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OBSTACOLUL

Iată-mă în pragul unui nou capitol. La sfârşitul capitolului 
anterior, mă simţeam plin de zel. Mi se părea uşor să-mi for-
mulez gândurile. Acum, sunt în faţa unei foi albe, întorcând în 
mintea mea, într-un vârtej inform, materialul acestui capitol. 
Pierd timpul; schimb ordinea hârtiuţelor pe care mi-am notat 
ideile; nu ştiu de la care capăt să-ncep. Mă copleşeşte un senti-
ment de oboseală.

Îmi dau bine seama ce se întâmplă. La fel păţesc în cur-
sul unei întrevederi. Contactul personal este un lucru fragil, 
niciodată stabil, garantat; trebuie să-l regăseşti la fiecare întâl-
nire. Când e stabilit, cuvintele vin uşor, toate par adevărate, 
vii, substanţiale. Înainte însă, ele păreau goale, convenţionale, 
oarecare. E ca o apropiere stânjenită; lipsa de contact creează 
stânjeneală, iar stânjeneala e o piedică pentru contact. Căutăm, 
şi eu, şi interlocutorul meu, acest contact; pentru a-l găsi, ne 
ascundem stânjeneala sub banalităţi, butade, digresiuni. Simţim 
că celălalt nu se înşală, şi asta agravează jena.

A scrie înseamnă de asemenea a stabili un dialog cu cititorul 
meu, un dialog ale cărui replici mi le imaginez. Am formulat 
în minte prima frază a acestui capitol: „Dacă toţi oamenii sunt 
însetaţi atât de tare după adevăratul dialog, de ce este atât de 
rar, atât de greu de realizat?” Mă gândesc imediat la reacţiile 
critice ale cititorilor mei. Pentru unul, despic firul în patru, 
complic totul; sensibilitatea mea e bolnavă; contactul personal 
nu e atât de rar pentru un om sănătos; e suficient să fii simplu şi 
spontan, fără a te pierde în atâtea analize subtile. Pentru un altul, 
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în schimb, fraza mea va fi foarte banală: oare e nevoie să scrii 
cărţi pentru a spune ceva ce fiecare ştie din experienţa de fiecare 
clipă? Înseamnă să demonstrezi un lucru evident.

Iar un altul va aprecia că abuzez de expresia „dialog adevărat” 
sau se va lua de stilul meu. Niciunul nu se îndoieşte că fac 
eforturi să scriu cât mai bine cu putinţă şi să aduc o contribuţie 
originală la acest studiu al persoanei umane. Aşadar, dacă nu 
scriu mai bine, e pentru că nu-s în stare. Pot fi judecat cu atât 
mai aspru pentru că voi da aceste rânduri la tipografie. Ar trebui 
să-l ascultăm pe fabulist şi să zicem cu el: „Pentru a trăi fericiţi, 
să trăim ascunşi”.

Iată deci că ne ascundem; sau, mai degrabă, suntem împărţiţi: 
ne arătăm şi ne ascundem. Cineva mi-a făcut un compliment. 
În loc să-i spun simplu că îmi face mare plăcere, am protestat 
printr-o frază fără sens, o afectare de modestie. Interlocutorul 
meu nu se înşela de fapt. Asta mă face să mă gândesc la cuvin-
tele uneia dintre paciente: „Viaţa e un joc de-a v-aţi ascunselea 
universal, în care ne prefacem că ne ascundem”. Şi totuşi, eu do-
resc acest contact personal; îmi e chiar poftă de el; este bogăţia 
vieţii mele.

Chiar aici, aş vrea să existe o legătură directă cu cititorul 
meu, să-i vorbesc fără ocolişuri şi fără artificiu, să-l asociez cu 
aceste reflecţii care îmi bântuie mintea de multă vreme şi care 
îl preocupă poate şi pe el, să-i spun convingerile mele. Acum, 
că i-am mărturisit ceea ce mă reţinea, această frică stupidă de 
criticile lui, deja mă simt mai bine să fac acest lucru. Mă tem 
mai puţin că îmi va reproşa că vorbesc prea mult despre mine în-
sumi; vreau să-mi pun într-o carte nu doar ideile, ci şi persoana 
mea.

Astfel, obstacolul pentru un contact nu este doar în 
circumstanţele exterioare ale lumii moderne pe care le-am 
descris; nici doar în această incertitudine care planează asupra 
a ceea ce suntem noi cu adevărat. E mult mai mult; e o forţă 
pozitivă, un instinct de fugă, un impuls să ne sustragem dialogu-
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lui. Mă gândesc la cuvintele prietenului meu Jean de Rouge-
ment: „Omul caută omul şi fuge de el”73.

Gândiţi-vă la ceea ce ocupă marea parte a conversaţiilor: 
schimburi de impresii superficiale: „Ce timp frumos!”; fraze 
convenţionale în care nu punem niciodată suflet: „Cum vă 
merge?”; întrebare al cărei adevărat sens este a te justifica sau a 
te face remarcat mai mult sau mai puţin abil; laude care flatează; 
critici deschise sau voalate. Şi aici, mă feresc de utopie: ar fi 
practic inuman să vrei să despoi dialogul de tot ce e superfluu; ar 
deveni sec şi pedant, şi-ar pierde orice graţie şi orice poezie.

Aceste mărunte vocabule ale vieţii curente pot fi calea 
unei apropieri de bună calitate de contact, o manieră de a face 
cunoştinţă, un preludiu al schimburilor profunde, o manieră 
simplă şi firească de a ne lega. Dar, să recunoaştem, adeseori 
ele ne servesc şi pentru a ne sustrage contactului personal. Sunt 
ca un prolog care se prelungeşte fără ca piesa să mai înceapă 
vreodată. Ele permit întreţinerea cu celălalt a relaţiilor amabile 
sau interesante, fără a aborda subiectele care ne-ar angaja cu 
adevărat în dialog.

Fiecare se ascunde cum poate în spatele unui scut. Pentru 
unul, o tăcere misterioasă reprezintă o retragere de nepriceput. 
Pentru altul, o vorbărie uşoară îl face imposibil de înţeles. 
Sau erudiţia, citatele, abstracţiunile, teoriile, tonul academic, 
limbajul tehnic; sunt răspunsuri gata făcute, banalităţi, sfaturi 
sentenţioase şi protectoare.

Unul se ascunde în spatele timidităţii atât de bine, că nu 
mai ştim ce să îi spunem; un altul în spatele unei siguranţe 
care îl face mai puţin vulnerabil. Pentru moment, recurgem la 
inteligenţa care ne ajută să ne jucăm cu cuvintele. Mai târziu, ne 
prefacem prostuţi, ceea ce ne permite să răspundem ca şi cum 
nu am înţeles. Ne putem pune la adăpost în spatele vârstei mari; 
îndărătul titlurilor universitare, al funcţiilor politice, al reputaţiei 
care impune consideraţie; o femeie, în spatele frumuseţii ei 
strălucitoare sau în spatele notorietăţii soţului; la fel, un soţ, în 
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spatele soţiei sale. Personajul se face bucuros câinele de pază al 
persoanei.

O glumă, un cuvânt bun ne permit întotdeauna să punem 
capăt unui dialog stânjenitor. Nu condamn aici spiritul de glumă, 
care face viaţa mai surâzătoare. Într-un ziar cu imagini, privesc 
mai întâi caricaturile umoriştilor. Vocaţia lor mi se pare prin 
excelenţă binefăcătoare: ei pot atinge, mai direct şi mai delicat 
decât moraliştii, printr-un adevăr util. Fără îndoială, aici căutăm 
cel mai adesea informaţii pentru a-l lua ironiza pe celălalt, fără 
să ne analizăm pe noi înşine. Dar şi eu sunt supus greşelii, la fel 
ca umoriştii: îmi amintesc de o femeie care mi-a spus pe un ton 
victorios: „I-am dat soţului meu să citească pagina aceea scrisă 
de dumneavoastră, fiindcă în ea menţionaţi exact problema lui”. 
E inutil să mai spun că între aceşti doi soţi n-au mers mai bine 
lucrurile!

E suficient de asemenea ca atunci când dialogul devine 
stânjenitor, să se facă o aluzie, cât de mică, la un subiect de 
actualitate foarte controversat, la politică sau la vreun pictor 
foarte disputat. Iată că o conversaţie deviată către un domeniu 
inofensiv, în orice caz, foarte impersonal, poate fi măgulitoare 
când oferă ocazia de a-ţi etala erudiţia sau opiniile paradoxale.

Datoria poate servi şi ea ca scut. Există oameni care îşi aduc 
în fiecare seară de lucru acasă; asta îi fereşte de orice conversaţie 
serioasă cu soţia sau copiii. Alţii se ascund în spatele ziarului pe 
care îl deschid imediat ce ajung acasă şi în care se prefac că sunt 
foarte absorbiţi când soţia le povesteşte grijile ei. Alţii deschid 
radioul; trebuie să asculte un concert sau să urmărească un meci 
în singurele momente în care ar putea discuta liniştit despre 
deciziile pe care să le ia, importante şi urgente. O femeie a venit 
la mine cu băiatul ei, al cărui viitor era compromis datorită unor 
grave tulburări de caracter; fusese dat afară din colegiu. „Ce 
crede soţul dumneavoastră despre toate astea?” – „Oh! soţul 
meu, de îndată ce vreau să vorbesc cu el de lucruri serioase, îşi 
ia pălăria şi merge la club.”
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În treburile casnice, se întâmplă foarte adesea şi ca o femeie 
să evite dialogul, fără să-şi dea seama: mai are mereu ceva de 
călcat şi nu poate amâna sau să supravegheze un copil la temele 
pentru şcoală. Printr-o înţelegere tacită, mulţi soţi evită în mod 
constant să stea faţă în faţă. Tot timpul au invitaţi sau merg la 
spectacol. În vacanţă, merg cu mai mulţi, cu prietenii.

Iată un adevăr spus de La Palice: nu există dialog decât într-
un tête-à-tête. De îndată ce există terţi, oricât de apropiaţi sau 
intimi ar fi, tonul este mai puţin personal. Văd acest lucru când 
interlocutorul meu vine la cabinet însoţit de unul dintre părinţi. 
Chiar dacă e însoţit de nevastă, iar ea ştie tot ce îmi spune el, va 
vorbi puţin şi pentru ea, nu doar pentru mine. Imediat ce există 
galerie, obligatoriu e şi puţină comedie.

„Am venit să vă văd în trecere…” poate însemna: „Nu sunt 
dispus să abordez cu dumneavoastră problema la care ne gân-
dim amândoi, care ar necesita o explicaţie sinceră”. Chiar fără 
a spune nimic, prin gesturile concise, îl putem lăsa pe partener 
să înţeleagă că trebuie să evite să ne provoace la un dialog di-
ficil sau profund. Astfel, mulţi oameni, întotdeauna grăbiţi, se 
strecoară pe lângă ce e important fără încetare, pe nesimţite. 
Aleargă de la o activitate la alta cu un devotament extraordinar 
şi cu mare zel. Câtă vreme e vorba de probleme tehnice, îşi aduc 
aportul inteligenţei pasionate şi al competenţei lor. Dar nu au 
timp să adauge cuvintele mai intime, care, singure, leagă la 
modul personal.

Adeseori deplâng ei înşişi această stare. Însă, departe de a-şi 
elibera programul, îl încarcă mai tare; şi când sunt foarte obosiţi, 
şi această oboseală poate fi o interfaţă pentru contact. Un om 
de afaceri se întoarce târziu acasă, extenuat, iar soţia înţelege 
că el nu vrea să fie deranjat de probleme lăuntrice, el, care e 
atât de încărcat de responsabilităţi în afară. Dar se întâmplă şi 
ca o femeie să-i împiedice pe copii de fiecare dată când aceştia 
caută să stabilească un contact cu tatăl lor: „Tati e foarte obosit; 
lăsaţi-l în pace!”
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O boală sau o infirmitate te ţin departe de viaţă; asta e, pentru 
toţi bolnavii, o suferinţă morală care se adaugă bolii. Însă de 
multe ori, fără să-şi dea seama, ea îi protejează şi împotriva al-
tor lovituri ale vieţii. Şi-atunci se instalează în suflet o teamă 
inconştientă de vindecare; fiindcă, dacă se refac, vor fi nevoiţi să 
înfrunte dintr-o dată probleme de care boala îi scuteşte. Se poate 
să existe pentru ei un obstacol interior în calea către vindecare.

Sau o migrenă foarte reală şi foarte dureroasă, o criză de 
ficat foarte grea ori o diaree de necontrolat pot interveni de 
fiecare dată când ar trebui să te angajezi într-o situaţie dificilă. 
Oamenii cu probleme de auz mi-au mărturisit de asemenea că 
s-au complăcut în infirmitatea lor pentru a evita dialoguri inopo-
rtune. La fel e cu nervozitatea, predispoziţia la supărare, proasta 
dispoziţie care se etalează uneori ca un avertisment protector: 
„Interzis să mă atingi”. Şi buna dispoziţie, şi un aer vesel pe care 
nimic nu-l clatină pot servi drept ecran.

Acelaşi lucru se întâmplă cu ceea ce psihologia modernă 
a studiat şi numit „incluziuni sau regresii infantile”. De multe 
ori, adulţi bine dezvoltaţi în anumite domenii, în viaţa lor 
intelectuală sau profesională, de exemplu, se comportă ca nişte 
copii în anumite circumstanţe: în relaţia lor cu soţia, de la care 
aşteaptă protecţie ca de la o mamă, cu tatăl lor, pe care încă se 
tem să-l înfrunte sau cu un prieten care păstrează în ochii lor 
prestigiul magic al unui erou. A deveni adult ar însemna tocmai 
a iniţia anumite dialoguri de la egal la egal, cărora li se sustrage 
prin reacţii infantile. 

Mă gândeam chiar azi la asta, vorbind cu un om de afaceri. 
Soţia lui venise la consultaţii mai întâi. Însă, după fiecare dintre 
întrevederile noastre, vorbea cu soţul ei despre ce descoperea la 
ea. De aceea au progresat împreună, ceea ce e foarte frumos, şi 
asta le-a dat sentimentul descoperirii dragostei. Căci adevăratul 
sens al căsătoriei înseamnă ajutorul reciproc dintre soţi pentru 
a deveni persoane, fiinţe responsabile şi autonome, care nu mai 
fug de viaţă.
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Astăzi, soţul femeii a venit să mă vadă şi să-mi spună noile 
lui experienţe. Adăugă cu sinceritate: „E pasionantă, dar dură 
viaţa când ai decis să nu i te mai sustragi!” – „Nu-i aşa?, i-am 
spus; tot timpul suntem în căutarea unui refugiu; ne construim 
mici colibe pentru a ne apăra de loviturile vieţii.

***

Banii, reputaţia, profesia apar astfel ca adăposturi. Banii, 
prin prestanţa pe care o conferă; de asemenea, prin recunoştinţa 
pe care o impun binefacerile care se pot face cu bani. Astfel, ve-
dem părinţi care le închid gura copiilor dându-le bancnote; chiar 
când aceştia sunt adulţi sau căsătoriţi, îi menţin într-un raport 
infantil faţă de ei, îi împiedică să-i abordeze de la egal la egal, 
datorită dependenţei financiare în care îi menţin, sub pretextul 
generozităţii. Vedem soţi care, printr-un cadou făcut nevestei, 
retează din start o discuţie necesară cu ea.

Într-o zi, dându-i unui bolnav unul dintre aceste eşantioane de 
medicamente cu care medicii sunt bine dotaţi, mi-am dat seama 
că acest gest mă scutea de o discuţie profundă. Ar fi fost lungă 
şi dificilă, iar eu eram grăbit. Îmi amintesc foarte bine situaţia: 
la sfârşitul consultaţiei, o femeie îmi zise brusc: „Nu ştiu ce să 
fac cu soţul meu; tot timpul e răcit, niciun specialist n-a putut 
să-l vindece”. Ca un fulger, mi-a trecut prin gând propria mea 
experienţă. Şi eu eram altădată răcit luni întregi. A fost nevoie 
să-mi pun toată viaţa în ordine pentru a-mi ridica nivelul de 
imunitate fizică; dar explică-i asta în câteva minute! E atât de 
departe de ideea simplistă şi mecanică pe care ne-o facem de 
obicei despre boală! Atunci am luat din dulap un ulei antiseptic: 
„Ziceţi-i să încerce acest produs”.

Dacă i-am făcut cuiva un serviciu, chiar fără să ne coste ceva, 
suntem chit în privinţa a ceea ce trebuia să-i dăm mai personal. 
Acest lucru e adevărat în întreaga viaţă profesională: a-ţi face 
datoria, a îndeplini o funcţie tehnică, a-i da clientului ceea ce 
e îndreptăţit să aştepte în calitate de client, a le da şefului şi 
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subordonatului ceea ce sunt îndreptăţiţi să aştepte în calitate de 
şef sau subaltern, iată ce te face să nu le mai dai pe deasupra 
ceea ce ar putea ei aştepta în calitate de oameni.

Întreaga tehnică este impersonală prin esenţă. Pentru a stabili 
diagnosticul, medicul pune cu răceală întrebările exacte, face 
gesturile şi mânuieşte instrumentele necesare. El continuă în 
sine însuşi o dezbatere ştiinţifică a cărei miză este considerabilă. 
Toate acestea creează o atmosferă indiferentă, în care e deseori 
greu să iniţiezi un dialog mai personal. Dar uneori recunoaşte că 
ar fi nevoie de aşa ceva şi că e mai dificil decât toată activitatea 
tehnică ce îi permite să se i sustragă. Îşi îndeplineşte datoria de 
medic, ceea ce este deja foarte mult. Nu-i putem reproşa că se 
ţine de ea cu stricteţe.

La fel se întâmplă în orice profesie. Şi-atunci, ceea ce Jules 
Romains numeşte „Sistemul oficial”, acest joc perfecţionat al 
întregii societăţi, în care fiecare îşi îndeplineşte foarte punctual 
datoria convenţională care îi revine, nu mai apare doar ca un 
obstacol supărător pentru contactul personal, ci mai degrabă ca 
un grilaj în spatele căruia ne adăpostim persoana fragilă.

Da, ne ascundem persoana în spatele unei bariere protectoare; 
nu o lăsăm să vadă decât printre bare. Lăsăm să se vadă din ea 
anumite aspecte, îi ascundem cu grijă altele. Nu e vorba doar de 
slăbiciunile noastre, cum am putea crede. Uneori, e vorba chiar 
de bogăţiile noastre cele mai preţioase. Câţi oameni nu scriu în 
secret poeme pe care le închid cu grijă cu cheia sau transformă 
în atelier de pictură vreun colţ al podului unde nu are nimeni 
acces?!

Iată un mistic care a avut vedenii, de două sau trei ori în 
viaţă; stau cu sufletul la gură ascultându-l, fremătând de interes; 
descopăr la acest om, aparent raţional, o intuiţie profundă a 
lucrurilor spirituale, adevărate revelaţii. Mi-a zis că a vorbit o 
singură dată despre asta cu fratele său, făcând o aluzie discretă; 
şi a simţit sau credea că a simţit la fratele lui o îngrijorare legată 
de sănătatea lui mentală. De atunci, păstrează cu grijă această 
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comoară. Înţeleg acum de ce m-a întrebat mai devreme ce 
diferenţă există între vedenii şi halucinaţii.

Cu cât o experienţă are mai mare preţ pentru noi, cu cât ne 
marchează mai mult viaţa şi ne ocupă mintea, cu atât mai tare 
ne temem că va fi prost înţeleasă, devalorizată printr-un cuvânt 
sau o bănuială prost aplicată. Cu cât sufletul nostru este mai 
delicat şi subtil, cu atât e mai vulnerabil. Singuri cu noi înşine, 
ne bântuie îndoiala asupra autenticităţii intuiţiilor, a celor mai 
profunde gânduri şi sentimente, ca în cazul prietenului meu 
mistic. El suferă exact de contrastul care există între viaţa lui 
aparentă şi cea secretă, dominată în întregime de vedeniile pe 
care le-a avut.

Astfel, noi suferim din cauza acestei neconcordanţe între 
personajul şi persoana noastră despre care am vorbit, dar o şi 
întreţinem cu grijă, de teamă că ne va fi rănită persoana, dacă 
arătăm ce are ea mai preţios. La fel se întâmplă adeseori cu 
convingerile noastre artistice, filosofice, religioase. Ele ni se 
par încă şi mai fragile pentru a suporta judecata celuilalt şi o 
contrazicere brutală. Dar o convingere nu se conturează şi nu se 
consolidează decât când e exprimată şi susţinută.

Ne apărăm comorile şi comoara comorilor, persoana. Ieri, 
unul dintre bolnavii mei mi-a spus: „În sinea mea, îmi dau seama 
că mi-am petrecut viaţa apărându-mă împotriva întregii lumi”. 
E adevărat că oamenii sar repede să judece; ei distrug elanul 
începătorului, scoţându-i în evidenţă şi cele mai mici stângăcii; 
îşi asigură locul dându-l jos pe cel care are talent. Nu putem 
să ne sustragem geloziei care inspiră atât de rapid critici. Să 
mărturisim că ne e frică şi că ne ascundem temerile. „(…) arta 
de a trăi, scrie dr. O. Forel, este arta de a-ţi ascunde frica proprie 
şi de a exploata frica altora”22.

Bineînţeles, cel mai tare ne temem să lăsăm să ni se vadă 
slăbiciunile şi greşelile. Mulţi oameni contestă faptul că omul ar 
fi aşa cum îl descriu. „Citindu-vă, îmi spun ei, ar exista drame 
în toate familiile, păcate secrete în fiecare viaţă! Sunteţi victima 
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unui defect profesional”. Alţii o atribuie pesimismului meu cal-
vinist68. Mi se pare mai degrabă că optimismul lor aduce puţin a 
naivitate. Se lasă conduşi de aparenţe.

Eu nu am de-a face doar cu bolnavi, ci şi cu sănătoşi. De-
cizia pe care o iau aceştia ca să fie mai deschişi în cabinetul 
meu decât de obicei îmi permite să văd ce se întâmplă în spatele 
decorurilor vieţii. Există familii foarte onorabile care mi-ar 
putea fi date cu uşurinţă drept exemplu, în care nicio masă nu 
are loc fără izbucnirea unor scene violente, chiar lovituri. Nimic 
nu ar da de bănuit la personalităţi foarte inteligente şi fine, care 
se arată pline de distincţie şi de curtoazie în prezenţa celui mai 
neînsemnat invitat.

Tocmai atunci când au cel mai frumos ideal, când sunt 
extrem de evoluaţi, instruiţi, rafinaţi se ruşinează îndeosebi 
de comportamentul lor ascuns în anumite circumstanţe şi fac 
totul pentru a-l ţine secret. Tocmai pentru că nu înţeleg de ce nu 
reuşesc să se stăpânească, se judecă aspru pe ei înşişi şi se tem, 
în consecinţă, de o judecată asemănătoare din partea semenilor. 
Oamenii simpli, fără multă cultură, se arată mult mai uşor în 
adevărata lumină.

Observăm adeseori acest lucru când familiile opun rezistenţă 
faţă de ideea ca unul dintre membri să consulte un psiholog: se 
tem că va trăda secretele familiei; îl persecută, încearcă să afle 
ce povesteşte din viaţa intimă, îi fac reproşuri în mod violent, îl 
ameninţă. Ori, dimpotrivă, viaţa de familie este foarte frumoasă 
şi armonioasă, dar se păstrează cu grijă în secret ce se întâmplă 
în viaţa profesională. Dacă nu există drame în fiecare viaţă, cel 
puţin în fiecare cămin există multe lucruri neplăcute de povestit. 
De aceea Bergson vorbeşte undeva despre un secret păstrat la 
modul general: îl respectăm la celălalt, pentru ca şi el să-l re-
specte pe al nostru.

Mă feresc de altfel să insist doar asupra marilor drame. În 
cel mai mărunt detaliu al vieţii, ne e foarte greu să lăsăm să se 
vadă mii de nuanţe care nu corespund imaginii pe care vrem să 
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o validăm despre noi înşine. În orice moment, ne dăm perfect 
seama că adevăratul mobil al atitudinii noastre este pur şi simplu 
lenea sau amorul propriu, gelozia sau interesul, pofta nemăsurată 
sau ambiţia. Repede le acoperim cu vreo explicaţie măgulitoare. 
Dacă o situaţie e neclară, facem disertaţii savante pe tema ei, cu 
o mulţime de termeni ştiinţifici, ca să ne ascundem ignoranţa. 
Am uitat numele unui bolnav? În timp ce îl caut în memorie, 
exagerez puţin cu elanul faţă de el; sau fac aluzie la mici detalii 
din consultaţiile precedente, ca el să observe că îmi aduc aminte. 
Am uitat să scriu o scrisoare promisă? Mă complac să subliniez 
cât de ocupat sunt.

Îmi amintesc că-ntr-o zi, la întoarcerea dintr-o lungă plimbare 
cu un confrate cu care am dezbătut mari probleme psihologice şi 
spirituale, i-am spus ce mult îmi place să câştig la jocul de cărţi: 
nu fără jenă, fiindcă mă gândeam că va găsi asta foarte neserios 
din parte-mi! Mi-a scris după câteva zile că a jucat cărţi cu soţia 
lui şi i s-a părut foarte amuzant.

Fiecare are fixurile şi toanele lui. Cum zice proverbul, niciun 
om nu e erou pentru valetul său. Fiecare are micile lui pasiuni, 
obiceiurile de care nu se poate lăsa, ceea ce îl umileşte un pic. 
Unele sunt costisitoare: câţi soţi nu se feresc să le spună soţiilor 
cât câştigă pentru a putea ascunde de ele, poate şi să-şi ascundă 
lor înşişi, ceea ce cheltuiesc exact în plăceri mediocre, în timp ce 
pe ele le sfătuiesc cu stricteţe să economisească banii casei? Şi 
femeia, de multe ori, pune pe contul pentru produse alimentare 
produsele de frumuseţe care o tentează şi care costă mult.

Cu toţii ne temem, aşadar, de realitate; pretindem că dorim 
să ne cunoaştem şi ne temem să ne cunoaştem. Chiar când îi 
consultăm, întotdeauna ne temem puţin de grafolog, psihoteh-
nician, psihiatru. Ne temem că va trebui să revizuim nu doar 
imaginea pe care alţii şi-o fac despre noi, ci şi imaginea noastră 
despre noi înşine. Atitudinii tinere şi aventuroase care porneşte 
în descoperirea altora şi a sinelui, îi substituim rapid pretenţia 
ucigătoare că ne cunoaştem pe noi şi pe cei apropiaţi nouă. Câţi 
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soţi nu îşi imaginează că îşi cunosc soţia şi pierd, în consecinţă, 
pasiunea dragostei din timpul logodnei?

Dacă bolnavii sunt internaţi în spital, alienaţii în ospiciu, 
infirmii la azil, bolnavii cu nervii în clinică, copiii cu probleme 
la casa de corecţie, este pentru a-i îngriji mai bine, incontest-
abil. Dar, cu siguranţă, fie că o recunoaştem sau nu, e şi pentru 
a-i îndepărta de priviri pe aceşti martori ai fragilităţii umane. 
Societăţii civilizate nu-i place să vadă nenorocirea şi mizeria. 
Sau, mai degrabă, când îi sunt arătate, există un val de simpatie 
intens şi brusc (gândiţi-vă la abatele Pierre sau la colectele 
de după o catastrofă), dar apoi, mulţimea îşi întoarce repede 
privirea; nu-i place să îi întâlnească la fiecare cotitură a vieţii 
cotidiene.

Neputincioşii, infirmii, bolnavii cu nervii simt foarte acut 
acest lucru. Ei pot recurge la şiretlicuri constante pentru a-şi as-
cunde infirmitatea. Chiar durerea mare, dacă se etalează spontan 
într-o primă fază, simte că trebuie să se facă discretă pentru a nu 
îi deranja pe oamenii fericiţi. Există o raţiune mai adâncă aici şi 
care e un mare obstacol pentru contactul personal. Oamenii ştiu, 
în fond, că sunt teribil de neputincioşi în faţa marilor nenorociri; 
şi nu le place să aibă astfel de experienţe.

Iată un cuplu venit dintr-o ţară îndepărtată în vizită. Cei doi 
înduraseră durerea terifiantă de a-şi pierde în mod tragic un 
copil acum câteva săptămâni. La încheierea serii, aceşti prieteni 
ne-au spus cât de singuri erau în plan moral. După primele zile 
în care primiseră multe mărturii de simpatie, nu mai putuseră să 
vorbească aşa simplu şi îndelung despre durerea lor. Pentru că 
marile nefericiri ridică multe întrebări în faţa cărora nu ştii ce 
să zici.

Teama că nu ştii ce să zici te face să vorbeşti despre alte 
lucruri, să deviezi dialogul către chestiuni despre care poţi vorbi 
mai în largul tău. Şi astfel, sunt sigur că mulţi medici intuiesc 
adeseori marile probleme ale vieţii care se află îndărătul bolii 
şi se feresc să intre în discuţii, de teamă că nu vor şti cum să-şi 



Personajul şi persoana

147

ajute bolnavii să-şi rezolve dificultăţile lor complexe, dacă se va 
întâmpla ca ei să-şi deschidă sufletul. Cu toate acestea, chiar în 
lipsa răspunsurilor, bolnavii au cel puţin nevoia să fie ascultaţi.

În fine, există o teamă de emoţie. Mulţi oameni evită abord-
area de subiecte personale, temându-se de emotivitatea lor, 
de a plânge, de a-şi dezvălui inima şi sensibilitatea. Se tem că 
aceste semne vor fi taxate drept slăbiciuni. Există o falsă ruşine 
în legătură cu sentimentele, care este foarte răspândită. Gustul 
pentru spectacolele lacrimogene şi filmele halucinante răspunde, 
probabil, unei nevoi de a-ţi descărca din când în când şi într-un 
loc unde e permis sentimentele înăbuşite în viaţa cotidiană.

La căpătâiul unui bolnav grav, ale cărui zile sunt aparent 
numărate, medicul, de multe ori, familia, de şi mai multe ori, se 
străduiesc să-i hrănească iluzia vindecării. Bineînţeles, e pentru 
că o vindecare rămâne posibilă, oricât de puţin probabilă ar 
fi, câtă vreme mai este viaţă. Bineînţeles că ei o fac şi pentru 
a-i susţine bolnavului moralul. Dar uneori acesta nu se înşală 
şi evită întrebările, chiar când are o maturitate spirituală care 
îl face capabil să înfrunte conştient moartea. Oare nu dialogul 
suprem îl evită astfel interlocutorii lui? Acest dialog care capătă 
o solemnitate atât de emoţionantă din perspectiva despărţirii 
viitoare.

Câţi soţi nu mai ştiu să-şi spună simplu că se iubesc? Chiar 
bucuria e uneori reţinută. Iată o mamă care mă anunţă că fiica 
ei s-a logodit aseară. „Vă place de logodnicul ei?” – „Oh! abso-
lut.” – „Aţi sărit să o îmbrăţişaţi pe fata dumneavoastră?” – „Nu, 
n-am îndrăznit. I-am spus: e târziu; du-te să te culci, o să mai 
vorbim mâine-poimâine…”

***

„Sunteţi de neînduplecat”, mi-a zis ieri o pacientă. Şi a 
adăugat imediat: „De aceea vin să vă văd”. Cititorul se va gândi, 
probabil, că o presam cu întrebări. Deloc. O ascultam. Ascul-
tam cu atenţia sporită pe care o merită un suflet care se zbate. 


