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Odată Slavomir mi-a arătat cîteva poze de familie. Am privit fotografia celui care fusese
Slavomir însuşi – un adolescent abia ieşit din vîrsta copilăriei, adresîndu-se entuziast mai multor
adulţi care îl ascultau în tăcere. M-am uitat şi la fotogafiile părinţilor săi – o femeie tînără, fragilă
şi vulnerabilă, stînd alături de un om în vîrstă, sever, adîncit în el însuşi.
Alături de aceste imagini, păstrez în amintire – ca pe o fotografie desprinsă ea însăşi dintr-un
album – chipul îmbătrînit prematur al lui Slavomir aşa cum arăta în ultimii ani ai vieţii.
Ochii albaştri înconjuraţi de cearcăne adînci, firele aspre din barba lui, părul alb. De-a lungul
unei vieţi consumate fulgerător, gestul de tribun se metamorfozase într-o tăcere intrasigentă;
tinereţea încrezătoare trecuse, aproape subit, într-o înţelepciune care nu însemna scepticism sau
dezabuzare, ci refuz radical al oricărui elan confesiv.
Aşa puţin locvace cum era, Slavomir nu mi-a părut niciodată un om grăbit. Dar inima lui bătea
din ce în ce mai repede, mai grăbită, pînă cînd, doritor de neant cum ajunsese, el a lăsat – la
numai 53 de ani – să cadă un Soare negru asupra întregii sale vieţi de peregrin.
Sfera preocupărilor sale era atît de întinsă încît n-aş putea s-o compar decît cu vastitatea
autoexigenţei şi nemulţumirii sale de sine - care l-au urmărit toată viaţa.
Combinaţia preocupărilor sale avea o formulă atît de complexă, încît aplicaţia acestor însuşiri
în domeniul cinematografiei nu mi se pare decît fructificarea unei anumite posibilităţi
dintr-un ansamblu vast de posibilităţi. Slavomir Popovici a fost un erudit, un polihistor, un
istorisitor, care folosea camera de filmat pentru a istorisi profesionist.
Mesajul lăsat de cineast este laconic si esenţial.
Soarele negru – ca şi întreaga serie de filme în care se înscrie acest documentar – constituie un
act liturgic, un act ceremonial, o litanie care accede la o epifanie, un bocet de despărţire din care
ţîşneşte o revelaţie.

