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Abstract. In this article we are concerned with the position of the
fundamental triplet today – Russia, the EU and the Europeans – in relation
to conservative / traditional values, respectively the attitude towards religion.
The reporting is done in the context of the information war that is taking
place nowadays at maximum intensities.
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A fãcut oarecare vâlvã, la vremea ei, intervenþia preºedintelui Vladimir Putin
la ultima reuniune a Clubului Valdai din staþiunea Sochi. Mai exact, o parte a
acesteia, respectiv fragmentul referitor la „cancel culture“, „progresism“ ºi LGDP.
The Washington Post a publicat un material dedicat (strict) acestor chestiuni.1 În
general, presa occidentalã s-a focalizat aproape complet doar pe acest episod2,
deºi prezentarea preºedintelui rus a fost mult mai amplã3. Ar fi meritat, poate,
cel puþin o discuþie referitoare la prezenþa la Sochi a proaspãtului laureat al pre-
miului Nobel pentru Pace, Dymitri Muratov, fondatorul ºi fostul redactor ºef al
Novaia Gazeta, ºi replicile acestuia cu preºedintele Putin. Acolo s-a vãzut lim-
pede tensiunea care existã inclusiv în rândul presei invitate la Valdai faþã de
liderul de la Kremlin.
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Dar, vorba clasicului, fiecare cu „castravetele“ sãu. Aºa cã acuzaþiile Vestului
au venit exclusiv împotriva acestor fragmente ale mesajului de la Kremlin, iar
lamentaþiile despre modul în care Rusia instrumentalizeazã chestiunea „cancel
culture“, problematica „de gen“ sau a comunitãþii LGDP abundã.
Ideea e corectã, dar lamentaþiile sunt însã deplasate. Cãci pentru orice obser-

vator atent devenise evident cã problematica „conservatoare“ – a minoritãþilor
sexuale, a cãsãtoriilor dintre persoane de acelaºi gen etc. – devenise una dintre
principalele mize ale campaniilor anti-occidentale din partea Federaþiei Ruse
cu mulþi ani în urmã. Semnalul l-a dat tot preºedintele Vladimir Putin, ºi tot la
Clubul Valdai, în 2013, cu ocazia arestãrii premierului italian Silvio Berlusconi
implicat în celebrele petreceri „bunga-bunga“. Vladimir Putin spunea, în faþa
audienþei de la Sochi, cã „Berlusconi este acum arestat ºi judecat pentru cã a fost
prins cu femei... Dacã ar fi homosexual ºi l-ar fi prins cu bãrbaþi, nimeni nu ar
fi ridicat un deget împotriva lui (subl. n.)!“.4
Hohote de râs. Dar, dincolo de amuzamentul unanim al sãlii, afirmaþia era sem-

nalul unei campanii pe care Moscova ºi-a asumat-o de atunci cu consecvenþã ºi
îndârjire. Ceea ce vedem astãzi este doar parte a unui proiect mai vechi ºi mai amplu.
Prin urmare, problema în 2021 nu este cã lupul (Rusia) mãnâncã oi, ci cum

îºi apãrã ciobanul (Occidentul) turma (populaþia) – adicã cum înþelegem noi sã
contracarãm o campanie pe care o vedem derulându-se sub ochii noºtri, concret
ºi ostentativ, de aproape zece ani. Sã ne lamentãm de fiecare datã ca ºi cum am
descoperi America în fiecare zi, e pur ºi simplu lipsit de eficacitate ºi inoperant.

Postura în care se aflã astãzi acest triplet fundamental – Rusia, UE ºi europenii
– în relaþie cu valorile conservatoare/tradiþionale ne preocupã în acest articol.
Precum în faimosul western „The Good, the Bad and the Ugly“, cei trei protagoniºti
pare cã se aflã, faþã în faþã, în confruntarea finalã, într-o luptã în care încrederea
reciprocã lipseºte, ºi nu se ºtie pânã la urmã cine sau câþi vor rãmâne în picioare.
Sã începem cu primul actor.

Privind înapoi cu mânie. „Rusia a fost deja acolo“

Iatã, concret, faptele. Adicã „episodul 2021“ din aceastã campanie care îl are
ca purtãtor de cuvânt principal, indiscutabil, pe Vladimir Putin. Vom vedea cã
este apogeul faþã de ceea ce ni s-a mai transmis pânã acum5.
Sub titlul „Transformarea globalã în secolul 21: individul, valorile ºi statul“,

preºedintele rus ajunge sã se refere, în câteva pasaje – cele vizate de presa
occidentalã – ºi la chestiunea „progresului“, a „tradiþiei“, a „valorilor spirituale“, a
„rasismului“, a „schimbãrii de gen“ sau a „discriminãrii pozitive“. Privim cu uimire,
începe preºedintele rus, „procesele aflate în desfãºurare în þãrile care, în mod tra-
diþional, au fost privite drept purtãtorii de etalon ai progresului“. Putin priveºte
de departe, oarecum detaºat, pentru cã „ºocurile sociale ºi culturale care au loc
în Statele Unite ºi Europa de Vest nu sunt treaba noastrã; ne ferim de acest lucru“.
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Acolo, unii oameni cred cã ar fi nevoie de „o eliminare agresivã a paginilor întregi
din propria lor istorie, „inversarea discriminãrii“ împotriva majoritãþii în interesul
unei minoritãþi ºi „de a renunþa la noþiunile tradiþionale de mamã, tatã, familie ºi
chiar de gen“. Aceºtia cred cã doar aºa se va ajunge la o „reînnoire socialã“.
Privirea preºedintelui este de la început condescendentã, îngãduitor-dispre-

þuitoare: „aº dori sã subliniez încã o datã cã au dreptul sã facã acest lucru“, dar
„sã nu ne amestece pe noi, ruºii, în chestiunea asta“. Avem un alt punct de vedere,
„cel puþin majoritatea covârºitoare a societãþii ruse are o altã pãrere în aceastã
chestiune“. Credem cã trebuie sã ne bazãm „pe propriile noastre valori spirituale,
pe tradiþia noastrã istoricã ºi pe cultura naþiunii noastre multietnice“.
ªi acum vine „justificarea“, adicã lecþia de istorie pe care liderul de la Kremlin

se simte obligat sã ne-o livreze: susþinãtorii aºa-numitului „progres social“ cred
cã ei, „conduc umanitatea spre o conºtiinþã nouã ºi mai bunã“. Fluturã steagurile,
cântã marºuri. Doar cã... nu e nimic nou aici. „Rusia a mai fost acolo“, în acel
spaþiu descoperit acum de progresiºtii occidentali: „Poate fi o surprizã pentru
unii oameni, dar Rusia a fost deja acolo. Dupã revoluþia din 1917, bolºevicii,
bazându-se pe dogmele lui Marx ºi Engels, au mai spus cã vor schimba modali-
tãþile ºi obiceiurile existente, ºi nu doar cele politice ºi economice, ci chiar no-
þiunea de moralitate umanã ºi fundamentele unei societãþi sãnãtoase. Distrugerea
valorilor de secole, a religiei ºi a relaþiilor dintre oameni, inclusiv pânã la respin-
gerea totalã a familiei (am avut ºi asta), încurajarea denunþãrii celor apropiaþi –
toate acestea au fost proclamate progrese ºi, apropo, au fost susþinute pe scarã
largã în întreaga lume de atunci ºi erau destul de la modã, la fel ca astãzi. Mai
mult, bolºevicii erau absolut intoleranþi la alte opinii decât ale lor“.
ªi de aceea liderul de la Kremlin se simte îndreptãþit sã avertizeze Occi-

dentul, de pe poziþiile unei „superioritãþi morale“ a celui... pãþit. Occidentul se duce
spre bolºevism, ne spuneVladimir Putin, chiar dacã nu cu subiect ºi predicat: „Lupta
pentru egalitate ºi împotriva discriminãrii s-a transformat într-un dogmatism
agresiv care se limiteazã la absurd, când lucrãrile marilor autori ai trecutului –
precum Shakespeare – nu se mai predau la ºcoli sau universitãþi, pentru cã ideile
lor se considerã a fi înapoiate. Clasicii sunt declaraþi înapoiaþi ºi ignoranþi asupra
importanþei genului sau rasei. La Hollywood sunt distribuite manuale despre
care povestire este corectã ºi câte personaje ºi de ce culoare sau gen ar trebui sã
fie într-un film. Acest lucru este chiar mai rãu decât departamentul de propa-
gandã al Comitetului Central al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice“.
Postura sa devine acum perfect sincronã cu cea a liderilor chinezi care, în fai-

moasa lor întâlnire dinAlaska cu diplomaþii americani de cel mai înalt grad6, dãdeau
lecþii de moralitate Statelor Unite ale Americii: „Combaterea actelor de rasism
este o cauzã necesarã ºi nobilã“, ne spune Vladimir Putin, doar cã „noua cancel
culture“ a transformat-o în „discriminare inversã“, adicã rasism invers. Accentul
obsesiv pus pe rasã împarte în continuare oamenii, pe când „adevãraþii luptãtori
pentru drepturile civile visau tocmai despre ºtergerea diferenþelor ºi refuzul de a
împãrþi oamenii dupã culoarea pielii. I-am rugat în mod special pe colegii mei sã

10 DAN DUNGACIU 3

————————
6 Dan, Dungaciu, „ªi totuºi, China! De ce vine Biden în Europa sau de ce Crimeea nu e Taiwan-ul...“,

14 iunie, 2021, https://adevarul.ro/international/in-lume/dan-dungaciu-Si-totusi-china-vine-biden-europa-
crimeea-nu-e-taiwan-ul-1_60c6de625163ec427112d3c2/index.html.



gãseascã urmãtorul citat dinMartin Luther King: ‘Am un vis cã cei patru copii ai mei
vor trãi într-o zi într-o naþiune în care nu vor fi judecaþi dupã culoarea pielii, ci dupã
caracterul lor’. Aceasta este adevãrata valoare. Cu toate acestea, lucrurile se
desfãºoarã diferit acolo. Apropo, majoritatea absolutã a ruºilor nu considerã cã
culoarea pielii unei persoane sau sexul acesteia este o chestiune importantã.
Fiecare dintre noi este o fiinþã umanã. Aceasta este ceea ce conteazã.“

Noul URSS occidental ºi... noua misiune a Rusiei

Iatã deci cadrul de discuþie: Rusia de azi luptã, în cunoºtinþã de cauzã, împo-
triva noului URSS occidental! Acolo, dezbaterea asupra drepturilor bãrbaþilor ºi
femeilor s-a transformat într-o „fantasmagorie perfectã“ ºi riscã sã meargã
„exact acolo unde bolºevicii au planificat cândva sã meargã – nu numai copiii la
comun, ci ºi femeile la comun! Încã un pas ºi vor fi acolo!“ Fanii acestor noi
abordãri merg chiar atât de departe încât doresc sã anuleze cu totul aceste con-
cepte. Oricine îndrãzneºte sã afirme cã „bãrbaþii ºi femeile existã de fapt, ceea ce este
un fapt biologic, riscã sã fie ostracizat“. „Pãrintele numãrul unu“ ºi „pãrintele nu-
mãrul doi“, „pãrintele care naºte“ în loc de „mamã“ ºi „laptele uman“ înlocuind
„laptele matern“, deoarece „ar putea deranja persoanele care nu sunt sigure de
propriul gen“. Repet, ne reaminteºte patern (sau matern?, nu mai este clar), pre-
ºedintele Putin, nu este nimic nou sub soare: „în anii 1920, culturnicii sovietici
au inventat o nouã conºtiinþã ºi au dorit sã schimbe valorile în acest fel“. Ca sã
nu mai vorbim de unele lucruri „cu adevãrat monstruoase“ de azi, când copiii
„sunt învãþaþi de la o vârstã fragedã cã un bãiat poate deveni cu uºurinþã o fatã
ºi invers“. Astãzi, „profesorii le impun de fapt o alegere“ ºi fac acest lucru în timp
ce „exclud pãrinþii din proces ºi forþeazã copilul sã ia decizii care îi pot schimba
întreaga viaþã. Nici mãcar nu se deranjeazã sã se consulte cu psihologii copiilor
– este un copil la aceastã vârstã chiar capabil sã ia o decizie de acest fel?“
Acestea, conchide liderul de la Kremlin, sunt veritabile „crime împotriva

umanitãþii ºi se fac în numele ºi sub steagul progresului“.

Ruºii devin acum scutul de protecþie împotriva... bolºevismului!

Tonul ajunge acum la paroxism, dar îºi revine ºi continuã împãciuitor ºi con-
descendent – Putin condescendent moral faþã de Occident!!!: „Ei bine, dacã cuiva
îi place asta, lasã-l sã o facã“. Ruºii vor fi în continuare „ghidaþi de un conser-
vatorism sãnãtos“. Acum, când lumea trece printr-o „perturbare structuralã“,
„importanþa conservatorismului rezonabil ca fundaþie pentru un curs politic a
crescut vertiginos – tocmai din cauza înmulþirii riscurilor ºi pericolelor ºi a fragi-
litãþii realitãþii din jurul nostru“. Este vorba în primul rând „de încrederea într-o
tradiþie testatã în timp, conservarea ºi creºterea populaþiei, o evaluare realistã a
sinelui ºi a celorlalþi, a unei alinieri precise a prioritãþilor, a unei corelãri a nece-
sitãþii ºi a posibilitãþii, a unei formulãri prudente a obiectivelor ºi a unei respin-
geri a extremismului ca metodã“. ªi sincer, în perioada iminentã de reconstrucþie
globalã, care poate dura destul de mult, concepþia sa finalã fiind incertã, „con-
servatorismul moderat este cea mai rezonabilã linie de conduitã“. „Pentru noi, în
Rusia, acestea nu sunt niºte postulate speculative, ci lecþii din istoria noastrã
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dificilã ºi uneori tragicã. Costul experimentelor sociale prost concepute este
uneori dincolo de estimare. Astfel de acþiuni pot distruge nu numai bazele mate-
riale, ci ºi fundamentele spirituale ale existenþei umane, lãsând în urmã resturi
morale unde nu se poate construi nimic care sã o înlocuiascã mult timp“.
Am redat relativ pe larg intervenþia preºedintelui rus tocmai pentru a-i su-

blinia aroganþa, tonul superior, postura ineditã de pe care vorbeºte acum: cea de
„învãþãtor“, a unuia care, în calitate de rus, a mai trecut prin staþia aceea dezas-
truoasã, cineva care „ºtie“, nu vorbeºte din „auzite“, ci din „trãite“. O spune pro-
fetic, chipurile, înþelept, în faþa unui Occidnet considerat imatur spiritual, buimac
ºi gata sã se arunce singur, cu de la sine putere ºi cu mâna pe drapelul sacrosant
al libertãþii, în groapa oribilã a bolºevismului pe care îl credeam îngropat defi-
nitiv. (Situaþia e, dincolo de episodul pe care îl discutãm aici, de o ironie abso-
lutã: ascultându-l pe preºedintele Vladimir Putin, trebuie sã înþelegi cã tot ce a
fost rãu în URSS au fãcut „bolºevicii“, ºi tot ce a fost bun a fost opera... „ruºilor“.
Dar asta e altã chestiune.)
Sã revenim acum la cel de-al doilea actor al confruntãrii în trei, imaginate în

deschiderea acestui text: anume, europenii.

Cetãþenii europeni faþã în faþã
cu propaganda conservatoare ruseascã

În orice rãzboi informaþional sau în orice contraofensivã existã douã lucruri
fundamentale. Emitentul (cel care lanseazã mesajul ºi rãzboiul informaþional)
ºi receptorul (cel asupra cãruia se propagã). Ultimul, niciodatã experþii, ci
populaþiile! Un rãzboi informaþional nu se câºtigã niciodatã (numai) dacã arãþi
doct cu degetul emitentul, fãrã sã poþi proteja populaþiile. Cãci acolo e þinta:
nivelul de încredere al populaþiei în instituþiile sale, în liderii ei, în modul ei de
a trãi, în concepþiile sale, în sistemul sãu politic etc.
Cum aratã, din acest punct de vedere, europenii, þinta potenþialã a discursului

tradiþionalist ºi conservator al Federaþiei Ruse?
Pentru simplificare, vom considera doar un element definitoriu în ceea ce

numim „valori conservatoare ºi tradiþionale“, respectiv atitudinea faþã de religie.
Cã acestea nu se suprapun, e evident. Dar cã existã influenþe reciproce este ºi
mai limpede. Apelul la sondajele de opinie va fi ºi el orientativ. Nu înseamnã cã
cei care se declarã religioºi sau care cred în Dumnezeu sunt aºa numiþii prac-
ticanþi, sau cã trãiesc strict dupã preceptele creºtine: ipoteza noastrã este cã ei, cei
care se declarã creºtini ºi credincioºi, au un orizont de viaþã mult mai apt sã fie
permeabil la aºa numitele valori conservatoare, indiferent la ce nivel vorbim despre
ele: religie, educaþie, politicã etc. În principiu, ei ar putea sã fie ºi þinta predilectã
pentru un mesaj de genul celui forjat de Kremlin de aproape zece ani de zile.
Selecþia datelor statistice o vom face în funcþie de obiectivele analizei. Con-

form sondajelor de opinie ºi ale Eurobarometrului, în 2010 (momentul în care se
pregãtea strategia „conservatoare“ a Kremlinului), media europeanã a celor care
declarau cã „Eu cred cã existã Dumnezeu“ era de 51%, deci mai mult decât
jumãtate. A celor care credeau într-un „spirit sau o forþã vitalã“ de 26%, iar cei
declaraþi „atei“ erau ce circa 20% (vezi tabel mai jos).
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În 2019, anul începerii pandemiei, procentul celor care declarau cã sunt „atei,
necredincioºi sau agnostici“ ajungea undeva la 27%, ceea ce tot lasã o proporþie
însemnatã de populaþie cu credinþe sau sensibilitãþi religioase semnificative
(circa 70%).
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În 2020 ºi 2021, cercetãrile sociologice disparate pe care le avem ne aratã o
creºtere a sensibilitãþii religioase cam peste tot, de înþeles în perioada pandemiei,
sensibilitãþi care, probabil, cu timpul, vor reveni cel mult la cotele din 2019. Am
ales deci anul de referinþã 2019 inclusiv pentru cã nu este „distorsionat“ de pan-
demie ºi reflectã, probabil, onest, starea de spirit a populaþiei europene de mâine
ºi poimâine. Prin urmare, avem cel puþin peste jumãtate de europeni sensibili la
valorile de tip „conservator sau tradiþional“, aºa cum sunt ele sugerate/definite
de preºedintele Vladimit Putin în mesajele sale.
La indicatorul religios, se poate adãuga lesne ºi cel al apartenenþei la identi-

tatea naþionalã, unde opþiunea din Eurobarometre a cetãþeanului european pentru
autoidentificarea ca „numai naþional“ ºi „naþional ºi european“ ajunge la 82-84%,
spre deosebire de cea de „numai european“ ºi „european ºi naþional“, care se
miºcã doar în jurului a 15%7. Ambele indicatoare, cel religios ºi cel identitar, sunt
esenþiale în conturarea unui orizont mai mult sau mai puþin „conservator ºi
tradiþional“, în sensul sugerat mai sus.
Sã rãmânem însã la concluzia aceasta, greu de combãtut, cã cel puþin jumã-

tate din populaþia europeanã se simte atrasã/ataºatã/interesatã de aceste tipuri
de valori.
Sã vedem cum se raporteazã acum al treilea actor, respectiv Bruxelles-ul,

(oficial, instituþional, comunicaþional) la aceastã realitate.

Bruxelles-ul faþã în faþã cu propaganda rusã

Consiliul, Comisia ºi Parlamentul European invitã liderii religioºi
din Europa la dialog despre viitorul Europei, 7 iunie 2014.
Sursa Eureporter.
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ªi ajungem acum la nuca slabã a acestei relaþii. Anume, Bruxelles-ul. Mai
precis, comunicarea acestuia. Dacã punem cele douã discursuri în oglindã,
respectiv mesajele preºedintelui Vladimir Putin ºi comunicãrile Comisiei/insti-
tuþiilor europene, diferenþele sunt de la cer la pãmânt. Ai spune sã sunt de pe
planete diferite. Bruxelles-ul ultimilor ani pare cã nu ºtie, nu a auzit, nu a aflat
cã existã tradiþii, biserici, viaþã religioasã...
ªi asta e complet fals.
Cãci tocmai Bruxelles-ul este cel care a creat în jurul sãu o reþea încãrcatã a

instituþiilor religioase, existã reprezentanþe ale bisericilor – inclusiv bisericilor
ortodoxe! – în capitala Europei, existã reuniuni, mese rotunde, întâlniri anuale la
cel mai înalt nivel.
Mai mult. UE sprijinã, finanþeazã masiv, cu zeci de milioane de euro, aºezã-

minte religioase, renovarea de biserici, nu doar în spaþiul catolic sau protestant,
dar ºi în cel ortodox.Mãnãstirile de la Muntele Athos – da, de la Muntele Athos,
acolo unde partea femininã nu are acces! – au fost refãcute ºi renovate cu bani de
la Uniunea Europeanã. Câtã lume ºtie asta în Estul Europei? Dar în Vestul ei?
Încã din 1998, în cadrul acþiunilor ºi programelor sale în favoarea conservãrii

patrimoniului cultural european8, UE cofinanþa un proiect depus de Centrul
pentru diagnosticarea ºi cercetarea icoanelor bizantine din Sfânta Mãnãstire a
Bunei Vestiri în Ormylia, Halkidiki, Grecia, care aparþine Sfintei Mãnãstiri
Simonos-Petras din Muntele Athos. Primul ºi al doilea cadru comunitar de
sprijin pentru Grecia au cofinanþat o serie de proiecte în întreg statul membru
menite sã sprijine conservarea ºi restaurarea bisericilor ºi mãnãstirilor care fac
parte integrantã din patrimoniul Greciei. O mare parte a acestor intervenþii viza
Muntele Athos...
În cadrul fondurilor structurale ale UE, proiectele pentru conservarea patri-

moniului arhitectural ºi cultural sunt, în principiu, eligibile ºi cofinanþate prin
diferite programe. Mai multe proiecte au fost cofinanþate începând din 1998,
printre care un proiect privind conservarea picturilor medievale pe lemn, la
solicitarea catedralei Peterborough ºi a vizat picturile din catedralele din
Peterborough (Regatul Unit), Bjorsater (Suedia) ºi Vestre Slidre (Norvegia). Un
alt proiect depus de autoritãþile spaniole în cadrul proiectelor care vizeazã patri-
moniul se referã la conservarea ºi punerea în valoare a monumentelor religioase
situate pe itinerariul pelerinajului de la Sf. Jacques de Compostelle.
ªi exemplele sunt nenumãrate... Proiecte de milioane de euro sunt ºi astãzi în

vigoare la dispoziþia comunitãþilor religioase.9 Biserici din România au fost res-
taurate sau construite cu bani de la Uniunea Europeanã, inclusiv Palatul Patriarhal
a beneficiat, la restaurare, de fonduri europene.
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În loc de concluzii: „tãcerea mieilor“ ºi blocarea în dihotomii

Palatul Patrairhiei de la Bucureºti, restaurat inclusiv cu bani europeni.
Sursa foto Trinitas TV.

1. Avem de a face cu o bizarerie evidentã. În acest triunghi pe care l-am
desenat la început – Rusia, europenii ºi UE – este tot mai clar în orice analizã
dedicatã contracarãrii rãzboiului informaþional al Federaþiei Ruse cã veriga
slabã este Bruxelles-ul, nu prin ceea ce face, ci mai ales prin ceea ce spune. Sau
nu spune. Obstinaþia de a evita orice referinþã la chestiunile religoase, inclusiv
atunci când finanþeazã masiv chiar ºi Mãnãstirile Sfântului Munte Athos, este
inexplicabilã ºi, strategic, vinovatã. A lãsa la o parte mai bine de jumãtate dintre
cetãþenii Uniunii Europene care se identificã drept creºtini ºi care sunt sensibili
la valori ºi mesaje religioase, nu a fãcut decât sã lase un teren gol pentru pro-
paganda rusã devenitã tot mai sofisticatã, mai articulatã ºi mai sigurã pe ea. ªi
asta este inadmisibil.
2. A pretinde cã lupþi cu propaganda rusã de tip conservator ºi tradiþionalist

doar prin a arãta cu degetul la Vladimir Putin înseamnã cã nu ai înþeles nimic
despre rãzboiul informaþional. Miza e populaþia, nu cã tu, de la nu ºtim care
„Stratcom“ sofisticat, ai înþeles ºi ai scris într-un raport pompos cã Rusia a de-
clanºat un rãzboi informaþional! Cãci dacã nu îþi aperi populaþia, ai pierdut rãz-
boiul, indiferent de numãrul de studii, cãrþi, volume sau conferinþe pe care le-ai
produs (degeaba!) într-un an. A nu vorbi despre aceste valori de la nivelul celor
mai importante instituþii ale Bruxelles-ului, pentru cei 50% dintre europeni,
înseamnã a-i trimite dezarmaþi ºi fãrã nicio vestã antiglonþ în faþa rãzboiului
propagandei ruse. Înseamnã, adicã, a te declara învins din plecare.
3. Prin asemenea strategii complet alãturea de spiritul public, se produc

fenomene aparent bizare, de tipul celor din Polonia sau Ungaria, unde, populaþii
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pro-europene peste media europeanã se declarã anti-Bruxelles. Fenomenul poate
fi numit europenism anti-Bruxelles. Este consecinþa fireascã a lipsei de realism
sociologic, a obstinaþiei de a transforma mesaje „minoritare“ în mesaje unice ale
Bruxelles-ului ºi a lãsa pe dinafarã mesaje care sã aibã o arie de rãspândire mult
mai extinsã. (Dacã Bruxelles-ul era mai prompt în a folosi ºi verbaliza mesaje
legate de valori tradiþionale sau conservatoare, ar fi fost ºi mai eficient în con-
fruntarea cu liderii de la Varºovia, respectiv Budapesta! Aºa, a creat o polarizare
totalã ºi inutilã, care nu îi este în niciun fel favorabilã, chiar dacã, pe termen
scurt, va câºtiga o bãtãlie.).
4. De ce, de pildã, în faþa unei jumãtãþi de populaþie europeanã atentã ºi

vibrantã, în felul ei, la reperele religioase, nu a fost propusã nicio dezbatere cu
aceastã tematicã în cadrul celor pompos intitulate „despre viitorul Europei“ – ºi
care, chipurile, se doresc cât mai inclusive? De ce Bruxelles-ul nu poate vorbi
articulat sau dezbate ºi despre aceste tipuri de valori? (Argumentul cã religia ar
fi „divisive“, adicã dezbinã, e ridicol: la ce e bunã o dezbatere strict pe subiecte
în care toþi avem aceeaºi pãrere?!) ºi, revenind la chestiunea presantã: cum se
poate ca UE sã nu pomeneascã, în confruntarea cu presiunile propagandei
externe/ruse de tip conservator, ceea ce face de ani buni în acest domeniu? A nu
discuta, într-o dezbatere liberã, despre aceste lucruri, despre tradiþii, religie ºi
valori conservatoare, înseamnã, indirect, a-i da – dacã nu dreptate, atunci
muniþie, lui Vladimir Putin.
5. Ce e de fãcut nu este în sarcina acestui material. Dar chestiunile acestea

trebuie reglate înainte de a deveni structurale (dacã nu or fi devenit deja!). Un
jurnalist român expert pe Bruxelles ºi instituþiile europene, acum realizator TV,
îmi explica cum procesul de selecþie al funcþionarilor de la diviziile de comu-
nicare ale Bruxelles-ului explicã, în mare parte, aceste disfuncþionalitãþi. Selecþia
instituþionalã nu face decât sã reproducã pattern-uri umane identice. Mai pe
ºleau, funcþionarii de la Bruxelles se reproduc/selecteazã fatal dupã anumite
trãsãturi ºi atitudini – fireºti din punctul lor de vedere –, care proces face, în
final, sã fie toþi la fel. Adicã sã gândeascã la fel, sã aibã aceleaºi aspiraþii ºi
viziuni. Pentru ei, într-un mod firesc, lumea lor este lumea întreagã. Lucru,
evident, fals. Lumea lor este o parte a lumii, legitimã, dar ilegitimã când este
extrapolatã la nivelul întregii Europe. ªi de aici discrepanþa resimþitã astãzi de o
bunã parte a europenilor care se simt nereprezentaþi.
6. Pericolul cel mai mare al mesajelor Bruxelles-ului este blocarea în diho-

tomii. A acredita ideea cã „a fi european“ înseamnã a fi împotriva bisericilor ºi a
religiei este ºi neadevãrat, istoric vorbind, ºi extrem de riscant strategic (cum am
vãzut). La fel ºi dihotomia european – naþional sau, mai extinsã, pro-occidental –
naþional. Suntem pro-europeni, pro-NATO sau pro-americani nu împotriva iden-
titãþii noastre naþionale (sau religioase), ci întrucât suntem români. Tocmai pentru
cã suntem români ºi pentru cã avem o Istorie, asta ne face – ºi nu mode sau
opþiuni ºi simpatii de moment – sã fim ºi sã rãmânem dedicaþi ºi UE ºi NATO ºi
parteneriatului strategic cu Statele Unite ale Americii.
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