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I maginile-ecran
Alergi spre ceva, gãseºti altceva…
Alergi spre cineva, te regãseºti pe tine!

O rice relaþie de iubire ºi orice relaþie de cuplu, care
uneori decurge din prima, începe printr-o neînþelegere.
Întâlnirea marcheazã perioada tuturor speranþelor nebuneºti. Ea presupune iluzia cã nevoia fundamentalã a
fiecãruia de a se simþi o fiinþã împlinitã va fi astfel satisfãcutã, este mirajul unei posibile reparaþii a suferinþei
de a te fi nãscut (a fi asemeni celuilalt ºi a fi totul pentru celãlalt) ºi a rãnilor din copilãrie (a exista, a fi recunoscut, înþeles, auzit). Întâlnirea înseamnã posibilitatea
de a transforma toate acestea într-o constantã a vieþii
noastre.
Literatura din toate timpurile aratã cã starea de îndrãgostire cu greu poate dura. La aceasta, un îndrãgostit convins rãspunde: „ªtiu, dar nu cred.“ ªi mulþi vor
încerca sã demonstreze cã este posibil, întemeind un
cuplu.
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Imaginile frumoase
Jean o întâlneºte pe Marie.
Ce ºtiu unul despre altul? Adesea, tocmai ceea ce aºteaptã unul de la altul. Înainte de orice, întâlnirea lor
aºazã faþã în faþã douã inconºtiente, douã trecuturi ºi de
multe ori douã iluzii bazate pe necunoaºterea unuia de
cãtre celãlalt. Este întâlnirea a douã elanuri, dar ºi a
douã temeri, întâlnirea unor Universuri de Posibilitãþi.

JEAN

J’
imagine-ecran

M’

MARIE

imagine-ecran

se întâlnesc ºi se iubesc aici
vor trebui sã locuiascã acolo

Câte luni, câþi ani le vor fi necesari pentru a demistifica (sau pentru a întreþine, în ciuda dificultãþilor)
imaginile-ecran ale unuia ºi ale celuilalt, a unuia în
mintea celuilalt.
„Ce sã fac cu libertatea mea, dacã mã închide în rolul
unei femei puternice — aºa cum eu nu sunt.“
De pildã, imaginea-ecran a lui Jean va fi alcãtuitã,
între altele:
• de faþada lui Jean, adicã de ceea ce vrea cu orice
preþ sã arate din el;
• din proiecþiile celuilalt (Marie, în cazul de faþã).
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Ea va fi întreþinutã prin ceea ce „crede“ Jean cã se
aºteaptã de la el (de pildã: blândeþe, siguranþã, certitudine, afirmare de sine). Prin urmare, în viaþa cuplului
va apãrea o lege afectivã constrângãtoare: niciunul dintre ei nu se va putea exprima liber, nu va putea dezvãlui cum se simte, ca sã nu-l supere pe celãlalt, sã nu
riºte sã piardã „ataºamentul“ celuilalt, sã nu-l dezamãgeascã. Fiecare va avea grijã sã „parã“ ceea ce îºi închipuie cã iubeºte ºi doreºte celãlalt în persoana lui.
Totul se va petrece ca ºi cum fiecare dintre ei ar fi nevoit sã se ascundã sau sã joace un rol pentru a continua
sã fie iubit.
Imaginile-ecran mai sunt alcãtuite ºi din propriile
noastre temeri ºi refuzuri, din necunoaºterea de sine,
din „înºelãtoriile“ cu privire la noi înºine, provenite din
scenarii trãite în trecut.
Pentru el, „a se simþi iubit înseamnã a risca sã-l facã
pe celãlalt sã sufere“.
ªi îi va spune ei: „Nu care cumva sã mã iubeºti, sã te
ataºezi de mine.“ ªi asta în timp ce totul din el trimite
semnale contrare, pentru a o subjuga ºi mai mult.
Într-un alt scenariu, tema va fi: „a face dragoste înseamnã a-þi asuma riscul de a fi abandonatã“. Aceastã
temã este legatã de ceea ce spunea mama: „Bãrbaþii nu
vor decât asta, ºi de cum obþin ce-ºi doresc, te lasã baltã.“
Deci: „Ceea ce m-a sedus la el e cã n-a încercat sã se culce
numaidecât cu mine, mã simt doritã ºi pentru altceva…“
ªi atunci el cum sã-ºi manifeste dorinþa pentru ea?
Depãºirea primelor decepþii — celãlalt nu e aºa cum
ni l-am închipuit ori visat ori conceput — este o sarcinã
ingratã.
„Prea adesea m-am simþit strâns cu uºa, încercând
sã-i fac pe plac celuilalt, sã nu dau prilej la nicio criticã, vai! ªi cât de rãu mã durea atunci când nu mã
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Vorbeºte-mi… am atâtea sã-þi spun
simþeam nici bun, nici apreciat, ce loviturã primea
atotputernicia mea! Dar pe urmã am descoperit, încet,
foarte încet, cã poþi iubi pe cineva chiar dacã are lipsuri, cã pânã ºi lipsurile ºi slãbiciunile pot fi iubite…“
„Nu sunt o femeie violentã, încerc sã pun capãt, sã
spulber imaginea aceasta pe care alþii mi-au construit-o. Dar dacã sunt blândã, mi-e teamã sã nu fiu
pãcãlitã…“
„Mã zbat cu disperare în capcanele imaginilor preconcepute despre bãrbaþi. Dar simt cã nu voi putea
sã descopãr ce fel de bãrbat sunt, sau aº putea fi,
decât dacã voi întâlni femei care sã fie cu adevãrat
femei.“

Marie încearcã sã se conformeze imaginii pe care
Jean ºi-a fãcut-o prima oarã despre ea ºi din cauzã cã
vrea sã se placã pe ea însãºi — negând sau ascunzând,
de pildã, acele faþete ale ei pe care le resimte ca fiind
meschine sau compromiþãtoare.
„Vreau sã mã vezi aºa cum aº vrea sã fiu, nu aºa cum
sunt. Privindu-mã în oglinda deformantã a privirii
tale, mã liniºtesc, izbutind sã mã înºel pe mine însãmi.“
Au avut parte de clipe deosebite, nemaipomenit de
bune la vremea întâlnirii. ªi vor încerca (zadarnic) sã
le retrãiascã toatã viaþa lor. Unele cupluri aºteaptã
întruna sã regãseascã unul dintre momentele ce nu
pot fi exprimate în cuvinte de pe timpul când îºi
aruncau cele dintâi priviri.“
Jocul „imaginilor frumoase“ poate dura o viaþã întreagã, însã cu riscul ca fiecare dintre parteneri sã se
simtã frustrat în dorinþa sa de a fi autentic. Acest joc va
împiedica totodatã crearea unei intimitãþi veritabile, ce
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se bazeazã pe recunoaºterea slãbiciunilor ºi pe aspiraþia
de a fi compatibili a celor doi.
„Aveam atâta nevoie de iubirea lui, încât i-am dãruit
ce era mai preþios în mine… viaþa mea.“
Când cuvintele se elibereazã pentru a deveni discurs…

Ideologia îndrãgostirii
ºi starea de iubire-nãscândã
Dincolo de jocul imaginilor frumoase, o altã neînþelegere provine din capcanele ideologiei îndrãgostirii,
care s-a dezvoltat, s-a înrãdãcinat ºi este întreþinutã în
cultura noastrã.
Starea de îndrãgostire, sub toate reprezentãrile ei,
este perceputã ca promisiune de a satisface un anumit
numãr de dorinþe ºi de nevoi, resimþite ca esenþiale sau
îndreptãþite.
Ca urmare a acestei percepþii, se creeazã o miºcare
dublã: aºteptãm de la celãlalt sã recunoascã, sã admitã
cã pretenþiile noastre sunt îndreptãþite ºi sã le satisfacã
în cea mai mare parte. La rândul nostru, ne simþim gata
sã fim buni pentru el. Toate acestea într-o perspectivã
pozitivã, dorind sã aducem satisfacþie.
În întregul ei, schema aceasta ni se pare impusã de
tradiþiile culturale ºi nu corespunde întotdeauna dinamicii anumitor indivizi ºi anumitor cupluri.
Pentru mulþi, într-adevãr, dificultatea nu constã în a
gãsi pe cineva care sã satisfacã, sã rãspundã într-un mod
pozitiv la aºteptãri, ci dimpotrivã, în a gãsi pe cineva
care sã întruchipeze un aspect negativ. Mã voi simþi

