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Cãtre cititorii noºtri
În tradiþia aristocraþiei britanice, educaþia unui tânãr nu putea fi completã
înainte ca acesta sã fi fãcut o lungã cãlãtorie prin Europa, dupã terminarea
studiilor (Eton, Oxford sau Cambridge, desigur). Marele Circuit (The Grand
Tour) includea Franþa, Italia, Grecia, Elveþia, astfel încât tânãrul sã cunoascã
patrimoniul cultural european, dar sã se bucure ºi de deliciile peisajului natural.
Era însoþit de servitori ºi de preceptori, cãlãtoria lui fiind pe atât comodã, pe
cât de instructivã. Patrick Leigh Fermor a decis, la ºaptesprezece ani, în
1931, sã facã ºi el o astfel de experienþã, înainte de a se integra în plan social
ºi profesional. Nu avea o susþinere financiarã suficient de consistentã din partea
familiei, astfel încât a decis sã facã turul Europei pe jos, din Olanda pânã la
Istanbul. Avea în rucsac câteva perechi de schimburi ºi douã antologii de poezie,
una în latinã, alta în englezã. Fiind bine conectat în societate, avea ºi scrisori
de recomandare, astfel încât putea petrece lungi perioade în castele
princiare, dar mai dormea ºi pe la stâni sau prin pãduri. A parcurs Olanda,
Germania, Ungaria, România, Bulgaria, Grecia, ajungând, în fine, la þintã. Pe
parcurs, la Atena, a întâlnit ºi marea dragoste, pe prinþesa Bãlaºa Cantacuzino,
cu care a trãit un roman de amor, la moºia ei din judeþul Covurlui, pânã la
izbucnirea rãzboiului, când s-a întors în Anglia, ca sã-ºi facã datoria „pentru
patrie ºi rege”. Patrick Leigh Fermor a fost fascinat de România. I-a studiat
istoria, a admirat frescele din biserici, a citit literatura românã disponibilã în
traducere francezã, dar s-a încumetat sã parcurgã, cu dicþionarul, ºi texte în
limba românã, îndeosebi de poezie. L-a fermecat societatea bucureºteanã,
care ºtia sã combine atitudinea socialã dezinvoltã cu preocuparea pentru estetica
existenþei. Obiºnuit sã audã, în cercurile aristocratice pe care le frecventase,
discuþii despre cai de curse, cãsãtorii aranjate ºi moºteniri aºteptate, era încântat
sã vadã cum aici se discuta numai artã ºi literaturã, fiecare salon pãrând o
Academie. Patrick Leigh Fermor a fãcut însemnãri în timpul cãlãtoriei sale,
dar le-a prelucrat ºi le-a publicat la maturitate. Decalajul dintre „timpul trãirii”
ºi „timpul mãrturisirii” dã o savoare particularã textului scris cu o acurateþe
stilisticã remarcabilã. Publicãm în traducere capitolul Bucureºti din cartea
postumã Drumul frânt. Este agreabil sã ne vedem imaginea reflectatã de o
oglindã mãgulitoare.
Scriitorii uitaþi, precum Camille Oudinot, au un farmec aparte. Nefiind
niºte vizionari, a cãror minte sã evadeze în trecut, sau sã se proiecteze în viitor,
ei reflectã mai fidel cotidianul vremii lor. Cartea Fete din lumea bunã este
îndatoratã marilor modele realiste: Balzac ºi Maupassant. Subiectul
aminteºte de romanul celui dintâi, La cousine Bette, iar stilul de nuvelele celui
de-al doilea, cu care a fost prieten ºi cãruia i-a ºi dedicat romanul. Totuºi, la o
lecturã atentã, întrevedem, o prevestire a lui Proust, prin unele figuri feminine
ºi prin parfumul amintirilor declanºate de un album prãfuit, sau de o floare uscatã.
Dar pentru cititorii români, cartea este importantã pentru cã este un roman cu
cheie. Personajul central este inspirat de figura lui Al. Odobescu, pe care Oudinot
l-a cunoscut, probabil, în cercurile mondene ºi diplomatice, în timp ce
aceasta a fost prim-secretar de legaþie la Paris. Imaginea cãrturarului, aºa cum
este oferitã de Oudinot este de-a dreptul caricaturalã, dar se susþine, totuºi,
prin pregnanþa cu care este realizatã. Contribuþia literarã a lui Odobescu este
minimalizatã, autorul insistând asupra iresponsabilitãþii cu care-ºi administra
veniturile ºi asupra imposibilitãþii de a se abþine de la plãceri ºi lux. Corespondenþa
dintre Odobescu ºi soþia sa, plinã de grijile legate de datoriile neplãtite, nu
face decât sã susþinã o asemenea perspectivã.
Goethe spunea cã orice lucru perfect în genul lui îºi depãºeºte genul. Acesta
a fost cazul a patru figuri importante ale culturii române, care au ajuns la filosofie
pornind de la literaturã (Camil Petrescu), matematicã (Grigore Moisil), logicã
(Anton Dumitriu) ºi inginerie (Mihai Drãgãnescu). Alexandru A. Popovici ºi
Gheorghe M. ªtefan analizeazã cu pãtrundere contribuþiilor celor menþionaþi,
adãugând propriile lor interpretãri, extrem de interesante. Parcursul
intelectual al lui Thomas Atenga este invers: el a pornit de la credinþã, a virat
spre filosofie, a trecut prin jurnalismul militant, pentru a ajunge un specialist
recunoscut în ºtiinþele comunicãrii. Povestea ne-o spune el însuºi, legând-o de
contextul zbuciumat al Camerunului, fostã colonie africanã, aflatã, dupã dobândirea
independenþei, în cãutarea identitãþii sale politice ºi culturale.
Cãutãm, ca întotdeauna sã abordãm un subiect din puncte de vedere diferite.
Michel Melot ne oferã o analizã a conceptului de patrimoniu, în timp ce Vladimir
Bulat examineazã legislaþia româneascã privind protejarea acestuia. Mircea
Coºea ne oferã o prezentare a resurselor economice necesare activitãþii artistice,
iar Heinz-Norbert Jocks ºi Daniel Sur considerã dimensiunile sociale,
culturale ºi economice ale demersurilor colecþionarilor de artã. Pictura lui Lucian
Cioatã, care ilustreazã ºi copertele revistei, are parte de discursul empatic al
Iolandei Malamen.
Antropologia este prezentã cu un grupaj substanþial. Dacã Odile Riondet
schiþeazã cadrul conceptul al disciplinei, dintr-un punct de vedere occidental,
ªtefan Dorondel ºi Stelu ªerban ne aratã care sunt particularitãþile cercetãrii
antropologice româneºti. Semnalãm contribuþiile de mare originalitate în domeniu
ale lui Ion Vianu ºi Luigi Zoja, dar ºi reflecþia emoþionantã ºi poeticã a Priyei
Basil asupra vârstei a treia.
Curiozitãþi literare dezgropate din uitare, ca lucrarea Cum sã fii fericit
chiar dacã eºti cãsãtorit de preotul ºi umoristul Edward John Hardy, au, citite
astãzi, un haz nebun. Textele mustind de umorul delicat, caracteristic epocii
edwardiene, contrasteazã în mod plãcut cu cele ale lui Alain de Botton,
tratând aceeaºi temã, pe care le-am publicat într-un numãr anterior. Suntem
siguri cã niciunul dintre cititorii noºtri nu-l confundã pe Dylan Thomas cu mai
mediaticul Bob Dylan. Din primul am extras un fragment de mare tensiune
poeticã, Portretul artistului ca tânãr câine (o parafrazã dupã James Joyce),
iar, din al doilea, o curiozitate literarã care poate deconcerta, dar ºi încânta:
Tarantula. Se zice cã muºcãtura de tarantulã duce la nebunie ºi numai dansarea
freneticã a Tarantelei constituie un antidot eficace. ªi pentru cã vine vorba de
dans, meritã citite împreunã articolele despre dansul contemporan (Oana Stoica)
ºi despre actualitatea baletului clasic (Liana Tugearu). S-ar putea ca lectura
în pas de dans sã fie beneficã.
Adrian Mihalache
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