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Cãtre cititorii noºtri
Hotãrât lucru, cu cât studiem Rusia mai aprofundat, cu atât ea ne apare mai
surprinzãtoare. Lesley Chamberlain se apleacã asupra miºcãrilor revoluþionare din
aceastã þarã, de la decembriºti pânã la anticomuniºti, arãtând cã acestea, în loc sã
deschidã calea modernizãrii, s-au repliat cãtre fantasmele tradiþionale ale autocratismului
ºi ortodoxismului.
Ion Vianu se autoanalizeazã cu distanþare lipsitã de indulgenþã, aºa cum stã bine
unui medic psihiatru. El se vede ca un intelectual situat mereu „în interval”: intervalul
dintre douã lumi, douã civilizaþii, douã epoci. Contradicþiile pe care le descoperim în
noi înºine nu trebuie eludate, ci asumate ºi dominate, ceea ce presupune curaj bãrbãtesc.
Dan Ciachir continuã periplul sãu prin trecutul Bucureºtilor, ºtiind sã redea culoarea
ºi parfumul unor vremuri relativ recente, care ne par, totuºi, îndepãrtate.
Un înalt funcþionar al unei þãri membre NATO, care doreºte sã rãmânã anonim, trece
în revistã istoria Statului Islamic. El aratã cã analiza raþionalã a deciziilor luate de acesta
de-a lungul timpului pãrea sã-l condamne, fãrã dubiu, la eºec. „Misterul” succesului
sãu se explicã prin faptul cã a ºtiut sã stârneascã imaginaþia potenþialilor suporteri ºi
sã le menþinã viu entuziasmul.
Filosofia nu trebuie sã rãmânã o activitate intelectualã ca oricare alta, practicatã
cu detaºare. Ideile filosofice conteazã doar atunci când ne oferã un îndrumar pentru a
trãi o viaþã plinã de sens. Cartea lui Costica Bradatan, Sã mori pentru idei. Periculoasele
vieþi ale filosofilor, apãrutã în SUA în 2015 ºi tradusã în numeroase alte þãri, dezvoltã
aceastã tezã, arãtând cã existã filosofi care se implicã în construcþia lor mentalã „cu trup
ºi suflet”, fiind gata sã moarã mai curând decât sã o renege. Alãturãm analiza cãrþii lui
Costica Baradatan unui interviu pasionant acordat de acesta. Prin contrast, cei cãrora
nu le pasã de „sensul vieþii” se împlinesc printr-un exerciþiu de exhibare în spaþiul virtual,
realizând uneori un branding personal, ceea ce Rodica Binder numeºte „o
eflorescenþã a narcisismului”.
Revista noastrã a urmãrit dintotdeauna sã prezinte un subiect din mai multe
puncte de vedere, provenite din contexte culturale diferite. Tim Parks, american prin
origine ºi italian prin opþiune, dar ºi George Popescu, italienist român, se apleacã asupra
vieþii ºi operei lui Ippolito Nievo, figurã remarcabilã a Risorgimento-ului din secolul al
XIX-lea italian. Romanul acestuia, Confesiunile unui italian, este examinat de cei doi
exegeþi cu erudiþie ºi empatie. Am alãturat eseurilor lor emoþionantul necrolog al lui Nievo,
scris, în epocã, de Camillo Giussani.
Romanul lui Michel Houellebecq, Supunere, având ca temã impactul posibil al
islamismului asupra societãþii franceze contemporane, a avut un mare rãsunet (mai puþin
la noi), mai ales cã a apãrut chiar în ziua atentatelor sângeroase de la redacþia revistei
Charlie Hebdo. Prezentãm douã interpretãri contrastante ale acestui roman. Cea datoratã
lui Emmanuel Dubois de Prisque insistã asupra regresului religiei creºtine în societatea occidentalã, ceea ce creeazã un gol sufletesc care absoarbe orice succedaneu.
Claus Leggewie citeºte romanul din punctul de vedere al istoricului care deceleazã în
trecutul colaboraþionist din timpul rãzboiului germenii capitulãrii posibile astãzi. Secþiunea
„Idei literare” mai include studiul Rodicãi Grigore despre scriitorul spaniol Miguel Delibes
ºi analiza spumoaselor impresii de cãlãtorie ale tânãrului Mircea Eliade, întreprinsã de
Mircea Anghelescu.
Oferim o dublã perspectivã asupra banilor desprinºi de orice referent material („bani
virtuali”) în secþiunea „Culturã economicã”. Gabrielle Durana examineazã moneda bitcoin,
insistând asupra riscurilor pe care le implicã aceasta în lumea financiarã, iar Mircea
Coºea schiþeazã drumul lung al banilor de la „acoperirea în aur” la statutul de semn
abstract.
Fidelul nostru colaborator, Dan Cioca, împlinind o frumoasã vârstã, a deschis o
expoziþie plinã de nerv ºi culoare la sediul Institutului Cultural Român din Bucureºti.
Suntem bucuroºi sã ilustrãm copertele revistei noastre cu douã dintre lucrãrile sale,
iar studiul pertinent ºi de finã sensibilitate al Iolandei Malamen vine sã întregeascã efectul
demersului plastic. Dan Cioca figureazã, alãturi de artiºti din noua generaþie, ºi în expoziþia
organizatã la Institutul Cultural Român de la Viena, prezentatã cu minuþiozitate de Laura
Altmann. Secþiunea „Arte” mai cuprinde interviul extrem de interesant cu Georges
Didi-Huberman, în care ni se dezvãluie demersul teoretic care ghideazã organizarea
unei expoziþii, ºi eseul percutant al lui Wolfgang-Andreas Schultz, care pune în
discuþie „stilul internaþional” în creaþia muzicalã contemporanã. Mai poate fi vorba de
un specific naþional în muzicã, de vreme ce modernitatea de sorginte europeanã a ajuns
sã se impunã peste tot? Diversele sisteme muzicale izoleazã, fiecare, anumite trepte
(note) din continuul sonor, astfel încât alte sunete aude un chinez, un indian, respectiv
un european. Sunt, în aceste condiþii, posibile influenþãrile reciproce? Reflecþiile
asupra muzicii sunt demne de tot interesul, pentru cã modul de organizare al ambientului
sonor poate nu doar reflecta, ci ºi influenþa evoluþia unei societãþi.
Asamblajul din secþiunea „Biblioteca Lettre Internationale” este interesant pentru cã
alãturã doi scriitori de limbã englezã, doi cehi ºi doi români. Dacã publicul este mai
familiarizat cu literatura anglo-saxonã (de data aceasta, Norman Mailer ºi David Mitchell),
va simþi „un fior insolit”, cum spunea Baudelaire, un frisson nouveau, citind nuvela
Katerinei Tucková sau povestirea lui Tomás Zmeskal. Literaturile scrise în limbi cu
circulaþie limitatã pregãtesc frumoase surprize. La fel de savuroase se prezintã fragmentul
de roman istoric al Elenei Siupiur, scris într-o bogatã limbã de inspiraþie sadovenianã,
ºi rafinata nuvelã a lui Constantin Abãluþã.
S-a scris mult despre Adam Michnik, dar Paul Wilson reuºeºte sã punã într-o
nouã luminã complexa personalitate a acestuia. Carmen Firan ne poartã din nou, cu
sensibilitate, prin meleaguri îndepãrtate. Iván Sándor se confruntã cu „fantomele” din
trecutul Ungariei, pãstrând o justã mãsurã între înþelegere ºi respingere. Alan Brownjohn,
de a cãrui colaborare constantã ne bucurãm, ne oferã o micã bijuterie literarã, scrisã
cu melancolie ºi umor, despre cine citeºte ºi ce anume, în timpul mersului cu trenul.
Printre ecranele aprinse ale netbook-urilor, pe care se desfãºoarã jocuri sau filme,
eventual fiºiere profesionale pentru „workaholici”, se mai întrezãreºte câte un cititor de
cãrþi sau de reviste. Amuzantã este corelaþia dintre cartea cititã ºi semnele identitare
ale cititorului: vestimentaþie, expresie, þinutã. Sperãm sã nimerim ºi noi în peregrinãrile
cu mijloacele de transport în comun peste vreun cititor al revistei Lettre Internationale.
Adrian Mihalache
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