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DESMOND MORRIS

Eroii tribali

Supersti]iile Eroilor
PPrreeccaauu]]iiii  mmaaggiiccee  [[ii  aammuulleettee

Pentru c\ au o ocupa]ie cu grad mare de periculozitate, mul]i dintre Eroii tribali
sunt foarte supersti]io[i. De fiecare dat\ când pun piciorul pe terenul de joc exist\
pericolul accident\rii sau posibilitatea intr\rii în dizgra]ie, dac\ sunt b\tu]i la scor
de c\tre adversari. {i exist\ un puternic element de noroc în suprafa]a de joc. O minge
poate rico[a r\u pentru ei. Ei pot rata un gol alunecând pe iarba ud\, sau pot s\
primeasc\ un gol pentru c\ mingea love[te o mic\ ridic\tur\ [i în mod accidental
g\se[te vârful piciorului unui atacant inamic.
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Desmond Morris este un antropolog care a avut ocazia s` studieze
fenomenul fotbalistic din interior, fiind directorul unui club englez de fot-
bal. Observa]iile sale directe [i ceea ce a \nv`]at despre fotbal \n anii
\n care s-a ocupat de clubul s`u s-au concretizat \ntr-o analiz` sistem-
atic` a «Tribului de Fotbal». Fiecare club era organizat ca un mic trib,
cu teritoriu tribal, cu b`trânii tribului, cu vracii tribului, eroii, apropia]ii tribu-
lui. Acest tip de abordare a fenomenului a venit din observarea
numeroaselor similitudini \ntre fotbal [i vân`toarea ritual`: ]intirea, dezvoltarea
unor abilit`]i,  riscurile [i pericolele presupuse de \nfruntare, complexitatea
rela]iilor [i cooperarea activ` \ntre membrii echipei. Dup` p`rerea lui
Desmond Morris, nici un alt sport nu reune[te atâtea caracteristici ale
vân`torii rituale, fapt care duce la aceast` isterie general` din jurul «sportu-
lui rege». Cartea descrie Tribul de Fotbal din punctul de vedere al unui
«explorator p`trunzând pentru prima dat` \ntr-o cultur` nealterat`, foarte
\ndep`rtat` \n timp». Capitolele care urmeaz` cuprind reac]ii [i atitudini
ale celor mai importan]i membrii ai tribului: Eroii tribali.



Accident\rile, dizgra]ia, o c\dere nea[teptat\, o minge f\r\ noroc – toate aces-
te gânduri trec prin min]ile juc\torilor în timp ce se preg\tesc pentru fiecare meci.
Ei [tiu c\, oricât s-ar antrena, ar exersa, tehnica sau exerci]iile fizice nu i-ar proteja
complet de aceste întâmpl\ri. Ei [tiu de asemenea c\ atunci când soarta le este
potrivnic\, aceasta se va întâmpla în fa]a a mii de ochi critici. Ordalia lor este o ordalie
public\. Nu exist\ sc\pare, nu exist\ nici un mijloc de a ascunde o gre[eal\.

Îîn fa]a acestui pericol, ei caut\ ajutor suplimentar [i de alt tip decât cel pe care
îl au de la antrenori [i manageri «ajutorul supranatural al supersti]iilor». Ei nu au
idee cum pot ajuta astfel de ac]iuni, dar le practic\, «în caz de». Deseori le numesc
ridicole [i stupide, dar nu îndr\znesc s\ le omit\. Chiar [i o parte dintre cei mai ra]ion-
ali juc\tori le trateaz\ atât de serios, încât ar merge pân\ în pânzele albe pentru a se
asigura c\ ritualurile lor personale nu sunt împiedicate sau întrerupte în vreun fel.

Cea mai intens\ perioad\ de supersti]ii este chiar înaintea meciurilor. Din o sut\
de supersti]ii, luate la întâmplare, nu mai pu]in de 40% erau concentrate în vestiar
înainte de meci, unde tensiunea atinge cote maxime. Multe alte ac]iuni «norocoase»
erau desf\[urate în drum spre meci, în tunelul ce duce spre teren, [i chiar pe teren. 

Dar procesul magic începe chiar mai devreme, în zilele dinaintea meciului, când
preg\tirea pentru marea ordalie începe s\-[i fac\ efectul. Un juc\tor î[i las\ o musta]\
norocoas\, altul o barb\ norocoas\. Echipa care trebuie s\ joace în deplasare insist\
s\ locuiasc\ la hotelul ei norocos, sau s\ nu stea la un hotel care s-a dovedit ghin-
ionist anterior. Unul dintre membrii echipei [i-a împachetat în bagaj o bucat\ de argint
norocoas\, altul trebuie s\ care mai degrab\ geanta altcuiva decât pe a lui. Al]ii î[i
împacheteaz\ [i î[i despacheteaz\ lucrurile într-o ordine rigid\, care nu trebuie schim-
bat\. O întreag\ echip\ trebuie s\ joace o partid\ de golf pe un anumit teren, altfel
consecin]ele vor fi cumplite. Un anumit juc\tor insist\ ca so]ia lui s\ îl înso]easc\
«nu pe motive sexuale, ci pentru c\ are întotdeauna ghinion când ea nu este prin
preajm\». El este afectat când, într-o deplasare în str\in\tate, aceast\ cerere îi este
refuzat\, [i presta]ia lui sufer\ din aceast\ cauz\.

O echip\ londonez\, dup\ o neagr\ perioad\ de înfrângeri, s-a convins c\ are în
mijlocul ei un spirit r\u. De câte ori ajungeau la un hotel înaintea unui meci în
deplasare, un reporter de la un ziar local era întotdeauna acolo [i îi întâmpina vesel.
El era prietenos [i simpatic, dar treptat ei au început s\ îl asocieze cu dezastrele lor
[i în final s-au convins c\ el este vinovatul. Prezen]a lui a devenit un semn r\u [i au
mers departe în a-l evita.

Uneori, spiritul r\u devine nu un b\rbat, ci un anumit spa]iu. Despre stadionul
din Derby, se credea într-un timp c\ sufer\ de pe urma unui blestem al ]iganilor.

189



Terenul avea acest renume pentru c\ în acest spa]iu s-a desf\[urat încercarea
nereu[it\ de a aduce baseball-ul în Marea Britanie. Înainte de asta, în locul acela
era o colonie de ]igani, [i când a fost transformat în stadion de fotbal în 1895, exis-
tau voci care spuneau c\ ]iganii str\muta]i au blestemat locul. În anii care au urmat,
echipa din Derby a suferit patru înfrângeri în semifinalele Cupei Angliei [i trei înfrân-
geri în final\. În 1946 au ajuns din nou în finala Cupei Federa]iei Engleze. Neasumându-
[i nici un risc de aceast\ dat\, ei [i-au trimis c\pitanul la o ]iganc\ s\ alunge blestemul,
[i au câ[tigat finala cu 4-1.

RRiittuuaalluurriillee  ddiinn  vveessttiiaarr

Când fotbali[tii se trezesc în diminea]a meciului, un nou set de reguli ira]ionale
intr\ în func]iune. Unul decide s\ î[i rad\ musta]a ghinionist\, altul merge s\ se tund\
ritualic [i face o plimbare pe o anumit\ rut\. Al]i oameni sunt implica]i. So]ia unui
juc\tor trebuie s\ spele geamurile acas\, pentru c\ asta f\cea la ultima lui victorie.
Copiii altuia trebuie s\ poarte culori speciale toat\ ziua dintr-un motiv asem\n\tor.
Chiar [i managerul poate fi nevoit s\ apar\ în fa]a echipei sale purtând articole de
îmbr\c\minte norocoase pentru c\ [tie c\ altfel ar isca nelini[te. Într-un caz, era o
pereche de [osete albastre [i fiecare juc\tor a avut grij\ s\ îl inspecteze pe manag-
er pentru a se asigura c\ nu a uitat.

În timp ce echipa st\ la mas\ înainte de meci, [i mai multe credin]e sunt exte-
riorizate. Uneori ordinea în care se a[az\ pe scaune este strict determinat\ de temer-
ile lor ira]ionale de a nu strica o rutin\ norocoas\. Mâncarea servit\ [i modul de a
o mânca pot intra de asemenea în zona supersti]iei. 

Când antrenorul pleac\ spre un anumit teren, el trebuie s\ urmeze aceea[i rut\
ca ultima dat\ când echipa a triumfat. Odat\, cu mult timp în urm\, când o faimoas\
echip\ englez\ de amatori, The Wanderers, vizita Leiden în Olanda, au fost du[i la
stadion într-o tr\sur\ tras\ de patru cai negrii, decorat\ cu pene negre, funerare.
Tr\sura a luat-o prin cimitirul local, de lâng\ teren, iar The Wanderers au încheiat
astfel lungul lor record de echip\ neînvins\. Dup\ meci, ei au refuzat categoric s\
se întoarc\ pe acela[i drum sinistru, de fric\ s\ nu le afecteze [i meciurile viitoare.

Juc\torii în[i[i sunt deseori înc\rca]i cu amulete în timp ce se îndreapt\ spre
întâlnirea din ziua meciului. Pentru unul obiectul magic este o pereche de butoni spe-
ciali, pentru altul o amulet\ de aur primit\ de la un suporter mai b\trân într-o zi, dup\
un meci câ[tigat, pentru altul o pereche de ochelari de soare, purta]i chiar [i pe ploaie,
sau un medalion în jurul gâtului, un iepure de juc\rie, sau un picior de iepure pus
bine într-un buzunar, sau un articol de îmbr\c\minte norocos. 
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Odat\ intra]i în vestiar, începe o alt\ serie de ritualuri. Din nou exist\ anumite
lucruri care trebuie purtate – [osete norocoase, [ireturi norocoase, ghete norocoase;
o verighet\ norocoas\ care trebuie s\rutat\ ceremonial. Trebuie îndeplinite anumite
ac]iuni – un prosop s\ fie atârnat într-un cui în loc s\ fie pus la locul s\u pe banc\,
dou\ lame de gum\ trebuie mestecate în timp ce juc\torul se schimb\, unul trebuie
s\ ia o gur\ ritual\ de whisky, nu pentru alcool ci pentru noroc; un juc\tor î[i «unge»
vârfurile ghetelor cu whisky, altul cu ap\. Unii juc\tori trebuie s\ intre în vestiar într-un
anumit fel. Unul trebuie s\ fie ultimul, pentru a evita ghinionul; altul trebuie s\ intre
pe alt\ u[\ decât pe cea principal\; altul trebuie s\ fie complet echipat cu exact 40
de minute înainte de lovitura de începere; altul trebuie s\ stea mereu în acela[i col].
Altul îns\ trebuie s\ dea mâna cu to]i coechipierii s\i înainte de a p\r\si vestiarul,
sau jocul s\u va avea de suferit.

Cele mai rigide dintre procedeele observate sunt cele legate de schimbarea
hainelor. Unele sunt destul de simple – punerea [osetei stângi mai întâi [i apoi a
celei drepte, sau a pantofului drept înainte de cel stâng – dar altele sunt mai com-
plicate. Un juc\tor trebuie s\ î[i dea jos pantalonii [i s\ î[i pun\ cureaua înainte de
a-[i da jos jacheta. Altul trebuie s\ se îmbrace complet în echipamentul de joc, apoi
s\ îl dea jos [i s\-l îmbrace iar. Altul trebuie s\ î[i lege [i s\ î[i dezlege [ireturile de
trei ori.

EElleeffaannttuull  cchhiinneezzeesscc  aall  iissttoorriieeii

Poate cel mai extraordinar exemplu de echipare «ritual\» a avut loc în 1939 în
timpul particip\rii pline de succes a echipei Portsmouth în Cup\. Cronicarul sportiv
John Cottrell noteaz\ scena dinainte de punctul culminant, finala Cupei: «Conform
cu  strict urm\rita tradi]ie dinaintea meciului de Cup\, veteranul echipei Portsmouth,
Freddie Worrall, s-a aplecat [i a încheiat cataramele unei perechi de ghetre, albe [i
curate, pe care le purta managerul clubului, Jack Tinn. Aceste ghetre erau magice,
p\strate de obicei în seiful clubului. Trebuia încheiat\ cea de la piciorul stâng mai
întâi. Aceast\ ceremonie aducea noroc. Pân\ atunci ele purtaser\ Pompey-ul în sig-
uran]\ prin întâlnirile din Cup\, cu un singur gol primit. De aceast\ dat\, echipa
Portsmouth nu se mai baza oricum exclusiv pe ghetrele norocoase. Pentru a se asigu-
ra c\ vor fi favoriza]i de zei, Worrall a purtat o potcoav\ în miniatur\ în buzunarul
de la tricou, câte un cârcel dintr-un arbust specific sco]ian în fiecare [oset\, o moned\
norocoas\ de [ase penny într-o gheat\, [i un elefant alb chinezesc legat la una din-
tre jartiere.» Magia se pare c\ a func]ionat. {i-au b\tut adversarii, care erau favori]i,
cu 4-1.
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Timpul este crucial pentru unele ritualuri. Un juc\tor poate a[tepta complet
echipat, mai pu]in [ortul pe care îl ]ine preg\tit în mân\, pân\ ce aude fluierul arbi-
trului. Abia atunci el poate s\ îl îmbrace [i s\ se îndrepte rapid spre u[\. C\pitanul
echipei Angliei, Bobby Moore, avea un ritual foarte asem\n\tor. Era important ca el
s\ fie ultima persoan\ din vestiar care s\ î[i îmbrace [ortul înainte de meci. Martin
Peters, colegul lui de echip\, era fascinat de felul în care acesta st\tea în vestiar ]inân-
du-[i [ortul în mân\, a[teptându-i pe ceilal]i s\-[i termine echiparea. Peters a recunos-
cut ulterior c\ «El nu a realizat niciodat\, dar eu obi[nuiam s\ îmi bat joc de el. Când
el î[i punea [ortul eu mi-l d\deam jos. El f\cea imediat acela[i lucru [i nu î[i îmbr\ca
[ortul la loc pân\ ce nu o f\ceam eu primul. Îi jucam renghiul acesta frecvent, dar
niciodat\ nu s-a prins.»

Bobby Moore nu era singurul juc\tor tratat în acest fel. Rodney Marsh î[i ream-
inte[te c\ «Jimmy Langley refuza s\ ating\ mingea în vestiar, înaintea meciului. Dac\
se întâmpla, devenea s\lbatic, [i Alan Mullery obi[nuia s\ se joace pe chestia asta
când erau colegi la Fulham. Alan era un cârcota[ grozav [i punea mâna pe o minge
[i începea s\ o [uteze sau s\ o arunce spre Jim. Jim s\rea prin vestiar, încercând
s\ o evite.»

TTrriiccoouull  rreeccuuppeerraatt  ddee  PPeellee

Este surprinz\tor c\ un juc\tor încearc\ s\ strice ritualurile altuia în felul aces-
ta, riscând astfel s\ îl nelini[teasc\ în ajunul meciului, [i o astfel de nep\sare fa]\
de supersti]iile celorlal]i este relativ rar\. În cele mai multe cazuri, colegii de echip\
î[i respect\ unul altuia credin]ele [i evit\ s\ provoace soarta. Dac\ ceva nu este în
regul\ cu o supersti]ie, prietenii încearc\ deseori s\ fie de ajutor. Marele Pele a dat
odat\ unul dintre tricourile sale de meci, [i jocul s\u a avut de suferit dup\ aceea.
El a rugat un prieten s\ încerce s\ îl g\seasc\ pe suporterul c\ruia îi d\duse tricoul
[i s\ îl recupereze. Dup\ o s\pt\mân\, prietenul s-a întors cu tricoul care lipsea [i
a explicat c\ a avut multe necazuri pân\ s\ îl g\seasc\. Pele a fost extrem de
recunosc\tor, a îmbr\cat tricoul [i sclipirea de campion a revenit. Prietenul s\u a
avut grij\ s\ nu îi spun\ c\ efortul s\u a fost inutil [i c\ i-a dat înapoi marelui fot-
balist tricoul în care suferise mizerabila înfrângere din s\pt\mâna anterioar\. Put-
erea supersti]iilor este în întregime în minte.

Nici când juc\torii p\r\sesc vestiarul [i se în[ir\ în tunel, ritualurile nu au luat
sfâr[it.Trebuie respectat\ o ordine anume. Un juc\tor trebuie s\ fie întotdeauna al
treilea în [ir, altul penultimul, altul trebuie întotdeauna s\ mearg\ în spatele num\rului
10. Pozi]ia favorit\ este oricum cea a închiz\torului [irului [i lucrul acesta creeaz\
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probleme când o echip\ are doi «ultimi» în lot. Spectatorii vigilen]i au v\zut rezul-
tatul acestei dileme la anumite finale de cup\, când cei doi juc\tori de la cap\tul [iru-
lui mergeau pe teren um\r la um\r. Alte ritualuri din tunel prev\d s\ te rote[ti în
cerc complet dup\ ie[irea din vestiar, s\ nu duci niciodat\ o minge, s\ duci întot-
deauna o minge, sau s\ ba]i mingea de dou\ ori în tavan.

Odat\ intra]i pe teren, anumi]i juc\tori ating iarba cu mâna în mod ritualic în timp
ce p\[esc pe suprafa]a de joc. Mul]i juc\tori î[i fac cruce [i î[i s\rut\ degetele. Chiar
dac\ este un gest mai pu]in estetic, un juc\tor î[i scoate guma de mestecat din gur\,
o transform\ într-o minge micu]\ [i o love[te cu piciorul. Dac\ rateaz\ ritualul lovirii
mingii de gum\ de mestecat, va juca slab. Un alt juc\tor trebuie s\ fie primul care
[uteaz\ la poart\ în timpul înc\lzirii, iar portarul s\ nu îndr\zneasc\ s\ apere, chiar
dac\ este numai un [ut de încercare, pentru c\ altfel juc\torul va avea o presta]ie
slab\. Alt juc\tor î[i descal]\ ghetele [i apoi le încal]\ la loc, altul s\rut\ barele por]ii.
Un portar î[i plaseaz\ cu grij\ pungu]a cu mici obiecte colec]ionate la bara din dreap-
ta por]ii. Dac\ accidental o plaseaz\ în partea cealalt\, sau dac\ a mi[cat-o cineva,
nu va fi capabil s\ pun\ în aplicare «ap\r\rile lui magice».

Toate aceste supersti]ii diferite au fost practicate solemn de anumi]i juc\tori [i
anumite echipe. Ele sunt cuprinse în memoriile juc\torilor [i în lucr\rile istoricilor
fotbalului.

NNeelliinnii[[ttiillee  EErrooiilloorr  ttrriibbaallii

Descrierile arat\ c\ ac]iuni similare au loc pe tot globul, de câte ori se joac\ meci-
uri importante [i Eroii tribali au momente de nelini[te sau presim]iri. Câ]iva juc\tori,
e adev\rat, subliniaz\ faptul c\ ei, spre deosebire de colegii lor de echip\, nu sunt
supersti]io[i orice-ar fi [i consider\ aceast\ chestiune o stupid\ pierdere de timp [i
energie. Oricum, ei sunt în minoritate [i ideea care st\ în spatele afirma]iei lor este
dat\ probabil de juc\torul care a afirmat c\ «Supersti]ia mea este s\ nu le spun altor
oameni care sunt supersti]iile mele».

Pentru unii juc\tori ritualurile magice presupun o intensitate uimitoare. Jackie
Charlton, mijloca[ central la Cupa Mondial\, a ajuns pân\ la a refuza banderola de
c\pitan decât s\ î[i strice ritualul dinainte de meci. Era vital pentru el s\ fie ultimul
în teren [i, în calitate de c\pitan, ar fi fost for]at s\ î[i conduc\ echipa. Decât s\ ri[te
asta, i-a l\sat onoarea de a fi c\pitan lui Billy Bremner. 

Dar probabil cea mai complicat\ rutin\ magic\ dintre toate apar]inea unui por-
tar, Alan Rough, care a recunoscut în public c\ «îmi este fric\ s\ nu omit vreo parte
din ritualul zilei de meci.» Tiparul era urm\torul:
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1 – Trebuia s\ nu se rad\ în diminea]a meciului.
2 – Trebuia s\ poarte un inel pentru chei cu un motiv na]ional sco]ian.
3 – Trebuia s\ ia cu el în teren o minge de tenis veche.
4 – Trebuia s\ î[i pun\ în buzunar o gheat\ de fotbal în miniatur\ pe care o g\sise

în plasa por]ii într-o dup\-amiaz\.
5 – Trebuia s\ poarte un medalion micu] sub form\ de stea.
6 – Trebuia s\ foloseasc\ întotdeauna cârligul cu num\rul 13 în vestiar.
7 – Trebuia s\ îmbrace tricoul s\u original cu num\rul 11, din zilele primului s\u

club de fotbal, pe sub tricoul de portar.
8 – În timp ce trecea prin tunel, trebuia s\ bat\ de trei ori mingea în perete.
9 – Când se apropia de poart\, trebuia s\ [uteze mingea în plasa goal\.
10 – În timpul meciului trebuia s\ î[i sufle nasul de câte ori era posibil, folosind

batiste îndesate special în [apc\ în scopul acesta.
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El încheie aceast\ formidabil\ list\ spunând c\ «Nu cred c\ a[ putea juca f\r\ a
trece prin aceste preg\tiri. {i nimic nu m\ descurajeaz\».

Este u[or s\ râzi de aceste precau]ii incredibil de elaborate [i s\ î]i ba]i joc de
valabilitatea lor, a[a cum face Michael Parkinson în parodia lui Interviu despre
supersti]iile starurilor fotbalului: «Când voi intra în vasul alb [i firbinte care va
fi Wembley-ul mâine, nu-mi voi fi [ters nasul de zece zile, voi purta dou\ ghete stân-
gi, voi avea cu mine po[eta norocoas\ a nevestei mele, voi purta vesta bunicului meu.
Este amuleta mea. Poate p\rea stupid, dar va scoate din Cup\ pe Liverpool/New-
castle». Dar, fapt este c\ acele ac]iuni ira]ionale, nu cu mult mai pu]in extreme decât
acestea, sunt f\cute pretutindeni, în fiecare s\pt\mân\ a fiec\rui sezon, de un num\r
mare de juc\tori altfel ra]ionali [i cu picioarele pe p\mânt. Trebuie s\ fie acceptat
faptul c\ supersti]iile sunt de mare valoare. Aceasta nu înseamn\ c\ exist\ vreo
leg\tur\ supranatural\ sau mistic\ între practicarea acestor ritualuri [i rezultatul meci-
ului din teren. Nu este necesar, având în vedere c\ juc\torii implica]i cred cu t\rie
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într-o astfel de leg\tur\. Dac\ ei se pot convinge c\ ac]iunile lor ciudate îi vor face

s\ joace mai bine, atunci a[a va fi, [i numai pentru c\ ritualurile îi vor ajuta s\ î[i

reduc\ nelini[tile [i le vor da mai mult\ încredere în sine. O mai mare încredere în

calit\]ile proprii este deseori singurul lucru care desparte câ[tig\torii de învin[i într-

o competi]ie altfel foarte echilibrat\.

Din acest motiv, supersti]ia  va fi întotdeauna un punct comun al sporturilor cu

grad mare de periculozitate, a[a cum era în triburile primitive în care întregul mod

de via]\ era înc\rcat de riscuri [i pericole [i în care s-a n\scut gândirea magic\.

Manifest\rile triumfului
SSaallttuurrii  [[ii  ss\\rriittuurrii,,  îîmmbbrr\\]]ii[[\\rrii  [[ii  ssttrrâânnggeerrii  llaa  ppiieepptt
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Imediat dup\ înscrierea unui gol, Tribul de Fotbal explodeaz\ în una dintre expre-
siile sale majore de bucurie – manifestarea triumfului. Al\turi de suporterii strigând,
dansând [i aplaudând în tribune, eroii tribali celebreaz\ «vânatul», într-o izbucnire
frenetic\, abandonându-se în s\rituri [i îmbr\]i[\ri. Este un moment de vârf al vie]ii
tribale [i este gustat din plin, cu toate barierele fizice la pamânt [i toate inhibi]iile
obi[nuite aruncate deoparte.

Lucrurile nu au stat a[a dintotdeauna. În zilele de început ale fotbalului, momen-
tul triumfului era de regul\ celebrat cu pu]in mai mult decât o strângere de mân\ [i
un zâmbet. Cum spunea un fost juc\tor mai în vârst\: «Nimic din acest nonsens nu
exista pe vremuri. Când marcam, toat\ lumea se comporta ca [i cum nimic extra-
ordinar nu se întâmplase. În calitate de c\pitan de echip\, cel mult îl b\team pe um\r
pe cel care a înscria [i îi spuneam „Bun\ treab\, b\trâne!“». Printre criticii noii tendin]e
spre manifest\ri mai extravagante, se afl\ [i augu[tii membrii ai grupului coordo-
nator al Football Asociation. Ace[ti b\trâni ai tribului au fost cita]i ca spunând c\ le
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este ru[ine de emo]iile necontrolate ale juc\torilor lor profesioni[ti. Atitudinea gen-
eral\ a acestui fel de critici poate fi însumat\ în pledoaria: «R\mâne s\ sper\m c\
astfel de manifest\ri historionice nu sunt decât o faz\ trec\toare.»

Exist\ dou\ motive pentru aceste atacuri la adresa unei manifest\ri tribale care
pare s\ nu ofere altceva decât bucurie celor implica]i [i care în mod sigur nu pare
s\ fac\ vreun r\u. Primul motiv are de-a face cu tradi]ionalismul pur. Este respon-
sabilitatea b\trânilor tribului s\ p\streze ritualurile tribale pure [i constante [i s\ reziste
la toate schimb\rile, în principiu. A[a iritant cum este pentru unii, acesta este un rol
important [i nu este de luat în râs. F\r\ rezisten]a lor înc\p\]ânat\ la tendin]ele mo-
derne, calitatea distinct\ a Tribului de Fotbal ar putea s\ se piard\ [i demnitatea lui
s\ se degradeze. Pe aceast\ baz\ este u[or de în]eles neîncrederea lor în gesturi osten-
tative ca îmbr\]i[\rile [i s\rut\rile [i valurile, care trebuie c\ pentru ei aduc mai mult
cu teatrul decât cu terenul de sport. În aceste gesturi ei v\d, f\r\ nici un dubiu, primele
semne ale alunec\rii de la o competi]ie serioas\ la ipocrizia din industria spectacolului.

Al doilea motiv posibil pentru atacurile lor are de-a face cu onorata tradi]ie bri-
tanic\ a «buzei de sus rigide». Culturile variaz\ enorm în atitudinile lor fa]\ de man-
ifest\rile exterioare ale emo]iilor. În unele culturi, ca la popoarele care tr\iesc în jurul
M\rii Mediterane, exist\ o tradi]ie a extrovertirii care permite adul]ilor s\ se s\rute
[i s\ se îmbr\]i[eze, cu pu]ine restric]ii sociale. În ceea ce îi prive[te, numai un snob
sau un handicapat emo]ional ar rata exprimarea sentimentelor lui prin gesturi. În alte
regiuni, ca Orientul îndep\rtat [i nordul Europei, lipsa de control este considerat\
primitiv\ sau infantil\. Cum spunea un critic: «Când marchezi… nu te-apuci s\ faci
un fel de dans de r\zboi al pieilor ro[ii [i nu te por]i precum o gloat\ de copii.»

Din aceast\ cauz\, ceea ce spun criticii este c\ manifest\rile triumfului la juc\torii
moderni de fotbal sunt [i netradi]ionale [i nebritanice [i c\, de vreme ce  fotbalul
este în mod tradi]ional un sport britanic, exist\ un motiv dublu pentru a privi cu deza-
probare aceast\ nou\ tendin]\. Pentru orice observator impar]ial, oricum, este clar
c\ ei pierd b\t\lia [i ar fi interesant s\ ne  întreb\m de ce pierd acum, când au avut
atâta succes în p\strarea multor altor atitudini [i obiceiuri str\vechi.

ÎÎmmbbrr\\]]ii[[aarreeaa  llaattiinn\\  ccââ[[ttiigg\\

Mai întâi, tendin]a nu este chiar recent\. A început la pu]in timp dup\ al Doilea
R\zboi Mondial, când fotbalul suferea o masiv\ expansiune, pentru a deveni o obsesie
interna]ional\, sus]inut\ de dezvoltarea televiziunii. Cu echipe de fotbal putându-se
mi[ca mai u[or [i mai rapid dintr-o ]ar\ în alta, datorit\ avionului cu reac]ie, exista
o mixtur\ de na]ionalit\]i fotbalistice la o scar\ pe care jocul nu o cunoscuse înainte.
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Juc\torii din ]\rile latine ale Mediteranei [i Americii de Sud au devenit figuri mai famil-
iare în nordul Europei [i explozia lor fizic\ de bucurie când marcau goluri impor-
tante a venit ca un soi de [oc pentru mai t\cu]ii [i mai blânzii eroi ai echipelor bri-
tanice [i nordice. Ini]ial se râdea de latini din cauza [ortului lor prea scurt [i a
îmbr\]i[\rilor s\lbatice, dar dup\ o vreme ei au f\cut ca stoica Britanie s\ se arate
neprietenoas\ într-un mod constructiv. Vechea tradi]ie a strângerii de mân\ [i b\taia
pe um\r au început s\ lase falsa impresie c\ britanicii nu sunt atât de preocupa]i de
înscrierea golurilor, [i inhiba]ii nordici au fost for]a]i s\ abandoneze re]inerea lor [i
s\ îng\duie câteva îmbr\]i[\ri conciliante.

Nu dup\ mult timp toate echipele timide emo]ional au început s\ ]in\ pasul cu
mai libertinii latini, [i au devenit de nedistins în manifest\rile lor extatice la înscrierea
golurilor. Spre surpriza lor, p\rea acum ceva firesc, [i adev\rul ie[ea la iveal\, în
sfâr[it. Era ceva firesc într-un moment de experien]\ emo]ional\ atât de intens\. Nu
latinii erau «ciuda]i» în comportamentul lor, ci nordicii. Îmbr\]i[area latin\ era potriv-
it\ în contextul special al momentului de vârf al înscrierii golului, nu formalit\]ile repri-
mate cultural ale britanicilor.

Pentru b\trânii tribului din Football Asociation [i din alte p\r]i, noile «compor-
tamente stupide» ale juc\torilor p\reau la fel de [ocante precum era valsul (corpurile
lor se ating!) pentru bunicile lor. Mai r\u înc\, aceste intimit\]i corporale nu numai
c\ erau publice, dar [i între b\rba]i. Îns\, în pofida dispre]ului [i în pofida acuza]iilor
de efeminare, îmbr\]i[\rile au continuat [i chiar au crescut în intensitate. {i deja
dureaz\, ca o manifestare tribal\ obi[nuit\, de câteva decenii, pentru a deveni foarte
stabil\, nu ca un «entuziasm trec\tor», ci ca o nou\ tradi]ie în repertoriul compor-
tamental al Tribului de Fotbal. Care este secretul succesului lor în fa]a unei consid-
erabile ostilit\]i ini]iale?

AAcccciiddeennttee  sseexxuuaallee

Pentru a în]elege asta trebuie s\ privim înapoi la originile gesturilor. Prima dat\
când ne exprim\m prin îmbr\]i[\ri [i mângâieri, s\ruturi [i strângeri la piept, se întâm-
pl\ în bra]ele mamei când suntem bebelu[i. Aceste contacte corporale vin curând
s\ implice no]iunile de a iubi [i a fi iubit. Când cre[tem începem s\ r\spundem. Ca
mici copii alerg\m s\ ne îmbr\]i[\m mama exact cum obi[nuia s\ ne îmbr\]i[eze
ea pe noi, [i rezultatul este o îmbr\]i[are reciproc\ de iubire. Punctul important aici
este c\ aceasta nu este o dragoste sexual\, ci o dragoste pre-sexual\. Când apare
sexul, în timpul adolescen]ei, intimit\]ile dintre p\rinte [i copil intr\ în declin [i exist\
chiar pu]in\ jen\ în a le manifesta. Nu dup\ mult timp, tinerii adul]i î[i transfer\ aten]iile
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fizice de la p\rinte la partenerul sexual [i contactele corporale intime încep din nou
s\ înfloreasc\. Îmbr\]i[\rile [i strângerile la piept ale iubirii juvenile devin acum man-
ifest\ri de tandre]e ale iubirii sexuale. Aceast nou accent sexual, în unele culturi, duce
la suprimarea intimit\]ilor corporale în afara perechii sexuale. Dac\ apar îmbr\]i[\ri
prietene[ti între doi prieteni apropia]i ele sunt mute [i formale, de fric\ s\ nu aib\
conota]ii sexuale.

În alte culturi, aceast\ limitare nu exist\. Aici, îmbr\]i[area juvenil\ care înseamn\
dragoste non-sexual\ supravie]uie[te între prietenii apropia]i ca expresie a c\ldurii
[i a sentimentelor puternice pe care le nutresc unul pentru altul. Ea continu\ la matu-
ritate în forma sa non-sexual\ original\ f\r\ vreo inhibi]ie «nordic\».

V\zut\ astfel, este clar c\ îmbr\]i[area juc\torilor de fotbal nu este în nici un caz
«împrumutat\» din sfera sexual\, ci mai degrab\ sfera sexual\ a împrumutat aces-
te gesturi din faza pre-sexual\ a copil\riei. Aceste gesturi sunt atât de fundamentale
pentru iubirea generalizat\, încât atunci când apare un anumit moment emo]ional
intens, este cel mai firesc lucru din lume ca o fiin]\ uman\ s\ î[i arunce bra]ele în
jurul unui prieten apropiat [i s\ îl îmbr\]i[eze cu c\ldur\. Deci imputarea c\
îmbr\]i[area fotbali[tilor nu este b\rb\teasc\ este «ciudat\», nu ac]iunile juc\torilor.
De aceea, în pofida criticilor, juc\torii au sim]it într-un fel c\ ceea ce f\ceau era «bine»
în contextul special al bucuriei frenetice la înscrierea unui gol important. Faptul c\
unele dintre ac]iunile lor p\reau, la o privire superficial\, foarte sexuale era un acci-
dent cultural mai mult decât un adev\r biologic. {i de aceea, mai degrab\ exuber-
an]a latin\ a infestat juc\torii nordici, decât limit\rile nordice ale manifest\rilor
emo]ionale s-au r\spândit în echipele latine.

Acestea fiind spuse, r\mâne s\ examin\m exact ce se întâmpl\ dup\ ce se înscrie
un gol. Exist\ dou\ faze: manifest\rile celui care înscrie [i reac]ia colegilor de echip\.
Ac]iunile pot fi separate într-un num\r distinct de categorii:

SSpprriinnttuull

Imediat dup\ marcarea unui gol, cel care a înscris deseori sprinteaz\ s\lbatic
înapoi, de obicei cu gura larg deschis\. Cum spune un faimos juc\tor: «Modul meu
personal de a-mi exprima emo]ia [i mândria este s\ alerg [i s\ sar, agitându-mi
mâinile în aer cu mi[c\ri largi, ca un cangur s\lbatic.» Exist\ dou\ motive ale aces-
tei manifest\ri. Unul este nevoia de defulare sim]it\ de marcator, urmând tensiunii
presupuse de meci. Sprintul ajut\ la eliberarea acestor tensiuni. Alt motiv este c\
mi[carea rapid\ înl\tur\ orice sugestie c\ marcatorul a[teapt\ felicit\ri. Un juc\tor
explic\: «Eu nu… stau vanitos a[teptând aclama]iile colegilor mei; de fapt, unii din-
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tre ei se plâng uneori c\, atunci când au încercat s\ m\ felicite, am avut o vitez\ mai
mare chiar decât în  timpul jocului.»

MMâânnaa  rriiddiiccaatt\\

O reac]ie mai pu]in dramatic\ la înscrierea golului este îndep\rtarea marcatoru-
lui de poart\ [i ridicarea unei mâini deasupra capului. Gestul este f\cut nu atât pen-
tru colegii de echip\, cât pentru a saluta mul]imea care strig\. Gestul a fost atacat
de critici ca transformând juc\torul «într-un fel de Cezar întors de la r\zboi, prim-
ind aplauze de la popula]ie». Îns\ descrierea unui erou acceptând aclama]iile spec-
tatorilor este una perfect valabil\ [i garanteaz\ lipsa dispre]ului fa]\ de ace[tia. Dim-
potriv\, este o curtoazie fa]\ de mul]ime. Alternativa alerg\rii în lini[te înapoi c\tre
centrul terenului, ignorând buna dispozi]ie a mul]imii, ar fi prin contrast o dovad\
de proast\ cre[tere. 

Exist\ trei forme ale manifest\rii mâinii ridicate: versiunea mâinii întinse, cam
ca un salut roman; versiunea pumnului strâns, cam ca un salut comunist sau salu-
tul Panterelor Negre (partid politic extremist al popula]iei de culoare din Statele Unite,
n.trad.); [i versiunea degetului ar\t\tor, în care ar\t\torul este îndreptat spre ceruri,
ca [i când ar indica num\rul unu înc\ un gol.

SS\\rriittuurraa  [[ii  lloovviirreeaa  aaeerruulluuii

În timp ce marcatorul alearg\ înapoi de-a lungul terenului, sare deodat\ în aer
cu un pumn ridicat [i apoi îl las\ în jos într-o lovitur\ puternic\. Pumnul love[te aerul,
dar simbolic se pr\v\le[te peste capetele plecate ale inamicilor. Acest pumn care
love[te aerul este mi[carea principal\ de atac a speciei umane. Se vede la copiii foarte
mici când încep s\ se bat\ în gr\dini]e [i în momentele de panic\ ale revoltei adul]ilor.
Lovitura de pumn frontal\ a boxerului trebuie s\ fie înv\]at\, dar acest pumn îndrep-
tat în jos pare s\ fie înn\scut [i la acest gest apel\m când dorim s\ facem o demon-
stra]ie simbolic\ a puterii noastre triumf\toare.

RRiiddiiccaarreeaa  bbrraa]]eelloorr

Poate cea mai obi[nuit\ dintre toate manifest\rile victoriei este ridicarea com-
plet\ a ambelor bra]e. Aceasta are efectul de a-l face pe marcator s\ par\ mai solid
[i mai înalt. În descrierea sentimentelor sale este de a[teptat ca el s\ foloseasc\ fraze
ca: «M\ sim]eam înalt de trei metri.», [i ridicarea bra]elor este o expresie fizic\ a
acestei senza]ii. În termenii lumii animale, înscriind golul el [i-a ridicat instantaneu
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statutul în cadrul grupului. În întreaga lume animal\, statutul înalt se manifest\ ast-
fel încât înal]\ [i m\re[te individul, a[a c\, luând în considerare acest lucru, mar-
catorul desf\[oar\ un comportament animal de baz\. 

SS\\rriittuurraa  [[ii  rriiddiiccaarreeaa  ppuummnniilloorr

Prin aceast gest, marcatorul î[i dubleaz\ în\l]imea. Bra]ele ridicate adaug\ aprox-
imativ 60 de centimetri în\l]imii sale [i s\ritura lui mai adaug\ înc\ pe atât, pentru
a-i da un moment nimbul unei persoane «înalte de trei metri». Aceast\ combina]ie
este aproape maximul la care poate ajunge exacerbarea dimensiunilor.

DDaannssuull  rr\\zzbbooiinniicc

Aceasta este o variant\ rar\, dar a devenit mai frecvent\ în ultima vreme. Nu este
o caricatur\ a unui dans r\zboinic original, mimat în glum\, ci o mi[care curioas\,
asem\n\toare cu alergarea pe loc, o alergare foarte rapid\ cu mi[c\ri iu]i de picioare,
în timp ce corpul se mi[c\ doar foarte încet înainte. Pare o versiune «condensat\»
a sprintului de dup\ marcarea golului, reprezentând o exteriorizare a emo]iei expri-
mat\ într-o form\ simbolic\.

ÎÎnncclliinnaarreeaa  ppee  ssppaattee

Aici marcatorul se las\ mult pe spate, din genunchi, [i î[i ridic\ u[or pumnii
strân[i. Este un alt mod de a ar\ta prin limbajul trupului c\ el este «opusul înfrân-
gerii». În vreme ce pozi]ia bra]elor ridicate este antiteza pozi]iei dezmembr\rii
învin[ilor, pozi]ia înclin\rii pe spate contrasteaz\ puternic cu înclinarea în fa]\ a
capetelor [i umerilor celor învin[i. De obicei se observ\ numai în momentul în care
mingea intr\ în poart\, dup\ care ea face loc altor manifest\ri. 

IInnvviittaa]]iiaa  llaa  îîmmbbrr\\]]ii[[aarree

Juc\torii alearg\ unii spre al]ii cu bra]ele larg deschise însemnând «Sunt pe cale
s\ te îmbr\]i[ez». Acest gest este f\cut în timpul sprintului de dup\ marcarea golu-
lui [i uneori un conflict evident între invita]ia la îmbr\]i[are [i ridicarea bra]elor are
ca rezultat ridicarea lor pe diagonal\.

ÎÎmmbbrr\\]]ii[[aarreeaa

Când juc\torii se întâlnesc, ei trec bra]ele unul în jurul celuilalt [i se strâng într-
o îmbr\]i[are frontal\ total\. În timp ce fac asta, al]i juc\tori încep s\ alerge spre ei.
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ÎÎmmbbrr\\]]ii[[aarreeaa  mmuullttiippll\\

În timp ce se strâng din ce în ce mai mul]i juc\tori, ei fac tot posibilul s\ adauge
îmbr\]i[\rile lor celei originale, aruncându-[i bra]ele unul în jurul umerilor celuilalt
[i formând o mas\ dens\.

SS\\rriittuurraa  [[ii  aagg\\]]aarreeaa  ffrroonnttaall\\

O extensie curioas\ a îmbr\]i[\rii obi[nuite apare când primul juc\tor care ajunge
la marcator se arunc\ spre el [i reu[e[te s\ îl îmbr\]i[eze nu numai cu bra]ele, ci [i
cu picioarele, prinzându-l ca un copil mic s\rind în bra]ele tat\lui s\u. Deseori aceas-
ta duce la c\derea marcatorului, care se pr\bu[e[te pe gazon cu tot cu cel care îl
felicit\.

SS\\rriittuurraa  [[ii  aagg\\]]aarreeaa  pprriinn  ssppaattee

Uneori, ag\]area se petrece pe la spate, [i atunci este foarte probabil ca perechea
s\ se pr\bu[easc\ pe spate [i s\ se lini[teasc\ pe gazon într-un morman confuz.

ÎÎmmbbrr\\]]ii[[aarreeaa  oorriizzoonnttaall\\

Dac\ marcatorul s-a pr\bu[it la p\mânt dup\ înscrierea golului, sau dac\ a fost
asaltat de coechipierii lui îmbr\]i[a]i, îmbr\]i[area poate continua pe gazon [i în acest
punct aparen]a sa este foarte aproape de cea a unei atingeri sexuale. Oricum,
îmbr\]i[\rile r\mân aproape evident la aceste similarit\]i accidentale. Pentru un timp
min]ile le sunt aproape goale [i nu simt nici o jen\. Cum î[i aminte[te un juc\tor:
«Îmi aduc aminte c\ ne aruncam asupra celui mai apropiat [i ne rostogoleam pe
gazon ca nebunii.» Poate c\ ar\tau ca ni[te îndr\gosti]i, dar ei se sim]eau nebuni,
elibera]i pentru câteva scurte momente de toate grijile [i presiunile realit\]ii.

RRiiddiiccaarreeaa

Juc\torul pr\bu[it poate uneori s\ fie ridicat de coechipieri [i apoi îmbr\]i[at în
timp ce este tras în sus. Din nou, în mod superficial pare un gest erotic, aproape o
orgie în desf\[urare, dar, înc\ o dat\, starea de spirit a juc\torilor este pe un plan
diferit.

SS\\rruuttuull
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Sub ochii uimi]i ai unor spectatori mai în vârst\, juc\torii câteodat\ î[i încununeaz\
îmbr\]i[\rile cu un s\rut. Acesta nu este un gest uzual, [i când apare, mi[carea se
opre[te de obicei înainte de contactul cu buzele, devenind o atingere a obrajilor. Mul]i
juc\tori care aprob\ manifest\rile expresive ale triumfului simt c\ s\rutul merge prob-
abil prea departe: «Nu sunt împotriva îmbr\]i[\rii ocazionale, pentru c\ poate fi
b\rb\teasc\», spune un juc\tor, «dar trebuie s\ m\rturisesc c\ sunt împotriva s\rutu-
lui, care cred c\ ar trebui s\ fie p\strat pentru sfâr[itul meciului, [i atunci, de prefer-
at cu sexul opus.» Aici vechiul tabu intim î[i face din nou apari]ia o dat\ cu s\rutul
puternic înc\rcat de conota]ii sexuale. Oricum, s\rutul, ca [i îmbr\]i[area, are o orig-
ine non-sexual\. El vine de la vechiul contact mam\-copil, când mâncarea era tre-
cut\ din gura mamei în gura bebelu[ului pentru a-l obi[nui (în secolele dinaintea
începerii comercializ\rii mânc\rii pentru bebelu[i). În acest fel, s\rutul a primit o cono-
ta]ie de iubire care era pre-sexual\. S\rutul între b\rba]i ca un act non-sexual de cald\
prietenie apare înc\ în multe culturi, dar în Occident s\rutul a devenit atât de puter-
nic înc\rcat cu semnifica]ie erotic\ între adul]i, încât r\mâne o raritate chiar [i în
cele mai p\tima[e îmbr\]i[\ri ale manifest\rilor marcatorilor de goluri.

ZZbbâârrlliirreeaa  pp\\rruulluuii

În timpul îmbr\]i[\rii este foarte obi[nuit\ zbârlirea p\rului, un gest de genul celui
întâlnit în mod normal între tat\ [i fiu. În situa]ii mai pu]in intense emo]ional, în care
probabil marcarea unui gol este de o importan]\ relativ mic\ (ca atunci când o echip\
care pierde ajunge de la 5-1 la 5-2 f\r\ nici o speran]\ de a câ[tiga meciul), zbâr-
lirea p\rului poate ap\rea ca singurul semn de felicitare în timp ce marcatorul trece
pe lâng\ coechipierii s\i.

PPaallmmaa  ppee  ssppaattee

Palma pe spate este un gest asem\n\tor, de intensitate sc\zut\ care poate fi
observat ca singur\ form\ de manifestare, dar poate servi de asemenea pentru a antic-
ipa strângerea la piept. Mângâierea pe cap, un alt gest luat în râs, se adaug\ dese-
ori.

SSttrrâânnggeerreeaa  ddee  mmâânn\\

Chiar [i în aceste vremuri lipsite de inhibi]ii, politicoasa strângere de mân\ vic-
torian\ nu a fost total suprimat\ [i apare înc\ ocazional în timp ce juc\torii triumf\tori
trec unul pe lâng\ cel\lalt în timpul regrup\rii pentru reluarea jocului. Oricum, ast\zi
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este folosit\ cel mai frecvent ca formalitate între un juc\tor care iese din teren în
timpul meciului [i cel cu care este înlocuit.

Acestea sunt deci manifest\rile triumfului în Tribul de Fotbal. În formele lor mai
extreme ele au trecut prin trei faze istorice. Întâi erau practicate doar de juc\torii lati-
ni. Apoi au fost preluate [i de al]ii [i au devenit foarte intense. Ca o « nou\ mod\»
ele erau exagerate, fiecare gol fiind întâmpinat cu manifest\ri de contact corporal
prelungite. În timpul anilor ‘70, intensitatea lor a sc\zut pu]in, a[a încât ele au fost
p\strate din ce în ce mai mult pentru golurile cu adev\rat importante. Acum pot fi
v\zute în întreaga lor putere într-un meci vital, sau cu o intensitate mai sc\zut\ într-
o întâlnire de rutin\. Aceast\ a treia faz\ este cea mai natural\, gesturile fiind o
adev\rat\ oglindire a st\rii de spirit a juc\torilor, mai degrab\ decât un r\spuns gene-
ral la o nou\ fantezie. Trecând prin aceste stadii ini]iale [i dep\[ind toate atacurile
[i remarcile r\ut\cioase, manifest\rile triumfului sunt acum aproape sigur definitive.

Eroii înfrân]i
PPoozzii]]iiii  [[ii  eexxpprreessiiii,,  ffrruussttrr\\rrii  [[ii  ddiissppeerraarree

Exist\ trei momente când to]i eroii tribali tremur\ de fric\;  momentul când inter-
ven]iile arbitrului aduc pedepse severe, ca penalti-urile sau elimin\rile; momentul când
oponen]ii înscriu; [i momentul când fluierul final anun]\ victoria adversarului. Aces-
tea sunt momentele când înfrângerea este anticipat\ sau definitiv\. Sunt ocazii când
un mare val de deprimare str\bate echipa pedepsit\ sau învins\. Ca [i la juc\torii
triumf\tori, aceast\ stare de spirit special\ aduce cu sine o serie de posturi [i ac]iuni
specifice.

În multe privin]e aceste ac]iuni sunt opusul celor manifestate de oponen]ii feri-
ci]i, în special în momentele imediat urm\toare înscrierii unui gol crucial. Marcatorii
se mi[c\ repede – înfrân]ii stau sau se mi[c\ încet; marcatorii fac salturi [i sar –
înfrân]ii sunt descompu[i; marcatorii sunt zgomoto[i [i fe]ele lor sunt pline de expre-
sie – înfrân]ii sunt t\cu]i [i f\r\ expresie. Contrastul este izbitor [i foarte previzibil.

În strâns\ leg\tur\ cu manifest\rile de deprimare sunt cele de exasperare. Când
un juc\tor care [uteaz\ rateaz\ la milimetru un gol important, resimte ratarea ca pe
miniatura unei înfrângeri. De[i în realitate este un «succes ratat», diferit de o înfrân-
gere direct\, el reac]ioneaz\ cu emo]ii similare de frustrare [i disperare. Rezultatul
este c\ ac]iunile pe care le desf\[oar\ în momentele lui de tulburare sunt rude de
sânge cu cele v\zute când sufer\ agonia cuceririi de c\tre inamic.
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Iat\ o scurt\ clasificare a celor mai importante 12 reac]ii observate la înfrângere
:

MMaanniiffeessttaarreeaa  nneerrvvoozziitt\\]]iiii
Când exist\ vreun dubiu în leg\tur\ cu validitatea deciziei unui arbitru de a acor-

da un penalti sau un gol, partea defavorizat\ poate risca s\ îl enerveze discutând-o.
Cu fe]ele pline de nervozitate, furie sau disperare, ei se confrunt\ cu arbitrul [i î[i
pledeaz\ cauza. Toate acestea nu sunt de nici un folos, cu o singur\ excep]ie posi-
bil\. Arbitrul nu poate s\ se r\zgândeasc\, fie doar [i pentru c\ el trebuie s\ fie v\zut
ca fiind ferm în deciziile sale, dar dac\ ei îl pot convinge s\ consulte pe unul dintre
arbitrii de linie, mai exist\ o raz\ de speran]\. Dac\ arbitrul de linie a indicat un ofsaid
sau o alt\ infrac]iune ascuns\ ochilor arbitrului central, exist\ o mic\ [ans\ ca el s\
fac\ o corec]ie [i, deci, s\ treac\ peste propria decizie. A[a c\ manifestarea nervozit\]ii
nu este în întregime o pierdere de timp. Dar trebuie s\ se ac]ioneze cu un grad de
re]inere, altfel arbitrul va reac]iona el însu[i cu furie [i va avertiza pe protestatari pen-
tru nesupunere.

O dat\ ce este clar c\ decizia arbitrului este de neînl\turat, manifestarea nervozit\]ii
degenereaz\ rapid în gesturi de neîncredere [i care indic\ nebunia. Furia d\ na[tere
la ridic\ri din umeri exagerate, la fr\mântarea melodramatic\ a mâinilor, [i la multe
neg\ri din cap [i semne cu degetul dus la tâmpl\, exprimând faptul c\ juc\torii neferi-
ci]i sunt convin[i c\ zeii i-au p\r\sit sau c\ lumea a înnebunit.

EExxpprreessiiaa  ffrruussttrr\\rriiii
Cel care [uteaz\ [i este for]at s\ priveasc\ cum [utul este ap\rat miraculos de

portar, sau cel care rateaz\, mingea atingând, mângâind chiar cadrul por]ii, adopt\
o expresie special\ de frustrare. Cu mâinile întinse sau cu pumnii strân[i, î[i arunc\
pe spate capul, ca [i când ar apela la ceruri. Fa]a lui este contorsionat\ de un strig\t
t\cut, gura lui este larg deschis\ [i ochii închi[i, în timp ce transmite mul]imii c\
dezam\girea lui este la fel de acut\ ca [i a lor.

CCuupprriinnddeerreeaa  ccaappuulluuii  îînn  ppaallmmee
Cel care a [utat [i este frustrat din cauza rat\rii, cu capul înc\ înclinat pe spate,

spre cer, poate ad\uga apoi un alt element manifest\rii sale – cuprinderea capului
cu ambele palme. Acesta este unul dintre cele câteva gesturi comune, cu mâna la
cap, folosite de juc\torii agita]i [i are o func]ie dubl\. Ac]ioneaz\ [i ca îndep\rtare
[i ca auto-consolare. Pozi]ia mâinilor blocheaz\ privirea omului, [i îi protejeaz\ ochii
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de oroarea din fa]a lui. Îndep\rtarea de acest tip este implicat\ pe scar\ larg\ în multe
forme de întâmpl\ri nepl\cute [i ajut\ la estomparea impactului vizual, f\când situa]ia
pu]in mai u[or de suportat. Elementul de auto-consolare vine din contactul mâinilor
cu capul. Aceasta este o form\ de auto-contact, un gest larg r\spândit, folosit când
individul simte nevoia unei îmbr\]i[\ri care s\ îi restabileasc\ încrederea, dar nu
g\se[te în apropiere pe nimeni dispus s\ îi ofere a[a ceva.

CCuupprriinnddeerreeaa  cceeffeeii  ccuu  mmââiinniillee

Este asem\n\toare cuprinderii capului, dar f\r\ elementul de îndep\rtare. Mâinile
sunt ridicate la ceaf\, unde sunt ap\sate cu putere pe p\r, în timp ce ochii continu\
s\ priveasc\ la scena din fa]\. Din nou, func]ioneaz\ ca un contact de auto-conso-
lare.

ÎÎmmbbrr\\]]ii[[aarreeaa  ggââttuulluuii

Alt\ variant\, în care palmele strâng gâtul. Cel care face gestul are impresia c\
altcineva s-a gr\bit [i l-a îmbr\]i[at într-un fel consolator.

IImmoobbiilliizzaarreeaa  ccaappuulluuii

Aceasta este «pozi]ia ochelarilor de cal», în care antebra]ele sunt aproape strânse
în jurul fe]ei pentru a înl\tura scena dezastrului, în timp ce mâinile sunt strânse în
jurul cefei. Îl face pe juc\tor s\ arate ca un cal ce poart\ o pereche de ochelari lat-
erali.

AAccooppeerriirreeaa  ffee]]eeii

Este ultima manifestare de înl\turare [i auto-consolare. Juc\torul st\ cu ambele
palme ap\sate pe fa]\, degetele fiind îndreptate în sus. Mi[carea nu numai c\ între-
rupe impactul vizual [i îi ofer\ un auto-contact consolator, dar [terge toate expre-
siile faciale.

CCaappuull  aapplleeccaatt

Simpla l\sare a capului în jos, cu o privire direc]ionat\ spre p\mânt, face parte
din declinul general al corpului, care întov\r\[e[te înfrângerea. În timp ce echipa tri-
umf\toare s\rb\tore[te cu capul sus, juc\torii învin[i manifest\ gestul opus. Acest
cap aplecat îi face s\ par\ mai mici, fapt care oglinde[te felul în care [i-ar exprima
starea de spirit verbal, dac\ ar fi întreba]i atunci.
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MMââiinniillee  îînn  [[oolldd

Una dintre cele mai obi[nuite reac]ii la înfrângere, mâinile în [old, este în esen]\
un gest anti-social. Mâinile sunt plasate pe [olduri cu coatele în afar\, ca [i cum ar
fi ni[te bariere ]inând departe pe oricine ar putea veni prea aproape. Coatele spun
«p\streaz\ distan]a». În timp ce marcatorii se îmbr\]i[eaz\, înfrân]ii folosesc pozi]ia
mâinilor în [old ca un fel de «anti-îmbr\]i[are», transmi]ând semnale care sunt opuse
celor ale colegilor lor plini de succes. O dat\ ce aceast\ ac]iune special\ a fost iden-
tificat\ ca o postur\ a înfrângerii, este uimitor de câte ori poate fi observat\. Este
atât de r\spândit\ [i automat\ încât aproape fiecare gol produce o erup]ie brusc\
de mâini în [old în tab\ra învins\, cu cel pu]in jum\tate din echip\ stând în aceast\
pozi]ie caracteristic\, în timp ce bucuria s\lbatic\ a adversarilor lor îi extenueaz\.

PPrr\\bbuu[[iirreeaa

Dup\ ce victoria final\ apar]ine adversarilor, energia înfrân]ilor se evaporeaz\
instantaneu [i mul]i dintre ei se pr\bu[esc pe gazon. Ei r\mân acolo, descompu[i,
pr\bu[i]i [i dep\[i]i de sup\rare, pentru câteva momente înainte de a se ridica [i a
pleca neconsola]i. Oricum, aceast\ form\ extrem\ de reac]ie, apare numai la sfâr[itul
unui meci de importan]\ vital\ – o b\t\lie pentru promovare sau pentru retrogradare,
sau o final\ major\, când juc\torii au dat totul, dup\ un foarte intens efort care i-a
l\sat total extenua]i. Presiunea este deseori atât de mare în asemenea ocazii încât
chiar [i înving\torii uneori se trezesc incapabili de a s\ri de bucurie în maniera
obi[nuit\. {i ei se pot pr\bu[i scurt pe iarb\, în pozi]ii aproape identice cu cele ale
înfrân]ilor, dar exist\ de obicei mici diferen]e în limbajul trupului care disting cele
dou\ grupuri. Înving\torii pr\bu[i]i sunt deseori în pozi]ii cu reminiscen]e din atitu-
dini de rug\ciune [i mul]umire, mai degrab\ decât de declin total.

FFaa]]aa  ccuurraajjooaass\\

În competi]ii ca finalele de cup\, în care membrii echipei învinse sunt a[tepta]i
s\ treac\ prin fa]a admiratorilor pentru a le oferi un val de mul]umiri pentru sprijin-
ul acordat, pot fi observate multe semnale corporale contradictorii. Juc\torii se
str\duiesc s\ î[i mascheze înfrângerea cu o fa]\ curajoas\, încercând s\ o trans-
forme psihologic într-un triumf. Ei ofer\ un salut brav cu bra]ul sau un gest de
nesupunere deschis\ cu degetul mare îndreptat în sus, în timp ce trec pe lâng\ tri-
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bune, dar aceste ac]iuni sunt contrazise de dezam\girea disperat\ din ochii lor [i de
paloarea zâmbetelor lor for]ate.

FFaa]]aa  ppllâânnss\\
Manifestarea extrem\ a disper\rii este plânsul deschis. De[i acesta poate erupe

înainte ca juc\torii s\ ajung\ în intimitatea tunelului sau vestiarului, este de obicei
mai ascuns\ de privirile mul]imii, pentru c\ este considerat\ neb\rb\teasc\. În pofi-
da acestui lucru, este surprinz\tor cât de des eroii tribali fac loc lacrimilor, când le-
a fost smuls\ din mân\ o mare victorie. Aceasta nu reflect\ nici o sl\biciune, ci mai
degrab\ intensitatea incredibil\ cu care ei întâmpin\ întâlnirile cele mai importante.

Steve Heighway î[i descrie sentimentele dup\ una dintre rarele înfrângeri suferite
de Liverpool în cup\: «Desigur, ne-am dus s\ primim medaliile învin[ilor [i am încer-
cat s\ înscen\m o bravad\ pentru suporteri. Dar…  înapoi în vestiar, dezam\git, pen-
tru c\ eram unul dintre învin[i. Am dat drumul lacrimilor s\ curg\, o mul]ime de
lacrimi – dar ]ineam un prosop peste cap [i fa]\, ca s\ nu observe nimeni. Am
descoperit mai târziu c\ nu eram singurul care plângea.» Acesta este tabloul tipic,
când plânsul nu mai poate fi controlat; prin opozi]ie, Pele descrie un incident pub-
lic de un soi neobi[nuit: «Jucam la Dakar, în Senegal… În acea zi eram într-o form\
rar\… De dou\ ori în primele zece minute l-am p\c\lit pe portar pentru a-l scoate din
pozi]ie [i am driblat pe lâng\ el, trimi]ând mingea în poart\. Deodat\, dup\ al doilea
gol, l-am v\zut ridicându-[i mâna spre arbitru [i am v\zut c\ plângea s\-[i dea sufle-
tul…  apoi l-am v\zut ie[ind descurajat de pe teren, plângând înc\ necontrolat, [i a
trebuit s\ i se g\seasc\ un înlocuitor înainte ca meciul s\ se reia.» În lunga lui cari-
er\, Pele trebuie c\ a f\cut mul]i portari s\ plâng\, dar acesta a fost probabil sin-
gurul moment în care el, sau alt atacant, a reu[it atât de dramatic. 

În române[te de Ana T|BÂRC|

Din Desmond Morris, Soccer Tribe, 
Random House, London Cape, 1981
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