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Prima introducere 
(realistă)

În cîte feluri se poate tăcea? Cînd mi-am pus această 
întrebare, în primăvara lui 2008, intuiția îmi spunea că 
se poate tăcea în fel și chip, că tăcerea este un teritoriu 
la fel de întins ca limbajul. Dincolo de resursele poe-
tice naturale ale acestui vast teritoriu, eram interesat 
mai ales de mecanismele de funcționare a tăcerii, pe 
care o înțelegeam ca parte activă a limbajului. Am trăit 
apoi o dezamăgire cînd, la cursul de Filozofia limbaju-

lui de la Facultatea de Filozofie, pe care am absolvit-o 
doi ani mai tîrziu, tăcerea era completamente absentă. 
Nici unul dintre filozofii pe care i-am studiat la această 
materie (Frege, Russell, Strawson, Davidson, Kripke, 
Austin și tot neamul lor) nu sufla o vorbă despre tăcere. 
Limbajul era adus, oarecum cu forța, pe terenul logi-
cii. Tăcerea era ignorată, deși un limbaj viu mi se părea 
de neconceput în absența tăcerii. Doar Wittgenstein 
părea să îi fi lăsat tăcerii o portiță deschisă, discutînd, 
în Tractatus Logico-Philosophicus, despre inexprimabil ca 

element mistic și despre tăcerea care trebuie păstrată 
în legătură cu lucrurile despre care nu se poate vorbi. 
Jocurilor de limbaj (Sprachspiele) invocate în Cercetări 

filozofice am găsit de cuviință să le asociez, printr-o re-
lativă opoziție, aceste jocuri de tăcere (Schweigenspiele 

sau Stille-Spiele).

Cartea de față nu este una de filozofie. Mi-aș fi dorit, 
desigur, să pot scrie o carte de filozofie despre tăcere, 
să îi pot aplica acestui vast teritoriu al tăcerii măcar o 
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parte dintre teoriile filozofiei limbajului și, eventual, să 
inventez propriile mele teorii, dar a ieșit cu totul alt-
ceva. Acolo unde mintea a dat greș, sper că au reușit 
meditația și imaginația.
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A doua introducere
(cvasirealistă)

De vreo zece ani sînt realizator de programe la un post 
de radio. Am vorbit mult la microfon în toți acești ani, 
mai întîi dimineața, apoi noaptea și din nou dimineața 
și iarăși noaptea. S-au adunat mii de ore de vorbe, pro-
babil prea multe. Această carte despre tăcere este un fel 
de penitență cu care sper că îmi voi răscumpăra măcar 
o mică parte din păcatele locvacității frivole pe care le-
am comis în toți anii cînd am vorbit, uneori fără să am 
nimic de spus, în fața microfonului.
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A treia introducere
(superrealistă)

În ziua cînd a împlinit patruzeci de ani, Pavel a înțeles 
că nu făcuse nimic în viață. Acolo unde prietenii lui 
reușiseră, el dăduse greș. Visele de noapte îi arătau, ca 
într-o oglindă a ratării, tot ce ar fi putut trăi, dar nu tră-
ise. Visa copiii pe care nu i-a avut niciodată. Visa o fe-
meie care îl aștepta la o masă, pe marginea unui drum, 
el o privește, în vis, de undeva de sus, ca dintr-un diri-
jabil, dar nu se poate apropia de ea, și femeia își trăiește 
toată viața într-o așteptare imobilă, părul îi albește, 
brațele i se usucă, lemnul mesei se macină, și neputința 
cu care el privește această scenă, care durează în vis o 
viață întreagă, îi întunecă mintea, și Pavel amețește, 
cade din dirijabil și aterizează pe podea, lîngă patul lui 
ca un eșafod rînced, îmbibat cu uleiurile resemnării, 
singurătății și disperării. Alteori, visa un bărbat care 
îi purta chipul prin lume, urcînd treptele cele mai de 
sus ale scării sociale, ceea ce i s-ar fi putut întîmpla și 
lui, poate, dacă ar fi fost tentat vreo clipă de carieră. 
N-a fost. Nu se născuse cu nici un talent de care s-ar fi 
putut agăța, după cum nu avusese niciodată inspirația 
sau dorința de a-și inventa vreunul, așa cum fac adesea 
destui dintre cei cărora le e frică să rămînă singuri în 
fața destinului, un destin redus, cel mai adesea, la o ba-
nală biografie. I-ar fi plăcut să poată cînta la acordeon. 
Uneori, se imagina în fața unei femei frumoase, ca ace-
ea din vis, mut de fericire, cu simțurile în flăcări, incapa-
bil să scoată vreun sunet, de parcă cineva i-ar fi ferecat 
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gîtlejul cu un lacăt invizibil, imens, însă acordeonul pe 
care și l-ar fi agățat în piept, ca pe o decorație dobîndită 
în urma vreunei bătălii cu deznodămînt aparent fericit, 
aparent eroic, ar fi trebuit să aibă rolul unui ventriloc 
cu gura cenușie, cu buza de sus albă și cea de jos neagră, 
a cărui armonică melodioasă i-ar fi ținut loc de gură și 
de inspirație, un magnet polifonic în stare să o mențină 
trează și atentă pe femeia din fața lui. Dar această feme-
ie, posibilă într-o altă lume, nu a existat în lumea lui. 
I-a fost teamă să îndrăznească. Acordeoanele pe care le 
zărise în vitrinele magazinelor de instrumente muzicale 
n-au ajuns nici măcar pentru o clipă la pieptul lui, i-au 
rămas la fel de străine ca și femeia frumoasă, care, ca o 
fantomă senzuală și tăcută, a continuat să îi bîntuie, la 
răstimpuri, simțurile și disperarea. 

La vîrsta de treizeci și patru ani, Pavel și-a pus o între-
bare: „În cîte feluri se poate tăcea?“, pe care și-a notat-o 
într-un caiet, printre tot felul de însemnări lipsite de 
importanță. Habar nu avea în cîte feluri se poate tăcea, 
nici nu era sigur că nu fuseseră și alții înaintea lui care 
să își fi pus aceeași întrebare, însă banalitatea vieții pe 
care o ducea, cîștigîndu-și traiul făcînd corectură la un 
ziar tabloid plin de subiecte jalnice, simțea că poate fi 
subminată de o astfel de interogație nu lipsită de sub-
strat metafizic. Din cînd în cînd, mai ales în momen-
tele cînd i se părea că se afundă într-un nimic vîscos, 
departe de orice orizont salvator, Pavel deschidea ca-
ietul cu însemnări la pagina unde își notase întreba-
rea – „În cîte feluri se poate tăcea?“ – și respira aerul 
revigorant al reveriei. Într-una din aceste dăți, a riscat 
și un răspuns: „O sută șaptezeci și trei“, și imediat a în-
ceput să rîdă. Cum să se poată tăcea în atîtea feluri, s-a 
întrebat, sînt prea multe, însă o voce interioară, cu un 
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timbru necunoscut, dar totodată familiar, i-a spus că 
nu sînt deloc prea multe, că, dacă te lași condus de ea, 
imaginația poate face minuni, și minunile le face în nu-
mele tău, nu într-al ei, pentru că imaginația nu are un 
nume, cum avem noi, deși ar putea avea, probabil, și un 
nume, dacă nu chiar mai multe.

În ziua cînd a împlinit patruzeci de ani, Pavel a înțeles, 
așadar, că nu făcuse nimic în viață, dar a mai înțeles 
ceva: că, măcar teoretic, mai avea încă vreo patruzeci de 
ani de trăit, ceea ce însemna că sentimentul de ratare 
pe care îl resimțea putea fi, dacă nu îndepărtat defini-
tiv, măcar estompat. A deschis caietul în care cu vreo 
șase ani în urmă își notase întrebarea – „În cîte feluri se 
poate tăcea?“ – și a început să scrie tot felul de posibile 
răspunsuri, unele fanteziste sau absurde, altele poetice 
ori filozofice. Cu timpul, și-a descoperit apetitul pentru 
improvizație literară, a făcut cercetări în zona filozofiei 
limbajului, punîndu-se la curent cu pozițiile lui Frege, 
Russell, Strawson, Davidson, Austin, Wittgenstein și 
așa mai departe, i-a descoperit pe Keith H. Basso, Peter 
Serracino Inglott și John Cage, a ascultat muzică și tă-
cerea din muzică, a citit cărți, a fost atent la tăcerea din-
tre cuvinte și de printre rînduri, a visat. Simțind că tă-
cerile ar putea fi ultimul lui tren în această viață, Pavel a 
început să scrie despre ele, s-a ținut cu dinții de tăceri, 
de tăcerile care, una după alta, se adunau în caietul lui, 
un caiet al supraviețuirii, aflat într-o perfectă antiteză 
cu ziarul tabloid la care, zi de zi, mai puțin sîmbăta, lu-
cra cu normă întreagă, făcînd corectură. Și, în timp ce 
punea în ordine titlurile și articolele din ziar, Pavel se 
tot întreba: „Și, totuși, în cîte feluri se poate tăcea?“.
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1. Se poate tăcea din naştere 

M-am născut într-o zi de luni, 3 septembrie, la ora 11, 
dimineața. Sînt al doilea copil al lui Ioan și al Nataliei. 
La nașterea mea, mama avea douăzeci și doi de ani, 
tata ‒ douăzeci și nouă. Am o soră cu doi ani mai mare, 
Simona-Natașa, care este cel mai bun om din lume. 
Medicul ginecolog care a asistat-o pe mama la naștere 
mi-a dat nota 9.

– De ce nu 10? am întrebat-o pe mama cîțiva ani mai 
tîrziu, cînd deja eram elev la școala primară. 

– Pentru că nu ai plîns atunci cînd te-a atins domnul 
doctor cu palma pe spate, mi-a spus mama. 

– De ce m-a atins cu palma pe spate?
– Pentru că așa se face.
– Și-ar fi trebuit să plîng? 
– Da. 
– De ce? 
– Toți copiii care plîng primesc nota 10.
– Dar la școală nu e așa.
– Bineînțeles, dar tu nu te-ai născut la școală.
 – Și doar pentru că nu am plîns mi-a scăzut un punct? 
– Da. 
– Ai fost supărată pe mine că am luat 9?
– Nu.
– Dar la școală te superi dacă iau 9.
– Cînd te-ai născut nu erai elev.
Am zîmbit. Mama avea, ca de obicei, dreptate.
– Și nu doar că nu ai plîns, a continuat ea, dar n-ai 

scos nici măcar un sunet. 
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– De ce?
– Nu știu, te-ai încăpățînat să taci.
– Eram bolnav? 
– Nu, erai perfect sănătos.
– Și-atunci de ce mi-a dat 9?
– Pentru că domnul doctor nu a înțeles de ce tăceai.
– E ceva rău să taci?
– Cînd te naști, e rău.
– De ce?
– Nu știu, poate pentru că doctorii se sperie cînd un 

nou-născut tace.
– S-a speriat de mine?
– Nu de tine, de tăcerea ta.
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2. Se poate tăcea în fel şi chip

Nimeni nu invită pe nimeni la un pahar de tăcere, dar 
paharul de vorbă la care unii îi tot invită pe ceilalți s-a 
umplut de mult, vorbele au umplut de mult toate pa-
harele din lume, și producția de pahare nu poate ține 
pasul cu ele. Nisipul nu se poate transforma în sticlă pe 
cît de repede se transformă gîndul în cuvinte. Nisipul, 
se poate observa cu ochiul liber al minții, a rămas mult 
în urma gîndului și sticla mult în urma vorbei. E timpul 
să mai umplem paharele și cu transparența lichidă a tă-
cerii. E timpul să învățăm cum se poate tăcea. Se poate 
tăcea în fel și chip, într-adevăr, deși în fel și chip nu este 
decît o expresie, printre atîtea alte expresii.

Nimeni nu te învață cum să taci, cum să taci cu sens 
și tăcerea ta să exprime inexprimabilul. Fără doar și 

poate există inexprimabil, spunea Wittgenstein, și ce alt-
ceva poți face cu acest inexprimabil decît să îl taci, să 
îl taci și să îl faci, să îl faci vizibil, să îl arăți ca pe un 
element mistic de maximă importanță, și tăcerea ta, ca o 
lanternă mută, să lumineze inexprimabilul, proiectîn-
du-l pe retinele cinematografice ale reliefului uman 
înconjurător.

În primii ani de viață ni se tot repetă cuvinte, nicio-
dată tăceri, sîntem învățați să vorbim, să vorbim cît mai 
mult, să pronunțăm cît mai corect tot felul de cuvinte, 
în spatele cărora se ascund tot felul de lucruri: fruc-

tele, legumele, animalele sălbatice, animalele domestice, 
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anotimpurile și așa mai departe, dar nimeni nu ne învață 
cum și cînd să tăcem, nimeni nu ne învață despre fruc-
tele și legumele tăcerii, nimeni despre tăcerile sălba-
tice, nimeni despre tăcerile domestice, nimeni despre 
anotimpurile tăcerii, ci doar să vorbim, tot timpul să 
vorbim, mama, tata, papa, apa, dar există și o mamă a 
tăcerii la pieptul căreia nu sugem niciodată, dar există 
și un tată al tăcerii a cărui voce nu o auzim nicicînd, 
dar există și o hrană a tăcerii din care nu ni se dă să 
mîncăm. Și, da, există și o apă a tăcerii din care, pentru 
o viață sănătoasă, ce bine ar fi să bem cîte doi litri în 
fiecare zi.
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3. Se poate tăcea neîntrebat

Oamenii mă privesc ciudat, mă privesc de parcă ar 
vrea să spună: „Iată-l și pe acest nefericit, tace gura fără 
el!“. Era o vreme cînd vorbeam neîntrebat. Pe atunci, 
gura mea vorbea fără mine, profita de absența mea pen-
tru a vorbi, pentru a spune lucruri de care eu, care mă 
aflam în altă parte, nici măcar nu aveam habar. Cînd 
mă întorceam pentru a-mi recupera gura, înțelegeam 
că se spuseseră în contul meu lucruri pe alocuri cum-
plite și tot ce puteam face era să îmi închid, pentru o 
vreme, gura, o încuiam cu lacătul, nu era deloc plăcut. 
Treptat, însă, am descoperit – atît eu, cît și gura mea 
– binefacerile muțeniei și virtuțile tăcerii. Așa a ajuns 
gura mea să tacă fără mine, așa a ajuns cea care odini-
oară vorbea întruna să profite de absența mea pentru a 
tăcea, pentru a tăcea lucruri de care eu, care mă aflam 
în altă parte, nici măcar nu aveam habar. Cînd mă în-
torceam pentru a-mi recupera gura, înțelegeam că se 
tăcuseră în contul meu lucruri pe alocuri cumplite, și 
atunci îmi cinsteam gura ca pe o zeiță, îngenuncheam 
în fața gurii mele, îi aduceam ofrande, îi ridicam un mic 
templu din bețe de chibrit.
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4. Se poate tăcea 
spărgînd lemne de foc

Iată uneltele de tăcut cum strălucesc ele în soare, 
sînt unse cu uleiurile care pun pe fugă rugina 

cuvintelor. 
Iată securea cum ține ea la distanță vorbăria inutilă, 
iată bușteanul cum închide el ochii și primește lovi-

tura în plin. 
Și iată și cenușa cum se așază ea peste ciotul copacu-

lui care a fost cîndva, 
iată cenușa cum încearcă să prindă rădăcini pentru a 

mai înfrunzi o dată. 
Cenușa este viitorul lemnului de foc, tăcerea este 

aburul cuvintelor,
care ce noroc pe capul lor că nu au devenit simple 

vorbe în vînt.
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5. Se poate tăcea cu gura plină 
de creierul unui iepure fără amintiri

S-a întîmplat într-o după-amiază de vară. Soarele 
ardea în flăcări, nimeni nu-l putea stinge. Iepurele 
Grigorie a făcut imprudența să joace, împreună cu 
un alt iepure, jocul de copii numit Razele și vînătorii. 
Iepurii, care erau vînătorii, s-au așezat la o anumită 
distanță unul de celălalt, iar razele între ei, undeva la 
mijloc. La începutul jocului, fiecare rază avea trei vieți, 
însă iepurii ținteau bine cu mingea lichidă și, în scurt 
timp, razele au fost atinse de minge, stingîndu-se. Una 
singură a scăpat, intrîndu-i lui Grigorie în ochi și ar-
zîndu-i puținele amintiri pe care le strînsese cu multă 
trudă în scurta lui viață de iepure. A doua zi după ce 
și-a pierdut amintirile, Grigorie a fost împușcat de un 
vînător adevărat, a cărui cea mai mare plăcere era să 
mănînce, în tăcere, creier de iepure.
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6. Se poate tăcea în trecere 

A fost odată un oraș unde tăcerea era considerată 
sfîntă, la fel ca vaca în India. În centrul orașului exis-
ta o statuie ecvestră a tăcerii, în fiecare piață publică 
se găsea cîte un bust al tăcerii, și nu erau două la fel. 
Bulevardele orașului erau marcate cu tăceri pentru pie-

toni. Radiourile și televiziunile erau obligate, printr-o 
lege care în alte locuri ar fi putut părea cel puțin stranie, 
să difuzeze cîte o oră de tăcere pe zi, și acestea erau cele 
mai de succes emisiuni, unde marile corporații plă-
teau sume colosale pentru a avea reclamă. Locuitorii 
orașului tăceau de fiecare dată cînd aveau ceva de spus. 
Tăcerea era predată în școli, licee, universități, însă 
puțini erau aceia care obțineau un titlu de master sau 
de doctor în tăcere, și numai dintre acești specialiști 
erau aleși cei care conduceau destinele orașului. S-a 
întîmplat apoi că o molimă necruțătoare a lovit orașul. 
Un virus pentru care nu s-a găsit antidot a dezlegat 
limbile locuitorilor, care s-au trezit, deodată, vorbind. 
Vorbeau ori de cîte ori aveau ceva de spus, însă vor-
beau și cînd nu aveau mare lucru de spus. Molima 
vorbirii a cuprins în scurt timp întreg orașul, bronzul 
statuii ecvestre a tăcerii din centrul orașului s-a topit 
sub avalanșa vorbelor, la fel și busturile din piețele 
publice. Ora de tăcere de la radiouri și televiziuni n-a 
mai fost ascultată de nimeni și companiile și-au retras 
reclamele, iar emisiunile au fost înlocuite, în cele din 
urmă, de talk-show-uri penibile, de succes. Tăcerea 
nu a mai fost predată în școli și orașul a ajuns să fie 
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condus de persoane dintre cele mai limbute. Pe bule-
varde încă se mai poate vedea urma tăcerilor de pietoni 
de odinioară.
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7. Se poate tăcea, la obiect, 
un singur lucru

Trebuie să ai în faţa ochilor un singur obiect. Toate 
gîndurile care te iau cu asalt trebuie fie expediate, fie 
retopite în obiectul din faţă. Mintea trebuie golită de 
orice altceva, cu excepţia obiectului. Recipientul mar-
ginal al tăcerii, să îl numim aşa, este gura care articulea-
ză. Prin urmare, trebuie făcut în aşa fel încît gura să se 
comporte ca un ochi aţintit asupra obiectului de tăcut. 
Avem de-a face cu o gură-ochi care vede şi tace un sin-
gur lucru.
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8. Se poate tăcea 
în cel mai de dorit fel

Poate că nu te-ai gîndit niciodată cum anume ți-ai 
dori cel mai mult să taci, poate că nici nu ți-ai pus vre-
odată problema să taci, fiindcă, vezi tu, tăcerea nu e – 
iartă-mă! – pentru oricine. Nu oricine își poate ține în 
frîu vocile interioare, care, ca niște demoni flecari, simt 
nevoia să iasă la suprafață, și nu e deloc simplu să poți 
stăpîni legiuni întregi de cuvinte ce vor să devină vor-
be, cuvinte care încearcă să își fac un rost în viață prin 
intermediul rostirii, și nu e nimic rău în asta, doar că și 
tăcerea simte nevoia uneori să-și facă un rost în viață, și 
ce mai contează cum taci, atîta timp cît felul în care taci 
ți se potrivește ca o mănușă. Important e să înțelegi că 
una e tăcerea minții și cu totul alta e tăcerea sufletului, 
deși există și cazuri fericite cînd ele se întîlnesc într-un 
același corp, cu pielea mirosind a mucegai, al vreunui 
sfînt uitat de lume. 
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9. Se poate tăcea fără nici un temei

Cineva se apropie de tine și te întreabă care este mo-
tivul pentru care taci. Dar tăcerea ta este lipsită de ori-
ce temei, tu taci fără nici un motiv, și atunci ce-ai pu-
tea răspunde?! Tăcerea ta e precum credința, e o tăcere 
revelată, în Dumnezeu nu crezi pentru vreun anume 
motiv, în Dumnezeu crezi sau nu crezi, e atît de simplu. 
Tăcerea este, acum, Dumnezeul tău. Și nu spui nimic 
despre asta. Dacă spui, Dumnezeu dispare, lăsînd în 
urmă aburul sonor al unor explicații deplorabile.
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