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(PRO)LOG IN 
De ce? 

 
 

Am complotat, am conspirat cu/în mine însumi să scriu această carte care nu este 
(doar) despre fotbal. Este despre „jocul social”. Dialectica economiei și a politicii, chiar 
a lumii și a vieții, în sensul lor cel mai amplu, apare ca un joc, dar unul cu trăsături 
serioase, la limita dintre autoritate și libertate. De fapt, este un joc prins între extreme: 
acea autoritate (mai multă decât are trebuință libertatea pentru a ne fi drept apărată) 
ș-acea libertate (mai multă decât putem să așezăm la temelia unei autorități legitime). 
Evident, este puțin și despre fotbal, „cel mai însemnat dintre lucrurile neînsemnate” 
(Papa Ioan Paul II), joc între egali în fața legilor jocului, dar și joc al egalilor, pe de o 
parte, cu custozii legilor jocului, pe de alta, totuși și toți prinși într-un iureș de patimi. 

Fotbalul a înnebunit planeta, devenind astăzi o veritabilă religie seculară a lumii 
globale; sau, metaforizându-l economic, un „mijloc de schimb” în decontarea actelor 
deopotrivă calificabile ca fiind de tip comuniune sau de tip competiție dintre noi: este 
și distracție cooperativă, și dispută cvasi-contondentă. Apoi, echipa de fotbal este și o 
organizație care se auto-optimizează fugărind mingea. Este părticică dintr-o structură 
mai mare (club), în care se inserează, de regulă oportun, alte personaje care, deși nu 
aleargă în mod nemijlocit balonul, îl lubrifiază logistic. Mașinăriile astea se adună apoi 
în competiție pentru fani, bani și, finalmente, fericire. Iar economiștii au fost mereu 
incitați de această industrie bizară: deși, contabil, nu diferă de a altor întreprinderi, în 
privința jocului și jocurilor, a legilor și legislațiilor, ei își pot face lesne de lucru și aici. 

A asemui jocul sau meciul (de fotbal, dar nu numai) cu o piață reglementată vine de 
la sine parcă. Jucătorii judecă, raționează fazele în timpul jocului, după cum ei înșiși 
sunt judecați, arbitrați. Și aici, arbitrul-judecător rămâne un animal fundamental 
failibil, dar omul de știință socială – economist, politolog, jurist, sociolog – l-ar putea 
ajuta, creând, bunăoară, un design de mecanism cât mai funcțional sau un proces de 
producție cât mai performant. De aici, varii idei: să avem mai mulți arbitri (o diviziune 
a muncii), să fie mai mult factor de producție tehnologic (video, IT), să stimulăm 
înscrierea mai multor goluri („marginalist”, s-ar reduce riscul vicierii de rezultat), să 
revizuim regula off-side-ului (limitând dezbaterile milimetrice sterile), să „nuanțăm” 
cartonașele (ponderând gravitatea „infracțiunilor”), să pedepsim simulările, trișarea. 

Arbitrul în jocul de fotbal este un personaj. La fel și în societate, în economie, unde 
guvernul politic caută să guverneze „eficient”; însă pretenția tinde să devină sterilă de 
vreme ce nu știm și „pentru cine eficient?”. Arbitrii, ca oameni cu putere, dezvoltă 
înclinația explicabilă de a se autonomiza și de a se autoimuniza în raport cu cei pe care 
îi arbitrează (deși altfel rămân „agățați”, „atârnă”), alterând performanța justă, 
corectând în mod complice erori închipuite. Un motiv, poate principal: calitatea de 
monopol pe care o capătă corpul arbitrilor în economia (națională, regională sau 
mondială a) fenomenului (aici, fotbalistic). Alocați centralizat de organe fără un 
concurent (competent), în jurisdicțiile de resort, aceștia ajung „să facă”, literalmente, 
legea. Iar liberul arbitru , din jucători și spectatori, fluieră, adeseori a pagubă, antijoc. 



LIBERUL ARBITRU FLUIERĂ ANTIJOC 

12 

Parabola fotbalului ca lume și viață este, fără îndoială, pe cât de imperfectă, pe atât 
de tentantă celor care, prin fișa postului, muncesc mai mult cu capul decât cu piciorul. 
Aș putea să spun ca sunt un soi de intelectual cu nostalgii contrafactuale fotbalistice 
(oare ce-aș fi devenit dacă eram niscai mai talentat cu glezna și mai truditor cu ale 
fugii? ce Maradona și Pele am stins din fașă?). După cum sunt, dar parcă mai puțini, 
fotbaliști cu nostalgii contrafactuale savante (oare ce Aristotel sau Kant, Platon sau 
Hegel am curmat alegând frivol rotunjimile mingii în locul muchiilor dure ale cărții?). 
Deși, aici, întrebările însele par ușor implauzibile. Maieutica și semiotica au pierdut 
demult, prin neprezentare, în fața științei și tehnicii despre cum să alergi cu maioul la 
vedere sub tricou și cum să spargi semințe fără să comiți henț în timpul decojirii. 

Când m-am gândit cum să intitulez această carte, am trecut sumar în revistă 
infracțiunile de joc posibil de semnalizat de liberul arbitru din noi, chemat să se 
pronunțe și să aleagă să se poziționeze asupra raporturilor dintre jucătorii economiei 
(ai societății, în genere, de fapt) și, respectiv, între aceștia și cei care îi arbitrează. 
„Fault”? Fiindcă asta înseamnă a împiedica, neregulamentar, un adversar să acționeze 
în câmpul de joc (sau, aici, a împiedica jucătorii să joace jocul după legile lui juste). 
„Henț”? Fiindcă aici venea servită simbolistica „mâinii invizibile”, a pieței libere, a 
cooperării și competiției umane, căreia statul îi contrapune, inoportun, de regulă, 
pumnul lui de fier, cu sau fără mănușa de catifea. Parcă „antijoc” surprinde cel mai fin 
verdictul liberului nostru arbitru față de arbitrajele vicioase, viciante. 

Cartea de față strânge laolaltă texte publicate în mass-media, subsumate în grade 
diferite tipului de „jurnalism științific” și unificate de această privire „arbitrală” 
(nădăjduiesc că nu și arbitrară) despre jocul social așa cum se înfiripă el în spațiul 
românesc, însă și pe alte meridiane ale planetei. Aici, științele convocate de autor sunt 
cele sociale, cu accent pe cea economică, iar funcția lor de decodor universal este 
prezumată: fiindcă dacă o „știință” are doar valabilitate teritorială sau temporală 
restrânsă, ea nu poate fi decât accidental utilă. Știința este și apatridă și atemporală, 
dacă nu este doar speculație (aspirând la rang de știință, mimând iresponsabil știința 
sau pur indiferentă față de ea), adevăr de luat aminte și în jurnalism, în care „faptele” 
nu-și pot zice niciodată singure povestea fără un decodor logic, onest. 

 
Teme și teze din paginile următoare au fost prezente în scrierile mele din revistele 

The Market for Ideas (pe care am construit-o de la zero, alături de oameni la care țin), 
precum și, în cea mai mare parte, în revista Economistul, al cărei redactor șef am fost 
vreme îndelungată. Presa vine cu servituți și satisfacții: validarea ei terestră, telurică, 
este un compozit de adevăr nenegociabil, de prioritizări remunerative, de gir tutelar. 

Personal, am bucuria de a fi lucrat ca universitar, jurnalist, editor doar cu ce am 
înțeles că este bine, cerând și oferind libertate de expresie tuturor ideilor care trec 
testul minim al rezonabilității, care acceptă dialogul, nu absentează din el când le este 
pe drept nefavorabil și nu abdică meschin în favoarea dictatelor. Mulțumesc celor care 
m-au însoțit în tot acest răstimp așa cum sunt, mai mult ca imperfect și perfecționist. 

 
Octavian-Dragomir Jora 

Octombrie 2018 
București 
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