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Pentru Nina

C u v ân t în ain te
În povestirea plină de umor scrisă de Paul Gallico, „O rochie
Dior“, înduioşătoarea servitoare londoneză Mrs. Ada Harris nu
visează decât la rochia legendarei case de modă pariziene, care
să fie numai a ei. Dacă va avea sau nu ocazia să o poarte vre
odată… nu mai are de fapt nicio importanţă: Mrs. Harris este pur
şi simplu fascinată de numele măreţ, Christian Dior, sinonim,
din punctul ei de vedere, cu eleganţa şi mondenitatea, cu stofele
de înaltă calitate, cu franţuzescul savoir-vivre, cu strălucirea înaltei societăţi. Altfel spus, o rochie Dior este nici mai mult, nici mai
puţin decât întruchiparea luxului – simbolul rafinamentului. Am
putea să ne punem întrebarea de ce o servitoare britanică este
dispusă să îşi cheltuiască bruma de bani pe o rochie atât de
scumpă, când ar avea atât de multe de făcut cu ei. Dar cine pune
asemenea întrebări arată că nu a înţeles mare lucru din esenţa
luxului. Pentru că luxul înseamnă aspiraţia spre ceva tot mai
înalt, cu depăşirea nivelului monoton al consumului de masă şi
abandonarea banalităţii. Din acest punct de vedere, pornirea
spre lux este un demers cu valoare înalt civilizator. Oare cum ar
arăta cultura prezentului dacă ne-am fi mulţumit întotdeauna cu
strictul necesar, cu ce e la îndemână şi cu cele mai comode soluţii?
O femeie aparent simplă, aşa ca Mrs. Ada Harris, care nu se dă în
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lături de la niciun efort ca să îşi îndeplinească dorinţa ei cea mai
fierbinte, nu este nici pe departe ridicolă şi cu atât mai puţin de
condamnat din punct de vedere moral. Dimpotrivă, merită cea
mai înaltă admiraţie.
Luxul, aşa cum îl defineşte marele economist şi sociolog
Werner Sombart, este „orice cheltuială care depăşeşte necesarul“.
Imediat făcând diferenţa dintre luxul cantitativ, „care echivalează cu risipa de bunuri“, când, spre exemplu, „aprinzi trei chibrituri deodată pentru o singură ţigară“, şi luxul calitativ, prin
care înţelege „orice ajustare a bunurilor“, în sensul unei rafinări,
„inutilă pentru îndeplinirea scopului şi necesităţii lor“. Categoric, doar ultima dintre variante prezintă un interes cultural, pentru că risipa pură, doar de dragul risipei, este un act primitiv,
decadent şi repulsiv – să ne gândim doar la colecţia grotescă de
pantofi a Imeldei Marcos sau la unii potentaţi africani cu parcurile lor auto pline de limuzine nobile, cu care nu se deplasează
niciodată. Dimpotrivă, luxul autentic înseamnă o sărbătoare a
sufletului, o bucurie a privirii, a auzului şi a tuturor simţurilor, şi
tactile, şi olfactive. După părerea lui Sombart, şi erotismul este
frate cu luxul. „Peste tot acolo unde apare bogăţia şi viaţa amoroasă se dezlănţuie de la sine, luxul nu întârzie să se impună“,
subliniază el.
Aşa cum din păcate în multe locuri din lume libertatea a
rămas până astăzi un lux, de care se bucură doar puţini privile
giaţi, dimpotrivă, în sistemele democratice cuvântul „lux“ semnifică libertatea, dreptul de a beneficia de culoare şi de diversitate.
Nimic nu e mai deprimant decât o dictatură pornită să prescrie
cetăţenilor nevoile pe care le au pentru un trai mai bun, iar
comunismul a demonstrat-o cu prisosinţă. Dar şi luxul prost
înţeles dezvoltă trăsături tipice dictaturilor. Mai precis, când
oamenii devin sclavii lui. Ca să înţelegeţi ce vreau să spun, este
suficient să străbateţi agale străzile cu magazine de fiţe din Paris,
Londra, Roma sau chiar Düsseldorf şi să priviţi turistele mutându-se agitate dintr-un magazin în altul, încărcate de plase de la
marile case de lux. Ferm convinse că odată cu acele produse de
marcă şi-au cumpărat şi ceea ce, în realitate, nu se poate cumpăra
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niciodată cu bani. Şi anume stilul. Stilul este condiţia existenţei
unei conştiinţe a luxului – acesta este motivul pentru care vasele
de closet aurite, prezentate public cu mândrie, nu de mult, de un
chinez bogat din Hong Kong nu pot fi considerate obiecte de lux,
ci doar infantilisme, stupide şi jenante. Dar dacă luxul corect
înţeles înseamnă rafinament, trebuie să îi pătrundeţi subtilităţile,
ca să le puteţi aprecia. Tocmai în acest sens îmi doresc să vă fie de
folos lexiconul de faţă.
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