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A l\sa în off-side istoria

Cel ce ar fi dispus s\ mediteze asupra jocului, a jocului în general, ca raport
cu lumea, are oricând la dispozi]ie considera]iile filosofice – mai «obscure»
sau mai limpezi – ale lui Heraclit, Schelling, Hegel, Nietzsche [i Eugen Fink;
acesta din urm\ consacrând o întreag\ carte (Spiel als Weltsymbol, 1960)
jocului «ca simbol al lumii», ca «metafor\ cosmic\». Inten]ia mea nu este, acum,
de a m\ opri asupra tezei sale, tez\ care ar putea fi rezumat\ în propozi]ia
«raportul jocului cu totalitatea existen]ei trebuie imaginat ca un joc f\r\
juc\tori». «În joc – sus]ine filosoful german – omul „se transcende“ pe sine
însu[i, î[i dep\[e[te determina]iile cu care s-a înconjurat [i în care „s-a realizat“, el face a[a-zicând revocabile deciziile irevocabile ale libert\]ii sale, sare
dincolo de sine însu[i, plonjeaz\ în adâncul vital al posibilit\]ilor sale originare;
l\sând în urma sa tot ceea ce este situa]ie fix\, el este capabil în orice clip\ s\
reînceap\, [i s\ arunce în spatele s\u povara istoriei sale» (p. 228).
Voi re]ine, încercând s-o dezvolt, aceast\ ultim\ idee – a desprinderii, prin
joc, de povara Istoriei.
Niciodat\, ca în acest secol care e pe cale de a se încheia, omul – nu numai
europeanul – n-a sim]it mai puternic greul Istoriei, care apas\ – ca noble]e
teribil\ [i ca blestem inconturnabil – pe umerii s\i. Angajat, uneori de bun\
voie [i plin de un indiscernabil elan aproape sinuciga[, ca agent al ei, [i asumându-[i adesea rolul de a o împinge mereu înainte, spre un ]el totu[i necunoscut –, omul secolului nostru s-a întâlnit cu câteva adev\rate demonii ale ei,
care au l\sat urme cumplite asupra omenirii, fie c\ ne gândirm la individul uman,
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fie c\ avem în vedere destinul unor popoare. Vorba, atât de cople[itoare, sub
aspectul ei aproape banal, c\ «bietul om st\ sub cârja vremii», n-a fost niciodat\ mai adev\rat\ decât în zilele noastre.
{i totu[i, în acest secol în care Istoria s-a afirmat îndeosebi ca teroare [i
oroare, lumea a asistat la o extraordinar\ dezvoltare a tuturor sporturilor – aceste manifest\ri ale vitalit\]ii individuale [i colective, în care – a[a cum spune
filosoful – «omul se transcende pe sine însu[i», [i – adaug eu – î[i transcende
propria Istorie. Mai precis: i se sustrage, într-un spa]iu fictiv [i într-o durat\
reglementat\ de el însu[i, anulând prin simple exerci]ii fizice opresiunea evenimentelor imediate [i amenin]area noroas\ a unui trecut pe care l-a primit ca
zestre teribil\. Ce înseamn\, oare, spiritul olimpic – magnetul care atrage mii
de atle]i, care se întrec pe stadioane, [i milioane de spectatori, care asist\ [i
particip\ sentimental la efortul lor – dac\ nu o sfidare la adresa grani]elor statale,
care-i despart acas\ la ei, [i a regimurilor politice care le condi]ioneaz\ existen]a? Oricât ar reprezenta ]ara [i poporul s\u, [i oricât i s-ar intona imnul
na]ional, un sportiv se prezint\, în aren\ sau pe pistele de întrecere, despuiat
de întreg trecutul s\u istoric, desprins de toate determin\rile rasei [i poporului din care face parte, înzestrat cu doar propriile sale calit\]i fizice [i psihice,
ca un pur reprezentant al unei umanit\]i dornic\ s\-[i dep\[easc\ propriile limite. Nu tot a[a se prezentau la Olympia atle]ii eleni, sosi]i din diverse cet\]i care,
mai ieri, se r\zboiser\ între ele? {i ce înseamn\ întrecerea sa, în care î[i angajeaz\ puterea, voin]a [i rezisten]a, în numele na]iunii sale, [i în fa]a altor con7
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curen]i apar]inând altor neamuri, dac\ nu o înfr\]ire de moment între popoare,
pe de-asupra a tot ceea ce Istoria a aruncat între ele ca foc [i sabie ? În spa]iul
limitat al unui teren sportiv, [i în timpul reglementat al unei întreceri, încape
o omenire divers\ [i plin\ de elan care, vai!, nu înc\pea într-un a[a-numit
«spa]iu vital» propriu, [i care arunca în lupt\ fratricid\ toate armele pe care i
le punea la dispozi]ie, ca mituri – uneori sângeroase –, timpul istoriilor [i legendelor na]ionale.
Dac\ a[ vrea s\ folosesc un termen specific fotbalului – sportul pe care îl
omagiaz\ în aceste pagini revista Secolul 20 – a[ zice c\, ori de câte ori se
desf\[oar\ un spectacol sportiv interna]ional, oamenii care-l practic\ [i,
deopotriv\, cei ce-l privesc, «las\ în off side» Istoria: o fac inofensiv\, îndemnând-o s\-[i reia de la început, poate cu alte metode [i cu alt\ finalitate, «jocul»
ei implacabil. Nu este, astfel, jocul sportiv expresia unui raport sui generis
al omului cu Istoria ? Nu for]eaz\ el Destinul, «scriind» un fel de alt\ Istorie,
pe de-asupra ([i chiar împotriva) celei dintâi ?
În spa]iul limitat al unui teren sportiv [i în timpul m\rginit al disput\rii unei
întreceri, juc\torii devin reprezentan]ii unei unice [i aceleia[i omeniri care se
reintegreaz\ propriei sale copil\rii: care accede – cum ar zice Nietzsche – la o
«în]elepciune de pas\re», exaltându-[i bucuriile vitale, dansul, râsul [i zborul.
Înving\torii [i învin[ii unui joc sportiv nu mai sunt înving\torii [i învin[ii unui
r\zboi, ai Istoriei, adic\ – în mod inevitabil – c\l\i [i victime. Nu degeaba se
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spune c\ ultimul maratonist, care intr\ pe stadion f\când un ultim efort, dup\
ce a alergat peste 40 de km, este [i el înving\tor...
Cioran scrie undeva c\, vai!, cartea de c\p\tâi a lui Lenin [i Hitler era Vom
Kriege – acea inuman\ evanghelie a r\zboiului – a lui Clausewitz. În ce m\
prive[te, mi-ar pl\cea s\ cred c\, înainte de a participa la un concurs atletic
sau la disputarea unei partide, orice sportiv frunz\re[te, m\car pentru câteva
clipe, A[a gr\it-a Zarathustra. Evenimentele ca «tumori ale Timpului», istoria care se reduce «la o clasificare a poli]iilor», la panorama «concep]iilor pe
care oamenii [i le-au f\cut despre jandarm de-a lungul secolelor», permanen]a
acestei istorii, care se explic\ doar prin faptul c\ «ora crimei nu sun\ în acela[i
timp pentru toate popoarele» – toate aceste groz\vii care – în viziunea amintitului gânditor român – constituie «vertijul Istoriei», sunt date la o parte de c\tre
Nietzsche, sunt «l\sate afar\ din joc»: omul e restituit purit\]ii sale virile elementare, reinserat în fluxul vitalit\]ii, invitat s\ se autodep\[easc\. Un fel de
aer ecologic respir\ în paginile acestei c\r]i, asemeni adierii care agit\ steagurile
unei olimpiade; un fel de senin\tate tragic\, în care se între]es dou\ mari experien]e, în care se realizeaz\ reconcilierea între Apollo [i Dionysos: «Dionysos
confer\ apari]iei (apolinice) semnifica]ia cea mai profund\. {i totu[i, aceast\
apari]ie este negat\, [i negat\ cu pl\cere... În chiar nimicirea aparen]ei celei
mai frumoase, fericirea dionisiac\ î[i atinge culmea».
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