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Cum de am rămas atât de puțini încă în acțiune... în formă și fără 
disfuncții de personalitate?

Jurnalul lui Rorschach, 13 octombrie 1985 

În Japonia de astăzi i se spune rōnin unui absolvent al unei 
instituții de studii superioare care renunță să mai facă studii 
de master. Pe timpuri ”Codul Samurailor” obliga un samurai 
să comită seppuku în cazul în care acesta rămânea fără stăpân. 
Această etică discriminatoare impusă de către lorzii feudali 
pentru a-și apăra interesele politice poate fi identificată ușor 
și în contextul artistic local de astăzi atunci când ne referim la 
instituțiile de învățământ cu profil artistic și la instituțiile cultura-
le de stat.
Termenul rōnin era atribuit acelor samurai care refuzau să re-
specte codul executînd actul de sinucidere și erau alungați în 
pribegie pentru a se pocăi, totodată a fi rōnin se considera o 
mare rușine. Abia în epoca Sengoku când, datorită multiplelor 
războaie dintre clanuri, creșterii banditismului etc, lorzii feudali 
aveau permanent nevoie de noi forțe de luptă pentru a-și apăra 
proprietățile, limitele dintre un stăpân și supușii săi este atrofiată 
- un samurai avea dreptul să își părăsească stăpânul atunci când 
nu era tratat respectuos sau pur și simplu i se urca la cap de 
lupte interminabile ori își găsea un alt stăpân care îl putea plăti 
mai bine. Astfel, statutul de rōnin ajunge încet să fie asociat cu 
noțiunile de samurai liber sau independent...  
Se poate întâmpla foarte frecvent să auzi un student al unei 
facultăți de artă spunînd: „absolvesc facultatea, și ce fac? unde 
mă duc?” Îngrijorarea față de viitorul incert al unui student în 
arte este strâns legată de vehicularea răspândită a ideii conform 
căreia condițiile dezvoltării unei activități/cariere în domeniul 
cultural-artistic devin din ce în ce mai grele: economia instabilă 
a țării nu creează un mediu oportun pentru a accepta circulația 
operelor încă unui artist, iar statul nu înțelege încă nevoia de 
a avantaja cultura în politicile sale. Rușinea de a fi șomer este 
grav alimentată și de mentalitatea proletaristă cu modalitățile 
ei provinciale de interpretare a aspectelor practice din activita-
tea unui operator cultural sau artist. A lucra pe profesie sau nu. A 
combina utilul cu plăcutul. Încă mai e nevoie de mult timp până 
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Why are so few of us left active… healthy and without personality 
disorders?

Rorschach’s journal, October 13th, 1985

In Japan, a student who has graduated from university but doesn’t 
attend master’s degree is called a rōnin, as term defined a master-
less samurai in ancient times. The “Samurai Code“ presumed that 
a samurai who has lost his master was meant to commit seppuku. 
Such discriminatory ethics were imposed by the feudal lords to 
protect their political interests and control over resources of mili-
tary knowledge. It is also an attitude easy to find in local cultural 
context today, specifically when we refer to education schools and 
state cultural institutions.
At the beginning, the term rōnin was confered to those samurai 
who refused to obey the code by commiting the suicide ritual. 
They were banished and thrown into wandering. They had to em-
brace penance, as it was considered a great shame to be a rōnin. 
At last then, due to the multiple clan wars and increasing bandit-
ism, the need grew for the feudal lords to permanently hire new 
fighting men. It was in the Sengoku period when the bond be-
tween a lord and his samurai was loose. A samurai became free to 
leave his master if he was not pleased of his treatment. He could 
easily search for service to a new lord. Shortly, the term rōnin 
became to be associated with the notion of a samurai on his own - 
one who was free and independent...
It is usual to hear an art student today complaining: “I graduate 
from the faculty, and then what? What do I do?“ There is a bad 
concern regarding the unclear future of an art student. Most of 
it comes out of the widely spread crotchet that the conditions 
for developing an activity/career in cultural/art field are more 
and more difficult: the country’s pending economy does not set a 
favorable environment to support the traffic of a one more art-
ist’s works, while the state government is not (yet!) willing to 
favour and support culture in its policies. The shame of possible 
aftergraduate unemployment is also feed by the proletarist men-
tality which inadequately treats the practical aspects of an art-
ist’s or a cultural operator’s activity: Are you working in the field 
you studied? Do you combine utility and pleasure at your working 



KUNG-FU CU ARME - ghid general de supraviețuire în circuitul artistic contemporan
de Serghei TERENTII
imagini dintr-un manual hand-made de arte marțiale din 1995

Într-o luptă există două părți – una care atacă și alta care 
se apără, cu posibilitatea de a se inversa periodic.
Într-un război cineva întotdeauna pierde. Într-o luptă însă 
nu e întotdeauna neapărat ca cineva să fie învins.
De-a lungul timpului oamenii au inventat tot felul de 
arme care să mărească distanța dintre adversari. Foamea 
l-a făcut pe primul om să ridice prima piatră și să omoare 
primul animal. Deci prima armă a fost o simplă piatră. 
Dacă omul n-ar fi fost mamifer carnivor, n-ar fi apărut 
prima armă, nu s-ar fi dus războaie și am fi murit fericiți. 

Am fi murit oricum. În dorința lui de a domina, omul a 
ridicat ciomagul asupra altui om și așa a început totul.
Astăzi istoria cunoaște sute de feluri de arme care, până 
la urmă, au același scop – să omoare. Au fost scrise sute 
de cărți, tratate, legende despre tot felul de tipuri de lupte 
așa că, vrem sau nu, toți, conștient sau inonștient, facem 
parte fie din categoria celor care atacă, fie din a celor care 
se apără. 
Fiind și o fire masochistă, omul a inventat tot felul de 
arme reci, care să-i provoace cât mai multă durere...

ca în viziunea societății largi să fie acceptată noțiunea de a ac-
tiva deopotrivă cu aceea de a lucra (adică a fi angajat/aranjat la 
lucru, a vea un program zilnic pe un salariu lunar). Până acum, 
noțiunea de freelancer este utilizată propriu-zis/și restrâns doar 
în sfera sectorului cultural de către operatorii acestuia, și de altfel 
puțini dintre cei care se numesc freelanceri sunt într-adevăr 
independenți față de orice persoane sau instituții juridice (inclu-
siv ONG-uri). 
Legea Republicii Moldova salută, până la urmă, și o așa idee ca 
a artistului liber. Pe undeva pe acolo se spune că un „om de artă 
liber este persoana care are pregătirea profesională și experiența 
necesară în profilul de creație ales, care practică activitate 
intelectuală în mod independent, fără să întrețină raporturi 
permanente de muncă cu nici o persoană juridică” (articolul 40.2 
din Legea Drepturilor de Autor și Conexe). Cu toate astea, posi-
bilitatea de a fi artist-ronin nu este cine știe ce lăudată de către 
tinerii oameni de creație. Sau de apropiații acestora... 
Ce nu mai merge bine atunci când vine vorba de noțiunea de ar-
tist liber? Ce este, totuși, un artist liber și în ce constă onoarea lui? 
Ce fel de arme trebuie să-și producă un artist liber și cum trebuie 
să le folosească? Cum trebuie să le ascundă? Și cui și prin ce me-
todologie trebuie să transmită cunoștințele despre ele? Unde pot 
fi învățate toate aceste cunoștințe? Cum să te furișezi într-o ga-
lerie și să o aprinzi? Cum să transformi orice colț al naturii într-o 
galerie? Dacă apare o încăierare la cuțite între curator și un artist, 
care sunt tehnicile de luptă?
Se știe că un samurai trebuia, conform aceluiași cod, să comită 
deasemenea sinucidere dacă și-a pierdut sau a scăpat în luptă 
sabia, astfel încât se considera că sabia, acea katana, reprezenta 
onoarea unui samurai. Legea imperială interzicea de altfel posesia 
unei arme pentru persoanele de rând, iar cei care fabricau arme 
în mod autonom, de orice tip, erau aspru pedepsiți. Când cei din 
familiile Koga au început să pregătească luptători clandestini, 
au trebuit să își dezvolte un mod propriu de abordare tehnică, 
dar și morală, în ce privește construcția și utilizarea unei arme. 
Ei au proiectat modele de arme care să fie comode, eficiente, dar 
totodată compacte și ușor de produs - pentru a putea fi ascunse 
sub haine, sau aruncate la o parte atunci când apărea necesi-
tatea de a ușura greutatea corpului pentru a fugi mai repede, 
de exemplu. Primii shinobi au contestat existența unei legături 
spirituale între un luptător și arma pe care o posedă, singurul 
atașament față de aceasta fiind unul pur tehnic. Trebuie să știi să 
folosești o armă, dar să nu depinzi de ea. În felul ăsta se promova 
ideea că tu însuți trebuie să devii o armă, celelalte fiind doar ele-
mente care îți pot completa și extinde posibilitățile armelor tale 
fizice. Potrivit primului tratat de ninjutsu apărut în secolul 17 - 
Bansenshukai/”Marea unde curg toate râurile” - capacitățile unui 
astfel de luptător trebuiau să mai cuprindă, pe lângă asta, tehnici 
de a te face dispărut la un moment dat și a apărea brusc unde nu 
ești așteptat, eschiva, cum să te furișezi pe după copaci, sau chiar 
tehnici de a produce iluzii; să zicem optice.
Observăm că în circuitul artei contemporane toată lumea se 
rupe în fel și chip să redefinească noțiunea de libertate. Fiecare 
pretinsă avangardă declară definițiile existente ca fiind învechite 
sau inaplicabile deja condițiilor actuale. Libertatea ca valoare 
supremă - această discordie a culturii rastafari care nu mai dis-
pare din dicționarul de utopii ale wanna-be hippilor de astăzi. 
Înțelepciunea zen - libertatea înseamnă să primești lucrurile așa 
cum sunt - nu mai este nici ea valabilă pentru situația actuală. Ar-
tistului actual i se pare că în ea se face aluzie la resemnare și asta 
nu-l satisface. Pentru artistul actual a primi lucrurile așa cum sunt 
înseamnă a fi moldovean. Artistul actual nu are nevoie să înțeleagă 
ce înseamnă să fii liber, el are nevoie de o definiție a libertății care 
să îi argumenteze poziția sa socială; prin care el să poată convinge 
pe oricine că el este liber. Oare, spiritul avangardei educă de fapt 
nu redefinirea unui concept atunci când acesta este învechit, ci 
mai degrabă abandonarea oricărei definiții cu tot cu conceptul pe 
care aceasta îl presupune. Un om mânat de un asemenea spirit ar 
spune: Dă-o dracului de libertate! Eu nu am nevoie să fiu liber. Sau: 
Pentru mine nu există noțiunea de libertate!

Ce te faci când absolvești o facultate? Devii rōnin. Și te apuci de 
treabă.

Vadim TZIGANASJ

place? It seems that the large society is yet far from accepting the 
term to activate along with the term to work. In local context, to 
work means to be employed, to have an eight to ten hours of daily 
working program in exchange to a monthly payment. The term 
freelancer is so far used only in the cultural sector by its opera-
tors. And it is proper to mention that most of the claimed free-
lancers are yet far from being totally independent of any judicial 
institutions (NGO’s inclusive).
The idea of a free/independent artist is sustained by the Law. It 
defines that “a free artist is a person who has the professional 
skills and the necessary experience in the attended artistic field, 
and which practices independent intellectual activity, without 
maintaining permanent relations to any judicial person in his 
work“ (article 40.2 of the Law of Copyright of Republic of Mol-
dova). However, the opportunity of being a ronin-artist is not at 
all greeted by the young creative/talented people. And neither by 
their relatives...
What does not go right anymore when it comes to speak about 
the notion of the free artist? What is being a free artist actually 
mean and what does the honor of a free artist consist of? What is 
the arsenal weaponry of a free artist looking like? How are these 
weapons meant to be used? How are they meant to be hidden? To 
whom, and through what kinds of methodologies the know-ledge 
of the art weaponry should be spread? Where could this know-
ledge be studied? How to sneak into a gallery and burn it? How to 
transform any place out in the wild nature into a gallery? If there 
appears a sword fight between the curator and the artist, what are 
the fighting techniques?
The Code did not allow a samurai to lose his sword or drop it 
down in battle. In such a case, he was then also imposed to com-
mit suicide, as those backsmith katana were considered to carry 
the honor of a samurai. The Law strictly interdicted possession 
of a weapon for regular people. Also, those found out to inde-
pentently producing any kind of weapons were rough punished, 
even by death. When the Koga family started to train mercenary 
warriors by their own, they had to develop a different moral and 
technical approach concerning the production and the practical 
use of a weapon. They draw models such as for the weapons to 
be comfortable, efficient, but also compact and technically acces-
sible - a weapon could be easily hidden under a warrior’s suit, or 
thrown away when it was the need to run faster. The first shinobi 
contested the imperialist samurai philosophy which educated a 
strong spiritual attachment to a warrior’s weapon. For them, the 
basic idea was that one must become a weapon himself, while 
all the material weapons are only meant to complete the skills of 
the phisical weapons one does possess. You must be able to use all 
weapons, but you should not depend on any of them. According to 
the first notable manual of ninjutsu - Bansenshukai/”The sea of 
myriad rivers merging” - the skills of such a warrior should also 
include various techniques of disguise, abilities to disappear at 
a certain moment and showing up when nobody expects, how to 
sneak behind and through the trees or forest, and even the capa-
city to operate with an illusion. Let’s say an optical one.
We observe that throughout the contemporary art environment 
lots of people tend to redefine the notion of liberty. Every pre-
tended avangard claims all the existing definitions to be obso-
lete and no more suitable to nowadays society, while liberty as a 
supreme value - this discordia of rastafari culture which is not yet 
leaving the dreams of today’s wanna-be hippies - needs urgent 
reevaluation. Seems that zen teaching does not work anymore 
either. No chance. Liberty means accepting things as they are is 
interpreted as a sort of resignation and that’s not right for the 
modern artist who wants to activate society. The modern artist 
doesn’t need to understand what liberty is. He needs a definition 
of liberty that would justify his social status, political position 
and actions. Credit for the attempt in a way, but isn’t the spirit of 
avangard actually inspire to abolition of a concept rather than 
redefining it? Wouldn’t one who is driven by such a spirit rather 
say: There’s no such concept as liberty! So fuck liberty - I don’t need 
to be free!
What do you do when you graduate? You become rōnin. And you 
start doing your thing. 

Vadim TZIGANASJ



Închipuieți un leu care aleargă spre tine înfuriat. Dacă rămâi nemișcat el te face să-ți pierzi 
centrul de greutate. Te va doborî și va fi practic imposibil să scapi din ghearele lui.

Și acum închipuieți că alergi cu aceeași 
viteză spre leu. Dacă am lua în calcul 
centrele de greutate, chilogramele, dinții 
– păi puterile voastre nu pot fi egale. 

Dar leul va simți că cineva îl atacă cu 
aceeași viteză, așa că vei avea – fie și 
pe câteva secunde – superioritate asupra 
felinei.

Poți avea sufletul adversarului numai dacă îl câștigi într-o luptă cinstită, respectîndu-i moar-
tea. Un luptător adevărat nu omoară din plăcere, el e ca un animal care omoară numai din 
necesitate.
Ce înseamnă, de exemplu, o sabie cu cârlig? Înseamnă a opri și a trage, adică a micșora cât 
mai mult distanța dintre tine și adversarul tău.

Îl vom numi pe cel care atacă – atacator, iar pe cel care se apără – apărător. Sau pe ata-
cator – forward, iar pe apărător – defender. În primul desen îl avem pe cel cu sulița în-
cercînd să mențină distanța, tocmai asta îl și împiedică să-și dezvolte o strategie de atac 
pentru că doar datorită distanței își va putea supraveghea adversarul. În schimb defenderul 
cu săbiile cu cârlig trebuie să-și inventeze o strategie ca să poată ajunge cât mai aproape 
de corpul adversarului. Forwardul este destul de tâmpit încât să încerce să-l lovească pe 
defender în cap, descoperindu-se, când i-ar fi fost mult mai comod și mai aproape să-l 
lovească la picioare.

Asta ne spune multe despre cei care cred 
că dacă ne intră în cap pot scăpa de noi, 
dar ei nu știu că picioarele noastre vor 
continua mersul. 
O armată bine instruită va continua atacul 
chiar și fără general.



În ultimul desen îl avem pe defender care printr-o 
mișcare rapidă l-a înșfăcat pe atacator. Adică noi ne 
mișcăm mai rapid tocmai atunci când ei se cred stăpâni pe 
situație și se gândesc că noi ar trebui să ne mișcăm mai 
lent.

Efectul imprevizibilului ne ajută pe noi să ne inversăm cu 
locurile. Adică din defenderi să devenim forwarzi, dar 
rămânînd în esență apărători - 

Acesta și este marele nostru secret.

Cineva cu mâinile goale te poate deposeda de chinjale și omorî, chiar dacă inițial tu erai cel 
care atacă. Totul depinde de tehnică. Și de arma care trebuie să fie o prelungire a mâinii și 
nicidecum un obiect separat.

În mod normal și logic ăsta care 
are sulița ar trebui să câștige, 
pentru că se află la o distanță care 
i-ar permite să rămână neatins de 
săbii sau de cuțite.

Totuși, în ultimele desene putem vedea că acesta pierde foarte ușor și asta din cau-
za siguranței care îi apare atunci când vede distanța care-l avantajează, lucru care îl 
împiedică să gândească strategic, în timp ce adversarul e obligat să gândească foarte 
strategic pentru a micșora distanța. 

O suliță poate doar să împungă, pe când sabia și cuțitul au mai multe posibilități de uti-
lizare.



În lupta cu chinjalul tot ce trebuie să faci este să oprești furia, disprețul, egoismul 
și siguranța celui care atacă. În așa fel, doar păstrîndu-ne calmul, pur și simplu vom 
întoarce înapoi viteza atacatorului. Asta și vedem în desenele de mai sus.

Așa, în patru desene cu pretenții de comics primitiv urmărim lupta sau încăierarea dintre un 
coleric și un flegmatic (forwardul este coleric, iar defenderul – flegmatic). Putem urmări cum 
calitățile personale ne pot ajuta într-o luptă corp la corp. Dacă vă atacă cineva cu chinjalul 
și nu reușiți să fugiți (poate totuși reușiți), o sa vă puteți salva numai dacă deveniți brusc 
flegmatici.

Se spune că creierul uman este cea mai periculoasă armă. Restul armelor sunt 
doar o încercare infamă de a materializa toate meschinăriile ascunse în umbrele 
subconștientului.



Totul depinde de energia ta interioară și de motivația pe care o ai în momentul în care ai 
hotărât să lupți cu ceva, cu cineva sau cu orice altceva.

Armele pot fi diverse, începînd de la un chibrit și terminînd cu vocalele și consoanele pe care 
le transmite creierul tău cu ajutorul vibrațiilor și a limbii. Arma poate fi o floare pe care 
i-o dai unei femei sau un tablou care te face să privești lumea cu ochii altcuiva, sau un vers 
care poate ridica un popor la revoluție, o carte pe care ai înțeles-o greșit, un film după 
care vrei să fii și tu om de treabă, sau o pastilă cu ajutorul căreia îți verși sufletul.

Chiar și noi suntem o armă în mâinile lui Dumnezeu și el hotărăște când să se apere cu noi și 
când să atace.

Orice poate fi o armă.

VINE CURÂND  |  MAI 2011
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DJANGO

Sunt prima oară la o ședință ca asta așa că
Nu prea știu ce să spun și ce nu
Presupun că o să-mi puneți niște întrebări.
Dacă nu te supără, putem vorbi
Simt necesitatea de a spune cuiva...

Acolo era o regulă,
știam când mănânc, când
mă culc.
Se-ncepe cum iese din pușcărie, se duce la iaz
Și se scladă.
După care merge acasă unde ai lui îl acuză 
Că totul e din cauza lui
Că e un bandit etc.
Taică-su a avut atac de cord.
Când pleacă, soră-sa îl ajunge și-i dă niște bani,
Îi spune că fratele mai mic e la armată.
Se duce la aparatele de joc și bagă aproape toți banii
Apoi merge la un prieten și înnoptează acolo.
Se duc în doi la armată și se lămuresc
Cu niște fraieri acolo.

Am sub cutia toracică toate armele nucleare
Adunate ca într-o cutie de chibrituri,
Prin venele tale curg avioane, submarine, tancuri
Tu, eu și șase pereți.
Uneori îmi pare de parcă ai avea o mitralieră
Acolo căreia nu i se mai termină gloanțele niciodată,
De parcă ai fi Django
Dar chiar dacă soarele îmi încălzește ficatul din interior eu tot
Am să fac trei mișcări ca să te înduplec.
Moartea nu-i decât un început iar începutul
Nu-i decât o moarte
Tu, eu și șase pereți.

Serghei TERENTII

DJANGO

It’s the first time when I join a meeting like this and
Don’t really know what to say and what not to
I presume you will ask me some questions.
If you won’t mind we could talk
I feel the need to tell somebody...

It was a rule there,
I knew when I eat, when
I sleep.
It’s starting when he gets out of prison, he goes to the lake
To take a bath.
Then home where they all blame him 
To be responsible 
They say he’s a bandit & stuff.
His father suffered a heart attack.
While he leaves, his sister gives him some money
And tells him that younger brother’s at army.
He goes to some gaming bar and gets out almost broke
Then visits a friend and stays for the night.
They go to the army together and deal
With some punks there.

I’ve got all the nuclear weapons under my chest
Like a matchbox,
Your venes are crossed by plains, submarines and tanks
Me, you and six number of walls.
It feels sometimes like you’d have a machine gun
There and it’s bulletproof
Like you’d be as Django
But even if sun warms my liver from inside-out I’ll 
Still make three moves to relent.
Death’s only a start and start
Is only a death 
Me, you and six number of walls.

Serghei TERENTII
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