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SIRENA FILOZOFIEI

SAU DEZBATERI NECESARE DESPRE CULTURA ROMÂNEASC~

MIRCEA L~Z~RESCU
Unele c`r]i merit` nu doar citite [i
comentate circumstan]ial, ci [i dezb`tute.
Opusul recent al lui Horia-Roman
Patapievici1 con]ine o constatare [i un mesaj
clar: cultura româneasc` e în esen]a ei una
a "culturii generale", care nu s-a structurat
în specializ`ri bazate pe institu]ii cultural[tiin]ifice autohtone solide [i competent
între]inute. A[a a fost de la începuturi [i
a[a a r`mas. E r`u. Dar e [i un bine ce ar
merita s` se perpetueze în lumea actual`,
în care cultura general` e devalorizat` prin
op]iunea exclusiv` pentru specializ`ri.
e[i semnalul acesta clar e
adresat în ansamblu
omului recent, ]inta sa spe
cial` este intelectualul
român. Tot ce e prea clar trebuie b`nuit de
profunzime [i de multiple probleme
subiacente. S` urm`rim pe scurt firul
argument`rii. Iese în relief înc` de la început
sintagma "noi românii" [i trimiterea la cultura
româneasc`. E vorba, desigur, de cultura
institu]ionalizat`, [i nu de cea r`spândit`
în datini, obiceiuri [i limbaj, cea despre care
au scris Simion Florea Marian (Nunta la
români a ap`rut în 1890), Tudor Pamfile
(Cerul [i podoabele lui, în 1915) [i
Constantin Noica (Rostirea filozofic`
româneasc`, 1970).
Aceast` cultur` era una a românilor de
pretutindeni – nu doar a celor din spa]iul
moldavo-valah – [i în plus una rural`,
incluzând, cum spunea Noica, o filozofare
implicit`. Cultura institu]ionalizat` ]ine de
institu]ii, iar acestea sunt pendinte de istoria
politic`. Pentru a nu privi prea departe, s`
ne gândim c` Universitatea din Cracovia
s-a înfiin]at în 1364, iar cea din Praga în
1348, ambele într-un context statal puternic
[i bine organizat. Poate c` meteahna "culturii
generale" nu este chiar a na]iei române ca
atare, ci a ritmului în care ea s-a structurat
socio-politic. {i aceasta, f`r` a c`uta scuze
în vitregiile istoriei.
Istoric privind lucrurile, mai intr` în
joc, pentru tema propus` a institu]iilor
culturale [i a specializ`rii, ritmul alfabetiz`rii
[i al civiliz`rii, ciclu pe care Europa l-a
parcurs în Epoca Luminilor. E de ajuns s`
deschidem cartea clasic` a lui Pierre Chaunu,
Civiliza]ia Europei în Secolul Luminilor
(edi]ia româneasc`, în 1986) la harta de la
pagina 90 privitoare la etape [i densit`]i ale
implant`rii urbane în Europa oriental` [i
baltic`, pentru a în]elege unde [i cum se
plasa în acea vreme zona noastr`. {i s` citim
în continuare capitolul privitor la alfabetizare,
care a progresat treptat de la vest la est,
cuprinzând în cele din urm`, par]ial [i firav,
Prusia [i Ungaria, iar apoi topindu-se abrupt.
roblema e c` o tem` atât de
grav` cum ar fi caracterizarea
culturii unui popor merit` s`
fie abordat` nu doar în stilul
articolelor de revist`, uneori de foarte bun`
calitate. Mul]i [i-ar putea pune întrebarea:
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oare pasiunea pentru cultura general` nu e
[i o caracteristic` a poporului bulgar, sârb,
grec sau rus? Iar dac` ar fi s` fie a[a, oare
nu e un stil specific ortodoxiei? Un r`spuns
l-am putea g`si la croa]i, care sunt catolici,
sau la unguri – care sunt catolici [i protestan]i.
Dar ungurii, de[i nu au avut o urbanitate
comparabil` cu cea german` sau vesteuropean`, au fost mai aproape de vârful
piramidei în conducerea Imperiului Austriac.
Oare cum se raporteaz` ungurii [i polonezii
la cultura general`?
Comentariile de mai sus nu vor s` spun`
c` tema c`r]ii lui H. R. Patapievici ar trebui
abordat` doar istorist [i comparatist. Desigur
c` o carte clar`, cu iz critic [i polemic, de
larg` audien]`, precum cea de fa]` e necesar`.
Institutul Cultural Român, pe care autorul
îl conduce, ar putea îns` face metodic, cu
obiectivitate, [i o abordare a problemei din
toate perspectivele men]ionate.
Interesant e c` autorul î[i dezvolt`
argumentul centrat pe filozofie, formulând
de la început întrebarea: de ce, având filozofi,
nu avem [i o istorie a filozofiei române[ti?
Spiritul [tiin]ific, inclusiv al argument`rii,
se înva]` în primul rând în Universit`]i.
Exemplul ni-l furnizeaz` chiar autorul,
reproducând "Regulile Polemicii Civilizate,
stabilite de Universitatea din Oxford în
1890". În Universit`]i se înva]` [i matematic`
[i fizic`, medicin`, limbi moarte [i vii,
literatur`, istorie, iar mai nou comunicare,
politologie, [tiin]ele mass-media [.a.m.d.
Dar [i filozofie.
ultura Europei a fost în
esen]a ei f`cut` de
Universit`]i, tem` pe care
Jaspers a comentat-o întrun text celebru. Heidegger [i-a sus]inut
celebra cuvântare: "Ce e metafizica?" în fa]a
corpului reunit al profesorilor Universit`]ii
din Freiburg. Filozofia s-a sc`ldat în apele
[tiin]ei organizate [i ale teologiei sistematice,
fiind în esen]a ei diferit` de acestea. Dar
spa]iul public al ideilor – agora intelectual`
– a fost instituit mult timp mai ales prin
dezbaterile filozofice, cele [tiin]ifice fiind
prea tehnice. Pe vremea lui Descartes la o
carte se r`spundea cu o alt` carte, Merssene
fiind un mediator excelent. Schimbul
epistolar a fost esen]ial în acea vreme în
care gazetele abia se iscau. O cultur` bine
alc`tuit` este, desigur, una organic`. Hegel
apare pe temeliile puse de Kant, Fichte [i
Schelling. Doar c`, la sfâr[itul secolului al
XIX-lea, când cultura româneasc`
institu]ionalizat` tinde s` se închege, filozofia
îns`[i î[i pierde din vigoarea sa tradi]ional`.
Dup` filipicele lui Nietzsche, secolul XX
dezvolt` fenomenologia – [i cântecul de
siren` al lui Heidegger – iar filozofia analitic`
anglo-saxon` începe s` domine scena. În
aceast` atmosfer` o cultur` filozoficeasc`
bine rânduit`, precum cea greac`, postcartesian` sau a idealismului german nu are
cum s` apar` în România. Sunt oare de vin`
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românii, cu pasiunea lor pentru cultur`
general`? {i apoi, mai conteaz` [i ce s-ar
putea scrie într-o astfel de istorie a filozofiei?
Ar fi interesant de [tiut ce idei s-ar afla întro bine rânduit` istorie a filozofiei suedeze.
R`mâne dureros de acut` întrebarea
ridicat` de autor: ce-i de f`cut? Ce se poate
face cu acest univers spiritual românesc,
a[a cum s-a constituit el – cum a fost el
aruncat în lume, ar fi spus Heidegger – în
aceast` vreme a globaliz`rii [i a migra]iei
generale. Univers spiritual românesc ce ne
d` tot timpul extraordinari matematicieni
[i hackeri, poe]i [i muzicieni. De ce nu [i

gânditori? Cum s` ne p`str`m înclina]ia spre
cultur` general` [i s` propunem aceast`
formul` lumii actuale? Cum?
Argumentele de mai sus sunt, în inten]ie,
tocmai încercarea de a nu trece l`ut`re[te
pe lâng` o tem` grav` pe care autorul o
lanseaz` publicului larg. Din acest public
larg fac parte [i speciali[tii de toate soiurile,
inclusiv cei ai filozofiei. Precum [i cei care
doar se delecteaz` cu aroma sau aburul
acesteia.
1 Horia-Roman Patapievici, Despre idei
& blocaje, Editura Humanitas, 2007

