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PE FIRUL VIEŢII 

O ereditate foarte puternică 

Cel mai îndepărtat înaintaş despre care există date a fost străbu-
nicul. Era plugar într-un sat din pusta ungară, după ce în tinereţe 
fusese angajat în armată. Purta numele de Sebastian Liszt şi a trăit 
90 de ani. Bunicul s-a născut în satul Raika în anul 1755. Era 
lucrător pe domeniul familiei princiare Esterházy, se ocupa cu 
plugăritul, era cantaragiu la moară, ţesător, într-un timp înde-
plinind chiar funcţia de învăţător. Purta numele de Georg Adam 
Liszt. Se distingea prin manifestările muzicale ca dirijor al 
orchestrei ţărăneşti, cânta la vioară şi la orgă; spre bătrâneţe, a 
îndeplinit şi îndatoririle de copist la administraţia domeniului. Ca 
fire, era aprig şi nestăpânit. Îşi dorea cu pasiune să scape de 
condiţia umilă a servitorului, să iasă din sărăcie, să le ofere celor 
27 de copii o instruire aşa cum visa. Însă nu a reuşit. Doar unul 
dintre ei, Adam Liszt, s-a bucurat de o iniţiere muzicală. Însă nici 
el nu a progresat social, fiind nevoit, din cauza lipsurilor, să ser-
vească la curtea aceluiaşi principe Esterházy ca şi părintele său, 
care a murit în anul 1844 la vârsta de 90 de ani.  

Mărturiile rămase arată că Adam se bucura de însuşiri muzicale 
deosebite: cânta la pian, la vioară şi la violoncel, avea un glas 
frumos şi manifesta înclinaţii pentru compoziţie. La curtea Esterházy, 
era în relaţii de prietenie cu Joseph Haydn, se întâlnea frecvent 
cu Cherubini, conducătorul capelei princiare, şi îl cunoştea pe 
Hummel, care concerta la castel. Se pare chiar că uneori, după 
ce-şi îndeplinea obligaţiile de serviciu – în calitate de intendent al 
domeniului Esterházy –, îşi petrecea timpul în ansamblul orchestrei 
din Eisenstadt.  

Soţia lui, Anna Lager, fiica unui franzelar din Krems, localitate 
aflată în preajma Vienei, era o persoană calmă, duioasă, ataşată 
familiei, cu iniţiativă, spirit gospodăresc şi un caracter admirabil. 
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O cometă pe firmament 
În anul 1810, tânăra familie se mută de la Eisenstadt într-un orăşel 
vecin, Raiding sau Doborian, în apropiere de localitatea Sopron. 
Locul este situat în vestul câmpiei ungare, având în depărtare ca 
perspectivă profilul piscurilor Styriei. Aici, între o mănăstire şi o 
stână de oi, în noaptea dintre 21 şi 22 octombrie 1811, se naşte 
unicul fiu al tinerei perechi. În nopţile precedente, pe cer se ivise 
o cometă. Soţii Liszt o priveau emoţionaţi, socotind de bun augur 
apariţia ei în preajma celui mai important moment din viaţa lor. 
Considerau semnul celest ca prevestitor al venirii pe lume a unui 
fiu cu destin excepţional. Actul de naştere, încheiat la biserică, îl 
menţionează pe copilul de sex masculin Franciscus, fiul lui Adamus 
Liszt, de meserie ovium rationista, aflat în serviciul principelui 
Esterházy. Este documentul din care aflăm cu precizie funcţia 
îndeplinită de Adam la moşie, anume aceea de socotitor al oilor 
de pe domeniu. La castel, familia ocupa un spaţiu locativ modest 
în zona dependinţelor, format dintr-o tindă, un antreu, o cameră 
şi o bucătărie. Mobila era foarte simplă, chiar săracă. Dacă la 
reşedinţă manifestările muzicale, dintre cele mai elevate, se 
ţineau lanţ, la Raiding, climatul sonor, în singurătatea rustică a 
locului, era susţinut de cântatul tatălui la chitară, vioară şi spinetă, 
instrument dăruit de un negustor bogat care fusese fermecat de 
prezenţa vioaie şi inteligentă a copilului. În plus, micuţul avea 
parte de spectacolul plin de viaţă al şatrei ţigăneşti poposite în 
vecinătate. În timpul zilei, ţiganii îşi exercitau meşteşugurile tradi-
ţionale, iar seara, cântecele şi dansurile pline de patimă sălbatică 
nu mai conteneau.  

În primele luni de viaţă, micul Franz nu a avut o sănătate prea 
bună. Era bolnăvicios, suferind mereu de febră sau de agitaţie 
excesivă, care-l aducea în pragul sincopei. Părinţii trăiau perma-
nent cu groaza în suflet de a nu-l pierde. Tulburările majore de 
sănătate au continuat să-i înspăimânte până în preajma vârstei de 
şase ani, când au dispărut dintr-odată, lăsând în urmă doar o 
amintire de coşmar. Pentru tot restul vieţii, marele artist s-a bucurat 
de o vigoare fizică excepţională, condiţie biologică aflată la baza 
rezistenţei ieşite din comun şi care explică într-o măsură impor-
tantă performanţele sale titanice. 
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În primii ani de viaţă, în ciuda sănătăţii plăpânde, copilul era foarte 
vioi. Avea un spirit de observaţie ascuţit, o atenţie trează, memoria 
lui înregistra orice eveniment, îndeosebi pe cele din sfera auditivă. 
Tatăl obişnuia să-l ţină pe lângă el atunci când cânta la instrumen-
tele favorite, iar când băiatul a împlinit cinci ani, s-a apucat să-l 
iniţieze în cântatul la pian şi la orga din biserica satului. Din 
această perioadă provine o mărturie, preluată de unul dintre 
primii biografi lisztieni: 

Într-o zi – scrie L. Rellstab – tatăl său cânta la pian Concertul 
în do diez minor de F. Ries. Băiatul stătea alături şi asculta cu 
mare atenţie. În aceeaşi seară, ceva mai târziu, plimbându-se 
prin curte, a început să cânte tema concertului, extrem de 
grea pentru memoria unui copil. După această întâmplare, 
tatăl a început să-l înveţe să cânte la pian. Franz împlinise pe 
atunci şase ani. Progresele făcute erau cu adevărat uimitoare.1 

Învăţa totul foarte repede, fără şovăială şi, mai ales, improviza cu 
un talent nemaiîntâlnit. Pe lângă iniţierea muzicală pe care tatăl 
putea să i-o ofere în mod empiric, copilul avea mare nevoie de 
şcoală. Dar o şcoală nu exista în satul natal. Preotului Popper i-a 
revenit sarcina să-l înveţe scrisul şi cititul în limba germană – 
limba maternă a băiatului şi, totdată, limba vorbită în casă – şi să-i 
dea unele noţiuni de aritmetică. Maghiara nu a învăţat-o niciodată 
ordonat şi a avut toată viaţa puţine cunoştinţe, care nu i-au permis 
s-o întrebuinţeze corect.  

Dacă tatăl l-a învăţat noţiunile de bază din muzică, mama i-a fost 
fiinţa cea mai apropiată, care l-a înţeles, l-a susţinut şi l-a sfătuit 
mereu cu înţelepciune. Avea o cultură modestă, însă inteligenţa 
şi bunul simţ nativ au ajutat-o să-i imprime neobişnuitului ei vlăstar 
atitudinea de respingere faţă de vulgaritate şi un respect profund 
faţă de adevăratele valori spirituale. Comuniunea sufletească dintre 
mamă şi fiu e revelată de ecourile scrise rămase de la artistul 
devenit celebru. Astfel, într-un moment de cumpănă a vieţii, în 
anul 1860, Franz Liszt consemna în testamentul său: 

Mulţumesc mamei mele cu duioşie şi cu adânc respect 
pentru dovezile de bunătate şi iubire pe care mi le-a arătat. 

                                                 
1 L. Rellstab, Franz Lizt, 1842 (f. e.), pag. 58 – 59. 
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În tinereţe mi s-a spus că am fost un fiu bun; nu am niciun 
merit ca să fiu calificat astfel, deoarece nici n-aş fi putut fi 
altfel faţă de mama, care s-a jertfit pentru mine cu atâta 
dragoste. Dacă voi muri înaintea ei, binecuvântarea sa mă 
va urma în mormânt. 

Mama era cea care-i citea poveştile preferate ale copilăriei. La 
început erau poveştile fraţilor Grimm. Apoi asculta cu mare interes 
Vieţile sfinţilor, pagini de istorie, povestiri eroice. De la părintele 
Popper învăţa cu nesaţ Viaţa şi patimile lui Isus Cristos, poveşti 
din vieţile Părinţilor Bisericii. Curiozitatea cu care le asculta, parti-
ciparea sufletească arătau o adevărată înclinaţie către exaltarea 
mistică, pe care părinţii, mereu atenţi, încercau mai degrabă s-o 
atenueze. Astfel, când mama îl surprindea în toiul nopţii rugându-se 
cu faţa scăldată-n lacrimi, îl mângâia şi-l povăţuia să se liniştească. 

Vise şi aspiraţii paterne 
După o întreagă tinereţe marcată de frustrare, tatăl asista fascinat la 
evoluţia copilului. Îi era din ce în ce mai limpede că acesta avea să 
răzbune cu asupra de măsură faptul că el însuşi nu putuse urma 
studii muzicale sistematice, aşa cum îşi dorise mai mult decât orice 
pe lume. Înainte de a fi împlinit vârsta de opt ani, Franz se produce 
public în localitatea Baden, din apropierea Vienei, unde îi uimeşte 
pe spectatori cu improvizaţiile pe care le inventează. Apoi, succesul 
se repetă puţin mai târziu, la Eisenstadt (Kismarton). 

Primul concert public are loc în octombrie 1820, când copilul 
minune execută Concertul în mi bemol major de Ferdinand Ries. 
În încheierea reprezentaţiei, primeşte invitaţia de a improviza pe 
teme date din public. Ascultătorii rămân uluiţi de muzicalitatea, 
fantezia şi virtuozitatea lui precoce. Faima micului fenomen 
muzical se răspândeşte cu viteză. Tot mai mulţi iubitori de artă 
doresc să-l audă cântând, astfel încât tatăl reuşeşte destul de 
lesne să-i organizeze următorul concert. De data aceasta, Franz 
se produce la Pressburg (Bratislava de astăzi), la 26 noiembrie 1820. 
Un ziar local prezintă amplu evenimentul: 

Duminica trecută, 26 noiembrie, la amiază, virtuozul Franz 
Liszt, de 9 ani, a avut onoarea să apară în faţa unei societăţi 
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numeroase din înalta nobilime locală, precum şi a câtorva 
iubitori de artă în casa Înălţimii Sale contele Mihai Esterházy. 
Desăvârşita execuţie a acestui artist, precum şi atât de 
timpuria sa stăpânire a celor mai grele opere muzicale s-au 
evidenţiat mai ales când a cântat la prima vedere tot ceea 
ce i s-a dat, fapt care a stârnit admiraţia tuturor şi ne îndrep-
tăţeşte să aşteptăm din partea sa mari succese în viitor. 2 

Matineul muzical de la Pressburg are darul de a-i deschide copi-
lului viitorul. Aristocraţia locală prezentă la eveniment, aflând că 
tatăl nu dispune de mijloacele necesare pentru o educaţie muzi-
cală înaltă, îşi deschide pe loc inimile şi pungile. Se constituie de 
îndată burse din partea conţilor Apponyi, Amadée, Esterházy, 
Szapary şi Viezay. Adunate, toate aceste contribuţii vor alcătui, 
pentru o durată de şase ani, renta de 600 de florini austrieci. 
Plină de vise, fericita familie revine la Raiding ca să-şi pregătească 
bagajele pentru Viena. Aici însă, Adam se confruntă cu o situaţie 
dificilă. La cererea de concediu adresată stăpânului, contele Nicolai, 
neacceptând să-i ofere niciun sprijin micului geniu muzical, îl 
ameninţă pe Adam cu concedierea în caz că acesta va părăsi postul. 
În atare condiţii, plecarea era un risc major. Adam şi-l asumă. 

Viena. Anii formării 
Centru muzical al Europei răsăritene, Viena adăpostea în secolul 
al XIX-lea imense tezaure de artă şi întreţinea o viaţă luxuriantă 
de spectacole. Predominau cele muzicale, numărând printre varia-
tele forme de prezentare prestigioasele Academii, funcţionale încă 
de pe vremea lui Mozart. În momentul despre care povestim, 
Academiile lui Beethoven erau aşteptate ca evenimente majore. 

Familia Liszt se stabileşte la Viena spre sfârşitul anului 1820. 
Trebuia să găsească de urgenţă un profesor de notorietate pentru 
mezin. Mai întâi, Adam îi scrie lui Hummel, care în acel moment se 
găsea la Weimar. Johann Nepomuk Hummel (1778 – 1837), com-
pozitor, pianist şi profesor foarte important în secolul al XIX-lea, a 
fost considerat multă vreme unul dintre iluştrii pianişti ai veacului, 

                                                 
2 I. Milstein, Franz Liszt, Ed. Muzicală, vol. I, Moscova, 1956, pag. 55. 
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rival al lui Beethoven şi pedagog „canonic” al pianului. A compus 
şapte concerte pentru pian şi orchestră, al căror rol inspirator 
pentru marii compozitori romantici nu a fost încă relevat în măsura 
cuvenită: bunăoară, părţile lente ale unora dintre aceste concerte, 
care prezintă o asemănare uluitoare cu creaţiile de gen ale lui 
Chopin. Frédéric îl ascultase de două ori pe Hummel cântându-şi 
concertele la Varşovia şi s-a lăsat, cu siguranţă, influenţat în 
adoptarea soluţiilor novatoare pentru lucrările sale. Se ştie că şi 
Liszt l-a ascultat, copil fiind, în concertele susţinute la castelul 
Esterházy. Acum, familia aştepta cu emoţie răspunsul la solicitare. 
Când vine, răspunsul îi îngrozeşte, Hummel pretinzând pentru 
lecţii un onorariu exorbitant. Adam renunţă din start, lasă în 
suspensie corespondenţa cu maestrul şi se îndreaptă către un alt 
profesor celebru: Carl Czerny. Elev al lui Beethoven, renumit 
pentru cele peste 1 000 de lucrări compuse în cele mai variate 
genuri, Czerny era mai cu seamă un genial creator de studii 
pentru pian. A scris astfel de piese cu miile, unele dintre acestea 
fiind chiar reţinute de istoria pedagogiei instrumentului. Prin ele, 
compozitorul a devenit peste timp profesorul de pian al tuturor 
copiilor studioşi. La vremea respectivă, el se prezenta ca un domn 
amabil, simpatic, extrem de harnic şi tipicar. Profesorul însuşi 
descrie prima vizită a celor doi Liszt, exprimându-şi totodată 
aprecierea pentru noul elev. 

Într-o dimineaţă – povesteşte el – a venit la mine un domn 
cu un băieţel [...] Copilul era palid şi părea debil, iar în 
timp ce cânta se clătina pe scaun de parcă ar fi fost beat. 
Cânta neclar, neţinând socoteală de regulile esenţiale. Nu 
avea nici cea mai mică idee despre digitaţie şi îşi arunca 
degetele pe clape la întâmplare. Cu toate acestea, am fost 
uimit de talentul cu care era înzestrat. I-am dat să cânte la 
prima vedere o seamă de lucrări, iar din execuţia lui, deşi 
era foarte empirică, am văzut de îndată că aveam de-a face 
cu cineva pe care natura l-a hărăzit să fie pianist. Când, 
după dorinţa exprimată de tatăl său, i-am dat o temă să 
improvizeze, mi-am întărit convingerea pe care mi-o făcusem 
despre însuşirile uimitoare ale copilului. Fără să cunoască 
nicio regulă de armonie, în improvizaţia sa am întrezărit 
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scânteia geniului. Tatăl său mi-a spus că se numeşte Liszt 
şi că este funcţionar, iar ceea ce ştie copilul, ştie de la 
dânsul... Am consimţit cu bucurie să-mi asum sarcina de a-l 
îndruma pe copil [...] Nu am avut niciodată un elev mai 
silitor [...] Din experienţă, ştiam că, la astfel de elemente 
geniale, dezvoltarea intelectuală o depăşeşte pe cea fizică, 
astfel încât, în primul rând, am crezut de datoria mea să-i 
dezvolt partea tehnică şi să i-o consolidez în aşa fel încât 
să nu aibă pe acest tărâm nici cea mai mică ezitare. Scurt 
timp după începerea lecţiilor, el cânta game în toate tona-
lităţile cu o agilitate de maestru. Exerciţiile acestea i-au 
dezvoltat tehnica de degete, iar cu ajutorul sonatelor de 
Clementi [...] l-am familiarizat cu menţinerea tempoului şi 
respectarea metricii, care până atunci nu erau bine fixate, 
cu atacul just al tastelor, cu un ton frumos, cu ţinuta regle-
mentară a degetelor şi a mâinii şi, totodată, cu o corectă 
frazare muzicală, deşi, se pare că pentru copilul acesta vioi 
şi vesel, compoziţiile amintite reprezentau un material cam 
arid [...] Învăţa foarte repede orice piesă, aşa că încă de la 
început s-a obişnuit să cânte la prima vedere cele mai 
grele lucrări, într-un fel care te făcea să crezi că ar fi fost 
studiate un timp îndelungat [...] Avea un caracter foarte 
bun, la fel ca şi tatăl său. Părinţii mei au fost atât de plăcut 
impresionaţi încât, cu timpul, îl considerau ca pe un fiu al 
lor, iar eu îl iubeam ca pe un frate. Nu numai că-i dădeam 
lecţiile cu totul gratuit, dar îi puneam la dispoziţie toate 
materialele de care avea nevoie... După un an, i-am putut 
îngădui să cânte în public, iar la Viena a stârnit un 
entuziasm de care artiştii au rareori parte [...]3 

Trebuie să subliniem faptul că, în afara tatălui, care l-a învăţat 
puţina ştiinţă acumulată prin propriile străduinţe pe cale empi-
rică, Czerny a fost unicul profesor de pian al lui Franz Liszt. 

Începând cu vara lui 1822, copilul primeşte şi lecţii teoretice de 
la Antonio Salieri (1750 – 1825). Pe atunci, în vârstă de 72 de ani, 

                                                 
3  Th. Bălan, Copilăria unor mari muzicieni, Ed. Muzicală, Bucureşti, 1970,  
pag. 213 – 214. 
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Salieri se bucura de prestigiul de a fi fost profesorul lui Beethoven 
şi al lui Schubert. Posteritatea a reţinut, din păcate, doar aspectul 
rivalităţii lui cu Mozart, prezentată de scrieri ale lui Puşkin sau de 
Peter Shaffer, în epoca modernă, într-o perspectivă profund nega-
tivă, defavorabilă bietului Salieri, şi, probabil, nedreaptă. Ceea ce 
ştim astăzi din documente şi mărturii ni-l conturează mai degrabă 
ca pe un foarte bun profesionist, meticulos şi perseverent. Iar ca peda-
gog, era competent, generos şi plin de dragoste faţă de elevii săi. 
Astfel, într-o scrisoare către prinţul Nicolai Esterházy, datată 23 august 
1822, Salieri îşi prezintă micul discipol în termenii cei mai elogioşi: 

După ce din întâmplare l-am ascultat pe micul Francesco 
Liszt preludiind şi cântând à livre ouvert („la prima vedere”), 
am fost atât de uimit, încât aveam impresia că ceea ce aud se 
petrece în vis. Felicitându-l pe tatăl său şi stând de vorbă cu el 
[...] mi-a spus [...] că-i lipseşte un îndrumător pentru studiul 
teoriei, compoziţiei şi basului cifrat. Deoarece mi-am dat 
seama că vrea să mă roage pe mine să fiu călăuzitorul 
copilului, i-am oferit prieteneşte serviciile, aşa cum am fost 
obişnuit să fac în decursul anilor pentru tineretul sărac. Din a 
doua jumătate a lunii trecute, tatăl îl aduce pe băieţel de trei 
ori pe săptămână la mine, iar copilul face progrese uimitoare, 
atât la solfegii, cât şi la basul cifrat şi la citirea de partituri [...] 
Facem exerciţii în fiecare lecţie, pentru a-l forma în vederea 
compoziţiei şi pentru a-i dezvolta totodată bunul-gust. În 
zilele călduroase, copilul vine la mine transpirat şi înfier-
bântat. Mi-a spus că locuieşte pe Maria Hilff. I-am atras 
atenţia tatălui său că pe vreme rea un asemenea drum este 
periculos pentru sănătatea şubredă a copilului şi că ar fi 
necesar să locuiască chiar în oraş. La aceasta, tatăl mi-a 
răspuns că s-ar fi adresat Înălţimii Voastre cu o asemenea 
rugăminte, însă nu a primit până acum niciun răspuns [...] Nu 
îndrăznesc să o mai plictisesc pe Înălţimea Voastră cu această 
cerere şi să adaug rugămintea mea fierbinte, şi totodată 
promisiunea că voi dubla râvna – în cazul că cererea ar fi 
satisfăcută – şi-l voi obliga pe băiat să vină în acest caz în 
fiecare zi, pentru că el merită într-adevăr toată atenţia pentru 
talentul său muzical pe care i l-a dat Dumnezeu. 4 

                                                 
4 Th. Bălan, Liszt, Ed. Muzicală, Bucureşti, 1963, pag. 18. 
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Din text, se vede preţuirea deosebită acordată micului geniu, 
precum şi grija pentru a-i menaja condiţia fizică plăpândă. 
Cererea lui de a-i înlesni tatălui un serviciu în centrul Vienei, 
uşurând astfel eforturile băiatului, rămâne fără ecou, ca şi cererile 
anterioare ale lui Adam. Prinţul Nicolai nu se implică, nu-l ajută 
şi nu cooperează. 

Franz munceşte din răsputeri. Progresează rapid în studiul compo-
ziţiei sub atenta îndrumare a lui Salieri, compunând, spre exemplu, 
o primă lucrare pentru cor, Tantum ergo. E păcat că textul s-a 
pierdut. Ca pianist, uimeşte publicul în reprezentaţia dată la  
1 decembrie 1822 prin strălucirea cu care cântă Concertul în re 
minor de Hummel. Presa îl laudă în cuvinte mari, denumindu-l 
„micul Hercule”, şi exclamă: „Est deus in nobis!” 

Sărutul lui Beethoven  
Pe Franz nu-l impresionează prea tare aceste succese de public. 
Altceva îl frământă pe el: dorinţa fierbinte de a-l cunoaşte pe 
Beethoven, al cărui portret agăţat deasupra pianului i-a vegheat 
primii ani de viaţă la Raiding. Acum trăieşte în acelaşi oraş cu 
maestrul şi arde de nerăbdare să-l întâlnească. Lucrul nu e simplu 
deloc, fiindcă bătrânul, cu firea lui dificilă, era renumit pentru 
caracterul său hirsut. Mai mult, evita orice contact cu persoane 
străine. Adam îl cunoaşte pe Schindler, unul dintre puţinii intimi 
ai titanului, şi îl roagă să-i mijlocească o întâlnire cu acesta în 
scopul de a-l invita la proximul concert al lui Franz. 

Despre eforturile copilului de a-şi realiza visul, aflăm dintr-un 
text scris cu litere mari, caligrafiate probabil chiar de el, şi cuprins 
în paginile unuia dintre celebrele caiete de conversaţie rămase de 
la Maestru: 

Mi-am exprimat de multe ori dorinţa faţă de dl. Schindler 
de a avea cinstea să fac cunoştinţă cu Înălţimea Voastră şi 
sunt foarte bucuros că aceasta se poate realiza, deoarece, 
duminică 13, eu dau un concert şi vă rog supus să mă 
onoraţi cu înalta dumneavoastră prezenţă. 

Ca urmare, vizita are loc. Maestrul se comportă la început cu 
încruntare, fiind rezervat faţă de faima copilului minune. După ce 
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îl ascultă interpretând fuga în do minor din Clavecinul bine 
temperat al lui Bach, pe care o transpune apoi într-o altă tonali-
tate, mormăie câteva exclamaţii de surpriză încântată. Iar când 
Liszt îndrăzneşte să-i cânte prima parte din Concertul în do minor, 
Beethoven izbucneşte entuziasmat, dând glas unei profeţii: 

Copile, tu eşti o fiinţă fericită şi-i vei face şi pe alţii fericiţi. 
E tot ce-i mai frumos pe lume!5  

Nu se ştie precis dacă a asistat sau nu la concert, însă unii biografi 
redau scena cu exaltare romantică. După ei, maestrul s-ar fi aflat 
printre cei 4 000 de ascultători de la Redoutensaal, iar după ce 
băiatul a cântat Concertul de Hummel şi o fantezie proprie, ar fi 
sărit pe estradă, l-ar fi luat pe artist şi l-ar fi sărutat pe frunte. 
Imaginea e splendidă, însă Schindler, martorul cel mai credibil, o 
povesteşte abia în a doua ediţie a lucrării sale despre Beethoven, 
apoi o dezminte în cea de a treia. Liszt însuşi nu a infirmat-o, dar 
nici nu a afirmat vreodată că ar fi fost reală. Cel mai probabil pare 
a fi ca scena să fi avut loc cu prilejul vizitei acasă la maestru. Împre-
jurarea are mai puţină importanţă. Ceea ce contează este încărcătura 
simbolică a gestului, ideea că s-au întâlnit şi s-au recunoscut două 
genii ale muzicii din două generaţii diferite, ca semnal de tran-
smitere a flăcării creatoare. Liszt şi-a amintit toată viaţa cu mare 
emoţie de acest moment de lumină intensă din copilăria lui. 

Spre Paris 
Mica echipă de susţinători trăia acum satisfacţia recunoaşterii lui 
Franz în Viena muzicală. Era deja preţuit ca tânăr muzician de mare 
perspectivă, şi nu doar în ipostaza de copil minune, care uimea prin 
performanţa de virtuozitate la pian. Acum, gândurile celor apropiaţi 
se îndreptau către Paris, cea de a doua capitală universală a muzicii. 
Dar înainte de marea călătorie, i s-a organizat un concert la Pesta. 
De mult îşi dorise Adam să-l prezinte pe copil capitalei maghiare. 
Astfel, la 1 mai 1823, printr-un scurt text atribuit protagonistului, 
publicul amator este invitat să participe la reprezentaţie: 

Eu sunt singur, şi înainte de a pleca în Franţa şi Anglia, nu 
există fericire mai mare pentru mine decât aceea de a oferi 

                                                 
5 Vezi Guy de Pourtalés, La vie de Franz Liszt, Ed. Gallimard, Paris, 1925, pag. 29.  
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