Fiecare guræ de aer trasæ în
piept ﬂine la distanﬂæ moartea
care impieteazæ constant asupra
noastræ... Moartea trebuie sæ
triumfe, în cele din urmæ, deoarece a devenit soarta noastræ
prin naøtere, iar ea se joacæ doar
pentru scurtæ vreme cu prada sa,
înainte de a o înghiﬂi. Totuøi,
noi ne continuæm viaﬂa cât mai
mult posibil, cu multæ pasiune øi
solicitudine, exact aøa cum suflæm un balon de sæpun cât mai
mult timp, fæcându°l cât mai
mare cu putinﬂæ, deøi øtim sigur
cæ va plesni.1

1
Julius cunoøtea predicile despre moarte øi viaﬂæ mai bine
decât oricine altcineva. Era de acord cu stoicii, care spuneau
cæ „de îndatæ ce ne naøtem, începem sæ murim“, øi cu
Epicur, care susﬂinea cæ „acolo unde eu sunt, moartea nu
este, iar unde este moartea, nu mai sunt eu. Aøa cæ, de ce m°aø
teme de moarte?“ Ca doctor øi psihiatru, avusese ocazia sæ
øopteascæ chiar aceste consolæri la urechile muribunzilor.
Deøi considera cæ aceste reflecﬂii sumbre ajutæ pacienﬂii,
niciodatæ nu le privise ca având vreo legæturæ cu el. Cel
puﬂin nu pânæ în urmæ cu patru sæptæmâni, când un moment teribil îi schimbase viaﬂa pentru totdeauna.
Aceasta se întâmplase în timpul examenului medical
anual care devenise rutinæ. Medicul sæu, Herb Katz — vechi
prieten øi coleg de medicinæ — tocmai terminase sæ°l examineze øi, ca de fiecare datæ, îi spuse lui Julius sæ se îmbrace
øi sæ vinæ în biroul sæu pentru discutarea rezultatelor.
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Herb se aøezæ la birou, ræsfoind energic dosarul lui Julius.
— În ansamblu, situaﬂia aratæ destul de bine pentru un
bærbat de øaizeci øi cinci de ani. Prostata e puﬂin mæritæ, dar
øi a mea e la fel. Analiza sângelui, nivelul colesterolului øi
al lipidelor aratæ bine; medicamentele øi regimul tæu au dat
rezultate. Uite o reﬂetæ pentru Lipitor, care, împreunæ cu
joggingul, ﬂi°a scæzut suficient colesterolul. Aøa cæ poﬂi sæ
mai ræsufli puﬂin: mai mænâncæ øi un ou, din când în când.
Eu mænânc douæ, la micul dejun, în fiecare duminicæ. Uite
o reﬂetæ øi pentru synthyroid. O sæ cresc puﬂin doza.
Tiroida intræ în hibernare — celulele bune mor øi sunt
înlocuite cu ﬂesut fibrotic. O stare absolut benignæ, dupæ
cum øtii. Ni se întâmplæ tuturor; øi eu iau medicamente
pentru tiroidæ. Ei, da, Julius, nicio parte a noastræ nu scapæ
destinului îmbætrânirii. În afaræ de tiroidæ, cartilajele
genunchiului se uzeazæ, foliculii piloøi mor iar discurile
lombare superioare nu mai sunt ca pe vremuri. În plus,
integritatea pielii se deterioreazæ evident: celulele epiteliale
pur øi simplu se tocesc; uitæ°te la cheratoza senilæ de pe
obrajii tæi, acele pete maro, întinse.
Herb ridicæ o oglindæ pentru ca Julius sæ se poatæ examina.
— Cred cæ sunt zece în plus faﬂæ de ultima datæ când
ne°am væzut. Cât de mult timp stai la soare? Porﬂi pælærie
cu boruri largi, aøa cum ﬂi°am sugerat? Aø vrea sæ te duci
la un dermatolog pentru asta. Bob King e bun. E în clædirea
de alæturi. Æsta e numærul lui. Îl øtii?
Julius aprobæ din cap.
— Poate sæ ﬂi le ardæ pe cele dizgraﬂioase, cu o picæturæ
de azot lichid. Øi mie mi°a scos câteva luna trecutæ. Nu e
mare lucru, dureazæ vreo cinci sau zece minute. Acum fac
asta øi mulﬂi medici generaliøti. Mai ai øi pe spate una la care
aø vrea sæ se uite: tu nu o poﬂi vedea; e exact sub partea lateralæ a omoplatului din dreapta. Aratæ altfel decât celelalte:
e pigmentatæ neuniform øi cu margini difuze. Probabil nu
e nimic, dar mai bine sæ verifice øi el. Bine, amice?
„Probabil nu e nimic, dar mai bine sæ verifice øi el.“ Julius
sesizase încordarea øi nonøalanﬂa forﬂatæ din vocea lui Herb.
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Færæ îndoialæ însæ cæ øi expresia „pigmentatæ neuniform øi
cu margini difuze“, spusæ de un doctor altui doctor, era un
motiv de alarmæ. În jargonul medical însemna un posibil
melanom malign. Retrospectiv, Julius identifica acea expresie, acel moment singular, ca punctul în care viaﬂa lui pânæ
atunci lipsitæ de griji luase sfârøit, øi moartea, inamic invizibil, se materializase în toatæ realitatea ei terifiantæ øi nu
avea sæ mai plece niciodatæ de lângæ el, iar toate ororile care
au urmat erau post°scriptumuri previzibile.
Bob King fusese pacientul lui Julius cu ani în urmæ, ca,
de altfel, nenumæraﬂi alﬂi doctori din San Francisco. Julius
dominase comunitatea psihiatricæ timp de treizeci de ani.
Din poziﬂia lui de profesor de psihiatrie la Universitatea
din California, pregætise nenumæraﬂi studenﬂi, iar în urmæ
cu cinci ani fusese chiar preøedintele Asociaﬂiei Americane
de Psihiatrie.
Reputaﬂia lui? Doctorul de doctori care spune lucrurile
verde-n faﬂæ. Un psihoterapeut la care apelezi în ultimæ
instanﬂæ, un vræjitor deøtept, dispus sæ facæ orice e nevoie
ca sæ°øi ajute pacientul. Acesta era øi motivul pentru care,
cu zece ani în urmæ, Bob King venise la Julius sæ scape de
îndelungata dependenﬂæ de Vicodin (drogul preferat al
doctorilor, cærora le este foarte accesibil). La momentul acela
King avea probleme serioase. Nevoia lui de Vicodin
crescuse dramatic: cæsætoria îi era în pericol, cariera de
doctor avea de suferit øi ca sæ poatæ adormi trebuia sæ ia
Vicodin în fiecare searæ.
Bob a încercat sæ intre la psihoterapie, dar toate uøile îi
erau închise. Fiecare psihoterapeut pe care îl consultase
insista ca el sæ intre într°un program de recuperare pentru
doctorii cu probleme, un plan pe care Bob îl refuza, deoarece
nu suporta sæ°øi compromitæ intimitatea participând la øedinﬂe de terapie în grup, împreunæ cu alﬂi doctori dependenﬂi. Psihoterapeuﬂii erau de neclintit. Dacæ tratau un doctor
practicant dependent færæ ajutorul programului oficial de
recuperare, se expuneau riscului de a fi sancﬂionaﬂi de conducerea spitalelor unde practicau sau de a fi daﬂi în judecatæ
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personal (de exemplu, în cazul în care pacientul lua o
decizie greøitæ în activitatea lui clinicæ).
Ca ultimæ soluﬂie, înainte de a înceta sæ profeseze øi de
a°øi lua un concediu prelungit pentru un tratament anonim
în alt oraø, Bob a apelat la Julius, care a acceptat riscul øi a
avut încredere cæ Bob va renunﬂa la Vicodin prin propriile
forﬂe. Deøi terapia a fost dificilæ, aøa cum e întotdeauna cu
cei dependenﬂi, Julius l°a tratat pe Bob în urmætorii trei ani
færæ ajutorul unui program de recuperare. Øi a fost unul
dintre acele secrete pe care le are fiecare psihiatru: o
terapie de succes care, sub nicio formæ, nu poate fi discutatæ
sau publicatæ.
Dupæ ce a plecat de la medicul sæu, Julius ræmase o vreme în maøinæ. Inima îi bætea atât de tare, încât maøina pærea
sæ se zgâlﬂâie. Inspiræ profund, pentru a°øi potoli groaza
crescândæ, apoi încæ o datæ øi încæ o datæ, scoase telefonul
mobil øi, cu mâinile tremurând, îl sunæ pe Bob King pentru
o programare de urgenﬂæ.
— Nu°mi place, spuse Bob a doua zi dimineaﬂa, în timp
ce studia spatele lui Julius cu o lupæ mare øi rotundæ. Uite,
aø vrea sæ te uiﬂi øi tu la ea; putem face asta cu douæ oglinzi.
Bob îl aøezæ în faﬂa oglinzii de pe perete øi puse o oglindæ
mare, portabilæ, lângæ aluniﬂæ. Julius privi în oglindæ la
dermatolog: blond, cu ten sænætos øi ochelari groøi pe nasul
lung øi impozant — îøi aminti cæ Bob îi povestise cum îl
chinuiau ceilalﬂi copii, strigând dupæ el „nas de castravete“.
Nu se schimbase mult în cei zece ani. Pærea hærﬂuit încontinuu, ca øi pe vremea când fusese pacientul lui Julius, agitat
øi întârziind întotdeauna câteva minute. Când Bob intra
græbit în cabinetul sæu, lui Julius îi venea adesea în minte
replica Iepurelui Alb: „Am întârziat, am întârziat la o întâlnire importantæ“. Era la fel de scund, doar cæ se mai îngræøase. Aræta a dermatolog. Unde s°a mai væzut un
dermatolog înalt? Apoi Julius privi în ochii lui — ah, ah,
pæreau neliniøtiﬂi — pupilele erau mærite.
— Asta e bestia.
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Julius privi în oglindæ, spre locul indicat de Bob cu un
creion cu gumæ la capæt.
— Nevul acesta de sub omoplatul umærului drept. Îl vezi?
Julius aprobæ din cap.
Bob aøezæ o riglæ lângæ el, apoi continuæ:
— E cu o idee mai mic de un centimetru. Sunt sigur cæ
îﬂi aminteøti de regula ABCD de la cursurile de dermatologie din facultate...
— Nu°mi amintesc nimic de la cursurile de dermatologie
din facultate, îl întrerupse Julius. Trateazæ°mæ ca øi cum aø
fi un ignorant.
— Bine. ABCD. A de la asimetrie — priveøte.
Plimbæ creionul pe deasupra diferitelor pærﬂi ale leziunii.
— Nu e perfect rotund, ca toate celelalte pe care le ai pe
spate — æsta sau æsta.
Arætæ spre douæ aluniﬂe mici din apropiere. Julius încercæ
sæ îøi stæpâneascæ încordarea respirând adânc.
— B de la margini*... acum uitæ°te aici, øtiu cæ e greu de
privit.
Bob arætæ din nou spre leziunea subscapularæ.
— Uite cât de netæ e marginea aici, în partea de sus, dar
aici, în partea medianæ, e lipsitæ de contur, se pierde pur øi
simplu în pielea din jur. C de la colorit. Aici, în partea asta,
vezi cum e: maro deschis. Dacæ privesc cu lupa, væd o
nuanﬂæ de roøu, ceva negru øi poate chiar ceva gri. D de la
diametru; cum am spus, probabil øapte optimi de centimetru. E o mærime bunæ, dar nu putem øti cât de vechi e,
vreau sæ spun, cât de repede creøte. Herb Katz spune cæ nu
era acolo la examenul de anul trecut. În sfârøit, dacæ privim
cu lupa, nu existæ nicio îndoialæ cæ centrul e ulcerat.
Apoi King læsæ jos oglinda øi spuse:
— Poﬂi sæ°ﬂi pui cæmaøa, Julius.
Dupæ ce pacientul sæu terminæ sæ°øi încheie nasturii, se
aøezæ pe un taburet mic din cabinetul de examinare øi începu:
*

În original „borders“.
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— Acum, Julius, tu cunoøti literatura de specialitate referitoare la asta. Motivele de îngrijorare sunt evidente.
— Uite ce e, Bob, ræspunse Julius, øtiu cæ ﬂi°e greu, din
cauza relaﬂiei noastre anterioare, dar te rog nu°mi cere sæ°ﬂi
fac eu treaba. Nu pleca de la ideea cæ aø øti ceva despre asta.
Nu uita cæ, în clipa asta, starea mea mentalæ e aceea de
groazæ, bætând înspre panicæ. Vreau ca tu sæ preiei controlul,
sæ fii complet sincer cu mine øi sæ ai grijæ de mine. Aøa cum
am fæcut eu pentru tine. Øi, Bob, uitæ°te la mine! Mæ sperie
îngrozitor când îmi eviﬂi privirea, ca acum.
— Sigur. Scuze.
Bob îl privi drept în ochi.
— Ai avut grijæ de mine al naibii de bine. O sæ fac øi eu
acelaøi lucru pentru tine, spuse el dregându°øi vocea. Bun,
în urma examinærii sunt aproape convins cæ e un melanom.
Observæ tresærirea lui Julius, apoi continuæ:
— Chiar øi aøa, diagnosticul în sine nu°ﬂi spune prea
multe. Cele mai multe — nu uita asta — cele mai multe melanoame se trateazæ uøor, dar unele sunt ale dracului. Trebuie
sæ aflæm câteva lucruri de la anatomopatolog: sigur este un
melanom? Dacæ da, cât de adânc e? Este metastazat? Aøa cæ
primul pas e biopsia øi trimiterea probei la anatomopatolog.
Imediat dupæ ce am fæcut asta o sæ chem un chirurg generalist sæ excizeze leziunea. O sæ stau lângæ el tot timpul.
Apoi anatomopatologul va examina o criosecﬂiune øi, dacæ
rezultatul e negativ, atunci e minunat: am terminat. Dacæ
e pozitiv, dacæ e melanom, vom îndepærta ganglionul cel
mai suspect sau, dacæ e necesar, vom efectua o rezecﬂie a
mai multor ganglioni limfatici. Nu e nevoie de spitalizare —
toatæ procedura va avea loc la clinica de chirurgie. Sunt
destul de sigur cæ nu va fi nevoie de grefæ de piele øi nu vei
lipsi de la muncæ decât o zi, cel mult. Dar câteva zile vei
simﬂi un anumit disconfort în zona operatæ. Cam atât ar fi
de spus deocamdatæ, pânæ aflæm mai multe de la biopsie.
Dupæ cum mi°ai cerut, o sæ am grijæ de tine. Ai încredere în
judecata mea: am avut sute de cazuri de felul æsta. Bine?
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Asistenta mea o sæ te sune mai încolo sæ°ﬂi spunæ locul, ora
øi recomandærile pentru operaﬂie. Bine?
Julius dædu din cap. Se ridicaræ amândoi în acelaøi timp.
— Îmi pare ræu, spuse Bob, aø vrea sæ te pot scuti de toate
astea, dar nu pot.
Îi întinse un dosar cu documentaﬂie.
— Øtiu cæ poate nu vrei chestiile astea, dar le dau întotdeauna pacienﬂilor care sunt în situaﬂia ta. Depinde de persoanæ: pe unii îi reconforteazæ informaﬂiile, alﬂii preferæ sæ
nu øtie øi le aruncæ imediat ce ies din cabinet. Sper ca dupæ
operaﬂie sæ°ﬂi pot da veøti mai bune.
Dar nu a urmat niciodatæ ceva mai bun — ultimele
veøti erau øi mai negre. La trei zile dupæ biopsie s°au întâlnit din nou.
— Vrei sæ citeøti asta? l°a întrebat Bob, întinzându°i raportul final al patologului.
Væzând cæ Julius scuturæ din cap, Bob se uitæ din nou pe
raport øi începu:
— Bun, hai sæ recapitulæm. Trebuie sæ°ﬂi spun: nu e bine.
Pe scurt, este melanom øi are câteva... æææ... træsæturi importante: e adânc, peste patru milimetri, e ulcerat øi a prins
cinci ganglioni.
— Øi asta ce înseamnæ? Hai, Bob, nu te ascunde dupæ
deget. „Importante“, patru milimetri, ulcerat, cinci ganglioni? Spune°mi pe faﬂæ. Vorbeøte°mi ca øi cum aø fi un pacient oarecare.
— Înseamnæ cæ nu e de bine. E un melanom destul de
mare øi s°a extins la ganglionii limfatici. Pericolul real aici
sunt metastazele la distanﬂæ, dar nu vom øti asta decât dupæ
tomografia pe care am programat°o mâine, la opt.
Douæ zile mai târziu au reluat discuﬂia. Bob îi spuse cæ rezultatul tomografiei era negativ: nu exista niciun indiciu de
ræspândire în altæ parte a corpului. Asta era prima veste bunæ.
— Dar chiar øi aøa, Julius, ræmâne un melanom periculos.
— Cât de periculos? întrebæ Julius cu voce ræguøitæ. Cam
despre ce ar fi vorba? Care e rata supravieﬂuirii?

18

IRVIN D. YALOM

— Øtii cæ nu putem ræspunde la întrebarea asta decât în
termeni statistici. Fiecare e diferit. Dar pentru un melanom
ulcerat, adânc de patru milimetri øi cu cinci noduli, statisticile aratæ cæ sub douæzeci øi cinci la sutæ supravieﬂuiesc
cinci ani.
Julius ræmase câteva clipe cu capul plecat, inima bætându°i tare øi ochii împæienjeniﬂi, apoi spuse cu glas ræguøit:
— Continuæ. Îmi vorbeøti deschis. Trebuie sæ øtiu ce sæ
le spun pacienﬂilor mei. Cum va evolua viaﬂa mea? Ce se va
întâmpla?
— E imposibil sæ øtim sigur, pentru cæ nu se va mai
întâmpla nimic pânæ când melanomul nu va apærea în altæ
parte a corpului. Când se va întâmpla asta, øi mai ales dacæ
va intra în metastazæ, atunci e posibil ca evoluﬂia sæ fie rapidæ, poate câteva sæptæmâni sau luni. În ceea ce°i priveøte
pe pacienﬂii tæi, e greu de spus, dar nu ar fi deloc nerezonabil sæ te aøtepﬂi la încæ un an bun de sænætate.
Julius dædu încet din cap, færæ sæ ridice privirea.
— Unde e familia ta, Julius? Nu era mai bine sæ aduci pe
cineva cu tine?
— Cred cæ øtii cæ soﬂia mea a murit acum cinci ani. Fiul
meu e pe Coasta de Est, iar fiica mea e în Santa Barbara. Încæ
nu le°am spus nimic; nu vedeam ce rost ar putea avea sæ le
tulbur viaﬂa, dacæ nu e necesar. Oricum, în general mæ
descurc mai bine dacæ îmi ling rænile de unul singur, dar
sunt aproape sigur cæ fiicæ°mea ar veni imediat.
— Julius, îmi pare atât de ræu cæ a trebuit sæ°ﬂi spun toate
astea. Lasæ°mæ sæ termin cu o micæ veste bunæ. Acum se face
multæ cercetare asiduæ, în vreo zece laboratoare foarte active
de aici øi din stræinætate. Din motive necunoscute, incidenﬂa
melanomului a crescut, aproape cæ s°a dublat în ultimii zece
ani, øi e o zonæ de interes pentru cercetare. E posibil ca în
curând sæ aparæ o soluﬂie.
Urmætoarea sæptæmânæ Julius træi ca în ceaﬂæ. Fiica lui,
Evelyn, profesoaræ de limbi clasice, îøi suspendæ cursurile
øi veni imediat sæ stea câteva zile cu el. Julius discutæ pe
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îndelete cu ea, cu fiul lui, cu sora øi fratele lui øi cu prietenii
apropiaﬂi. Se trezea adesea terorizat, la 3 noaptea, plângând
øi având senzaﬂia cæ se sufocæ. Îøi suspendæ pentru douæ
sæptæmâni øedinﬂele cu pacienﬂii individuali, precum øi cele
de grup øi petrecu ore întregi gândindu°se la ce øi cum avea
sæ le spunæ.
Oglinda îi spunea cæ nu aratæ ca un bærbat care se apropie de sfârøitul vieﬂii. Cei cinci kilometri alergaﬂi zilnic îi
menﬂinuseræ trupul tânær øi vânjos, færæ niciun pic de græsime. În jurul ochilor øi gurii avea câteva riduri. Nu multe;
tatæl sæu murise færæ sæ aibæ niciunul. Avea ochi verzi; Julius
fusese întotdeauna mândru de ei. Ochi puternici øi sinceri.
Ochi în care puteai avea încredere, ochi care puteau susﬂine
privirea oricui. Ochi tineri, ochii lui Julius de când avea
øaisprezece ani. Bærbatul pe moarte øi adolescentul de
øaisprezece ani se priveau, pe deasupra deceniilor.
Se uitæ la buzele lui. Buze pline, prietenoase. Buze care
chiar øi acum, în ceasul disperærii sale, erau pe punctul de
a zâmbi larg øi cælduros. Avea un pær bogat øi rebel, cu cârlionﬂi negri, grizonant doar la perciuni. Pe când era adolescent în Bronx, bætrânul frizer antisemit cu pær alb øi faﬂa
roøie, a cærui frizerie era chiar pe strada lui, între magazinul
de dulciuri Meyer øi mæcelæria Morris, îi blestema pærul
aspru, în timp ce trægea de el cu un pieptene de oﬂel øi îl tæia
cu foarfecele lungi. Iar acum Meyer, Morris øi frizerul erau
morﬂi cu toﬂii, iar micul Julius, cel de øaisprezece ani, intrase pe lista de aøteptare a morﬂii.
Într°o dupæ°amiazæ încercæ sæ redobândeascæ controlul
citind literatura de specialitate despre melanom de la
biblioteca facultæﬂii de medicinæ, dar se dovedi a fi inutil.
Chiar mai ræu — fæcea totul sæ paræ øi mai oribil. Pe mæsuræ
ce înﬂelegea tot mai bine natura cu adeværat sinistræ a bolii
sale, Julius începu sæ se gândeascæ la melanom ca la o
creaturæ vorace, care îøi înfigea adânc în carnea lui lujerii ei
negri. Stupefiantæ realizarea cæ nu mai era forma supremæ
de organizare a vieﬂii. În schimb, era o gazdæ; era hranæ,
mâncare pentru un organism mai bine adaptat ale cærui
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celule lacome se divizau într°un ritm ameﬂitor, un organism
care cucerise prin blitzkrieg øi anexase protoplasma adiacentæ øi care acum, færæ îndoialæ, pregætea aglomeræri de
celule pentru incursiuni în fluxul sanguin øi pentru colonizarea organelor îndepærtate, poate izlazul dulce øi friabil al
ficatului sau pæøunea moale, spongioasæ, a plæmânilor sæi.
Julius renunﬂæ la citit. Trecuse mai mult de o sæptæmânæ
øi era timpul sæ se concentreze. Venise clipa sæ priveascæ în
faﬂæ ceea ce se întâmpla. Stai jos, Julius, îøi spuse lui însuøi.
Stai jos øi mediteazæ la moarte. Închise ochii.
Deci moartea, se gândi el, îøi fæcuse în sfârøit apariﬂia pe
scenæ. Dar ce intrare banalæ — cortina fusese datæ la o parte
de un dermatolog dolofan, cu nas de castravete, ﬂinând în
mânæ o lupæ øi îmbræcat în halatul alb de spital, pe al cærui buzunar de la piept îi era brodat cu litere albastru închis numele.
Iar scena finalæ? Destinatæ, cel mai probabil, sæ fie la fel
de banalæ. Costumaﬂia lui va fi, probabil, tricoul New York
Yankees în dungi, lung øi mototolit, cu care dormea noaptea, având pe spate numærul 5 al lui DiMaggio. Decorul?
Acelaøi pat mare, în care dormise timp de treizeci de ani, un
fotoliu plin de haine boﬂite alæturi, iar pe noptieræ un teanc
de romane necitite, care nu øtiau cæ timpul lor nu va mai
veni niciodatæ. Un final dezamægitor øi lamentabil. Dar cu
siguranﬂæ, se gândea Julius, aventura glorioasæ a vieﬂii lui
merita ceva mai... mai... mai cum?
În minte îi veni o scenæ la care asistase cu câteva luni în
urmæ, într°o vacanﬂæ în Hawaii. În timp ce se plimba pe munte,
dæduse din întâmplare de un centru de meditaﬂie budist
mare, unde væzuse o tânæræ care parcurgea un labirint circular, construit din roci vulcanice mici. Când a ajuns în centrul
labirintului s°a oprit øi a ræmas nemiøcatæ, într°o meditaﬂie
îndelungatæ în picioare. Reacﬂia instinctivæ a lui Julius faﬂæ
de asemenea ritualuri religioase nu era prea amabilæ, de
obicei plasându°se undeva între ridiculizare øi repulsie.
Dar acum, în timp ce se gândea la acea tânæræ care medita, încerca niøte sentimente mai prietenoase: un val de
compasiune pentru ea øi pentru toﬂi semenii sæi, victime ale
capriciului evoluﬂiei care i-a înzestrat cu conøtiinﬂæ, dar nu
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øi cu echipamentul psihologic necesar pentru a face faﬂæ
contemplærii finitudinii existenﬂei. Øi astfel, de°a lungul
anilor, secolelor øi mileniilor am construit neobosiﬂi obstacole improvizate care sæ împiedice tocmai aceastæ perspectivæ. Se va termina oare vreodatæ aceastæ cæutare a unei
puteri superioare cu care sæ putem fuziona øi exista pentru
totdeauna, a instrucﬂiunilor date de Dumnezeu, a unor semne care sæ dezvæluie vreo organizare supremæ, a ritualului
øi ceremoniei?
Øi totuøi, dat fiind faptul cæ numele lui era în catastiful
morﬂii, Julius se gândea cæ poate puﬂinæ ceremonie n°ar
strica. Reculæ imediat în faﬂa propriului gând, ca øi cum l°ar
fi ars — atât de disonant era faﬂæ de adversitatea lui de°o
viaﬂæ faﬂæ de ritual. Dispreﬂuise întotdeauna uneltele prin
care religiile îøi deposedeazæ discipolii de raﬂiune øi libertate:
hainele ceremoniale, tæmâia, cærﬂile sfinte, cântecele gregoriene hipnotizante, covoarele de rugæciune, øalurile øi
chipele, mitrele øi sceptrele episcopale, pâinea øi vinul sfinﬂit, ultimele rituri, capetele urcând øi coborând øi trupurile
legænându°se pe vechi incantaﬂii — pe toate acestea le considera accesoriile celei mai puternice øi mai îndelungate
escrocherii din istorie, una care le dæduse putere liderilor
øi satisfæcuse dorinﬂa de supunere a congregaﬂiei.
Dar acum, când moartea stætea alæturi de el, Julius observa cæ vehemenﬂa lui îøi pierduse ascuﬂiøul. Poate cæ doar
ritualurile impuse îi displæceau. Poate cæ o micæ ceremonie
personalæ mai creativæ n°ar fi stricat. Fusese miøcat de
relatærile ziarelor despre pompierii de la Turnurile Gemene
din New York, care se opreau din lucru øi îøi scoteau cæøtile
de fiecare datæ când un nou palet cu ræmæøiﬂe era adus la
suprafaﬂæ. Nu era nimic ræu sæ°i onorezi pe cei morﬂi, nu, nu
pe morﬂi, ci viaﬂa cuiva care a murit. Sau poate era ceva mai
mult decât a onora, decât a sanctifica? Oare gestul, ritualul
pompierilor nu semnifica øi comuniunea? Recunoaøterea
relaﬂiei dintre ei, a unitæﬂii cu fiecare victimæ?
Julius avusese parte de o experienﬂæ a comuniunii la
câteva zile dupæ întâlnirea fatidicæ cu dermatologul sæu,
când a participat la întâlnirea grupului de suport al psiho-
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terapeuﬂilor. Colegii lui doctori ræmæseseræ uluiﬂi când le°a
dat vestea despre melanom. Îl încurajaræ sæ°øi descarce
sufletul, apoi fiecare membru al grupului îøi exprimæ øocul øi regretul. Julius ræmase færæ cuvinte, ca øi toﬂi ceilalﬂi.
De câteva ori cineva începu sæ vorbeascæ, dar se opri, apoi
a fost ca øi cum grupul s°ar fi înﬂeles nonverbal cæ nu era
nevoie de cuvinte. Ultimele douæzeci de minute ræmaseræ
toﬂi în tæcere. Astfel de tæceri în grup sunt aproape invariabil stânjenitoare, dar aceasta pærea altfel, aproape
reconfortantæ. Lui Julius îi era jenæ sæ recunoascæ, chiar øi
faﬂæ de el însuøi, cæ liniøtea aceea pærea „sacræ“. Mai târziu
îøi aduse aminte cæ membrii grupului nu doar îøi exprimaseræ durerea, dar îøi scoseseræ øi pælæriile, stând drepﬂi
øi onorând împreunæ viaﬂa lui.
Sau poate cæ acesta era un mod de a-øi onora øi propriile
vieﬂi, se gândi Julius. Ce altceva ne ræmâne? Ce altceva, în
afara acestui interval miraculos øi binecuvântat de existenﬂæ
øi conøtiinﬂæ de sine? Dacæ existæ ceva ce ar trebui onorat øi
binecuvântat, e chiar acest lucru: darul nepreﬂuit al simplei
existenﬂe. A træi copleøit de disperare pentru cæ viaﬂa e invariabil trecætoare sau cæ nu are un scop mai înalt sau o
menire intrinsecæ este de o ingratitudine crasæ. A visa la un
creator omniscient øi a°ﬂi dedica viaﬂa unor genuflexiuni
nesfârøite pare inutil. Øi, de asemenea, færæ rost: de ce sæ
iroseøti toatæ acea dragoste pe o fantasmæ, când øi aøa pe
Pæmânt pare sæ existe atât de puﬂinæ dragoste? Mai bine sæ
adopﬂi soluﬂia lui Spinoza øi Einstein: doar înclini din cap
øi îﬂi scoﬂi pælæria în faﬂa misterului øi legilor elegante ale
naturii, apoi îﬂi vezi în continuare de viaﬂæ.
Acestea nu erau gânduri noi pentru Julius — finitudinea
øi caracterul evanescent al conøtiinﬂei îi fuseseræ dintotdeauna
familiare. Dar existæ cunoaøtere øi cunoaøtere. Iar prezenﬂa
morﬂii pe scenæ îl adusese mai aproape de cunoaøterea adeværatæ. Nu cæ ar fi devenit mai înﬂelept: numai cæ dispariﬂia
acelor lucruri care îl distrægeau — ambiﬂia, pasiunea sexualæ,
banii, prestigiul, aplauzele, popularitatea — îi ofereau o
viziune mai puræ. Oare nu o astfel de detaøare era adeværul
lui Buddha? Poate cæ da, dar el prefera calea vechilor greci:
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totul cu moderaﬂie. Ratæm prea mult din spectacolul vieﬂii
dacæ nu ne scoatem haina sæ ne alæturæm distracﬂiei. De ce
sæ ne repezim spre ieøire înainte de sfârøit?
Dupæ câteva zile, când Julius se simﬂi mai calm øi valurile de panicæ deveniræ mai rare, începu sæ se gândeascæ la
viitor. „Cel puﬂin un an bun — spusese Bob King — nu existæ
nicio garanﬂie, dar nu ar fi deloc nerezonabil sæ te aøtepﬂi la
încæ un an bun de sænætate.“ Dar cum sæ øi-l petreacæ?
Pentru început se hotærî sæ nu facæ din acel an bun un an
ræu, suferind din cauzæ cæ era doar un an.
Într°o noapte în care nu-øi gæsea somnul simﬂi nevoia
unei consolæri øi începu sæ parcurgæ frenetic titlurile din
bibliotecæ. Toatæ etalarea de literaturæ profesionalæ nu-i oferi
nici mæcar un titlu relevant pentru situaﬂia în care se afla,
nimic referitor la cum ar trebui cineva sæ træiascæ sau sæ dea
un sens ultimelor lui zile. Dar apoi ochii îi cæzuræ pe un
exemplar cu colﬂurile îndoite din Aøa græit°a Zarathustra de
Nietzsche. Julius cunoøtea foarte bine aceastæ carte: cu zeci
de ani în urmæ o studiase amænunﬂit, în timp ce scria un
articol despre influenﬂa semnificativæ, dar necunoscutæ, a lui
Nietzsche asupra lui Freud. Zarathustra era o carte curajoasæ
care, credea Julius, te învaﬂæ mai mult decât oricare alta cum
sæ venerezi øi sæ celebrezi viaﬂa. Da, s°ar putea ca asta sæ fie
soluﬂia. Prea neræbdætor ca sæ citeascæ sistematic, ræsfoi paginile la întâmplare øi alese câteva pasaje pe care le subliniase.
„Sæ schimbi «a fost» în «aøa am vrut eu sæ fie» — doar
asta voi numi salvare.“
Pentru Julius, sensul cuvintelor lui Nietzsche era cæ el
trebuie sæ îøi aleagæ viaﬂa — sæ o træiascæ, mai degrabæ decât
sæ fie træit de ea. Øi, deasupra tuturor acestora, era întrebarea
ades reluatæ a lui Zarathustra dacæ am fi în stare sæ repetæm
exact viaﬂa pe care o avem din nou øi din nou, pentru eternitate. Un experiment mental curios — øi totuøi, cu cât se gândea
mai mult la el, cu atât gæsea în el mai multæ îndrumare:
mesajul lui Nietzsche cætre noi era de a ne træi viaﬂa în aøa
fel încât sæ fim dispuøi sæ repetæm la infinit aceastæ viaﬂæ.
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Continuæ sæ ræsfoiascæ printre paginile cærﬂii øi se opri la
douæ pasaje subliniate cu roz fosforescent: „Desævârøeøte°ﬂi
viaﬂa“, „Mori la momentul potrivit.“
Pasajele loviræ drept la ﬂintæ. Sæ°ﬂi træieøti viaﬂa la maximum; apoi, øi doar apoi, sæ mori. Nu læsa nimic netræit în
urma ta. Julius asemænase adesea cuvintele lui Nietzsche
cu un test Rorschach; ofereau atât de multe puncte de
vedere contradictorii, încât dispoziﬂia psihicæ a cititorilor
era cea care determina ceea ce aceøtia luau din ele. Acum
Julius recitea pasajele având o stare mentalæ mult diferitæ.
Prezenﬂa morﬂii stimulase apariﬂia unei lecturi diferite, mai
revelatoare: paginæ dupæ paginæ, Julius vedea dovezile
unei comuniuni panteiste pe care înainte nu o sesizase.
Oricât ar fi læudat, chiar glorificat Zarathustra singurætatea,
oricât de insistent ar fi solicitat izolare pentru ca naøterea
marilor idei sæ devinæ posibilæ, el ræmânea devotat iubirii
øi însufleﬂirii celorlalﬂi, ajutærii lor sæ se perfecﬂioneze øi sæ
se depæøeascæ, împærtæøirii desævârøirii sale. Împærtæøirea
desævârøirii sale — asta lovi drept la ﬂintæ.
Julius puse Zarathustra înapoi la locul ei, apoi ræmase în
întuneric, privind luminile maøinilor care traversau podul
Golden Gate øi gândindu°se la cuvintele lui Nietzsche. Dupæ
câteva minute, „se trezi“: øtia exact ce sæ facæ øi cum sæ-øi
petreacæ ultimul an. Avea sæ træiascæ exact aøa cum træise în
anul precedent, øi în anul dinaintea acestuia øi tot aøa. Îi plæcea
enorm sæ fie psihanalist; îi plæcea sæ intre în legæturæ cu
ceilalﬂi øi sæ ajute la trezirea lor la viaﬂæ. Poate cæ munca lui
era sublimarea legæturii pierdute cu soﬂia sa; poate cæ avea
nevoie de aprecierea øi recunoøtinﬂa celor pe care°i ajuta.
Chiar øi aøa, chiar dacæ unele motive ascunse aveau rolul
lor, Julius era recunoscætor pentru munca lui. Dumnezeu s°o
binecuvânteze!
Se apropie de peretele de fiøete øi deschise un sertar plin
de dosare — detaliile øedinﬂelor de terapie ale unor pacienﬂi
de demult. Le citi îndelung numele: fiecare dosar era un monument al unei drame umane emoﬂionante, care se desfæøurase, cândva, chiar în aceastæ cameræ. Pe mæsuræ ce ræsfoia
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dosarele, majoritatea chipurilor îi apæreau imediat în minte.
Altele se mai estompaseræ, dar câteva paragrafe de observaﬂii
evocau øi feﬂele acestora. Câﬂiva fuseseræ uitaﬂi cu adeværat,
feﬂele øi poveøtile lor fiind pierdute pentru totdeauna.
Asemenea majoritæﬂii psihoterapeuﬂilor, lui Julius îi era
greu sæ ignore atacurile neîncetate asupra domeniului
psihanalizei. Asalturile veneau din multe direcﬂii: dinspre
companiile farmaceutice øi organizaﬂiile pentru reducerea
costurilor medicale, care finanﬂau cercetæri superficiale,
gândite sæ demonstreze eficienﬂa medicamentelor øi a unor
terapii mai scurte; dinspre mass°media, care nu obosea
niciodatæ sæ ridiculizeze psihoterapeuﬂii; dinspre psihologia
motivaﬂionalæ; dinspre hoardele de culte øi vindecætori
New Age, concurând pentru inimile øi minﬂile celor tulburaﬂi. Øi, desigur, existau øi îndoieli dinæuntru: extraordinarele descoperiri ale neurobiologiei moleculare, apærând
din ce în ce mai frecvent, îi fæceau chiar øi pe cei mai experimentaﬂi psihoterapeuﬂi sæ°øi punæ întrebæri despre relevanﬂa muncii lor.
Julius nu era imun la aceste atacuri øi avea adesea îndoieli asupra eficienﬂei terapiei sale, iar de fiecare datæ
încerca sæ se consoleze øi sæ se liniøteascæ singur. Bineînﬂeles
cæ era un vindecætor eficient. Bineînﬂeles cæ oferea ceva de
valoare celor mai mulﬂi, poate chiar tuturor pacienﬂilor lui.
Øi totuøi, demonul îndoielii continua sæ°øi facæ simﬂitæ
prezenﬂa: Ai reuøit oare, cu adeværat, sæ îﬂi ajuﬂi pacienﬂii? Poate
cæ doar ai învæﬂat sæ alegi pacienﬂi care urmau oricum sæ se facæ
bine prin forﬂe proprii.
Nu. Greøit! Nu am fost eu acela care a acceptat întotdeauna cele mai mari provocæri?
Ei, ai øi tu limitele tale! Când a fost ultima oaræ când ai
riscat cu adeværat; când ai acceptat la terapie un caz clar de
personalitate borderline*? Sau un pacient grav afectat de
schizofrenie, sau un maniaco-depresiv?
* Borderline — termen folosit iniﬂial în literatura psihanaliticæ
indicând o formæ uøoaræ de schizofrenie (pacienﬂi greu accesibili
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Julius continuæ sæ ræsfoiascæ dosarele vechi øi ræmase
surprins sæ vadæ cât de multæ informaﬂie post°terapie
avea, din øedinﬂe ocazionale de monitorizare sau „recalibrare“, din întâlniri întâmplætoare cu pacienﬂii sau mesaje furnizate de noi pacienﬂi ajunøi la el la recomandarea
celor dintâi. Cu toate acestea, reuøise oare Julius sæ aibæ
asupra lor un impact de duratæ? Poate cæ rezultatele obﬂinute erau trecætoare. Poate cæ mulﬂi dintre pacienﬂii lui de
succes erau din nou la pæmânt øi evitau sæ°i spunæ asta din
simplæ compasiune.
Observæ øi eøecurile lui: oameni care, îøi spusese Julius
întotdeauna, nu erau pregætiﬂi pentru tipul foarte avansat
de eliberare oferit de el. Stai, îøi spuse în sinea lui, fii mai
îngæduitor cu tine, Julius. De unde øtii cæ erau cu adeværat
eøecuri? Eøecuri permanente? Nu i°ai mai væzut niciodatæ.
Øtim cu toﬂii cæ existæ destui oameni care se trezesc mai greu.
Ochii îi cæzuræ pe dosarul gros al lui Philip Slate. Aici
chiar era un eøec. Un eøec clar øi major. Philip Slate. Trecuseræ mai mult de douæzeci de ani, dar imaginea lui Philip
Slate era încæ proaspætæ. Pærul castaniu deschis, pieptænat
lins pe spate, nasul îngust øi graﬂios, pomeﬂii aceia înalﬂi, care
sugerau aristocraﬂia, øi ochii limpezi øi verzi, care îl fæceau
sæ se gândeascæ la apele din Caraibe. Îøi aminti cât de mult
îi displæcea totul la øedinﬂele cu Philip. În afaræ de un singur
lucru: plæcerea de a°i privi faﬂa.
Philip Slate era atât de alienat de el însuøi, încât nu se
gândise niciodatæ sæ priveascæ înæuntrul sæu, preferând sæ
alunece la suprafaﬂa vieﬂii øi sæ°øi dedice toatæ energia vitalæ
sexului. Mulﬂumitæ feﬂei lui frumoase, nu ducea lipsæ de
voluntare. Julius scuturæ din cap, în timp ce ræsfoia dosarul
lui Philip — toﬂi anii aceia de terapie, tot acel efort de relapsihanalizei). Ulterior, o parte a curentului psihanalitic considera
pacienﬂii borderline ca funcﬂionând psihologic între nevrozæ øi
psihozæ færæ a aparﬂine clar nici unui segment psihopatologic. Azi
termenul se referæ la o patologie de organizare a personalitæﬂii —
personalitate borderline.
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ﬂionare, susﬂinere øi grijæ, toate acele interpretæri, færæ nicio
urmæ de evoluﬂie. Uimitor! Poate cæ nu era un psihoterapeut
chiar atât de bun cum avea impresia.
Hei, nu te græbi sæ tragi concluzii, îøi spuse lui însuøi. De
ce ar fi continuat Philip sæ vinæ trei ani, dacæ nu ar fi primit
nimic? De ce ar fi continuat sæ cheltuiascæ atâﬂia bani pentru
nimic? Øi Dumnezeu îi e martor cæ Philip ura sæ cheltuiascæ
bani. Poate cæ acele øedinﬂe îl schimbaseræ pe Philip. Poate
chiar era genul care se trezeøte mai greu — unul dintre acei
pacienﬂi care aveau nevoie de timp pentru a digera hrana
oferitæ de psihoterapeut, unul dintre cei care acumulau
lucrurile bune oferite de psihanalist, le duceau acasæ ca pe
un os pe care sæ°l roadæ mai târziu, în intimitate. Julius
cunoscuse pacienﬂi cu un asemenea spirit de competiﬂie
încât îøi ascundeau progresul, doar pentru cæ nu voiau sæ°i
dea psihanalistului satisfacﬂia (øi puterea) de a°i fi ajutat.
Acum, dupæ ce Philip Slate intrase în mintea lui, Julius
nu mai putea sæ scape de el. Se cuibærise acolo øi prinsese
rædæcini. Ca melanomul. Eøecul lui cu Philip deveni simbolul tuturor eøecurilor sale în terapie. Era ceva ciudat la
cazul lui Philip Slate. De unde îi venise toatæ acea putere?
Julius deschise dosarul øi citi primele observaﬂii, scrise cu
douæzeci øi cinci de ani în urmæ.
Philip Slate — 11 dec., 1980
26 de ani, bærbat alb, chimist angajat la DuPont — creeazæ
noi pesticide — deosebit de arætos, îmbræcat neglijent, dar cu
un aer princiar, formal, stæ ﬂeapæn, færæ sæ se miøte aproape
deloc, nu îøi exprimæ deloc sentimentele, serios, complet lipsit
de umor, nici mæcar un zâmbet, lipsit complet de abilitæﬂi
sociale. Trimis de medicul sæu, dr. Wood.
PRINCIPALA NEMULﬁUMIRE: „Sunt dominat de
impulsuri sexuale, împotriva voinﬂei mele.“
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De ce acum? „Ultima picæturæ“ a intervenit acum o
sæptæmânæ, iar el descrie episodul în mod mecanic.
Am sosit la Chicago cu avionul, pentru o reuniune
profesionalæ, m°am dat jos din avion, m°am repezit la
primul telefon øi am parcurs lista mea de femei din
Chicago, în cæutarea unei aventuri sexuale pentru acea
searæ. Ghinion! Toate erau ocupate. Bineînﬂeles cæ erau
ocupate: era vineri seara. Øtiam cæ merg la Chicago: aø fi
putut sæ le sun cu câteva zile, poate chiar sæptæmâni
înainte. Apoi, dupæ ce am sunat la ultimul numær din
agendæ, am închis telefonul øi mi°am spus „Slavæ
Domnului! Acum pot sæ citesc øi sæ dorm bine la noapte,
asta fiind, de fapt, ceea ce voiam sæ fac cu adeværat.“
Pacientul spune cæ aceastæ propoziﬂie, acest paradox —
„asta fiind, de fapt, ceea ce voiam sæ fac cu adeværat“ —
l°a obsedat toatæ sæptæmâna øi a constituit impulsul care
l°a fæcut sæ vinæ la terapie. „Pe asta aø vrea sæ mæ axez în
cadrul terapiei“, spune el. „Dacæ asta e ceea ce vreau —
sæ citesc øi sæ dorm bine noaptea — spuneﬂi°mi dumneavoastræ, doctore Hertzfeld — de ce nu pot s°o fac, de ce
nu o fac pur øi simplu?“
Încet°încet, øi alte detalii ale muncii sale cu Philip Slate
i se strecuraræ în amintire. Philip îl intrigase din punct de
vedere intelectual. La momentul primei lor întâlniri, Julius
scria o lucrare despre psihoterapie øi voinﬂæ, iar întrebarea
lui Philip — de ce nu pot sæ fac ceea ce vreau cu adeværat sæ
fac? — era un început fascinant pentru un articol. Øi, mai
mult decât orice, îøi amintea extraordinara imuabilitate a lui
Philip: dupæ trei ani pærea complet neatins øi neschimbat —
øi la fel de dominat de sexualitate ca oricând.
Oare ce se întâmplase cu Philip Slate? Nu mai vorbise cu
el deloc, de când întrerupsese brusc terapia, cu douæzeci øi
doi de ani în urmæ. Julius se întrebæ din nou dacæ, færæ sæ°øi
dea seama, îi fusese de ajutor lui Philip. Dintr°o datæ simﬂi
cæ trebuie sæ afle; pærea o chestiune de viaﬂæ øi de moarte.
Apucæ telefonul øi sunæ la informaﬂii.

