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În lexicoanele militare exist` o sintagm`,
"]ara nim`nui", care înseamn` cu totul altceva
decât scriu dic]ionarele obi[nuite. E o zon`
neutr`, dintre dou` fronturi de lupt`, un spa]iu
neocupat de armate, [i nu – cum s-ar putea
crede în grab` – o ]ar` f`r` st`pân. În vechile
r`zboaie, cele clasice, era un t`râm proteguit,
unde se întâlneau soliile, se înmânau
mesajele, se purtau negocierile, ca dup` aceea
s` înceap` adev`rata înfruntare. R`zboaiele
moderne au schimbat îns` legea. {i atunci,
de[i numele i-a r`mas pân` târziu acela[i,
"]ara nim`nui" n-a mai fost un loc sigur,
ci, dimpotriv`, unul expus, vulnerabil. De
ce m-am gândit la toate acestea dup` ce am
terminat de citit ultima carte a lui Horia-
Roman Patapievici? Pentru c` Despre idei
& blocaje* spune multe despre bolile culturii
române, le constat`, le descrie [i analizeaz`,
dar în acela[i timp spune ceva esen]ial [i
despre cum s-ar putea duce în România o
lupt` adev`rat` de idei, care s` anime, s`
scoat` din iner]ie [i impas, s` regenereze o
lume. Cartea o face îns` discret, con]inut,
ca un pseudostrategikos subtil, pentru
folosin]a celor ce mai cred în vechea "]ar`
a nim`nui".

A[a cum anun]` subtitlul – O modest`
propunere de a regândi cultura român`
pornind de la ce îi lipse[te, f`r` a renun]a
la ceea ce, în aparen]`, îi prisose[te – volumul
î[i asum` din start, cu onestitate, acest statut
paradoxal de spa]iu calm, echilibrat, dar care
î[i con]ine [i un important poten]ial combativ.
"O modest` propunere" sun` ca un amortizor
amplasat captativ la început, pentru a preg`ti
asaltul: "a regândi cultura român`". Iar ceea
ce urmeaz` e un plan de împresurare a
subiectului, la vedere: atac, retragere,
înv`luire. A[adar: culturii române îi lipse[te
ceva [i, în acela[i timp, îi prisose[te, dar
numai aparent. Abia la sfâr[itul c`r]ii se va
vedea limpede la ce duce contra-atacul
desf`[urat pe aproape 250 de pagini cu o
strategie perfect`. S` spun de pe acum ce
cred: la o victorie de propor]ii.

CC
u aceea[i franche]e de cavaler
care joac` "expus", cu armele
la vedere, Horia-Roman
Patapievici î[i avertizeaz`

cititorul asupra alc`tuirii acestui volum.
Textul-pivot e un articol din 1996 dedicat
celor 80 de ani ai lui Mihai {ora [i concentrat
asupra deficien]elor de receptare a filosofiei
sale în cultura noastr`. Întrebarea pus` atunci
nu e câtu[i de pu]in retoric`: de ce, având
filozofi, nu avem [i o istorie a filozofiei
române[ti? Cauzele acestei st`ri de fapt
decurg unele din altele: "hegemonia culturii
generale" la noi împiedic` apari]ia unei pie]i
autentice a ideilor de specialitate; absen]a
acestui tip de pia]` blocheaz` simultan alte
dou` posibile deschideri: una care ar
identifica ([i sus]ine), spune autorul, gândirea
original` [i cealalt`, care ar formula un bine
comun. "Unde nu exist` o pia]` a ideilor,
nu putem vorbi nici de o realitate comun`"
(p. 9). Tot atunci, în 1996, el avansa
urm`toarea concluzie: "numeroasele
metehne ale 'românilor', mereu denun]ate,
niciodat` în]elese, sunt consecin]e nea[teptate
ale caren]elor rezultate din absen]a unui
‚dialog generalizat al ideilor' (p. 10). A[adar,
o chestiune aparent de strict` specialitate
(de ce nu avem o istorie a filosofiei române?)
devine hârtia de turnesol, revelatorul unei
st`ri de fapt mult mai complexe [i mai grave

}ARA NIM~NUI
ADRIANA BABE}I

nu doar a culturii române, ci a societ`]ii
noastre în genere.

CC
e s-a întâmplat îns` timp de
11 ani de când au fost for
mulate ideile de mai sus?
Nimic. Au f`cut ele obiectul

unei dezbateri autentice (specializate sau
publice)? Nu. Au condus la elaborarea unei
strategii culturale [i educa]ionale pe termen
lung pentru România? Nu. Au determinat
r`spunsuri concrete? Nu (poate cu excep]ia
apari]iei unei reviste, Idei în dialog, ceea
ce nu schimb` radical fondul problemei).
Nu a urmat nimic. Astfel încât, atunci când
în 2007 o discu]ie a autorului cu Gabriel
Liiceanu [i Andrei Ple[u repune pe tapet
aceea[i slab` receptare a venerabilului filosof
Mihai {ora [i, implicit, a aceleia[i disfunc]ii
din cultura noastr`, H.-R. Patapievici de-
cide s` revin` asupra temei. Teza articolului
din 1996 r`mâne în picioare, dar textul
propriu-zis e rescris integral, cu un sistem
de argumentare mult extins în afara
disciplinei filosofice [i cu o arm`tur` sporit`
de câteva texte convergente, redactate în
aceea[i perioad`. Astfel c`, în ansamblu,
construc]ia cap`t`, în cele nou` capitole [i
opt anexe ale sale, anvergur` [i prestan]`.

Între Situa]ia de fapt (cap. II) [i Un
model al culturii bine rânduite (cap. IX),
se deschid în carte peste 150 de pagini de
argumentare str`lucit`, de ra]ionament
condus impecabil. E drumul parcurs de la
o realitate dezam`gitoare, foarte "joas`",
la un proiect avântat cu for]a utopiei. Iat`
cum ar ar`ta prin ochii unui c`l`tor ideal
peisajul cultural românesc: "aici ideile nu
se dezbat, argumentele nu sunt ascultate,
obiec]iile sunt trecute cu vederea, teoriile
sunt luate în balon, iar sunetul calm al
discu]iei se aude numai când autorii au murit,
iar când numele lor a primit confirmarea
canonic` a Occidentului" (p.12). {i, ceva
mai încolo, în chip de concluzie, imaginea
"maionezei na]ionale, care nu se leag`": "La
noi, în spa]iul public, specializ`rile nu
comunic`, oamenii dintr-o disciplin` refuz`
s` discute, grup`rile intelectuale se detest`,
personalit`]ile se suspecteaz`, premiile sunt
gândite ca premii-contra (nu ca premii-
pentru). Lumea cultural` e sfâ[iat` între
provincii istorice, cartele de genera]ie,
partizani de ideologie, partizani de
chiverniseal`, ]u]eri de inim`, neo-oportuni[ti
[i paleo-oportuni[ti. Lichelismul de afirmare
se lupt` pe via]` [i pe moarte cu oportunismul
de lichidare [i ambele se aliaz` împotriva
noului care nu are girul coteriilor acceptate
“…‘. Iar peste tot acest peisaj de ruptur` [i
strânsur` troneaz` uria[, anacronic [i imbecil,
statul: ad`ugând tuturor acestor clivaje
mi[c`toare opozi]ia dintre cultura oficial`,
care are atributul de na]ional` [i restul
culturii, c`reia i se refuz`, al`turi de subven]ii,
dreptul la orice statut istoric" (p. 97).

Aceasta e poate cea mai virulent` [i
exasperat` pagin` a c`r]ii. În rest, întreaga
descriere a patologiei culturii noastre are
un timbru surdinizat, neinflamat, de o
luciditate amar`, înc`rcat` de pesimism [i
scepticism. Cu o singur` excep]ie: atunci
când propune României – ca pe o utopie,
îmi vine s` spun – modelul culturii bine
rânduite, modelul ro]ii. "În termenii
modelului spa]ial al ro]ii, o cultur` bine
rânduit` trebuie s` aib` [i c`p`]ân`, [i spi]e,
[i obezi. În c`p`]ân` se afl` întreb`rile care

ne privesc pe to]i. Prin spi]e se indivi-
dualizeaz` întreb`rile care deschid formele
specializate de cultur`. Acestea se realizeaz`
integral în obezile care bordeaz` cir-
cumferin]ele ro]ii, pe conturul c`reia va
aluneca de acum, lin, vehiculul umanit`]ii"
(p. 136). Tonul cap`t` atunci un patetism
nobil, plin de energie [i speran]`. De[i, doar
câteva rânduri mai încolo, cu aceea[i
luciditate cump`nit`, H.-R. Patapievici ne
atrage aten]ia asupra beneficiilor, dar mai
ales asupra riscurilor legate de locul culturii
generale într-o civiliza]ie care se vrea
armonic`. Solu]ia? Echilibrul: "O cultur`
bine rânduit` este o cultur` în care raportul
dintre cultura general` [i formele specializate
de cultur` este unul de adecvare reciproc`
[i de sprijinire mutual`" (p.140). Raportat`
la acest proiect, cultura noastr`, construit`
(ca majoritatea culturilor occidentale), pe
modelul sc`rii, adic` unul ierarhic, se afl`
în blocaj, departe de perfec]iune. "Ne-ar
trebui un loc geometric, comun între culturile
de specialitate care se afirm` azi cu vigoare
în România, capabil s` readuc` în cultura
public` ceea ce pentru corpul politic este
binele comun: realitatea unei culturi comune,
la care s` putem participa to]i – f`r` inhibi]ii,
f`r` concesii, f`r` discrimin`ri; cu afirmarea
standardelor de civilitate, bun-sim],
inteligen]` critic` [i obiectivitate" (p.141).
{i, într-o alternan]` a tonului, din nou patetic,
în formul`ri memorabile, pe care eu le-a[
transforma în afi[e [i le-a[ lipi pe ziduri:
"Cultura nu e obligatorie. Dar f`r` ea nu
po]i ar`ta nici ce e[ti, nici dac` e[ti, nici
cum e[ti. “…‘ Cultura nu este totul. Dar
face ca totul s` fie cu putin]`" (pp. 151-
152).

DD
ac` am tr`i într-o ]ar` nor
mal`, în urm`toarele luni
aceast` carte ar trebui s`
devin` prilej pentru o dubl`

dezbatere: una de specialitate, în forme
adecvate, [i alta public`, pe canalele me-
dia [i nu numai. Probabil c` exper]ii
diferitelor domenii vor avea de spus câte
ceva. Poate vor formula obiec]ii, întreb`ri,
poate vor avansa r`spunsuri. Istoricii, de
pild`, vor putea spune c` nimic nou sub
soare în cazul României, a[a cum apare ea
constituit` cultural, pentru c` un studiu
comparat cu situa]ia din ]`rile Europei
Centrale [i de Sud-Est ar developa lucruri
demne de luat în seam`. Ar fi multe de înv`]at
din ceea ce le e comun, dar [i diferit acestor
]`ri mici, cu istorii fracturate, amputate, tr`ite
spasmodic, cu frontierele mereu deplasate,
cu un scepticism teribil în fa]a t`v`lugului
marilor imperii. Toate au g`sit, începând
din veacul Luminilor, o solu]ie salvatoare
(între altele): acel ethos al înv`]`rii, acel
cult al culturii scrise, ca element de stabilitate
[i continuitate, ca marc` de prestigiu [i
demnitate, a[a cum îl definea Virgil
Nemoianu într-un excelent studiu. Un spa]iu
de securizare pe care urm`toarele secole
(cu tot cu deceniile de comunism) n-au reu[it
s`-l destrame. Nu poate fi îns` trecut cu
vederea [i ce anume a diferen]iat România
de toate aceste ]`ri în secolul XX, mai ales
sub aspectul leg`turilor sociale, al
emancip`rii individuale pe fondul unei
solidarit`]i civice. Cauzele sunt numeroase
[i adânci. Unele pot avea atingere direct`
chiar cu subiectul c`r]ii lui H.-R. Patapievici,
mai ales atunci când e vorba de o tradi]ie

a prezen]ei intelectualului (umanist sau nu)
în spa]iul public. Poate c` la cap`tul unei
asemenea compara]ii î[i va g`si o explica]ie
[i rolul supravalorizat [i supraînc`rcat al
scriitorului în aceste societ`]i, inclusiv în
cea româneasc`.

La rândul lor, litera]ii se vor sim]i, pe
de-o parte, flata]i ("Dac` vrei via]`, trebuie
s` te adresezi revistelor de cultur`. Ai zice
c` în România singurii oameni care [tiu s`
tr`iasc` intelectual cu pasiune sunt litera]ii,
oamenii de cultur` general`"); pe de alta,
vor avea la ce reflecta circumspect ("For-
mat` ca o cultur` de literatori, cultura gen-
eral` “din România în secolul al XIX-lea,
n.n.‘ avea limitele de orizont ale statuilor
clasice: frumuse]ea le întrecea adeseori
inteligen]a “…‘. Din motive care nu pot fi
enumerate aici, cultura român` a r`mas o
cultur` general`, o cultur` de litera]i, animat`
de o sensibilitate de literatori. S-a specializat,
a[a-zicând, în cultur` general`") (p. 96).

Oricâte întreb`ri, nedumeriri, reticen]e,
contest`ri ar putea stârni, ideile scoase la
atac în cartea lui H.-R. Patapievici trebuie
s` deblocheze o stare de fapt, pe care cartea
o semnaleaz` ca viciu de fond al culturii
noastre: absen]a dialogului, persisten]a acelui
non sequitur care înso]e[te ca un blestem
apari]ia unor idei novatoare. Cel mai mare
e[ec al acestui proiect oferit nou` cu atâta
acurate]e [i onestitate ar fi ca el s` nu fie
urmat de nimic. Dac` ar fi s` ne supunem
logicii autorului de pe parcursul întregii
argumenta]ii, s-ar prea putea s` se întâmple
a[a. Iar cartea s`-[i con]in` implicit [i
destinul. Totu[i, nu cred. Sunt sigur` c` Idei
& blocaje va na[te un schimb adev`rat de
idei, fie [i polemice [i c` va provoca
dezbaterea mult a[teptat`, tocmai pentru c`
o parte decisiv` a sistemului vie]ii noastre
publice – înv`]`mântul – e în cea mai acut`
criz` din ultima sut` de ani. Dac` nu se va
întâmpla astfel, m`car o parte din vin` va
fi [i a noastr`: pentru c` n-am avut [tiin]a
de a folosi ceea ce ni se oferea ca strategie
de urmat pas cu pas; pentru c` ne-a lipsit
abilitatea de a o transforma într-o tactic`;
pentru c` ne-au p`r`sit curajul [i for]a de a
porni o b`t`lie. Orice s-ar întâmpla, cartea
aceasta nu trebuie s` aib` destinul minunatei
fort`re]e din De[ertul t`tarilor, care se stinge
încet, înghi]it` de timp, a[teptând s-o asedieze
cineva.
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