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Mircea Valeriu Diaconescu, Aachen / Aix la Chapelle : 
 
La petite phrase - Proust - Franck - Enescu  
- Reflecţii pe marginea unui articol 
 
 De curând, editorii Christianne Stricken- Paland şi Ralph Paland, publică, din 
însărcinarea Societăţii internaţionale César Franck1 ai cărei fondatori sunt,  o carte intitulată 
« César Franck im Kontext - Epoche, Werk und Wirkung » (« César Franck în Context - 
Epocă, Creaţie şi Influenţă« ), conţinând  comunicările prezentate la Essen, între 10 şi 13 
februarie 2008, în cadrul simpozionului internaţional de muzicologie « César Franck - Das 
Orgelwerk im Schaffenskontext » (« César Franck - Lucrările pentru orgă în contextul 
creaţiei»).  
 

 
 

În imagine - fragment din Monument à César Franck de Alfred Lenoir, 
aflat în Paris, Square Samuel Rousseau, fotografiat de Hildegard Strucken

                                                
1 Din a cărei componenţă  fac şi eu parte, şi în revista căreia, « César Franck Nachrichten », am publicat, în 
Numărul 2-3 / 2009-10, articolul « César Franck in Rumänien », apărut şi în traducere în limba română  în  
« Nr. 14 plusminus » din 10 decembrie 2013 sub titlul « César Franck şi România ». 
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 Una din comunicările de la acel simpozion  publicate în cartea amintită, mi-a atras în 
mod deosebit atenţia, deoarece autorul comunicării, domnul Franz  Michael Maier din Berlin, 
prezintă, într-o factură şi percepere originală, relaţia dintre Proust, Franck şi Enescu. În 
comunicarea lui, intitulată « Franck al lui Proust » (« Prousts Franck »), autorul scoate în 
evidenţă rolul important al muzicii lui Franck, în mod desebit al Sonatei în la major pentru 
vioară şi pian (1886), părţile 3 şi 4 ale Sonatei, identificând acolo celula generatoare a 
faimosului roman al lui Proust,  romanul secolului, « În căutarea timpului pierdut » (« À la 
recherche du temps perdu »). 
 Această celulă generatoare apare în mod repetat în roman sub numele de « La petite 
phrase » (« Mica frază ») . Este vorba de antecedentul şi consecventul A şi A’ din măsurile 
59-62 şi, respectiv, 65-68 ale părţii a 3-a a sonatei, şi de replica B a acesteia din măsurile 71-
79 : 
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 În articolul său, Maier arată că Franck apare în roman de două ori, o dată la Madame 
de Citry (p. 87) şi altă dată la pag. 342 unde Swann cântă împreună cu Morel muzică de 
Fauré. Totuşi unele lucrări ale lui Franck reprezintă pentru Proust o inspiraţie de prim rang, 
ocupă un loc central în romanul său. Tot el insistă asupra rolului fundamental al memoriei 
involuntare în creaţia estetică, zguduirea emoţională provocată în Proust de către muzica lui 
Franck, aşa cum este ea interpretată de Enescu. Este vorba de « la petite phrase », fraza 
melodică identificată de Maier în partea a 3-a a Sonatei în La major. Această mică frază este 
considerată de autor ca fiind focarul, trăgaciul detonaţiei pe care Proust alias Mr. Swann o 
prevede şi de care se teme. 
 Scena descrisă în roman are loc în unul din multiplele saloane de artă de factură 
modernă care fac din Paris la sfârşitul secolului al XIX - lea şi începutul secolului al XX - lea, 
o capitală a culturii, un oraş al luminilor, un fel de « Palais après Palais », pentru a-l parafraza 
pe Iorga cu al său « Byzance après Byzance », trecerea de la monarhie la republică, de la 
romantismul târziu la impresionism. Dintre persoanele nobiliare care întreţin aceste focare de 
cultură, autorul îl prezintă cu proeminenţă pe prinţul Antoine Bibesco, strănepotul 
domnitorului muntean, o personă înzestrată şi cu calitatea de diplomat al Regatului României, 
un om de o eleganţă, o educaţie, o pricepere şi o înfăţişare mult lăudată. Acest urmaş 
bibescian stimulează, promovează, sprijină creaţia artistică a multor talente pariziene, printre 
care şi Proust, şi Enescu, pe care-i tratează ca prieteni. Scrisoarea din 19 aprilie 1913 a lui 
Proust către prietenul său Bibescu subliniază rolul triadei Franck-Enescu-Proust şi al acelei 
« petite phrase » în declanşarea romanului: 
 
Cher Antoine, Grosse émotion ce soir. A peu près mort je suis allé cependant à une salle 
rue du Rocher pour entendre la Sonate de Franck que j’aime tant, non pour entendre 
Enesco que je n’avais jamais entendu (sicissime) : Or je l’ai trouvé admirable  [sublinierile 
lui Proust] ; les pépiements douloureax de son violon, les gémissements appels, répondaient 
au piano, comme d’un arbre, comme d’une feuillée mystérieuse. C’est une tres grande 
impression. Je te le dis croyant te faire plaisir parce que je sais que tu l’admires. Et  il 
[Enescu] desaffadit et redessine le rondeau [Proust are aici în vedere partea a IV-a a sonatei, 
deşi descrierea - făcută anterior în roman - se referă la partea a 3-a a sonatei !] qu’on a 
l’habitude de jouer en se pâmant sous prétexte qu’il est angelique ; je suis trop fatigué pour 
te commenter tout cela quoique il y aurait des choses importantes à dire. 
(Dragă Antoine, Mare emoţie seara asta. Mai mult mort, m-am dus totuşi într-o sală să aud 
Sonata de Franck care-mi place atât de mult, şi nu ca să-l aud pe Enescu, pe care nu l-am auzit 
niciodată (subliniez la superlativ). Dar ce să vezi?, l-am găsit admirabil. Ciripiturile  
dureroase ale viorii lui, chemările gemânde, răspunsurile pianului, ca venind dintr-un pom, 
dintr-o frunză misterioasă. Impresia este foarte puternică. Îţi spun asta ca să-ţi fac plăcere, 
pentru că ştiu că-l admiri. El învie şi reface rondoul care de obicei se cântă scremut, sub 
pretext că e îngeresc. Sunt acum prea obosit pentru a-ţi comenta toate lucrurile astea, deşi ar fi 
de spus lucruri importante. ) 
 
 Persoane, personaje  prieteni români ai lui Proust : 
 Prince Antoine Bibesco (1878-1951) ; Prince Emmanuel Bibesco, fratele lui Antoine 
(1877-1917) ; Anna - Elisabeth de Noailles - o prinţesă Bibesco-Bassaraba de Brancovan, 
căsătorită întâi cu prinţul Dimitrie Brancoveanu,  poetă şi scriitoare franceză de origină 
română (1876-1933), recăsătorită Noailles ; Hélène Soutzo (1879-1975), născută bancher 
Chrissoveloni, divorţată de prinţul Dimitri Soutzo-Douidesco,  căsătorită a doua oară cu  Paul 
Morand.  
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 Antoine Bibesco, înmormântat în România la Mogoşoaia, posesor al domeniilor 
viticole « Catleya » (cuvânt creat de Swann şi Odette ca simbol al dragostei lor) de la 
Carcova, Mehedinţi, cultivă o strânsă prietenie cu Proust, îl sprijină, ca şi pe Enescu.   
 Legendare sunt : 
 - Întâlnirea dintre Proust şi Elena Suţu din 4 martei 1917 : Proust propune prinţesei să  
aducă cvartetul Poulet la Ritz, sediul prinţesei, să cânte muzică de Franck.  
 - Corespondenţa dintre Proust şi prinţul Bibesco : Proust îşi doreşte să-l viziteze pe 
amicul Bibesco la domeniile viticole ale acestuia din România (de la Corcova, judeţul 
Mehedinţi), dar boala de care suferă în mod cronic (astma) îl împiedica :  Dragă Antoine, te-
am considerat totdeauna ca pe cel mai inteligent dintre francezi. Aşa că te rog să mă 
consideri şi tu pe mine ca fiind un pic român. 
 
 Maier redă o scrisoare a lui Marcel Proust (1871-1922), la 20 aprilie 1918, către 
Jacques de Lacatrelle (1888-1985), căruia îi dă explicaţii asupra originei personajelor care 
figurează în volumul I (« Du côté de chez Swann ») al operei sale, precum şi asupra originei  
pieselor muzicale din care s-a inspirat pentru a « compune » «La sonate de Vinteuil ».  Despre 
origina (« le clef ») celor circa 300 de personaje, despre cine sunt acestea în realitate, Proust 
afirmă că nu poate spune nimic, deoarece, deşi caracterele lor sunt bine conturate, difuziunea 
lor este prea mare în procesul de creaţie. Cu totul altfel, afirmă Proust,  stau lucrurile în ce 
priveşte origina pieselor muzicale : 
 
 Mes souvenirs sont plus précis pour la Sonate. Dans la mesure où la réalité m’a servi, 
mesure très faible à vrai dire, la petite phrase de cette Sonate, et je ne l’ai jamais dit à 
personne, est (pour commencer par la fin) [« fin » în sens de « pe ultimul loc ca valoare], la 
phrase charmante mais enfin médiocre d’une Sonate pour piano et violon [este vorba de 
sonata nr. 1 pentru vioară şi pian, op. 75, Proust se încăpăţânează să pună pianul înaintea 
viorii!] de Saint-Saëns, musicien que je n’aime pas. (Je vous indiqerai exactement le passage 
qui vient plusieurs fois et qui était le triomphe de Jacques Thibaut.) Dans la même soirée un 
peu plus loin, je ne serais pas surpris qu’en parlant de la petite phrase j’eusse penseé à 
l’Enchantement du Vendredi Saint [din opera Parsifal de Wagner din 1882]. Dans cette même 
soirée encore (page 241) quand le piano et le violon gémissaient comme deux oiseaux qui se 
répondent j’ai pensé à la Sonate de Franck [sonata FWV 8 în la major din 1886] surtout 
jouée par Enesco… Les trémolos qui couvrent la petite  phrase chez les Verdurin m’ont été 
suggerés par un prélude de Lohengrin [operă de Wagner din 1850] mais elle -même à ce 
monment-là une chose de Schubert. Il est dans la même soirée un ravissant morceau de piano 
de Fauré [Balada opus 19 pentru pian şi orchestră]. Je vous répète, les personnages sont 
entierement inventés et il n’y a aucune clef.   (« Les clefs des personnages et de la Sonate dans 
la « Recherche… »). Afirmaţia finală ascunde de fapt teama lui Proust de a nu fi vreodată 
acuzat de blamaj de vreunul din personaje.   
 
  «Sonata de Vinteuil » este o operă muzicală fictivă pentru vioară şi pian - Proust 
preferă să i se spună « pentru pian şi vioară » - frecvent evocată în romanul lui Proust, un 
ideal estetic care activează memoria şi îi obligă pe oameni, printr-o profundă trăire 
emoţională, să fie mai conştienţi de ei înşişi… Charles Swann ascultă de mai multe ori această 
sonată. Fiecare nouă ascultare amplifică relaţia lui intimă cu muzica, fiecare nouă ascultare se 
însoţeşte de profunde modificări în dragostea lui cu Odette. Ceea ce îl fascinează în mod 
deosebit pe Charles în această sonată, este aşa numita de el « petite phrase », o frază muzicală 
care translează dragostea lui pentru Odette dincolo de timpul real. În salonul doamnei şi 
domnului Verdurin, Swann ascultă deseori această Sonată de Vinteuil - un personaj fictiv sub 
care se ascund mai mulţi compozitori,  - Franck  în primul rând interpretat de Enescu -  … 
Sonata provoacă în Swann o neaşteptată emoţie, o plăcere la început greu de înţeles şi de 
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identificat. El îşi dă seama că această frază melodică i-a deschis larg sufletul şi l-a făcut să fie 
conştient de o realitate invizibilă pe care a uitat-o. Verdurin-ii vor face din această « petite 
phrase »  un adevărat « imn naţional » al dragostei  celor doi… Tot la Verdurin-i , în prezenţa 
lui Forcheville, cei doi aud la petite phrase din nou, iar Swann,  care îl gelozeşte pe 
Forcheville, « se adresează,  în inima lui, sonatei ca unei confidente, ca unei prietene a lui 
Odette, rugând-o să nu-i acorde nici o privire lui Forcheville, să-l evite. La sfârşitul părţii a 
doua - « Un amour de Swann » - a cărţii « Du côté de chez Swann », Sonata şi « La petite 
phrase » apar din nou. Swann se află la o serată dată de Madame de Saint-Euverte. Aici Proust 
descrie sonata ca elementul cel mai semnificativ al întregii cărţi. Când sonata începe, 
[interpretată de Enescu la vioară şi -… la pian]  Swann este luat prin surprindere, nu e pregătit 
s-o asculte… Este momentul cel mai important din viaţa lui Swann alias Marcel Proust. În 
timp ce o ascultă, Swann regăseşte timpul pierdut - clipele esenţiale din viaţă, clipe căzute în 
uitare. O comuniune sufletească are loc între Swann allias Proust şi compozitorul Franck alias 
Vinteuil. Swann simte că Vinteuil a resimţit şi el aceeaşi durere pe care o resimte el acum, 
când e despărţit de Odette, el suferă amintindu-şi de zilele fericite petrecute cu Odette. Swann 
retrăieşte acum dragostea cu Odette, momentele de fericire, ca şi gelozia şi incapacitatea lui 
de a o păstra pe Odette. « În muzică există deci o continuitate o stabilitate pe care Swann n-a 
cunoscut-o în dragostea lui pentru Odette. Căci chiar dacă muzica nu este cântată, ea există 
mereu. Chiar dacă muzica îi aminteşte lui Swann de durerea lui, tot ea e cea care îi oferă şi un 
adăpost, şi anume îi oferă ocazia de a regăsi trecutul uitat. Prin muzică Swann retrăieşte 
timpul pierdut.». La sfârşitul evocării sonatei, naratorul - adică  Proust alias Swann - trece 
scrisul la persoana întâia şi-şi exprimă modul personal de a privi muzica. Pentru Proust tema 
muzicală este o adevărată idee care permite compozitorului să ajungă la un univers etern, 
inaccesbil raţiunii şi totuşi mai real decât cel al raţiunii, şi anume la universul artei care 
învinge timpul, contrar amorului care e învins de timp. Prin muzică Swann înţelege că 
dragostea lui nu va mai renaşte niciodată. Această idealizare estetică este foarte importantă în 
universul proustian ». (fr.wikipedia. org) .  
 
 « Anul trecut », povesteşte naratorul din roman, « la o serată el [Charles Swann alias 
Proust !] ascultase o piesă muzicală executată la pian şi vioară [Proust pune pianul pe prim 
plan !] La început n-a fost atent decât la partea materială a sunetelor produse de instrumente. 
Şi deja resimţea o mare plăcere când, dedsubtul unei delicate linii melodice ale viorii, 
rezistentă, densă şi directoare, el a văzut cum se ridică într-un clipocit lichid, masa muzicală 
susţinută de pian, multiformă, indivizibilă, plană şi ciocnindă, ca agitaţia  mov a valurilor pe 
care le farmecă şi le bemolizează clarul de lună. Dar la un moment dat, fără să poată  
determina în mod clar un contur, să dea un nume a ceea ce-i plăcea, el căutase  să reţină fraza 
sau armonia - nici el nu ştia ce - care se desfăşura şi care-i deschisese atât de larg sufletul, aşa 
cum se întâmplă cu  anumite parfumuri de trandafir care circulă prin aerul umid al serii şi care 
au proprietatea de a-ţi umfla nările… Probabil că aceasta se datora faptului că el nu cunoscuse 
până atunci muzica aceea care-i provocase o impresie atât de difuză, una din acele impresii  
care sunt poate totuşi singurele pur muzicale, neaşteptate, pe de-a-ntregul originale, 
ireductibile oricărui alt fel de impresii. O impresie de acest gen, momentană, este, aşa zicând, 
imaterială - sine materia. » (« Du côté de chez Swann », Deuxième Partie).  
 Memoria voluntară, scrie mai departe Proust, este în stare să redea doar o transcriere 
sumară, provozorie.  « El [Swann] putea să-şi reprezinte întinderea piesei, grupările simetrice, 
grafia, valoarea expresivă… ceva care nu mai e muzică pură, care ţine de desen, de 
arhitectură, de gândire. De data aceasta el distinsese în mod clar o frază care se desprinde, 
pentru moment,  deasupra undelor sonore… şi care-i propusese desfătări speciale de care n-
avusese nicicând idee înainte de a o fi ascultat, de care simţea că nici o alta decât ea nu le-ar fi 
putut provoca, de care el se îndrăgostise ca de o dragoste necunoscută«  (idem). Această frază 
care apărea şi dispărea mereu şi a cărei prezenţă o căuta în diferitele serate unde se cântau, 
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provoca în el dorinţa unei înnoiri morale, forţa de a-şi reconsacra viaţa. Într-o astfel de ocazie, 
o serată la Verdurin-i, Swann alias Proust, reîntâlneşte fraza căutată.: “Câteva minute doar 
după ce micul pianist abia începuse să cânte, după o notă înaltă ţinută lung timp de două 
măsuri, el văzu apropiindu-se, scăpat de sub această sonoritate prelungită şi întinsă ca o 
perdea sonoră pentru a-i ascunde misterul incubaţiei, el recunoscu, secretă, strălucitoare şi 
desfăşurată, fraza aeriană şi odorantă pe care o iubea atât de mult. Ea era atât de particulară, 
avea un farmec atât de individual, încât nici o alta n-ar fi putut s-o înlocuiască… La sfârşit ea 
se depărtă cuminte, printre ramificaţiile parfumului ei, lăsând pe faţa lui Swann reflecţia 
surâsului ei” (idem). 
 Insistenţa cu care revin asupra acestor descrieri are ca scop de a demonstra, fără umbră 
de îndoială, că muzicalitatea lui Swann şi proiecţia emoţională pe care o face el asupra  frazei 
A şi B din măsurile 59-109 din partea a 3-a a Sonatei lui Franck sub impresia neobişnuită, 
surprinzătoare atunci pentru Proust, a interpretării lui George Enescu,  sunt miezul creaţiei 
faimosului lui roman, baza lui¸ cauza lui. 
 
- 
 
... Swann qui a complétement cessé d’aller chez les Verdurin, recommence  à fréquenter les 
salons qu’il avait abandonnés. Ainsi, un soir, il se rend à un concert chez Madame de Saint-
Euverte, ce qui donne l’occasioin à l’auteur de dresser des portraits pittoresques, imagés et 
souvant cruels des inviteés : … Au cours de la soirée, on joue la petite phrase de la Sonate de 
Vinteuil et Swann a le coeur déchiré en entendant cette mélodie qui a rythmé son amour pour 
Odette… (À la recherche du temps perdu, vol I. Du côté de chez Swann - 2. Un Amour de 
Swann, 1913. primul volum din cele 7 scrise între 1913-1922) 
 
 În capitolul 5 din cele 7 ale primului volum al romanului său, Proust descrie astfel 
serata de pomină de la Madame de Saint-Epreuve : 
 … Dar concertul reîncepu  [după o  pauză] şi Swann  îşi dădu seama că nu va mai 
putea pleca de la serată  înainte ca acest ultim număr din program să fi avut loc. Se simţea 
chinuit că trebuie să rămână mai departe înlănţuit în mijlocul acestor oameni ale căror 
tâmpenii şi ridiculităţi îl loveau cu atât mai puternic cu cât ei nu ştiau mai nimic din 
dragostea lui, oameni incapabili de a se interesa şi de a a face altceva decât să râdă de 
această dragoste ca de o copilărie sau s-o deplângă ca pe o nebunie, să facă să i se pară ca o 
stare subiectivă care nu există decât pentru el, o stare de care nimic exterior nu-i confirmă 
realitatea. El suferea până-ntr-acolo că  până şi sunetul instrumentelor îl făcea să-i vină să 
urle, să-şi prelungească exilul în exact acest loc unde Odette nu va mai veni niciodată, unde 
nimeni şi nimic nu o cunosc, un loc în care ea era cu totul absentă.  
 
 Este nimerit să atrag atenţia  asupra unei postări din internet cu aceeaşi temă - „La 
petite phrase”, cheia întregului roman al lui Proust - postare realizată sub limkul de „Victorz:  
Proust/César Franck: 3 / 4 The Littke Phrase”, o foarte ingenioasă triplă prezentare a temei: 
textul lui Proust, în suprapunere cu muzica lui Franck şi cu imagini de peisaje inspiratoare. 
 Prezint în continuare, în paralel, cele două surse, Maier şi Victorz - chestiunea 
priorităţii o las de o parte - în care „La petite phrase” din romanul lui Proust nu este alta decât 
cea din Franck interpretată de Enescu: 
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Momentul la Victorz   Textul lui Proust  
şi măsurile 
 
0:35, Recitativo  Pianistul începu să cânte, doar pentru ei doi, şi pentru nimeni 
    altcineva, la petite phrase a lui Vinteuil care fusese, aşa 
     zicând, « imnul naţional » al dragostei lor.   
0:45, celula germinativă Debutul fu făcut de un susţinut tremolo al viorii, care, timp de 
    câteva măsuri a rămas neacompaniată de pian şi care a ocupat 
    întreg prim-planul; şi apoi, brusc, păru că se retrage ; 
1:31    şi - la fel ca în acele interioare ale lui Pieter de Hooch, în care 
    subiectul este plasat în fundal, departe, prin cadrul unei uşi pe 
    jumătate deschisă, infinit de departe, într-o complet altă  
    culoare, învelit în mod catifelat de un fel de lumină intercalată - 
 2:12    - « la petite phrase » apăru, dansând, pastoral, interpolat, 
    episodic, aparţinând unei alte lumi. 
2:33    Şi deodată se făcu ca şi cum ea [Odette] ar fi intrat, şi  
    această apariţie îi produse [lui Swann alias Proust] o durere 
    atât de sfâşietoare, încât trebui să-şi  ducă brusc mâna la inimă, 
    când vioara [lui Enescu!] se ridică la nişte note înalte,  
2:50    unde rămase ca pentru a aştepta ceva, o aşteptare care se  
    prelungi, fără a înceta de a rămâne în aşteptarea cu care se 
    vedea deja obiectul aşteptat apărând, într-un disperat efort de a 
    continua până la sosirea obiectului, a-l întâmpina înainte de a 
    expira ea însăşi, a păstra deschis drumul încă o clipă,  
3:33    cu ultimile puteri rămase, aşa încât străinul să poată intra, 
    cum faci când ţii, încă deschisă, o uşă care, altfel, de la sine, 
     s-ar fi  închis. 
4:22, ms. 59-62 (A), 65-68 (A’)  Şi mai înainte ca Swann să fi avut timp să-şi                          
5 :26, ms. 81-89 (B)  spună : « Este la petite phrase a lui Vinteuil ! Să nu cumva s-o 
    ascultăm ! », 
4:22, măs. 59-62   toate amintirile lui din zilele în care Odette era în dragoste 
5:26, ms. 81-89 (A+A’)  cu el, pe care el le-a păstrat până în acea seară, păstrate 
5 :56, ms. 93-99 (celula) invizibil în adâncurile fiinţei lui, decepţionat de această   
ms. 101-109 (B’)  bruscă amintire a unui anotimp de dragoste, al cărei soare, 
    presupuneau ei, a răsărit iarăşi, [toate amintirile] s-au trezit din 
    aţipeală, s-au înaripat pentru a înstruni din nou, inportun în 
    urechile lui. fără milă pentru dezolata lui stare prezentă -  
    uitatele corzi ale fericirii. 
 
 
  Pentru a-l înţelege pe Proust, trebuie să-l citeşti de cel puţin de două ori ; pentru a-l 
pricepe - de nenumărate ori. E ca în cazul scrierii ebraice, unde, ca s-o înţelegi, trebuie mai 
întâi să cunoşti perfect limba ebraică. Deci citeşti ceea ce deja cunoşti. Afli ceea ce deja 
posezi în abisurile sufletului. Am constatat aceasta cu ocazia auzirii pentru prima oară a 
sonatei de César Franck :  Muzica lui Franck era în mine înainte de a o fi auzit. Nu acelaşi 
lucru mi s-a întâmplat cu muzica lui Bach. Vacarmul acordic, vertical, aparent organizat 
orizontal prin fugăriri făcute pe loc, statice, al muzicii lui Bach m-a plictisit în toate verile din 
copilărie când, pe terasa vilei lui tanti Clodina şi unchiului Alton din Şerbăneşti, trebuia să 
ascult pe vărul Mihai chinuindu-mi urechile cu Partitele pentru vioară. Dar când spuneam 
« Da, îmi place Bach », o spuneam din snobism, pentru că de emoţionat, această muzică nu 
mă emoţiona. Transpunând asta în limbaj neurofiziologic, ar fi aşa că nucleii de la baza 
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creierului meu, centrala vieţii, nu intrau în eclat, nu fremătau, echilibrul electro-potenţialului 
de membrană al lor nu se rupea. Când mai târziu, însă,  în sala Astra de la Braşov, prin 1946, 
adolescentul de mine asculta pe acelaşi văr, într-un recital dat cu Mia Macavei, interpretând 
Sonata de Franck alias Vinteuil, constatam că ascultam o muzică de mult uitată, pe care o 
regăseam, în intimitatea cea mai tainică a fiinţei mele, o regăsire a unui timp fericit odinioară 
şi pierdut, emoţia şi emoţionarea mea fiind absolut neaşteptată, bazată pe memoria 
involuntară, subconştientală, mai bine spus, inconştientală, provenind din etajele cele mai 
adânci ale inconştientului colectiv descris de Carl Gustav Jung.  
 
 În creaţia muzicală există împrumuturi voluntare, dar mai ales involuntare, preluări din 
imensul tezaur, depozit, arhivă de « petites phrases » ale inconştientului colectiv, universal.  
 

  
 
 Primele patru măsuri ale penultimului sistem al unei melodii pentru armoniu compusă 
de Franck în secolul al XIX - lea sunt aproape identice cu măsurile 8-11 din lucrarea corală 
« Maria leagănă »  compusă de mine  în 1958,  cu 20 de ani mai înainte de a fi descoperit în 
librăria muzicală « Chez Brahy » din Liège volumul « L’Organiste » cu melodiile pentru 
armoniu ale lui Franck. Şi Franck şi eu am avut, probabil, acces la acelaşi depozit universal de 
« petites phrases ».  
 


