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Cuvânt înainte
Ne-am obişnuit să ne socotim jucăriile
zeilor, arma lor secretă împotriva plictisului.
Când cei de dincolo de lună îşi pierd
îndemânarea întru degustarea ambroziei, când
limba li se împleticeşte în rostirea vocabulelor
sacre, ei hotărăsc să ne pună la încercare,
dorindu-şi cu suspectă aviditate să se amuze
cu inconştienţa noastră artă actoricească. Ba
chiar mai mult, aşa cum ne învaţă Homer, ei
urzesc şi săvârşesc pieirea oamenilor pentru ca
viitorimea să aibă ceva de cântat, gata să dea o
mâna de ajutor artiştilor ce ar putea rămâne
altfel în pană de inspiraţie. Zeul se dovedeşte
estetul perfect : savurează atât spectacolul în
care ne-a distribuit fără ştirea noastră, cît şi
cronica mai mult sau mai puţin fantezistă în
care e descrisă prestaţia comedianţilor. Doar
despre regizor nu e nevoie să se spună nimic el e chiar zeul.
Însă zeii nu au obiceiul de a-şi pierde
minţile, fiindcă regulamentul Olimpului nu
tolerează decât cel mult o criză de nervi. De
aceea, jocurile lor nu pot să aibă parte de un
deznodământ dramatic, iar ei rămân mereu
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identici, scutiţi până şi de o banală nevroză,
ghiftuiţi cu o eternă beatitudine. Nu la fel stau
lucrurile în privinţa jucăriilor lor animate.
Oamenii au în repertoriu şi nebunia. Tocmai
de aceea, miza jocului lor e alta. Ei riscă să se
piardă între rolurile pe care şi le asumă,
înghiţiţi de o stranie amnezie, de o gaură
neagră ce tinde să le soarbă identitatea,
transformându-i într-o suită de măşti fără
suport. Nebunia nu ar reprezenta decât
neputinţa de a mai discerne, imposibilitatea de
a spune dacă în spatele acestor travestiuri se
mai ascunde cineva. Eul se dizolvă, lăsând în
urma sa doar o serie de fluxuri ale conştiinţei,
devenite întâmplătoare şi absurde, lipsite de
orice coordonare, asemenea trucurilor
dezordonate ale unui clovn.
Jocul e modul nostru de a cocheta cu
nebunia, felul în care evadăm pentru o vreme
din realitate încercând să nu ne punem în
pericol minţile. El preia doar o serie de
manifestări
superficiale
ale
nebuniei,
împiedicându-ne să ne prăbuşim în patologic.
E o tentativă de a gusta doar ceea ce
presupunem că ar putea să fie deliciile
acesteia, fără să avem parte şi de abisul ei
însoţit de şocuri electrice. Jocul pare să fie o
variantă a nebuniei ad usum delphini, o necesară
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defulare a scenariilor imaginaţiei noastre. Ne
jucăm pentru că avem nevoie de o repliere, de
o punere la adăpost în raport cu trăirile
noastre zilnice transformate în rotiţele unui
mecanism implacabil, fiindcă vrem să păstrăm
măcar o doză de imprevizibil în economia
vieţilor noastre. Animalul ce fantazează în noi
nu poate fi înduplecat în nici un chip să se
mulţumească doar cu ceea ce vede sau cu ceea
ce trăieşte şi tocmai din acest motiv el
porneşte la o reconstruire a realităţii guvernată
de deplinul arbitrariu al instinctului său ludic.
Aşa pare să se nască arta, această himeră
nutrită din incongruenţa dintre lumea în care
ne mişcăm şi lumea în care visăm. Arta e
mărturia insatisfacţiei noastre în raport cu
chipul lumii, e aportul pe care vrem să ni-l
aducem la opera demiurgului. Probabil cea
mai bună dintre lumile posibile e o lume
lipsită de artă, o lume în care perfecţiunea
realităţii inhibă orice impuls creator, în care
dorinţa de joc nu are spaţiu pentru a se naşte.
Arta e o încercare de a compensa
imperfecţiunile existenţei. O lume perfectă
lasă loc doar unui exerciţiu etic, interzicând
orice veleitate estetică, aşa cum par să fi
înţeles neoplatonicienii, care spuneau că
binele e plin de blândeţe, de bunătate şi de
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gingăşie, stând oricând la dispoziţia celui care
îl doreşte, pe când frumosul stârneşte groază,
buimăcire şi plăcere amestecată cu durere,
ducându-i departe de bine pe cei care nu ştiu
ce este binele. Paradisul nu e unul estetic, nu e
o academie în care să se strângă cei mai mari
artişti ai tuturor vremurilor cocoşaţi sub
greutatea operelor pe care le poartă în cârcă,
nu e o insulă pe care să te retragi alături de
cele mai mari zece cărţi ale tuturor timpurilor,
ci e un teritoriu eminamente etic, un regat al
pielarilor, hangiilor sau spiţerilor stăpâniţi
dintotdeauna de fascinaţia binelui.
Jocul cere şi o anume virtuozitate,
abilitatea unui ingenuu histrionism. De aceea,
copilul pare să fie adevăratul maestru de
ceremonii, unicul specialist al ludicului.
Superioritatea sa zdrobitoare în ale jocului ţine
de echiparea lui naturală, care îi permite să se
fixeze instantaneu într-o lume fluidă şi bazată
pe improvizaţie, de parcă ar fi fost
dintotdeauna un harnic ucenic într-o
companie de commedia dell’arte. Adultul
întâmpină dificultăţi în tot ceea ce ţine de
pliere, ontologia sa e una mai degrabă rigidă, o
ontologie a substanţei scăpată cu bine în ciuda
destrucţiei heideggeriene. El are nevoie de
repere fixe, de consistenţa rolurilor pe care şi
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le asumă, de sentimentul că lumea pe care o
ştie va rămâne mereu aceeaşi. Schimbarea îl
terorizează, iar pentru improvizaţie îi lipseşte
talentul. Singura virtute pe care o recunoaşte e
seriozitatea, mascându-şi neputinţa de a
evolua printr-un hilar elogiu al solemnului şi
printr-o pasiune bolnăvicioasă pentru tot ceea
ce ţine de ceremonie. E un suporter
inconştient al funcţionărimii austrice, un
posibil nostalgic al împăratului cu favoriţi, al
atât de bătrânului Franz Josef. Pentru că
maladivul îi repugnă, refuză să-şi ia măsuri de
precauţie, socotind boala o problemă de
necunoaştere a etichetei. Priveşte cu dispreţ
lumea pe care şi-o construiesc copiii,
socotind-o o nerozie inutilă, în locul căreia ar
fi mai potrivită exersarea unui pas de defilare,
pregătirea pentru acea existenţă pe care o
socoteşte singura adevărată, existenţa
determinată de hegemonia birourilor. Jocul nu
poate să intre în lumea sa, fiind considerat o
primejdioasă ficţiune, o posibilă dovadă a
intruziunii
himericului,
o
înfrângere
inacceptabilă a raţiunii. Raţiunea nu ştie să se
joace ; ea poate doar să ordone sau să
calculeze, urmărind cu încordare ca nimic să
nu-i scape de sub control, exercitându-şi
marţial vigilenţa.
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Numai înţeleptul ştie să se joace cu o
pasiune egală aceleia a copilului, cu toate că
motivele sale sînt radical diferite. El se prinde
în joc pentru a se convinge mai bine de
caracterul iluzoriu al lumii, de lipsa de
importanţă a faptelor şi gesturilor noastre,
tocmai pentru că ştie că nu e decât o jucărie
între altele, un umil soldat al imperiului
jucăriilor. Eventuala sa eliberare depinde de
înţelegerea rolului său de marionetă. Şi în
acest fel ne întoarcem la firele pe care le trag
zeii, avându-l de astă dată pe Plotin alături de
noi : « Căci aşa face omul care nu ştie să
trăiască decât lucrurile cele de jos şi lucrurile
exterioare : el nu ştie că şi atunci când varsă
lacrimi sau când le ia în serios, de fapt joacă
un rol. Numai partea serioasă din om poate
întreprinde, în mod serios, fapte serioase ; în
rest, omul nu este decât o jucărie. Cei care nu
ştiu să fie serioşi şi nu ştiu despre sine că sînt
doar nişte jucării, îşi iau jucăriile în serios.
Dacă, jucându-ne cu ele, ajungem să suferim
aceleaşi necazuri ca şi ele, trebuie ca, lepădând
masca pe care am purtat-o cât am jucat, să
ştim că am fost prinşi într-o joacă de copii. Iar
dacă Socrate se joacă, se joacă doar cu Socrate
cel exterior ».

Ciprian Vălcan
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Un strat ca de celofan de apă, unul de
păsări. Parcă ai fi în bucătărie, nu în malul
Dunării. Apusul colorat obişnuieşte simţurile
cu un mic paradis mizer. Mişcare din
străfunduri până la suprafaţă, mişcare în uman
uşor perceptibilă. Măcar pentru atât şi meritul
se impune de-a fi tras prima gură de aer acum
24 de ani.
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