No período arcaico, a palavra (no caso, o mito) possuía a força de convocação, o poder de trazer à presença o que era nomeado. E o próprio ato
de pronunciar já era, em si, uma comemoração, um memorar em conjunto isso que assim era pronunciado. Por isso esse pronunciamento assumiu
a forma do canto poético entoado nos rituais em honra aos deuses, cujos nomes nos reportavam às diferentes experiências do homem e da sua
humanidade, à experiência do amor (Eros), da beleza (Afrodite), da discórdia (Éris), da morte (Thánatos), do “pensar depois” (Epimeteu), etc.
Hoje, a palavra há muito perdeu a sua força expressiva, tornou-se moeda gasta que passa de mão em mão. Dificilmente, nos damos conta da sua
força, deixando-nos levar por aquilo que ela (palavra) quer expressar.
O nosso jornal nasceu como uma homenagem a essa época do pensamento ocidental, em que a palavra era a expressão real da experiência de
diferentes dimensões da natureza do homem e da sua compreensão do mundo. Ao nomeá-lo de Epimeteu, de fato queríamos trazer à presença a
experiência do atraso (que sempre foi uma das nossas principais características). Não o atraso do descaso com os nossos leitores, mas o atraso em
virtude de uma vontade superior a nossa, Epimeteu, “o que pensa depois”, representa o atraso como elemento complementar da vidência, da prévidencia representada por Prometeu, “o que pensa antes”. Porque o que é engenhoso e astucioso, o que é pré-vidente e astucioso, só o é em
virtude de Epimeteu, no atraso (e esquecimento) fazer renascer o que é pontual e atual. Queremos chegar sempre tarde para o desgaste das
palavras, para o descaso para com os outros. Queremos esquecer o peso do cotidiano, rindo das nossas desgraças, aquelas de todos os dias;
queremos celebrar as diferentes dimensões do homem (o saber e o sabor, o amor e o Kitsch, a arte, a religião e por aí vai...).
Por isso, nesse ano em que nosso jornal comemora a sua décima terceira edição, gostaríamos de homenagear aquele que como ninguém nos faz
rir e chorar; que com a força de sua palavra escrita ou pronunciada nos faz sempre (a cada crônica escrita, a cada aula ministrada) comemorar o
prazer de sermos humanos.
Ao nosso estimado José Antônio, o nosso mais profundo agradecimento.
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