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Istoricii (când nu sunt doar autori de letopiseþe) cautã sã identifice evenimentele
semnificative (Adam Schaff), sã descifreze tendinþele temporale, sã propunã (sau
chiar sã impunã) modele (patterns) ciclice de evoluþie (Vico, Xenopol, Cantemir).
Intelectualul aplecat asupra istoriei nu doreºte, însã, sã propunã forme posibile de
traiectorii, ci se concentreazã asupra complexitãþii manifestate prin momente de
incertitudine, blocãri în dileme, reveniri la soluþii de domeniul trecutului. Aºa procedeazã
Norman Manea în retrospectiva sa asupra timpului scurs de la cãderea zidului
Berlinului. Problematizarea înlocuieºte simplificarea, confuzia ideologicã este limpezitã,
curajul opiniei se impune. La rândul lui, Evgeny Morozov reviziteazã istoria internetului,
arãtând cã nu existã vreun fatalism de ordin tehnic în privinþa schimbãrilor sociale
ºi politice care însoþesc evoluþia informaticii. El dezvãluie în ce mãsurã opþiunile
ideologice exercitã o presiune asupra inovaþiei tehnologice. A înþelege societatea
informaþionalã presupune a o vedea în acelaºi timp dinãuntru (participând la practicile
ei specifice) ºi dinafarã, dintr-o perspectivã intelectualã, care pãstreazã distanþa
criticã. În fine, scriitorul, privind înapoi, cautã sã redea culoarea ºi savoarea epocilor
de altãdatã. Este ceea ce face Dan Ciachir, readucându-ne în perioada anilor 1960,
când slãbirea controlului ideologic ºi poliþienesc, dar ºi prosperitatea economicã la
nivel mondial, au declanºat un val de bucurie de a trãi, fãrã rigorile impuse de
economia concurenþialã.
Revenind la zilele noastre, Mircea Coºea analizeazã problema datoriilor suverane,
dar ºi a celor individuale, arãtând cum „legea de murãturi” lãudatã de Conu’ Leonida
se regãseºte între soluþiile propuse de un important (ºi excentric) economist
contemporan, Steve Keen. Michaël Fœssel îl reciteºte pe Pascal pentru a înþelege mai bine sursele simbolice ale legitimitãþii puterii.
„Fluture, tu, care te ridici de pe floare, / Ai ºi tu un destin, ai ºi tu o chemare?”
scria Tudor Arghezi. Despre destin este vorba în eseul lui Ion Vianu, care aratã cã
acesta nu este înscris în miºcãrile stelelor, ci în derularea actelor tragediei. H.
Allen Orr se întreabã dacã destinul ne este înscris indelebil în gene, sau ne bucurãm,
totuºi câteva grade de libertate. Suntem programaþi pentru a învinge cu orice preþ,
sau pentru a ne sacrifica unor interese superioare? Principiul selecþiei multi-nivel
pare a elucida contradicþia dintre egoismul individual ºi altruismul care are în vedere
interesele de grup (familie, comunitate etc.)
Arhitectura este arta cea mai supusã ingerinþelor economice ºi ideologice. Martin
Filler ºi Constantin Hostiuc ne aratã, fiecare, modul în care doi arhitecþi relativ
contemporani, amândoi de mare talent ºi culturã (Paul Rudolph în SUA, respectiv
Nicolae Porumbescu în România socialistã) au reuºit sã se manifeste ºi sã lase
construcþii de valoare, fiecare în contextul unor constrângeri specifice. Iolanda
Malamen ne oferã o sensibilã ºi pãtrunzãtoare analizã a operei pictorului Dan
Constantinescu, ale cãrui lucrãri sunt reproduse pe copertele revistei. Arta cinematograficã este reprezentatã prin pasionantul excurs întreprins de Maia Turovskaia
în istoria zbuciumatã a studioului Mosfilm.
Georges Banu prezintã demersul unui regizor neobiºnuit, Radu Penciulescu,
care a marcat istoria teatrului românesc. René Pollesch, autor ºi regizor al
teatrului post-reprezentaþional, îºi expune metoda cu vervã, insistând asupra faptului
cã actorii sunt îndreptãþiþi sã refuze textele care nu le sunt pe plac. Mitul lui Don Juan
a constituit demult o obsesie pentru dramaturgi, aºa cum aratã Alexandru A. Popovici
într-un studiu, se leagã de cel despre Visul… lui Shakespeare, publicat în numãrul
nostru anterior. Adrian Mihalache aratã în ce mod un spectacol se schimbã în funcþie
de ambientul cultural în care este reprezentat (cazul Furtunii lui Shakespeare la
Izmir).
Constantin Abãluþã întreprinde un adevãrat tur de forþã. Pe de o parte, îl readuce
în actualitate pe Marcel Schwob, un autor cunoscut astãzi doar de iniþiaþi. Pe de altã
parte, aplicã metoda biografiilor imaginare a acestuia în savurosul extras literar
Nu sunt Einstein. În secþiunea dedicatã ideilor literare publicãm ºi ultimul interviu
al lui Günter Grass, „copilul teribil” al literelor secolului al XX-lea, alãturi de câteva
mãrturii interesante, lipsite de orice complezenþã, despre marele autor. Rodica Binder
prezintã douã cãrþi recente, care se bucurã de mare succes în Germania, ambele
cu subiecte legate de România: legãtura dintre legionari ºi naziºti, respectiv tentaþia
minoritarilor germani din România de a se înrola în armata nazistã. O interpretare
originalã, deosebit de interesantã ºi solid argumentatã a celebrului cânt din
Infernul lui Dante despre Francesca da Rimini ºi Paolo Malatesta ne oferã cu
generozitate Antonio Sorella. Dintre fragmentele literare, semnalãm fragmentele
pline de haz din operele scriitorului mexican Juan Pablo Villalobos, admirabila nuvelã
Digul de Bedros Horasangian ºi fragmentul din originalul roman istoric al lui Anthony
Burgess despre Christopher Marlowe.
Prietenul nostru, scriitorul britanic Alan Brownjohn, ne trimite o emoþionantã
corespondenþã legatã de vizita pe care i-a fãcut-o marii traducãtoare Antoaneta
Ralian. Carmen Firan ne scrie despre conflictul dintre ficþiune ºi non-ficþiune (stimulat
de tehnologia informaþiei) în literatura americanã de azi, iar Philippe Videlier ne
readuce în minte semnificaþia Guernicãi lui Picasso.
Ca de obicei, ne-am strãduit sã oferim un contrapunct vizual cât mai
interesant, prin ilustraþiile care însoþesc articolele. Lãsãm de regulã cititorilor plãcerea
de a sesiza corespondenþele dintre text ºi imagine. Menþionãm, totuºi, de data
aceasta, cã lucrãrile lui Georges Barbier au fost publicate într-o ediþie de colecþie
a cãrþii lui Marcel Schwob, Vieþile imaginare.
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