familiarizat deopotrivă cu întâmplările de la Curte 
și cu atmosfera din popor, care îi dădea stăpânului 
sfaturi pe care acesta nu le putea primi de la cei 
de teapa lui și de la lingușitorii din soldă; în plus, 
camerierul era un intelectual care avea cunoștinţă 
și de curentele intelectuale a căror cunoaștere era 
interzisă de stat.

Persoană cu influenţă, camerierul Angelo 
Soliman s-a bucurat de un succes atât de mare încât 
nu doar că stăpânul său i-a dat sarcini multiple și 
l-a trimis în misiuni delicate, ci a devenit curând 
și un personaj popular în întreaga Vienă. Presti‑
giul legendar pe care îl căpătase principele ca 
binefăcător generos al cerșetorilor și săracilor din 
Viena i se datora nu în ultimul rând lui Soliman, 
care înţelesese să-i ghideze privirea plină de 
bunăvoinţă asupra unor aspecte pe care acesta, 
a cărui trăsură aurită îl plasa aproape pe poziţia 
unui monarh în raport cu ceilalţi înalţi aristocraţi, 
nu le-ar fi remarcat altfel niciodată.

Atunci când Soliman a îndrăznit să se căsăto‑
rească cu o vieneză dintr-o familie burgheză, fără 
a-i fi cerut stăpânului său permisiunea care cu 
siguranţă nu i-ar fi fost acordată, Joseph Wenzel I 
l-a eliberat fără alte formalităţi din toate demnităţile 
și l-a îndepărtat de lângă el. Însă imediat după 
moartea principelui cu adevărat generos nu doar 
în bunăvoinţa, ci și în furia sa, a fost repus în 
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funcţie de fiul acestuia. Soliman putea să conver‑
seze în mai multe limbi, se declara iluminist și în 
ultimii ani de viaţă a intrat în loja masonică „Zur 
wahren Eintracht” („Pentru adevărata armonie”). 
Soliman, iubit de popor, foarte apreciat în cercu‑
rile înalte, a murit la 21 noiembrie 1796, iar după 
câteva zile a fost împăiat. Căci Angelo Soliman 
fusese un african, un maur, așa cum erau numiţi 
atunci, adus la Viena ca sclav.

În legătură cu originea sa au circulat de 
timpuriu nenumărate legende. Se spunea că ar fi 
fost fiul unui rege african, urmaș al vechiului trib 
al numizilor sau al tribului liber al canurilor, care 
se stabiliseră unde va fi ulterior graniţa dintre 
Nigeria și Ciad.... Sigur este doar că fusese răpit pe 
când era copil de vânători de sclavi, trecuse prin 
mâinile mai multor stăpâni europeni, ajunsese în 
cele din urmă la o contesă siciliană, care, nobilă 
cum era, îl făcuse mai departe cadou guvernato‑
rului austriac al Siciliei, principele Lobkowitz. De 
la Lobkowitz a trecut la principele Liechtenstein, 
din Sicilia a fost trimis la Viena. Din sclav, sfătu‑
itor al principelui, din fiu de rege african, soţ al 
unei vieneze dintr-o familie burgheză, din maur, 
membru al masoneriei: multe sunt căile violenţei, 
una dintre ele a dus până la Viena.

Chiar dacă era stimat, chiar dacă poziţia sa 
printre cei vii era așa de însemnată, încă din prima 
zi după moartea sa, în ciuda rugăminţilor insistente 
ale fiicei sale, în ciuda obiecţiilor creștine ale arhi‑
episcopului de Viena, Soliman a ajuns pe mâinile 


