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Cãtre cititorii noºtri
Anul acesta se împlineºte un secol de la ceea ce s-a numit mult timp Marea Revoluþie
Socialistã din Octombrie (la cursurile din ºcoalã, era prescurtatã MRSO). Se serba cu mare
pompã, iar în anii 1950 chiar se defila de 7 noiembrie pe bulevardele Bucureºtiului. Astãzi ne este
clar cã a fost vorba de o loviturã de stat, abil orchestratã de Lenin, ºi mai ales, de Troþki. Metoda
întrebuinþatã a fost descrisã cu un deceniu mai târziu de Curzio Malaparte, în cartea lui, Tehnica
loviturii de stat. Aºa-numita „revoluþie din octombrie” a fost necesarã doar pentru a obnubila
revoluþia din martie 1917, care a pus capãt regimului þarist autocrat. Când a izbucnit prima
revoluþie, Lenin, aflat în Elveþia, a rãmas descumpãnit. I se pãrea cã pierduse trenul istoriei, dar
serviciile secrete germane i-au oferit un alt tren, unul bine ferecat, cu care a putut ajunge la Petrograd,
în timp util. Chiar ºi bolºevicii erau ºocaþi de radicalitatea lui Lenin, demonstratã de primele lui discursuri,
de aceea succesul sãu nu era probabil. Încercarea de a lua puterea prin forþã, în iulie 1917, a
eºuat, ºi Lenin s-a refugiat într-o colibã, la Razliv, ca sã scape de urmãrire. În octombrie, puciul a
fost mai bine gândit, de aceea a reuºit.
Georges Nivat, în Anul Roºu, ne aratã cum societatea rusã ca atare, ºi nu doar guvernul lui Putin,
este reticentã în a celebra MRSO. „Cele zece zile care au schimbat lumea” s-au dovedit mai
curând funeste decât benefice. Nivat ne aratã cum s-a gãsit o soluþie de a evita aniversarea,
anume celebrând eliberarea Moscovei de invadatorii polonezi, la 4 noiembrie 1610. Ce conteazã
trei zile de decalaj?
Luarea puterii de cãtre Lenin ºi ai lui a însemnat ºi un început de efervescenþã artisticã, astfel
încât revoluþia socialã a fost dublatã de una culturalã. Adoua zi dupã instaurarea noii ordini, Lunacearski,
Comisarul Poporului pentru Culturã, i-a chemat pe toþi cei care însemnau ceva în artã, pentru a le
oferi posibilitãþi de a evolua în noile condiþii. Meyerhold a venit degrabã, Stanislavski a rãmas în
expectativã, dar, în mare, creatorii s-au raliat ºi au constituit ceea ce a fost remarcabila miºcare de
avangardã din anii 1920. Termenul Proletkult este astãzi greºit înþeles. Se confundã miºcarea inovatoare,
plinã de imaginaþie ºi de elan de atunci cu realismul socialist plat ºi schematic, promovat de Stalin
dupã 1927 ºi de Jdanov dupã al Doilea Rãzboi Mondial.
Mai 1968 nu a fost o revoluþie socialã, ci una culturalã, ale cãrei efecte le simþim pânã astãzi.
Bernd Cailloux s-a format în acele timpuri, iar, în dialogul sãu cu Frank Raddatz, Subculturã, SDS ºi
LSD, ºtie sã punã accentele din perspectiva actualã. O generaþie numeroasã ºi rãsfãþatã (babyboomers nãscuþi dupã rãzboi), a atins atunci maturitatea ºi a vrut sã schimbe lumea. Nu a reuºit pe
loc, dar nimic nu ar arãta acum la fel fãrã zbaterea lor.
Anii 1960 au fost ºi cei ai revoluþiei sexuale. Dezbaterea despre Aventurile corpului aprofundeazã
aceastã problemã. De la Sf. Augustin pânã la Michel Foucault, discursul despre corp ºi sex
continuã fãrã încetare. Intervenþiile pertinente ale participanþilor la dezbaterea coordonatã de Michaël
Fœssel ne aratã cã ar trebui sã avem un raport relaxat cu corpul nostru. Pentru generaþiile mai
vechi, corpul era un balast. Constantin Noica se referea la „fratele meu, porcul”, cãruia trebuie sã-i
dai hranã ºi ceva exerciþiu fizic, ca sã te lase în pace. Ideea actualã este de conciliere între fiinþã ºi
corpul care-i este dat, fãrã a-l agresa prin manipulare sau transformare silitã, ca ºi cum ar fi ceva
exterior, cu care poþi face ce vrei. Eventual sã-l foloseºti ca un fel de „capital sexual”, cum ne
explicã Eva Illouz ºi Dana Kaplan în Formele capitalului sexual. Un corp bine gestionat ºi un apetit
sexual bine satisfãcut constituie niºte active care pot fi utilizate eficient pentru a reuºi în plan economic.
Dar, pentru a avea bani, trebuie sã ºtii cum se produc aceºtia. Este ceea ce ne aratã Mircea Coºea
în articolul sãu, Românescul „Fiat Money”, în care ni se explicã modalitãþile în care se pot face bani
din nimic, fie cã eºti stat, sau simplu cetãþean.
Când sãrbãtoarea de 7 noiembrie s-a transformat în „Zilele Culturii Ruse”, mulþi intelectuali se
înghesuiau la librãria Creþulescu, pentru a profita de oferta generoasã de carte. Gãseai toate
titlurile interesante, mai ales în domeniul ºtiinþelor exacte. Explicaþia era cã URSS nu respecta
deloc legea proprietãþii intelectuale. Traduceau tot ce voiau ºi nu plãteau. Ajunsesem sã învãþãm
limbã rusã, pe care o refuzasem în ºcoalã, pentru a beneficia de contactul cu lumea ºtiinþificã. Am
examinat problema protecþiei dreptului de autor în eseul meu, Este proprietatea intelectualã sacrã?
Mijloacele de apãrare a proprietãþii intelectuale au evoluat de-a lungul timpului, devenind din ce în
ce mai restrictive. Ele îi favorizeazã pe autorii cu succes comercial, dar mai ales pe editori ºi
difuzori. Victimele sunt tocmai creatorii de conþinut, care, având nevoie de stimulent mintal, sunt
interesaþi de lucrãrile mai rafinate ºi, în consecinþã, mai greu vandabile. De altfel, aºa cum
sugereazã articolul lui Matthew Cobb, Minunata lume nouã a manipulãrii genetice, drepturile de
proprietate intelectualã par sã se extindã chiar în zona lumii naturale. Dacã o întreprindere a
detectat corelaþia dintre o secvenþã din codul genetic ºi o anumitã caracteristicã, de pildã, o
maladie, ea se crede îndreptãþitã sã breveteze chiar acea secvenþã, nu doar procedeul prin care o
selecþioneazã. De aceea, protecþia proprietãþii intelectuale nu trebuie extinsã dincolo de limitele
rezonabilitãþii.
Aproape oricine merge pe stradã ºi în mijloacele de transport cu cãºtile în urechi. Ce ascultã
ei, în afarã de apelurile telefonice? Se pare cã doar muzicã de consum. Este, poate, tot un efect al
anilor 1960, când au apãrut formaþiile legendare de muzicã „uºoarã”, ca Beatles, Rolling Stones
º.a. Ce se întâmplã, în aceste condiþii, cu muzica „elevatã” ne spune Mihu Iliescu, în articolul sãu,
De la modernism la postmodernism: o revoluþie imposibilã. Modernismul exacerbat, prin rigorile
sale matematice (vezi serialismul integral) a tãiat apetitul ascultãtorilor. De aceea, postmodernismul
în muzicã vrea sã recupereze capacitatea de seducþie, dar, vai, se pare cã e prea târziu. Muzak-ul
din locurile publice (holuri, lifturi) pare a satisface integral nevoia de muzicã necomercialã, cu ecouri
de creaþie cultã. Alãturând fragmentul din romanul Umbrelele lui Satie de Stéphanie Kalfon, încercãm
sã regãsim un reper al muzicii „adevãrate”.
Romanul rãmâne o preocupare pentru toþi cei care deschid o carte. Peter Brooks, în Mai mult
decât un roman, se întreabã dacã, într-adevãr, Mizerabilii este cel mai mare roman al secolului al XIXlea. Patrice Jean se întoarce la Doamna Bovary, un alt mare roman al secolului al XIX-lea, dar nu
pentru a examina încã odatã turbulenþele sentimentale ale eroinei, ci pentru lua în derâdere „farmecul
domnului Homais”. La cãpãtâiul nefericitei femei, cei doi ideologi, unul din dreapta conservatoare,
pãrintele Bournisien, ºi farmacistul Homais, o relicvã caricaturalã a luminismului, îºi continuã dezbaterea
sterilã. Lakis Proguidis ºi Massimo Rizzante ne reamintesc cã romanul are extraordinara însuºire
de a constitui o „lume” în care putem sã intrãm, sã ne pierdem, sã ne dezvoltãm. Miguel Gallego Roca
se ocupã de autorii unei unice cãrþi, insistând asupra lui Luis Martín-Santos, cu romanul lui singular
ºi ataºant, Vremea tãcerii.
Lesley Chamberlain ne readuce în faþã figura lui Puºkin, pusã în contextul represiunii împotriva
decembriºtilor. Piesa lui miniaturalã, Mozart ºi Salieri, a fost transformatã în operã de camerã, de
cãtre Rimski-Korsakov, ulterior în piesã de anvergurã internaþionalã, de cãtre Peter Shaffer, ºi în
blockbuster de Milos Forman. Este bine, însã, sã revenim la sursa lor de inspiraþie.
Adrian Mihalache
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