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Abstract. We have initiated a series of interviews with representative
Romanian philosophers on a controversial issue – the identity – with the
hope that their views, expressed with professional and moral authority,
can be of real interest in this complex period of political, cultural and
institutional transformation. Our first special guest, Professor Mircea
Flonta, is a prominent specialist in the theory of knowledge and philosophy
of language, one of the most respected and appreciated teacher by his
former and current students.
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Lorena Pãvãlan Stuparu: O sã pornim de la o întrebare majorã ºi, în funcþie
de cum decurge discuþia, dacã e nevoie, o sã detaliem.

Mircea Flonta: Vã propun sã mã întrerupeþi în orice moment pentru a lãmuri
cât mai multe chestiuni, pentru a clarifica fiecare aspect. Cred cã e mai puþin
potrivit sã puneþi o întrebare ºi eu sã vorbesc un sfert de orã. Sã nu aveþi niciun
fel de reþinere sã mã întrerupeþi ºi sã întrebaþi, inclusiv sã exprimaþi rezerve sau
obiecþii faþã de ceea ce spun, pentru cã dumneavoastrã care luaþi acest interviu
puteþi exprima obiecþii sau rezerve care sã nu fie ale dumneavoastrã personale,
dar care circulã în literaturã ºi în mediul intelectual. Ãsta este lucrul cel mai inte-
resant. Mie mi se pare cã astfel de chestiuni cum sunt cele pe care le discutãm
preocupã pe toatã lumea, dar niciodatã nu se confruntã cei care au vederi dia-
mentral opuse. Ceea ce înseamnã cã noi avem o pãrere foarte proastã despre
capacitatea noastrã de a discuta civilizat când punctele de vedere sunt foarte
îndepãrtate. Nu credem pânã la urmã în raþiune, adicã presupunem cã suntem
centraþi afectiv pe anumite convingeri ireductibile ºi cã discuþia nu are niciun
rost.

L. P. S.: Adicã nu avem cultura dialogului.
M. F.: ªi atunci nu trebuie sã fie obiecþia sau rezerva dumneavoastrã, ci una

care circulã.
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L. P. S.: Nouã ne-a venit ideea acestui interviu cu ocazia acelei lansãri
recente de carte1 ºi a dezbaterii pe marginea acesteia, la care aþi luat parte.
Atunci aþi adus în discuþie un cuplu de concepte — acum sã ne corectaþi dacã nu
sunt concepte — a cãror valoare metodologicã nouã ni s-a pãrut greu de con-
testat, ºi anume: identitate etnicã – identitate civicã. Ne-am gândit sã pornim de
la acest aspect ºi, mai precis, pentru început, dacã aþi vrea sã ne spuneþi care
consideraþi dumneavoastrã cã este ponderea acestora: o datã la nivelul identi-
tãþii naþionale, deci cum se precizeazã, cum definim mai degrabã identitatea
naþionalã, care dintre ele are ponderea mai mare, conceptul de identitate etnicã
sau de identitate civicã? ªi apoi cum apare acest cuplu la nivelul noþiunii de
identitate europeanã ºi, finalmente, la acela de identitate individualã, care în
lumea postmodernã poate sã transceandã ºi identitatea naþionalã ºi identitatea
europeanã? Asta e ceva poate prea general. Eu nu mã refer la spaþiul noneuro-
pean, dar în ziua de azi sunt destui indivizi care îºi proiecteazã identitatea de
sine, identitatea personalã — ºi Eurobarometrele aratã asta — fãrã sã se recu-
noascã în vreun fel într-o identitate naþionalã ºi nici în identitatea europeanã, ci
în funcþie de un sistem de valori propriu.

Gabriela Tãnãsescu: ªi, dacã îmi permiteþi, v-aº întreba, nu neapãrat ca o
reformulare, dacã consideraþi cã existã o relaþie de complementaritate între cele
douã concepte. Mie cel puþin aºa mi s-a pãrut din luarea dumneavoastrã de cu-
vânt de atunci.

M. F.: Da. Eu aº vrea mai întâi sã fac o precizare. Subiectul pe care îl discu-
tãm este un subiect în care istoricii ºi politologii au o expertizã de specialitate.
Inclusiv, eventual, sociologii ºi antropologii. Adicã e domeniul lor de studiu ºi
poate sã fie ºi domeniul lor de cercetare. Ceea ce înseamnã, o datã, au o cunoaº-
tere a literaturii relevante pentru aceastã temã ºi, în al doilea rând, pot sã fie chiar
implicaþi ca cercetãtori într-o asemenea temã. Ei, eu nu am niciunul dintre atri-
butele astea. Faptul nu mã reþine sã rãspund la anumite întrebãri. Trebuie sã fie
însã clar cã eu am doar lecturi de amator în istorie ºi în celelalte domenii ºi cã
este vorba de reflexii personale, fãrã pretenþiile pe care le are unul care a cercetat
în mod sistematic problema.

L. P. S.: Dar reflexiile personale venind din perspectiva unui filosof care se
ocupã cu claritatea conceptelor...

G. T.: ªi cu rigurozitatea gândirii...
M. F.: Desigur, am douã, ca sã zic aºa, scuze pentru a vorbi despre asta. O

datã cã am un anumit antrenament al gândirii ºi, în al doilea rând, totuºi sunt un
om în vârstã ºi pot sã spun ceva ºi reflectând asupra unor experienþe pe care cei
din generaþiile mai tinere nu le au. Ei nu posedã acest background istoric pe care
îl am eu din experienþa propriei mele vieþi. Aºa cã trec la întrebare. Într-adevãr,
cred cã dacã e vorba de identitatea colectivã în lumea modernã, atunci existã
douã feluri de a simþi aceastã identitate ºi de a gândi aceastã identitate, ºi anume
identitatea etnicã ºi identitatea civicã. ªi într-un caz ºi în altul se poate vorbi des-
pre identitate. Adicã poþi sã spui în cazul identitãþii etnice, lucrul este evident ºi
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incontestabil. Dar eu cred cã poþi sã spui cã existã o identitate naþionalã în Sta-
tele Unite.

L. P. S.: Aº vrea sã fac o micã parantezã, mã scuzaþi. De ce este atât de evi-
dent cã identitatea etnicã trimite la identitate naþionalã?În cadrul unei naþiuni
sunt ºi grupuri etnice minoritare. Desigur, depinde de cum definiþi identitatea
naþionalã ºi ideea de naþiune.

M. F.: Dupã o concepþie rãspânditã, naþiunea este un grup etnic. Aceastã con-
cepþie a fost predominantã, pe de o parte, în ideologiile României moderne ºi în
modul cum a receptat masa aceste ideologii prin difuzarea lor obiºnuitã, adicã
prin mijloacele de comunicaþie, ºcoala îndeosebi. Eu cred cã mai cu seamã isto-
ria de ºcoalã pe care au fãcut-o într-o epocã, sã zicem aºa, a alfabetizãrii, majori-
tatea cetãþenilor unei þãri a avut un rol foarte mare în aceastã privinþã. Ei înþele-
geau aºa: identitatea noastrã este cã suntem români, dar faptul cã suntem români
nu înseamnã cã suntem cetãþenii unui stat numit România, ci înseamnã cã sun-
tem uniþi între noi prin limba, cultura ºi tradiþia româneascã. Cât de accentuat era
acest lucru pot sã vi-l spun referindu-mã la un anumit moment istoric. ªtiþi cã în
toamna lui 1940, înainte de Dictatul de la Viena, au fost niºte tratative la Turnu-
Severin între guvernul României ºi al Ungariei în legãturã cu revendicãrile Un-
gariei privitoare la Ardeal. Ei cereau tot Ardealul. Aceste tratative nu au dus la
niciun rezultat, dupã care a urmat aºa-numitul Dictat de la Viena, unde încã dele-
gaþia românã a crezut cã se duce la tratative. Erau mai mult de douãzeci de oa-
meni, printre ei istorici, antropologi, folcloriºti etc. care credeau cã se vor dis-
cuta lucrurile de fond, când de fapt acolo a fost prezentatã o hartã de cãtre mi-
niºtrii de externe ai Germaniei ºi Italiei, care arbitrau. Propunerea pãrþii române
la Turnu-Severin ºtiþi care a fost? Schimb de populaþie. Adicã toþi românii din
Ungaria sã vinã în România ºi toþi ungurii din România sã plece în Ungaria, iar
statul român sã cedeze Ungariei un teritoriu la graniþa de vest, corespunzãtor te-
ritoriului agricol pe care l-a pierdut populaþia maghiarã, sã zicem, la Târgu-
Mureº, în secuime ºi în diferite alte locuri. E, ce dovadã mai bunã vreþi cã naþiu-
nea era discutatã în termeni etnici? Acum, etnia nu e o chestiune care se poate
stabili strict obiectiv. E greu sã admiþi cã cineva e român dacã nu ºtie sã vor-
beascã limba românã. Totuºi, este o chestiune, cum sã spun eu, de decizie. În
Ardeal erau cazuri foarte numeroase în care copiii erau produsul unor cãsãtorii
mixte. Chiar dacã nu rãspundeau la întrebare, ei aveau totuºi conºtiinþa identi-
tãþii. Erau una sau alta. Mi se pare interesantã discuþia aceasta. Eu nu cred cã ar
fi spus cineva: eu sunt jumãtate român ºi jumãtate ungur. Dar haideþi sã nu vor-
bim doar de trecut. Nu declarã oare astãzi ungurii care au cetãþenia românã cã se
simt parte a naþiunii maghiare? În mentalitatea curentã la noi preponderenþa
înþelegerii etnice a naþiunii pare sã fie copleºitoare.

L. P. S.: Da, pentru cã identitatea e un concept foarte complex care, de fapt,
se construieºte din mai multe componente. M-am ºi gândit în perspectiva discu-
þiei noastre cã practic identitatea, în termenii aceºtia culturali, politici, despre
care vorbim noi, într-un fel, în anumite limite, încalcã principiul elementar al
identitãþii logice, pentru cã a nu este a în acelaºi timp ºi sub acelaºi raport. a se
compune din nu ºtiu câte elemente. Deci este un concept care, pe cât de banal
pare, pe atât este de complex. Îmi cer scuze cã am uzat din prima de invitaþia
dumneavoastrã de a vã întrerupe. Începuserãþi tocmai sã spuneþi ceva foarte in-
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teresant a propo de identitatea Statelor Unite. Tocmai spuneaþi cã dumneavoas-
trã consideraþi cã americanii au o identitate naþionalã.

M. F.: Revin. Aveam intenþia sã spun asta. Adicã cred cã se poate spune cã
cetãþenii Statelor Unite formeazã o naþiune. Cred cã se poate spune cã cetãþenii
Elveþiei formeazã o naþiune. Mulþi dintre cetãþenii acestor þãri gândesc ºi simt în
acest fel, altfel decât cetãþenii României sau Ungariei. E o chestiune delicatã în
prezent, dar cred cã pânã acum s-a putut spune ºi cã cetãþenii Belgiei formeazã
o naþiune. Deci nu mi se pare cã n-are sens sã vorbeºti chiar de identitate naþio-
nalã atunci când ai avut sau ai în vedere identitatea civicã. Conceptul constitu-
þional de identitate naþionalã este acesta. Cu alte cuvinte, fac parte din naþiune
cetãþenii unei þãri. Dacã cetãþenii Statelor Unite sau Elveþiei se simt membrii
uneia ºi aceleiaºi naþiuni, dincolo de deosebiri în ceea ce priveºte limba lor ma-
ternã ºi alte diferenþe culturale, înseamnã cã identitatea lor naþionalã este una ci-
vicã. Ei gândesc ºi simt altfel cu privire la identitate decât mulþi oameni din Ro-
mânia ºi din alte þãri din zonã.

L. P. S.: Deci cetãþenia naþionalã practic implicã identitatea naþionalã.
M. F.: Nu pentru toþi cei care au o anumitã cetãþenie, dar pentru mulþi dintre

aceºtia. Pot sã fie, de pildã, în Germania sau în Franþa, parte dintre cetãþeni ma-
homedani, ceea ce e important nu numai din punct de vedere strict confesional,
ci ca deosebire culturalã. Evident cã s-ar putea spune cã ponderea culturalã a
deosebirii între catolici ºi protestanþi este micã, ponderea culturalã a deosebirii
dintre ortodocºi, pe de o parte, catolici ºi protestanþi, pe de altã parte, este mai
mare, iar ponderea culturalã a deosebirii dintre creºtini ºi mahomedani este ºi
mai mare. Revenind, existã aceste douã moduri fundamental diferite de a con-
cepe ºi simþi identitatea. Dumneavoastrã m-aþi întrebat dacã sunt complemen-
tare. Existã mai multe folosiri ale acestui cuvânt. Cea mai rãspânditã este cã sunt
complementare cele ce se completeazã reciproc. Dar cuvântul acesta a fost
folosit de un fizician danez, Niels Bohr...

L. P. S.: ...ne amintim de la epistemologie...
M. F.: ... care a formulat ideea compementaritãþii, fundamentalã în interpreta-

rea mecanicii cuantice. Dupã Bohr douã aspecte sunt complementare dacã se
completeazã reciproc dar se ºi exclud reciproc. Cu alte cuvinte, în experimentele
mecanicii cuantice microobiectele apar ca entitãþi corpusculare ºi ca entitãþi on-
dulatorii. Dar niciodatã ...

G. T.: ...ºi una ºi cealaltã...
M. F.: ...ºi una ºi cealaltã... Iar Bohr a încercat, asta-i partea mai discutabilã

a filosofiei lui, a încercat sã generalizeze acest principiu al complementaritãþii.
A fãcut tot felul de reflecþii. De pildã, reflecþia cã, pe de o parte, analiza viului
ºi funcþionarea viului sunt complementare. Pentru cã dacã vrei sã analizezi struc-
tura chimicã a unei celule sau a celei mai mici unitãþi dintr-o celulã, atunci tre-
buie sã desfiinþezi viul. Abordarea funcþionalã a viului exclude însã abordarea
analiticã, ca abordare simultanã. Cele douã abordãri sunt complementare. Dar
Bohr a mers mai departe ºi a zis: compasiunea ºi dreptatea sunt complementare.
Cu alte cuvinte, sigur cã noi am vrea sã avem în relaþiile dintre oameni ºi drep-
tate, ºi compasiune. Numai cã se exclud reciproc pentru cã principiul dreptãþii
e sã-i tratezi pe toþi dupã aceeaºi mãsurã. Iar compasiunea cere sã îl favorizezi
pe cel slab. Ele intrã în coliziune. Bohr mai spunea cã trãirea unui sentiment sau
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prezenþa unui gând ºi analiza lui sunt complementare. Imediat ce analizezi un
sentiment nu mai ai sentimentul ºi aºa mai departe. Cel puþin în principiu, uneori
ºi în practicã, identitatea civicã ºi identitatea culturalã pot fi armonizate. Ele nu
se exclud, nu sunt complementare în sensul lui Bohr. Dacã concepi naþiunea din
punct de vedere civic, adicã admiþi cã fac parte din naþiune toþi cetãþenii statului
respectiv care recunosc, respectã Constituþia º.a.m.d., ºi nu numai cã o recunosc,
dar se simt ocrotiþi de ea ºi se identificã cu ea, ei nu o privesc ca pe ceva care le
e impus de sus, ci recunosc cã în reglementãrile ei se exprimã interesele lor vi-
tale. Toþi aceºti oameni îºi concep identitatea în felul ãsta, iar cealaltã identitate
este resimþitã ca o identitate culturalã...

L. P. S.: Subiectivã?
M. F.: Nu, subordonatã într-un fel primei ca un alt fel de identitate. Tot aºa

cum cineva poate sã creadã cã identitatea familiei e mai fundamentalã decât cea
a aparteneþei la un cerc de prieteni, cã identitatea cercului de prieteni e mai fun-
damentalã decât solidaritatea cu cei din acelaºi sat sau din acelaºi cartier. Cãci
existã ºi o asemenea identitate.

L. P. S.: Da, binenþeles, localã, mãruntã...
M. F.: ªi apropo, se spune cã oltenii sunt foarte solidari între ei ºi dacã mai

descoperã ºi cã eventual sunt din acelaºi sat º.a.m.d. atuncea se trateazã...
G. T.: E o chestiune de patriotism local...
M. F.: Da, da. E normal sã crezi cã eºti mai apropiat de cei care au o culturã

cât mai asemãnãtoare cu tine: limbã comunã, moºtenire culturalã, chiar ºi un
anumit dialect. Nu numai la noi. Mulþi bavarezi se simt, ºi astãzi, mult mai apro-
piaþi între ei decât de alþi germani. Ca sã nu mai vorbim de confesiuni religioase,
mai ales de secte religioase. Acest lucru este firesc ºi indubitabil. ªi eu nu vãd
nimic rãu în asta. Fac o parantezã. Colegul meu, Mircea Dumitru, mi-a spus cã
recent, în America, a fost într-un cerc la o discuþie informalã. Un foarte cunoscut
filosof american, Thomas Nagel, care are preocupãri de filosofie moralã, spunea
cã a devenit tot mai conºtient cã legãturile care-i leagã pe oameni în familie, în
cercul de prieteni, într-un anumit grup local, regional, într-un cerc cultural
º.a.m.d., sunt mai puternice decât celelalte chiar ºi la cei mai generoºi oameni ºi
cã nu poþi sã simþi acelaºi lucru pentru orice alt om oricâtã consideraþie ai avea
pentru calitatea lui de fiinþã umanã, disponibilitate, solidaritate º.a.m.d. Nu poþi
sã simþi acelaºi lucru ca pentru unul care este dintr-un cerc mai apropiat. E vorba
de niºte cercuri concentrice, ca sã spunem aºa.

L. P. S.: Deci proiectul kantian al societãþii civile universale rãmâne totuºi
în termenii unei utopii?

M. F.: Sigur cã deosebirile culturale sunt încã foarte mari. Unii oameni au în-
doieli cã deosebirile culturale se vor menþine într-o lume a globalizãrii. Eu cred
cã ar fi bine sã se menþinã. Cãci diversitatea culturalã este un lucru bun. A nu se
confunda cu multiculturalismul. Pentru cã pânã nu demult multiculturalismul
pãrea sã fie un concept adoptat ºi de politicienii din Vest. Astãzi asistãm la o con-
troversã acutã legatã de multiculturalism. Întrebarea pare sã fie: cât de departe
trebuie sã meargã statul în stimularea dezvoltãrii, în cadrul unei aceleiaºi þãri, a
unor forme de viaþã culturalã alternative? Multe din discuþiile astea sunt legate
de chestiuni cum ar fi construcþia unor minarete în oraºe din Elveþia sau Ger-
mania.
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L. P. S.: ...care nu au specificul acelui loc...
M. F.: Da, da, da. Pentru cã aici intervine urmãtoarea consideraþie care e con-

troversatã, în legãturã cu care oamenii în Vest se pot certa, ºi teoreticienii, ºi oa-
menii instruiþi. Se poate spune urmãtorul lucru: dacã vine cineva la noi în þarã,
cere cetãþenia noastrã ºi vrea sã trãiascã aicea, înseamnã cã el aderã la modul
nostru de viaþã, la cultura noastrã, e dornic ºi capabil sã se integreze. Dar dacã
cineva care respinge modul nostru de viaþã, cultura noastrã...

L. P. S.: Da, e o contradicþie asta. Am remarcat-o ºi eu...
M. F.: Pe când alþii, cum sã zic, liberali ultra, considerã, nu?, cã fiecare are

dreptul sã se stabileascã oriunde pe pãmântul ãsta ºi sã-ºi creeze acolo propriul
sãu habitat cultural, mai precis sã-l transplanteze pe cel al lumii din care provine.
Dar, revenind, ideea era aceea a modurilor diferite de a înþelege identitatea naþio-
nalã. Ori dacã ne uitãm la istoria României moderne, de când s-a vorbit de na-
þiunea românã — prima datã au vorbit, se pare, de ea cei din ªcoala Ardeleanã,
foarte clar de la începutul secolului al XIX-lea — vedem cã cvasitotalitatea celor
care au vorbit despre asta au considerat cã naþiunea este o entitate etnicã. Acest
lucru mi se pare foarte greu de contestat. Dumneavoastrã, ca cercetãtori, aþi pu-
tea sã urmãriþi tot felul de intervenþii pe aceastã temã, începând cu cele ale poli-
ticienilor, ale aºa-numiþilor oameni de culturã, ale intelectualilor, mergând pânã
la limbajul comun, ca sã vedeþi dacã aceastã ipotezã se verificã sau nu. Pentru
mulþi, sã zicem pentru un þãran român care a fãcut o ºcoalã generalã, ar fi foarte
surprinzãtor, cred eu, dacã i-ai spune cã din naþiunea românã fac parte toþi cetã-
þenii români. Unii dintre interlocutori ar spune probabil cã ungurii din secuime,
din Harghita ºi Covasna, nu se considerã membrii ai naþiunii române, dar ar fi de
dorit sã se simtã ºi asta ar fi un obiectiv al dezvoltãrii României. Alþii ar spune
cã ei nu sunt români, sunt unguri, nu? Chiar dacã nu o spun, aceºtia gândesc cã
ungurii sau membrii altor etnii, mai ales cele de culturi foarte diferite, locuiesc
doar aici. Cu adevãrat acasã sunt doar cei de etnie românã.

G. T.: Vorbind despre minoritãþile etnice dintr-un stat, am ajuns, iatã, la mi-
noritatea maghiarã din România. Credeþi cã în privinþa ei s-ar putea pune pro-
blema identitãþii ºi în termenii patriotismului constituþional, ca sã folosim expre-
sia lui Habermas? El se referea, desigur, la Europa Unitã ºi la relevanþa unei
societãþi postnaþionale. Consideraþi cã forma la care s-ar reduce tipul de rapor-
tare al celor aparþinând minoritãþilor etnice ar fi o formã de patriotism constitu-
þional?

L. P. S.: Adicã pentru a fi cetãþeni loiali, oneºti, ai þãrii respective...
G. T.: Adicã dacã ar trebui sã primeze acest tip de patriotism, în condiþiile

societãþii de azi ale României care face parte din Europa? Altfel spus, s-ar putea
vorbi adecvat de un sens funcþional al identitãþii? Pentru cã raportarea la Con-
stituþie s-ar limita la un sens funcþional al identitãþii ºi nu la unul cultural ºi
etnic.

M. F.: Dupã pãrerea mea, astãzi, într-o þarã ca România, ºi cazul nu este sin-
gular, se deschide o foarfecã foarte mare între normativ ºi situaþia realã. Evident
cã acest tip de patriotism ar fi de dorit pentru cel al cãrui fel de a fi ºi simþi este
în consens cu tendinþele actuale de evoluþie a civilizaþiei. Ar fi de dorit ca oame-
nii sã se perceapã atât ca membrii ai unei comunitãþi culturale, cât ºi ca cetãþeni
ai unui stat ºi sã aibã o relaþie de solidaritate, de apropiere, de comuniune legatã
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de faptul cã sunt cetãþeni ai unui stat. Aici e foarte clar cã între noi ºi Vest existã
mari discrepanþe. Vedeþi, a existat o duºmãnie adâncã între Franþa ºi Germania...
Odatã, când am fost la Paris, am vizitat lângã Domul invalizilor un uriaº muzeu
militar al Franþei. Câteva sute de metri sunt consacrate primului rãzboi mondial,
care s-a dus în tranºee, iar lupta s-a dus adesea cu baioneta... ºi este extraordinar
sã vezi ce acumulare de urã s-a creat. Ura care a fost legatã de cruzimea confrun-
tãrii. Dau doar douã elemente. Am citit ceva semnificativ în memoriile Simonei
de Beauvoir. Ea era nãscutã în 1905, deci era copil în timpul rãzboiului ºi poves-
teºte cum treceau convoaiele de prizonieri germani, iar o femeie i-a dat o bucatã
de pâine unui soldat german... ªi celelalte femei erau gata s-o linºeze pentru asta.
Iar Clemenceau, fost prim ministru al Franþei în ultima perioadã a rãzboiului, în
orice caz unul dintre artizanii pãcii de la Versailles, a lãsat prin testament sã fie
îngropat în picioare, cu faþa cãtre Germania...

L. P. S.: Ce semnificaþie are aceastã dorinþã? Cum poate fi ea decodificatã?
M. F.: Cã prima cauzã a þãrii, a Franþei este sã se pãzeascã de acest duºman...
L. P. S.: Adicã sã stea în picioare, „treaz“, ca sã apere ºi din mormânt

Franþa...
M. F.: Da, da. Bine spus, da, sã apere ºi din mormânt Franþa. ªtiþi cã francezii

între cele douã rãzboaie au construit o formidabilã linie de fortificaþii, linia Ma-
ginot. Eu îmi aduc aminte, când eram copil se vorbea despre asta. Te ºi miri cã
au pornit de la o reprezentare atât de idealizatã despre ceea ce se va întâmpla de
fapt... Linia Maginot fusese construitã pe coordonata Est-Vest, or nemþii au ata-
cat din Nord, încãlcând neutralitatea Belgiei. Dar de ce spun toate acestea? Pen-
tru cã e totuºi extraordinar sã vezi cã din sentimentul ãsta nu a mai rãmas practic
nimic în sentimentul cetãþeanului obiºnuit al Franþei ºi Germaniei de astãzi. E
foarte interesant cã pe vremea când era Kohl cancelar al Germaniei ºi Mitterand
preºedinte al Franþei, ei s-au întâlnit la Verdun (Verdun a fost centrul confruntãri-
lor în primul rãzboi mondial), pentru ca simbolic sã arate cã episodul ãsta este
închis. E un lung drum de parcurs, dar destul de lent, pentru a ajunge la o situaþie
asemãnãtoare în raportarea reciprocã între români ºi ungurii dinArdeal în primul
rând. V-o spune unul care e ardelean ºi ºtie istoria ºi din propria-i experienþã; ro-
mânii din Sud ºi Est sunt mai puþin sensibili la chestiunea asta... Ca ºi mulþi un-
guri din Ungaria, de altfel. E nevoie de mult timp. Dupã pãrerea mea, mentali-
tatea asta nu se poate schimba pur ºi simplu prin propagarea acestei idei: naþiu-
nea este formatã din toþi cetãþenii þãrii. Etnia, sigur, este o legãturã între oameni,
dar naþiunea poate fi o alta, mai cuprinzãtoare, bazatã pe un alt gen de apropiere
ºi consens. Ar fi de dorit sã existe ceea ce se numeºte patriotism constituþional.
Cu alte cuvinte, noi ne simþim bine în aceastã þarã, nu? ªi garanþia acestui bine
pe care îl simþim ºi vrem sã-l apãrãm este reglementatã în drepturi ºi datorii care
sunt fixate în legea fundamentalã ºi asta ne apropie pe toþi ºi ne face solidari;
dincolo de etnie, care înseamnã în primul rând limbã, tradiþie, culturã. Cred însã
cã prin simpla propagare a acestei aspiraþii generoase, vizionare, nu ajungem
prea departe... asta cere o schimbare fundamentalã a condiþiei de viaþã. Adicã, ca
sã ai o mentalitate cetãþeneascã trebuie sã trãieºti în primul rând ca un cetãþean.
În primul rând prin muncã proprie ºi prin rãspundere...

G. T.: Da... adicã un nivel de onorabilitate.
L. P. S.: ªi de conºtiinþã...
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M. F.: Adicã pe picioarele tale. Adicã sã trãieºti din muncã cinstitã în care in-
vesteºti un anumit grad de iniþiativã ºi atunci raportarea se schimbã foarte mult.
Cu alte cuvinte, mie mi se pare cã naþionalismul xenofob ºi sãrãcia pot sã fie
greu disociate. Bineînþeles cã trebuie sã tindem sã schimbãm mentalitatea oame-
nilor, dar pânã nu se va schimba condiþia lor fundamentalã de viaþã, nu vor avea
loc schimbãri spectaculoase. De aceea cauza modernizãrii României este vitalã
în privinþa asta. Pentru cã mã uit înapoi ºi mã întreb: care a fost cetãþeanul? Cetã-
þeanul este în general un proprietar de bunuri, de mijloace, de abilitãþi ºi compe-
tenþe, care are anumite libertãþi ºi drepturi garantate... ªi care este interesat în
pãstrarea lor... Ei, noi în general am avut puþini cetãþeni. Vedeþi? Conceptul ãsta
de cetãþean, citoyen al revoluþiei franceze, are mai bine de douã secole... Dar
aduceþi-vã aminte, în secolul al XIX-lea în România exista încã termenul de su-
pus. „Supus austriac“. Mulþi au rãmas supuºi ºi mai târziu.

G. T.: Expresia s-a transmis pânã acum... „eu nu sunt supus austriac, deci
nu poþi sã-mi ordoni sã fac orice“... Aºadar, ar trebui ca România sã atingã
standarde moderne, sã-ºi asume un model de civilizaþie occidentalã, astfel încât
sã poatã anihila, sau sã determine astfel, sã spunem, anihilarea conflictelor et-
nice ºi a revendicãrilor de aceastã facturã. Pentru cã, de pildã, conflictele între
Franþa ºi Germania au devenit acum sau cel puþin în documentele oficiale ale
Uniunii Europene sunt desemnate drept parte a moºtenirii comune. Istoria Euro-
pei este parte a moºtenirii comune. Conflictele sunt de domeniul trecutului pe
care ni-l asumãm ºi care reprezintã o componentã a identitãþii noastre comune
europene ...

M. F.: Un trecut din care învãþãm ce-a fost rãu ºi sã pãstrãm ce-a fost bine...
G. T.: Da, sigur...
M. F.: Ideea este urmãtoarea: în România a existat o foarte restrânsã clasã de

proprietari mici ºi mijlocii. Mica gospodãrie þãrãneascã tradiþionalã între cele
douã rãzboaie stãtea pe picioare slabe. Era o gospodãrie de subzistenþã. Produ-
cea puþin pentru piaþã. Era subminatã de datorii ºi de creºterea demograficã. Si-
gur cã o conºtiinþã cetãþeneascã a identitãþii e greu sã se dezvolte în condiþiile
astea. Tu ai o conºtiinþã etnicã a identitãþii tale, dincolo de legãtura culturalã,
care este puternicã, ºi de limbã, în mãsura în care strãinul este cotropitor, pradã,
jefuieºte. ªi asta a fost sigur un element al istoriei, al istoriei acestor locuri, cum
era de pildã dacã vin tãtarii, ºi aºa mai departe... în acest fel cei de aceeaºi etnie
se simþeau adesea ca într-o cetate asediatã, nu? Eu þin la metafora asta. Ne apã-
rãm de ceilalþi din afarã. Baza solidaritãþii este asta: pe de o parte cã avem o lim-
bã, avem o tradiþie comunã ºi avem, de asemenea, duºmani comuni. Dacã eºti
sãrac ºi prigonit ai deja niºte frustrãri. Pentru frustrãri cauþi vinovaþii. Sã ne gân-
dim la Eminescu. Naþionalismul xenofob a apãrut în aceste condiþii.

L. P. S.: Acum am vrea sã vã întrebãm ceva despre raportul dintre identitatea
europeanã ºi cetãþenia europeanã. Credeþi cã sunt niºte constructe artificiale?
Credeþi cã se poate vorbi cu sens despre un astfel de raport?... Bine, despre o
cetãþenie europeanã se vorbeºte în termeni pozitivi, potrivit Tratatului de la
Maastricht, dar în ce mãsurã sunt, ca sã zic aºa, organice aceste concepte? Si-
gur cã existã o identitate culturalã, independentã de construcþia politicã ºi sunt
bine cunoscute reperele culturale ale identitãþii europene: filosofia clasicã grea-
cã, dreptul roman, spiritualitaea creºtinã, arta renascentistã, revoluþia ºtiinþificã
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ºi culturalã liberalã a drepturilor omului ºi cetãþeanului începând cu epoca mo-
dernã... acum depinde la ce scenariu ºi la ce limbaj aderãm... Dar în legãturã
cu cetãþenia europeanã... rezervele faþã de cetãþenia europeanã, faþã de Tratat,
ale cetãþenilor din diferite þãri europene occidentale, exprimã faptul cã individul
nu se regãseºte în instituþiile europene, aºa cum spuneaþi cã se regãseºte ca cetã-
þean în instituþiile naþionale... în instituþiile statului. Prin urmare, cetãþenia euro-
peanã ar fi un fel de ficþiune, pânã la urmã? Chiar dacã, într-adevãr, te simþi
cetãþean european la nivelul... cum sã zic... deprinderilor imediate, adicã în ca-
litate de lucrãtor, mai curând tot la nivelul ãsta funcþional, cum spunea Ga-
briela. Sigur, proiectul, intenþia este sã te regãseºti ºi la nivelul drepturilor, la ni-
vel juridic: sã ai toate libertãþile ºi drepturile în Europa, ca ºi cum ai fi într-un
mare stat... nu se ºtie dacã va fi stat supranaþional... cum va fi comunitatea asta
europeanã lãrgitã... Nu rãmâne totuºi, deci asta era ideea mea, un concept arti-
ficial cetãþenia europeanã?

M. F.: Eu, în ceea ce priveºte aspectele juridice sunt cu totul ignorant ºi nu
pot sã spun nimic.

L. P. S.: Sã scriem ºi asta?
M. F.: Puteþi sã scrieþi, probabil e chiar bine, pentru cã unii or sã zicã: ce spu-

ne ãsta? De ce nu-ºi vede de ale lui?... Se zice cã un sculptor din antichitate,
Apelles se numea, a expus odatã o statuie care reprezenta un bãrbat în mãrime
naturalã, încãlþat cu sandale. Iar printre cei care se uitau la statuie ºi fãceau apre-
cieri era ºi un cizmar care a fãcut niºte observaþii în legãturã cu modul în care
erau redate la aceastã statuie realistã sandalele personajului. ªi sculptorul a as-
cultat cu multã atenþie. Încurajat, cizmarul a început sã se ridice mai sus ºi atunci
Apelles i-a spus: Cizmarule, nu mai sus de sandale!

G. T., L. P. S.: Ha-ha-ha!
M. F.: Ei, aºa s-ar putea spune în legãturã cu prezumtivele mele consideraþi

despre cetãþenia europeanã ºi altele de acest gen.
G. T.: Nu chiar, sunteþi o autoritate în materie de filosofie, de nuanþãri con-

ceptuale...
M. F.: Eu cred cã existã tensiuni inevitabile ºi or sã persiste... De ce? Uniunea

europeanã este în primul rând o entitate economicã ºi politicã. În primul rând, o
piaþã comunã, cu toate avantajele care decurg de aici. Pe de altã parte, este un fel
de conjugare a eforturilor pentru inovaþie tehnologicã, creºtere a productivitãþii,
þinând seama cã existã concurenþa în lume nu numai între þãri, ci între mari gru-
puri, nu?... Preocuparea în UE pentru scãderea puterii de concurenþã este foarte
accentuatã ºi se poate face mai mult decât face astãzi o þarã ca Germania, care
este cea mai puternicã din punct de vedere tehnologic.

G. T.: Locomotiva Uniunii Europene...
M. F.: Pe de altã parte, Uniunea Europeanã este, în perspectivã, un proiect de

integrare politicã crescândã: Parlament European, Comisie Europeanã, bineînþe-
les cã unii oameni politici se gândesc ºi la un guvern, nu?...

L. P. S.: Ministru de externe are...
M. F.: Aºa, da. Într-un fel, ne apropiem de realizarea a ceva care pãrea mai

demult sã fie o utopie. Eu îmi aduc aminte cã tatãl meu, care n-avea studii supe-
rioare, spunea: singura speranþã pentru pace sunt Statele Unite ale Europei. Este
extraordinar cã s-a ajuns la ceea ce acum 2-3 generaþii pãrea un vis. Pe de altã
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parte, în Uniunea Europeanã existã mari discrepanþe, foarte mari deosebiri legate
de dezvoltarea separatã de-a lungul secolelor, de tradiþii culturale foarte diferite.
Dupã pãrerea mea deosebirile sunt foarte importante, dar ele sunt graduale. Cu-
noaºteþi mai bine decât mine lucrarea acelui Huntington, Ciocnirea civilizaþiilor,
care desparte foarte net spaþiul catolic, protestant de cel ortodox. Eu cred cã asta
este o exagerare, dar distanþa culturalã nu trebuie subestimatã. Tradiþia culturalã
este profund influenþatã de religia popularã...

G. T.: ... Deºi în documentele oficiale ale Uniunii Europene nu apare nimic
în legãturã cu aspectul sã spunem spiritual, confesional al cetãþenilor europeni,
poate tocmai pentru a evita, eu ºtiu, exacerbarea unor sensibilitãþi...

M. F.: Pentru cã în principiu credinþa religioasã este o problemã particularã.
Un lucru care nu se înþelege... Mie mi s-a întâmplat în discuþii de felul ãsta, sã
fiu întrebat de cãtre spirite de elitã dacã cred sau nu cred în Dumnezeu... Acuma
în toamnã am avut o discuþie cu un ziarist de la Caþavencu...

G. T., L. P. S.: Ha-ha-ha...
M. F.: ªi la urmã mi-au pus aceeaºi întrebare... ªi am zis cã asta face parte

din tipul de întrebãri la care nu se rãspunde... Este ca ºi cum m-aþi întreba ce re-
laþii am cu soþia mea ºi aºa mai departe. Despre asta, dacã doresc, pot sã vã spun
ceva, dar dacã nu...

G. T.: Dar ar fi avut altã relevanþã dacã vã întreba ce confesiune aveþi, deci
nu dacã credeþi în Dumnezeu, ci care este apartenenþa dumneavoastrã reli-
gioasã?

M. F.: Fãrã îndoialã cã rãspunsul nu este nesemnificativ pentru a identifica
particularitãþi culturale. Dar nu întotdeauna. Trebuie sã judecãm de la caz la caz.
Frecventând mai multe licee dinArdeal eram împreunã, acum 60-70 de ani, orto-
docºi ºi greco-catolici. Nu observam diferenþe culturale legate de confesiune.

L. P. S.: Poþi sã crezi ºi fãrã sã ai o confesiune...
M. F.: Aºa... Buun... Poþi sã ai tot felul de credinþe, dar sã nu fii religios...
G. T.: Sau sã ai confesiune ºi sã nu fii religios... sau sã ai o credinþã mai mult

formalã...
M. F.: Ideea cã eºti religios — acuma intrãm într-o cu totul altã problemã —

are accepþiuni din cele mai diferite... Cuvântul „a crede“ poate sã fie folosit în
felul urmãtor: n-am temeiuri raþionale, dar ader la cutare ºi cutare idee... Asta e
o credinþã... Einstein vorbea despre religiozitatea cercetãrii ºi a cercetãtorului.
Zicea: credinþa cercetãtorului din ºtiinþa exactã e cã lumea este constituitã în aºa
fel încât poate fi descrisã de matematicã. Nu ai niciun fel de argumente, este o
credinþã. Trebuie sã crezi, înainte de-a face cercetare, ceva pe care cercetarea nu
poþi sã zici cã o confirmã ca atare. Se poate spune însã cã o asemenea credinþã
te conduce într-o direcþie bunã.

L. P. S.: Este o atitudine pragmatistã...
M. F.: Cu alte cuvinte, chiar ºi sisteme de credinþe instituþionalizate, dacã

sunt vãzute din perspectiva constituþionalã, sunt chestiuni particulare. Dacã sunt
vãzute din perspectiva identitãþii unei naþiuni sau a unei colectivitãþi, mai ales
premoderne, atunci încep sã fie mult mai importante... Gândiþi-vã la primii creº-
tini. Pânã la urmã, normativ cel puþin, era aºa: cã faptul cã eºti creºtin te leagã
mai mult de celãlalt creºtin, decât de un alt membru al familiei care nu e creºtin.
Asta era, nu? Cunoaºteþi Scrisorile lui Pavel. El întotdeauna începe cu „Fraþilor“.
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Adicã ãsta era sentimentul. O coeziune extraordinarã, bazatã pe credinþa comu-
nã. Care este astãzi abordarea europeanã? Ea ar putea fi caracterizatã astfel: noi
ne putem înþelege asupra dreptului, îndatoririlor fundamentale ºi asupra condi-
þiilor convieþuirii, asupra unei relaþii care presupune solidaritate, chiar dacã în
ceea ce priveºte confesiunile sau convingerile religioase particulare n-avem
nimic comun. Pentru cã e posibilã situaþia asta: nu am nicio confesiune, dar am
niºte convingeri religioase... Nu am convingeri religioase, sunt agnostic. Am con-
vingeri antireligioase, sunt ateu. Dar în calitate de cetãþean al unui stat sau al
Uniunii Europene mã pot simþi solidar sub multe aspecte cu oameni de care mã
despart multe sau totul din punct de vedere religios. Mie acest mod de a gândi ºi
a simþi îmi apare firesc.

G. T.: Dacã considerãm credinþa ºi apartenenþa religioasã ca pe o chestiune
de ordin strict personal atunci ne situãm, evident, într-o paradigmã a individua-
lismului, o paradigmã de sorginte modernã, liberalã, în care individul este pus
în termenii unei „view from nowhere“, pentru a folosi sugestiva expresie a lui
Nagel pe care l-ati menþionat anterior, sau în care, aºa cum apare în modelul re-
cent al lui Habermas, individul este definit în termenii civismului, ai constituþio-
nalismului, ai drepturilor determinate de calitatea lui de cetãþean. Este evident
cã actualmente o astfel de paradigmã este dominantã. V-aº întreba, de aceea,
cum vedeþi un asemenea model dominant, mult îndepãrtat de cel în care identi-
tatea are sens cultural ºi spiritual, pentru concepþia actualã a identitãþii euro-
pene. Ce mai reprezintã identitatea europeanã astãzi, dincolo de condiþia apar-
teneþei sau a identificãrii cu o comunitate geograficã care cautã o formulã efi-
cientã de funcþionare în configuraþia actualã de putere? În fond, modelul indi-
vidualismului civic, dar ºi cel al individualismului economic — fundamentat pe
valoarea avuþiei, a proprietãþii, a bunãstãrii ºi a poziþiei sociale —, este domi-
nant nu doar în occidentul european, ci ºi în Statele Unite, de fapt în ambele
Americi, în þãrile dezvoltate ºi în cele emergente. Ce rãmâne pentru a contura
identitatea europeanã?

M. F.: Cred cã este foarte important sã facem diferenþieri ºi delimitãri pentru
a reda cât de cât adecvat un punct de vedere. Când zic cã religia este o chestiune
privatã mã refer la punctul de vedere constituþional. Cu alte cuvinte, n-ai drepturi
în plus, n-ai datorii în plus în funcþie de faptul cã aparþii unei confesiuni sau
aparþii altei confesiuni. Sau în funcþie de faptul cã nu aparþii nici unei confesiuni.
Asta nu este un lucru foarte uºor. Dumneavoastrã spuneaþi cã ãsta este un lucru
foarte rãspândit ºi larg acceptat astãzi. Dar eu aº preciza: larg acceptat ºi rãs-
pândit în teoria politicã, juridicã ºi aºa mai departe. Pe când în mentalitatea pu-
blicã, totuºi, nu uºor de asimilat. Adicã sã fii într-adevãr în viaþa de fiecare zi li-
beral în sensul ãsta nu este uºor, pentru cã ceea ce spun eu nu intrã în contradicþie
cu faptul cã un om se simte mai apropiat de altul dacã e de aceeaºi confesiune,
se simte mai apropiat de altul dacã e creºtin ºi nu mahomedan sau budist, se
simte mai apropiat de altul dacã e credincios decât dacã este agnostic sau e ateu.
Eu nu contest asta. Nu numai cã nu contest, dar nu vreau sã minimalizez rolul
acestui element cultural. Dar când spun cã noi ne raportãm la drepturile ºi obli-
gaþiile cetãþeanului, atunci aceastã chestiune este privatã. Altfel rezultã diferen-
þieri care se transformã în privilegii ºi discriminãri. Nu? Sigur cã una este dife-
renþa când cã îl simþi pe altul mai aproape ºi îl tratezi sau te raportezi la el prin
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disponibilitatea ta mai mare de a-l ajuta, de a fi solidar cu el º.a.m.d., ºi alta este
discriminarea când crezi cã ãla nu trebuie sã aibã aceleaºi drepturi cu tine, cã
este unul de categorie inferioarã º.a.m.d. Evident cã tot aºa cum nu poþi sã tratezi
pe cei care nu sunt din familia ta sau nu sunt prietenii tãi apropiaþi aºa cum îi
tratezi pe cei din familia ta sau pe prietenii apropiaþi, tot aºa e ºi cu toate aceste
identitãþi. Pe de o parte, eu zic cã religia, din punct de vedere al identitãþii cultu-
rale, este foarte importantã. ªi religia, ºi confesiunea. Ele pot reprezenta com-
ponente importante ale identitãþii culturale a grupurilor, sunt constitutive pentru
o tradiþie culturalã. Mã gândesc la un om care pleacã din mediul cultural româ-
nesc, din tradiþia româneascã ºi se duce sã munceascã într-o þarã din Vest. Dacã
ai sta sã discuþi cu el, sã vorbeascã foarte sincer despre cum se simte acolo, el ar
trebui sã spunã lucruri foarte diferite. Din anumite puncte de vedere mã simt
foarte bine, din altele mai puþin bine. Faptul cã pentru cei mai mulþi oameni, care
sunt oameni foarte sãraci, aspectul financiar ºi material este copleºitor prepon-
derent face ca ei sã spunã cã e foarte bine. Asta nu înseamnã cã din punct de ve-
dere cultural, cei mai mulþi sã nu se simtã, sub anumite aspecte, strãini. Este ine-
vitabil sã fie aºa. Este o tradiþie de viaþã foarte diferitã de a lumii din care vin.
Anumiþi oameni tineri, mai ales dacã au un anumit tip de înclinaþii, pot destul de
repede sã se simtã ca acasã. Da, dar cei mai mulþi nu, nu se simt ca acasã ºi sigur
cã dacã revin în þarã º.a.m.d. zic cã le-au lipsit foarte mult obiceiurile ºi sãrbãto-
rile de acasã, prietenii, un anumit gen de discuþii, cum zic doamnele din Ardeal,
treci pe la mine sã povestim puþin, nu? Într-o lume în curs de globalizare apar
multe tensiuni legate de circulaþia persoanelor care implicã contactul ºi confrun-
tarea unor tradiþii culturale greu de armonizat. Dar într-o viziune normativã ele
ar putea sã se armonizeze. Cu alte cuvinte, sã ai relaþii de convieþuire bunã cu
oameni cu care n-ai legãturi aºa de strânse. Comparaþia pe care am folosit-o eu
în legãturã cu diferitele identitãþi este ceva de tipul acesta: cele mai puternice
forþe de atracþie sunt în interiorul atomului, dupã aceea între atom ºi molecule
sunt mai slabe, iar între formaþiuni mai mari ele sunt ºi mai slabe. ªi între corpuri
existã forþe de atracþie º.a.m.d., dar comparaþi gravitaþia cu forþele care constituie
coeziunea nucleului sau a atomului. De ce se numeºte fizica atomului fizica
energiilor înalte? Pentru cã ai nevoie de energii înalte ca sã desfaci atomul. Pânã
la un moment dat, cã am crezut în mod justificat cã atomul este ceva indivizibil,
indestructibil ºi simplu. Pentru cã n-aveam posibilitatea sã pãtrundem acolo.
Existã o oarecare analogie. Diferitele loialitãþi nu sunt în principiu incompati-
bile, dar noi suntem încãrcaþi de un trecut, de discriminãri sociale, naþionale, ra-
siale º.a.m.d., care i-au dus pe oameni la ideea cã, dupã cum existã o luptã pentru
existenþã în lumea vie, cea despre care vorbea Darwin, ar fi inevitabil sã existe
una între etnii, între culturi, între mari confesiuni º.a.m.d. Iar cei mai puternici
supravieþuiesc ºi se rãspândesc, ca ºi în lumea vieþuitoarelor. Acest mod de a
vedea lucrurile ne era inoculat când eram copil, înaintea celui de-al doilea rãzboi
mondial, pe toate cãile propagandei oficiale. ªi nu numai în România. Ãsta e
sensul versului ãluia pe care l-am citat eu, de asta îmi aduce aminte: „În cartea
omenirii scrie cã þãri ºi neamuri vor pieri ...“, adicã unii dispar, alþii înving, asta-i
logica, nu? Cum se zice: lupta tuturor împotriva tuturor. Mai vreau sã fac o ob-
servaþie. Þãrile apusene sunt mult mai înaintate în desprinderea de mentalitatea
tribalã. ªtiþi ce înþeleg eu prin mentalitate tribalã? Ceva foarte simplu, spre deo-

16 MIRCEA FLONTA 12



sebire de un antropolog care are o viziune foarte complexã ºi articulatã: ima-
ginea strãinului. Strãinul este a priori suspect. Noi suntem mai tribali. În general
omul de la noi, omul mai puþin educat, priveºte cu suspiciune un strãin ºi existã
prezumþia de vinovãþie. Adicã se gândeºte tot timpul: ah, pe ãsta nu-l cunosc, da
ãsta mi-ar putea face rãu, m-ar putea înºela, m-ar putea pãcãli, m-ar putea atrage
într-o cursã º.a.m.d. Acesta este bunãoarã modul în care cei mai mulþi dintre noi
îi privesc pe þigani. Ceea ce face ºi mai grea integrarea celor care vor sã se inte-
greze într-un alt mod de viaþã decât cel tradiþional al comunitãþii din care provin.

L. P. S.: ... pânã la urmã strãinul ajunge sã fie desemnat nu numai în sens
etnic, ci mai curând ca cineva care nu face parte din comunitate, din cercul de
prieteni...

M. F.: Da, ºi încã lucrurile s-au schimbat mult, dar gândiþi-vã în perioada mai
îndepãrtatã, când eram eu copil, într-un sat de munte. Oamenii strãini erau acolo
mãsura neîncrederii. Nimeni nu s-a eliberat complet de aceastã stare de spirit. Eu
am stat destul de mult, în diferite perioade, în Germania. Eu ºtiu cã în Germania,
nu în mediul universitar sau, mã rog, în alte medii de oameni instruiþi, ci în me-
diul obiºnuit, imediat dupã modul în care vorbeºti germana sau dacã existã alte
indicaþii cã nu eºti de-al lor, constaþi o schimbare la nivelul percepþiei ºi compor-
tãrii. Uneori este inconºtientã reacþia ºi poate unii n-ar vrea sã se vadã, dar se
vede. Ceea ce vroiam sã spun e urmãtorul lucru: oamenii pot sã aibã teoretic
convingeri foarte liberale, sã fie ostili oricãrei forme de discriminare ºi sã rã-
mânã, totuºi, prizonierii unor reflexe... Iar cineva poate sã spunã urmãtorul lu-
cru: pãi dumneata eºti împotriva discriminãrii romilor, sã zicem, a þiganilor, cum
vreþi sã zicem. Dar þi-ar plãcea sã ai un vecin þigan, þi-ar plãcea sã stai în aceeaºi
casã cu un þigan º.a.m.d.? Pãi, eu nu cred cã asta e o replicã, pentru cã mie nu
mi-ar plãcea nici sã stau în aceeaºi casã ºi nici sã fiu vecin cu un om care nu se
spalã, care are purtãri foarte proaste, indiferent de rasa lui. Sigur, probabilitatea
de a gãsi mai mulþi din ãºtia în rândul þiganilor este mare, iar cine nu recunoaºte
asta este un ipocrit ºi nu meritã sã discuþi cu el, nu? Dar asta nu înseamnã cã sunt
de pãrere cã trebuie sã contribuim prin modul cum ne purtãm cu þiganii în aºa
fel încât sã împiedicãm în mod sistematic integrarea lor. Cu alte cuvinte, sã spui
a priori: nu te angajez pentru cã eºti þigan, chiar dacã nu-i spui în faþã chestiunea
asta, dar ãsta este gândul. ªi sã zici din capul locului: pãi dacã este þigan, te furã,
nu? Pentru cã asta înseamnã cã nu-i dai posibilitatea nici unuia sã evadeze din
ghetou. Identitatea europeanã înseamnã cã, în mãsura în care existã un spaþiu
economic comun, de circulaþie a forþei de muncã, de circulaþie a oamenilor, de
contacte tot mai intense, se stabileºte ºi o anumitã apropiere, solidaritate, pe care
n-o ai cu alþii, din afara acestui spaþiu. Plus cã culturile sunt, totuºi, mai apro-
piate, adicã deosebiri culturale între lumea catolic-protestantã ºi lumea ortodoxã
— legate ºi de un trecut de izolare reciprocã, dar nu numai de izolare reciprocã,
ci ºi de duºmãnie reciprocã — existã, pot sã fie în anumite privinþe mari, dar sunt
incomparabil mai mici decât cele pe care le ai cu lumea chinezã, japonezã etc.
Sã ne gândim la trecutul României. Sigur cã românii nu s-au simþit bine în Ar-
dealul Austro-Ungariei pentru cã erau discriminaþi. Nu s-au simþit foarte bine
nici în Bucovina austriacã — unde nu era administraþia de la Pesta, ci cea de la
Viena — pentru cã au fost ºi aici discriminaþi într-o anumitã mãsurã. Nu mai
vorbim de cei din Basarabia, dar când s-au reunit în 1918 se simþeau destul de
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strãini unii de alþii, adicã în ceea ce priveºte modul de viaþã, tradiþia. Eu îmi aduc
aminte în anii copilãriei mele, un regãþean era aproape ca un marþian acolo... în
Ardealul de Nord, un om de pe o altã planetã, aºa, foarte diferit ca mentalitate,
ca mod de viaþã º.a.m.d. ªi asta dupã aproape un secol de propagandã naþionalã
a cãrturarilor din toate provinciile. Dar totuºi distanþa era foarte mare... Dacã au
trecut vreo douãzeci de ani, lucrurile deja s-au schimbat puþin din punctul ãsta
de vedere. Binenþeles dupã rãzboi s-au schimbat ºi mai mult ºi datoritã circu-
laþiei tot mai intense ºi a amestecului de populaþie. În Germania, de pildã — fac
o parantezã —, landurile vorbesc despre o realitate istoricã: au fost separate sute
de ani ºi aveau deosebiri culturale foarte mari. Astãzi s-au ºters în mare mãsurã
datoritã mobilitãþii din societatea modernã, foarte puþini sunt agricultori sau oa-
meni care sunt legaþi pe viaþã de un anumit domiciliu. Fiecare merge unde gã-
seºte slujba cea mai bunã. Ei bine, în condiþiile astea ºi în Europa se creeazã în-
cetul cu încetul sentimentul ãsta: el este vecinul meu cu care sunt în bune relaþii.
Cunoaºteþi asta de la þarã unde unii se bucurã cã au niºte vecini buni, alþii dim-
potrivã se plâng cã nu-i au.

L. P. S.: Acum aº vrea sã reveniþi puþin la problema identitãþii naþionale, mai
precis — o sã formulez aºa întrebarea, mai eliptic — a identitãþii româneºti. Tot
la lansarea de carte despre care am amintit, dumnenavoastrã aþi evocat foarte
pitoresc Imnul strãjerilor ºi în momentul acela eu m-am gândit la jurãmântul
pionieresc pe care l-am depus noi. Deci în imnul acela al strãjerilor era foarte
evidentã componenta etnicã a identitãþii, dar la noi jurãmântul pionieresc suna
aºa: „Voi învãþa ºi voi munci pentru a deveni fiu de nãdejde al patriei mele, Re-
publica Socialistã România. Voi fi credincios poporului ºi Partidului Comunist
Român. Voi respecta neabãtut îndatoririle pioniereºti...“. Aici deja, la „voi res-
pecta neabãtut îndatoririle pionireºti“, mi se pare o glisare, chiar dacã poate un
pic ipocritã în sistem, spre componenta civicã. Pentru cã îndatoririle pioniereºti
erau, ca sã zic aºa, decalogul — sã nu faci rãu, sã respecþi toate poruncile — ºi
erau îndatoririle civice. Eu nu ºtiu, nu realizeze în ce mãsurã m-am identificat
atunci cu ele. Cred cã m-am identificat atunci pentru cã toþi ne doream sã fim
pionieri ºi dacã nu eram fãcuþi în prima grupã era grav, însemna cã nu învãþãm
bine, ºi într-un fel era un sentiment de apartenenþã la o comunitate. Era, eu
ºtiu?, un cadru mai larg în care ne puteam configura personalitatea. Treptat, mã
rog, pe mãsurã ce ne-am maturizat ºi am vãzut cã e vorba de demagogie, în fine,
atitudinea asta a pãlit, s-a ofilit. Vreau sã vã întreb: generaþia dumneavostrã s-
a identificat cu momentul acela, mã rog, care nu ºtiu dacã era ideologic la vâr-
sta fragedã la care se cânta Imnul strãjerilor? Erau sentimente sincere sau era
ºi o reacþie criticã internã faþã de el?

M. F.: Cred cã practic la toþi copiii, dacã nu cumva venea ceva din familie,
din casã, era o adeziune sincerã. Tot atât de sincerã ºi de deplinã pe cât era res-
pingerea la copiii de alte etnii. În general ideologia asta naþionalistã era foarte
contagioasã ºi apãrea foarte atrãgãtoare pentru cã exista imaginea duºmanului.
Adicã zici: dacã noi nu suntem solidari atuncea suntem victime. Dacã vã uitaþi
la capetele cele mai instruite din România epocii veþi constata cã o mentalitate
pe deplin liberalã în sensul de astãzi, n-avea aproape nimeni. Iar cei care, mã rog,
susþineau idei de felul celor pe care le susþinea Eugen Lovinescu e evident cã
erau priviþi ca unii care nu sunt buni români. Ideea asta, a fi bun român, implica
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urmãtorul lucru: noi avem o cauzã ºi alþii au o cauzã opusã cauzei noastre, nu?
Cauza noastrã e unitatea tuturor românilor într-un stat, iar alþii revendicã pãrþi
din þarã. Aceºtia sunt strãinii.

L. P. S.: Deci identitatea naþionalã era ceea ce se opune alteritãþii, ãºtia erau
termenii în epocã...

M. F.: Da, apãrea foarte convingãtoare pentru cã exista o istorie naþionalistã
care era bazatã în general pe invocarea tuturor faptelor care aratã în ce mãsurã
populaþiile româneºti au fost discriminate pe temeiul etniei. Dupã aia a venit pro-
paganda comunistã care a arãtat în ce mãsurã mulþi au fost discriminaþi social.
Când eram copil istoria naþionalistã domina nu numai în ºcoalã, în discursul pu-
blic, în presã, dar chiar în discuþiile din familie. Sentimentul ce se transmitea era
cã noi toþi românii suntem rude apropiate, de sânge, se folosea ºi expresia asta...
Sigur cã aceastã mult invocatã solidaritate se vedea puþin în viaþa de fiecare zi.
Acum vreo douã duminici am privit la discuþia Liiceanu–Pleºu de duminicã
seara ºi tema, mi se pare, era urã–rãzbunare. La un moment dat cred cã domnul
Pleºu a evocat ce le povestea odatã Alexandru Paleogolu. Vorbea de începutul
anului ’40, cred, ºi zicea: pe vremea aia eram la moºie ºi dimineaþa dupã ce mã
sculam fãceam o partidã de cãlãrie ºi apoi reveneam acasã ºi beam o ºampanie
rece. Dar îmi spuneam: domnule, e prea bine, n-o sã dureze. Eu am regretat cã
nu s-a fãcut totuºi o remarcã acolo: aºa de bine pentru cine? Pentru cine? În
1940, pentru marea majoritate a românilor nu era prea bine ca sã zici... bate în
lemn, ºtiþi?

L. P. S.: Îmi amintesc cã în alt context domnul Liiceanu, domnul Pleºu sau
altcineva, au povestit cã Alexandru Paleogolu a continuat ºi anume cã în mo-
mentul în care a fost arestat, evocând episodul acesta, a adãugat: ºi mi s-a pãrut
firesc sã ºi plãtesc pentru binele de atunci ºi nu m-am opus arestãrii, mi s-a pã-
rut un act de justiþie. Cam aºa îmi aduc eu aminte.

M. F.: Voiam sã vã spun cã sentimentul solidaritãþii etnice pare sã fi fost so-
cotit totdeauna drept ceva la care poþi sã faci apel cu mare rãsunet, cu mare suc-
ces, cu mare aderenþã. Îmi amintesc cum încercau autoritãþile în perioada des-
prinderii de sub tutela Uniunii Sovietice din anii ’60 sã câºtige popularitate pen-
tru regim aruncând toatã vina relelor dinainte asupra ruºilor. În anii când eraþi
dumneavoastrã studente ºi, mai târziu, în anumite cercuri se lãsa sã se înþeleagã:
pãi oamenii sunt nemulþumiþi cã stau la cozi, cã e frig în locuinþe, cã nu existã
curent electric. Dar ei nu-ºi dau seama cã, dacã nu ne plãtim datoriile, dacã nu
rezistãm în situaþia asta abia aºteaptã alþii, lacomi, sã punã stãpânire pe noi
º.a.m.d. ªi autoritãþile de atunci ºtiau foarte bine cã naþionalismul este ceva
foarte popular, cã e o coardã sensibilã legatã de istorie. În anii ’40 eu m-am
refugiat din Ardealul de Nord dupã intrarea trupelor ungare. Tatãl meu a plecat
mai devreme dar a venit dupã noi înainte de Crãciunul din ’40. Am stat pe dealul
Feleacului mai multe ore înainte de a trece graniþa într-o atmosferã foarte ostilã,
aºa. Era ºi foarte frig, un început de iarnã timpuriu. ªtiu cã mi-au îngheþat picioa-
rele ºi apoi ani de zile în tinereþe, când se schimba vremea, aveam mâncãrimi.
Dincolo, dupã ce am trecut în cele din urmã graniþa, erau niºte gherete ºi acolo
ne aºteptau tineri, presupun cã prolegionari. ªtiþi cum te primeau? Ca ºi cum am
fi fost rudele lor. Pentru cã ziceau: ãºtia sunt de-ai noºtri. Eu am simþit-o atunci,
o impresie foarte puternicã ºi asta am citat-o uneori ºi în public când am spus:
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au fost atraºi de legionari tinerii idealiºti. Nu trebuie sã pierdem din vedere lucru
ãsta. Idealiºti în sensul slujirii dezinteresate a unei credinþe, a naþionalismului.
Eu m-am distanþat cu trecerea timpului de acestã credinþã în ceea ce are ea exclu-
sivist. Ceea ce nu mã împiedicã sã înþeleg cã la ea puteau adera, într-un anumit
context, ºi oameni dintre cei mai bine intenþionaþi.

L. P. S.: Exact, dimensiunea asta a justiþiei istorice, a solidaritãþii cu cel
oropsit... mai ales dacã etnia s-a definit ºi prin faptul cã noi am fost asupriþi de
strãini, este firesc ca un tânãr sã fie sensibil la asta...

M. F.: Nu-l aprob pe Eminescu în scrierile sale naþionaliste, nu-l aprob nici
pe Iorga sau pe alþii. Dar pânã la urmã trebuie sã încerci sã înþelegi, adicã sã te
întrebi: este vorba doar de îngustime de minte, de rãutate? Chiar dacã situaþiile
sunt diferite. Despre Eminescu se poate spune, în anumite manifestãri ale lui, cã
e un xenofob, despre Iorga mai greu. Toate astea totuºi trebuie înþelese în context
ºi eu, când am vorbit cu ocazia întâlnirii cu istoricii, la asta mã refeream. La
valorile liberale, trebuie sã vã spun, ader în mod sincer ºi nu de circumstanþã, de
aia exprim lucrurile aºa de natural, nu am autocenzurã... e ceva organic în felul
meu de a gândi.

L. P. S.: Tocmai din convingere liberalã redaþi, judecaþi cu dreptate ºi partea
cealaltã care nu e liberalã...

M. F.: Dar vroiam sã zic: e foarte uºor sã judeci situaþiile trecute din punctul
de vedere al valorilor europene de astãzi. Dar mult mai greu e, ca istoric, sã în-
þelegi, sã explici. ªi ãsta a fost apelul meu. Eu am zis la un moment dat: ar fi tre-
buit sã fie invitaþi istorici care au opþiuni fundamental diferite, adicã cei naþio-
naliºti într-un sens mai mult sau mai puþin tradiþional. Atunci ar fi fost discuþia
mai interesantã. Eu, cel puþin, mi-am zis sã contribui s-o fac puþin mai vie, nu?,
sã avem controverse. Se spune într-un text din cartea discutatã cã programul din
’48 a fost civic, social, în Muntenia, în Þara Româneascã, dar a fost etnic, naþio-
nalist în Ardeal. Pãi da, putea sã fie altfel? Aici în Þara Româneascã exista doar
problema socialã, acolo era nu numai problema socialã, ci ºi cea naþionalã, dar
se suprapuneau, cã românul era de obicei þãran ºi cioban, nu?, ºi vroia drepturi.
Lucrurile astea trebuie sã fie înþelese. Sã zici: ah, n-au gândit bine ãia de-atun-
cea. Asta-i foarte comod. Nu li se putea cere cãrturarilor români ardeleni sã nu
fie naþionaliºti atunci. Naþionalismul lor era, în primul rând, o reacþie.

L. P. S.: Acum, în lumea de azi, cam cum vedeþi dumneavoastrã identitatea
româneascã? O mai avem... mai putem vorbi despre ea?

G. T.: A cãzut sau nu patriotismul naþional în desuetudine?
M.F.: Eu cred pur ºi simplu cã aici este vorba de urmãtorul lucru: patriotis-

mul pare sã poatã fi înþeles de mulþi numai într-un fel, adicã în sensul cã dacã
suntem patrioþi trebuie sã ne identificãm noi românii, n-ar mai trebui sã ne cer-
tãm între noi, cum se zice, ºi în acelaºi timp sã pãstrãm distanþa faþã de alþii. Eu
cred cã nu numai patriotismul, dar ºi naþiunea... ºi îmi permit sã spun chiar asta:
patriotismul ca ataºament, e un lucru absolut normal, nu?, adicã evident cã tre-
buie sã cultivi ceea ce crezi cã este pozitiv în tradiþie. ªi cum aratã posibilitatea
ca o þarã sã meargã înainte dacã oamenii care trãiesc în ea au cu toþii doar sen-
timentul ruºinii pentru trecut? Pentru cã trecutul este ºi amestecat, ºtii? Ce vreau
sã spun? Se poate spune urmãtorul lucru: a existat o perioadã de când s-a instalat
statul naþional legionar, din septembrie 1940 pânã la 23 august 1944, cu nuanþe
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diferite, perioadã de discriminare ºi de persecuþie antisemitã. Nu vorbesc de ceea
ce s-a întâmplat în Transnistria, în alte teritorii, ci de ceea ce s-a întâmplat în Ro-
mânia. Ei, cum s-au comportat cei care au trãit în acea perioadã? Unii au susþinut
autoritãþile, alþii au fost relativ indiferenþi, alþii au fost împotrivã, alþii mai mult
au riscat apãrându-i pe cei persecutaþi. Acuma o sã se spunã: Ah, da, dar ultimii
au fost mai puþini. Au fost de toate felurile. Ne-ar plãcea, desigur, sã fi fost mai
mulþi din cei pe care suntem îndreptãþiþi sã-i admirãm. În toamna anului 1940,
când unii reprezentanþi ai acelor autoritãþi maghiare s-au dedat la cruzimi împo-
triva populaþiei româneºti, o cunoºtinþã a mamei mele i-a spus: „Pânã acum am
fost mândrã cã sunt unguroaicã, acum mi-e ruºine“. Iatã ceva de admirat.

G.T.: Vã mulþumim pentru onoarea pe care ne-aþi fãcut-o de a ne prezenta
punctul dumneavostrã de vedere, aº zice liberal, dar de o largã respiraþie inte-
lectualã ºi, dacã-mi permiteþi, aº adãuga ºi, într-o oarecare mãsurã, comuni-
tarist, acela care susþine valorile comunitãþii, ale tradiþiei... dar cele care se ar-
monizeazã cu valorile fundamentale de tip liberal.

M. F.: Acum încã un comentariu. Ataºamentul faþã de identitatea naþionalã ºi
faþã de identitatea civicã a fost ºi este sprijinit pe doctrine. Doctrinele scot în
prim-plan un anumit aspect. Modul meu de a judeca este urmãtorul: cred cã
aceste ataºamente, aceste fidelitãþi pot fi armonizate ºi o lume mai bunã ar fi o
lume în care am reuºi sã le armonizãm. Dar venim dintr-o lume în care au existat
obstacole foarte mari în calea armonizãrii lor, cu alte cuvinte în care a existat o
tradiþie a excluderii lor reciproce. Citiþi cum au fost prezentate, pentru generaþii
la rând, rãzboaiele cu turcii ale domnitorilor români ca rãzboaie cu necredin-
cioºii. În ’41, când s-a intrat în rãzboi împotriva Uniunii Sovietice, s-a cultivat
ideea cã rãzboiul este sfânt. Acum cred cã numai unele cãrþi de istorie mai po-
menesc de asta. Dar pe atunci, eu îmi amintesc, omului i se spunea: dacã eºti
creºtin, eºti dator sã lupþi pentru eradicarea unui sistem care se bazeazã pe
ateism. Sigur, ateismul nu trebuie sã fie sistem de stat, dupã cum nici statul nu
trebuie sã fie un stat religios. Dar, pe de altã parte, ateismul este doar o convin-
gere, dupã pãrerea mea, din punct de vedere intelectual discutabilã, din punct de
vedere epistemologic, greºitã. Nu vãd însã de ce am dramatiza deosebirile aces-
tea între oameni instruiþi, care gândesc cu mintea lor, nu? Darwin a devenit ag-
nostic, soþia lui era profund religioasã. Într-un fel soþia lui a suferit toatã viaþa.
ªi, totuºi, a fost o cãsãtorie foarte fericitã, dar asta aratã calitatea oamenilor. Asta
este ceea ce am avut eu în vedere când am spus cã nu sunt de acord cu încer-
carea, în discuþiile publice, sã întrebi: crezi în Dumnezeu?, nu crezi în Dumne-
zeu ? E un apel cu totul fals ºi riscã sã se transforme într-o constrângere, ca ºi
aceea care a fost exercitatã mult timp în þãrile în care ateismul a devenit ideo-
logie oficialã. Iar constrângerile stimuleazã ipocrizia în viaþa publicã. Eu nu am
admirat deloc sugestia pe care i-a dat-o cineva lui Emil Constantinescu sã-l în-
trebe despre asta pe Ion Iliescu într-o discuþie la televiziune. Constantinescu a
dovedit cã nu s-a eliberat de vechiul mod de gândire. Numai cã modul de a gândi
al majoritãþii este de aºa naturã cã asta nu se vede. Ce ne desparte într-o ase-
menea chestiune? Pãi, niºte convingeri personale, nu?Astea fac parte din dreptul
individului, nu-i aºa? Eu pot sã am relaþiile cele mai cordiale cu cineva ale cãrui
convingeri religioase nu le împãrtãºesc. Existã un domeniu imens care ne poate
apropia, dincolo de ceea ce ne deosebeºte din acest punct de vedere. Eu admit cã
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existã foarte mulþi oameni care au nevoie de convingeri religioase pentru a-ºi
ancora valorile morale, adicã au impresia cã în lipsa credinþei lor religioase aces-
tea rãmân în aer, fãrã niciun sprijin. Putem avea însã relaþii dintre cele mai strân-
se cu aceºti oameni, fãrã a fi noi înºine religioºi. Cu oameni de confesiuni dife-
rite... ªi cred cã ideea dupã care, în general, aderenþa la o tradiþie religioasã te
face mai bun sau mai rãu e greºitã... Sigur cã un tip de religiozitate, care implicã
trãiri afective puternice, va avea corelate în viaþa moralã. Dar dacã cineva este
foarte scrupulos în ceea ce priveºte respectarea exterioarã a îndatoririlor reli-
gioase, posturi, frecventarea Bisericii, tot felul de ritualuri º.a.m.d., dar, pe de
altã parte, considerã cã îºi poate baza viaþa pe înºelãciune, pe hoþie, pe minciunã
º.a.m.d., ºi nu are nicio problemã, atunci întreb: ce religie e asta? El e convins
cã e religios, Becali e sincer convins cã el e creºtin ºi el e un caz paradigmatic,
poate, dar foarte mulþi sunt de felul ãsta. Eu am scris un text mai demult despre
mentalitatea religioasã din România de azi ºi în care n-am discutat religia. Am
discutat doar urmãtoarea poziþie: te consideri foarte religios ºi în acelaºi timp
faci lucrurile cele mai negative din punct de vedere moral. Mulþi salutã perioada
asta de dupã ’90 drept una de renaºtere a religiozitãþii. Acuma întreb: aºa sã fie?
Dacã te uiþi la modul cum se poartã oamenii...

L. P. S.: S-au înrãit, nu?
M. F.: Eu nu ºtiu dacã s-au înrãit. ªtiþi ce cred eu? Cred cã o guvernare înde-

lungatã bazatã pe minciunã ºi pe arbitrar i-a fãcut pe oameni sã uite reprezen-
tãrile asupra echitãþii ºi dreptãþii care mai existau în comunitãþile tradiþionale. Cu
alte cuvinte, toatã lumea vorbeºte despre patrie, despre îndatoriri faþã de co-
lectivitate, dar fiecare se îngrijeºte numai de el, în dauna celorlalþi, dacã poate.
ª-atuncea, dupã ce oamenii, în felul acesta, au trãit ºi au învãþat sã trãiascã, a cã-
zut frica... ºi a ieºit la suprafaþã rãutatea. Erau rãi deja, dar acuma s-au mani-
festat. Adicã a fost momentul adevãrului. Noi toþi am fost niºte naivi înainte de
’89, adicã am crezut cã suntem într-o lume mai cuviincioasã, mai instruitã, mai
decentã, mai cu simþul ruºinii, mai solidarã decât era în realitate. Pe de altã parte,
din pãcate, deficitul de solidaritate, de generozitate este una dintre slãbiciunile
noastre, ale unei societãþi nemature. Noi putem sã fim solidari într-un fel excep-
þional, dar solidaritatea adevãratã este aia care conteazã în cenuºiul vieþii de fie-
care zi. Nu þi-ai dori ca celãlalt sã facã lucruri pe care tu nu le faci, ºi atunci? Am
în vedere... regula de aur. Asta n-a fost inventatã de un regim sau altul: ce þie
nu-þi place...

L. P. S.: ... altuia nu-i face!
M. F.: Ei da, chestia asta s-a erodat mult în societatea comunistã ºi dupã ’90

a ieºit la ivealã. Acest amestec extraordinar de, de, cum sã spun?, vorbe mari cu
mentalitate de asta neprietenoasã, cu indiferenþa faþã de tot ce nu ne priveºte în
mod direct. „Nu mã intereseazã“. O exprimare foarte rãspânditã. Legea junglei...
Adicã, cum zicea cineva, fiecare pentru el ºi Dumnezeu pentru toþi...

G. T., L. P. S.: Vã mulþumim, domnule profesor.

22 MIRCEA FLONTA 18


