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O IMAGINE ÎN REFRACÞIE

Când, la jumãtatea lui 2004, mã gândisem sã editez în româneºte
„Reconquista“ lui Francis Dessart, nu credeam cã, odatã apãrutã, aceastã
cercetare, în a cãrei orânduire avusesem un merit, va avea o interogaþie
atât de cuprinzãtoare pe cât a cãpãtat în scurt timp dupã ce s-a fãcut cunos-
cutã. Cãci într-o lume intelectualã de aparenþã „creolã“ ºi unde „intellocraþia“
superficialã, guralivã  ºi apucãtoare dicteazã cu aceeaºi petulanþã ca ºi odi-
nioarã, a gândi fãrã prejudecãþi ºi chiar cu o anumitã gravitate ce poartã
rãspundere moralã pãrea a fi o atitudine tot atât de rarã – ºi, la drept vorbind,
urgisitã – ca ºi a cãrturarilor „incorecþi doctrinar“ din vremea Inchiziþiei.

ªi, totuºi, la doar câteva luni dupã ce cãpãtã veºtminte în româneºte,
„Reconquista“ deveni o temã de reflecþie intelectualã pentru nu puþini din-
tre cei care, existând ºi continuându-ºi fãrã vizibilitate lucrarea tainicã,
socoteau cã vor mai trece mulþi ani pânã sã iasã din nou din pãduri spre
a putea vorbi în limba de transparenþe ce se naºte din gândul propriu ºi
din acea tainã fãrã vârstã ce se numeºte, de obicei, tradiþie.

În acest fel, o altfel de Românie ce se desparte de Româniile

superficiale dar trecãtoare, se observã deodatã ºi ea însãºi îºi  aflã un
reazem venit de unde nici nu se aºteptase, adicã din capitala Împãratului
Verde, unde cineva dã semne cã ºtie a-ºi acorda vocea dupã vocile celor
rãmaºi parcã în sub-istorie, prin margini de Imperiu ºi chiar de dincolo de
Limes.

Cartea ce am alcãtuit acum conþine doar câteva din comentariile ce
s-au fãcut despre „Reconquista“ în doar câteva luni, aici, la noi. Am
întocmit-o ca pe o recapitulare de etapã scurtã ºi, pânã la urmã, ca un
loc geometric de înþelegeri diverse: am ºi avut grijã, de fapt, sã adun autori
cu biografie intelectualã foarte diferitã, ce asigurã ºi perspectivele comple-
mentare. Un preot cu activitãþi aproape enciclopedice (Alexandru Stãnciu-
lescu-Bârda), un filosof al culturii ºi un etnolog strãlucit (Ion Drãguºanul),
un muzicolog specializat în istorie regionalã ºi în etnografie (Dumitru Jompan),
un eseist, cu îndemnãri creºtine (Constantin Stancu), un istoric al civiliza-
þiilor (Ion Murariu), dau o imagine în refracþie care probabil cã nu va fi com-
pletã (cãci nici nu poate sã fie, la drept vorbind) dar va prelungi ºi extinde
o interogaþie colectivã.

Acesta ºi este scopul ce mi-am propus: sã adaug alte întrebãri celor
ce se pun de obicei. Dar ºi, deopotrivã, sã arãt unde stã reazemul libertãþii
interioare: acolo unde existã viziunea radicalã, adicã pornind de la rãdã-
cini, de la izvorul lucrurilor, de la realitatea unde prejudecãþile nu îºi gã-
sesc loc ºi rost.

Artur Silvestri
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Pr. Prof. Dr. Alexandru Stãnciulescu-Bârda

EUROPA REDIVIVA

Autorul ºi opera lui

Dl. Prof. Francis Dessart este membru titular sau corespondent al mai
multor academii din Franþa, Statele Unite ale Americii ºi Belgia, membru în
numeroase foruri ºtiinþifice din lume, doctor ºi doctor honoris causa al unor uni-
versitãþi de renume din peste douãzeci de þãri din lume, autor a nenumãrate
articole, studii ºi cãrþi rãspândite pe toate meridianele. Dintr-o însemnare a sa
pe una dintre cãrþile despre care facem vorbire mai jos, aflãm cã originile sale
sunt româno-slave, iar soþia, doamna Dessart, este nepoata pictorului Dumitru
Ghiaþã, originar din satul Colibaºi, comuna Malovãþ, jud. Mehedinþi. Savantul
cunoaºte perfect limba românã, dar ºi realitãþile române contemporane, cul-
tura ºi istoria româneascã, viziteazã România destul de des, predând ºi la Uni-
versitatea Ecologistã din Bucureºti.

Recent, dl. Acad. Francis Dessart a publicat la editura Carpathia Press
din Bucureºti (2005) volumul Reconquista. Este o carte de 112 pagini, dar,
prin densitatea materialului prezentat, prin bogãþia ideilor ºi prin „bãtaia lungã“
a ideilor exprimate, este ceea ce se numeºte „multum în parvo“. Cartea este
prefaþatã de dl. Jacques Dauer, preºedintele de la „Académie du Gaullisme“ ºi
de dl. Abdelkader Rahmani, preºedintele Academiei Berbere de studii ºi cercetãri
culturale. O postfaþã sinteticã ºi cuprinzãtoare, semneazã editorul cãrþii, Dl. prof.
Artur Silvestri, cunoscut tuturor iubitorilor de culturã din România ultimelor decenii.
Profesorul Dessart a publicat pânã acum numeroase volume în domenii diverse:
geopoliticã, bio-eticã, zoo-terapie, pedagogie spiritualistã, religiologie etc, fiind
o personalitate enciclopedicã denumitã pe bunã-dreptate de dr. Artur Silvestri
ca „un profet al noii Umanitãþi“.

Reconquista este o culegere de eseuri ºi studii de geopoliticã spiritualã
europeanã, închinatã lui Theo van Gogh, scriitor ºi cineast olandez, strãnepo-
tul pictorului Vincent van Gogh, omul care a apãrat civilizaþia europeanã ºi va-
lorile tradiþionale ale þãrii lui, dar a fost asasinat în mod laº la Amsterdam, în
2 noiembrie 2004. Theo van Gogh rãmâne simbolul rezistenþei culturale în faþa
lobby-urilor care vor sã distrugã civilizaþia europeanã propriu-zisã. Prin aceastã
dedicaþie, Dl. Francis Dessart ne introduce deja în tema cãrþii sale. Ediþia apãrutã
în limba românã este o traducere a ediþiei, apãrute anterior în limba francezã,
sub titlul „Reconquista. Le Phénix de l’Europe“, la Université Francophone Inter-
nationale – Bruxelles.

Un european „vechi“ ºi o Europã echilibratã

Autorul este un savant non-conformist, în sensul cã nu socoteºte literã
de evanghelie poziþia oficialã a unor politicieni ai zilei, indiferent de numele ºi
funcþia pe care o reprezintã; el se situeazã pe poziþia unui vajnic apãrãtor al
valorilor tradiþionale ale Europei, acelea care-i dau continentului nostru speci-
ficitate în concertul popoarelor ºi continentelor. Globalizarea este o sabie cu
douã tãiºuri. Deºi produce o relativã stabilitate politicã ºi militarã, ea uniformizeazã
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popoarele ºi oamenii, creând o gândire unicã, o lege unicã, o economie unicã.
Aceasta creeazã un bloc politico-demografic monstruos, dirijat metodic din umbrã
de eminenþe cenuºii transatlantice. Valorile specifice fiecãrui popor european
sunt agresate de non-valori, care pãtrund în forþã pe bãtrânul continent ºi, pro-
fitând de facilitãþile oferite de tehnicã, intoxicã sufletul europenilor. Europa nu
se creeazã azi sau mâine. Ea s-a creat de-a lungul câtorva milenii, doar vitre-
giile unor condiþii istorice au despãrþit popoarele în blocuri militare antagonice.
Europa ºi-a format identitatea pe o lungã perioadã de timp, iar acum tinde sã-ºi
refacã unitatea. Influenþele extraeuropene, mai bine-zis americane, sunt nu numai
forme mascate ale rãzboiului economic intercontinental, ci ºi începutul decãderii
civilizaþiei noastre europene ºi a culturilor din care se compune ea. Situaþia glo-
balã actualã favorizeazã formarea unei monopolaritãþi a puterii sub toate
aspectele, care are drept þel americanizarea latentã a întregii lumi. Sub aparenta
faþetã umanistã a „rãzboiului umanitar“, forþe militare uriaºe au fãcut sã se
destrame Jugoslavia. Aici ºi-au dat mâna interesele americane, nord-atlantice
ºi islamiste, având în obiectiv „dorinþa de a face rãu naþiunilor slave ºi celor
creºtin-ortodoxe“ din Europa. Prin aceste concluzii, Prof. Dessart se înscrie pânã
la un punct pe linia politicii promovate cândva de generalul de Gaulle, iar în
prezent de preºedintele Franþei. El are o atitudine binevoitoare  faþã de statele
slave, în special faþã de Rusia, socotind-o un pol necesar de putere, pentru
echilibrul geopolitic al lumii. În concepþia sa, trezirea popoarelor latine ºi slave
poate fi coloana vertebralã culturalã a unui viitor „imperium Europaeum“, care
sã respecte tradiþiile propriilor popoare ca ºi diversitatea celorlalte“. Acest „im-
periu“ ar putea sã se întindã de la „Gibraltar la Vladivostok“, aceasta fiindcã
„atât cultura cât ºi civilizaþia rusã“ au ceva ce Statele Unite nu vor avea nicio-
datã: ele sunt europene“. Autorul merge pânã acolo încât socoteºte Statele
europene cu înclinaþie spre America niºte „state-prostituate“. Ne abþinem de
a face alte comentarii pe aceastã temã. Ne gândim doar cã autorul nu a trãit
în mod direct vremurile de dupã rãzboi în sud-estul Europei. Poate atunci ar
întelege corect atitudinea acestor state, ca împlinire a unor speranþe de mai
bine de o jumãtate de veac!

Americanizarea înseamnã pentru autor realizarea unor fiinþe umane sub
forma unor „unitãþi-standard (...). Oamenii trebuie sã aibã dorinþe uniforme, gus-
turi uniforme, nevoi uniforme, o respiraþie uniformã ºi o vitezã uniformã...“ (p.
14). Perspectiva este, de ce sã n-o recunoaºtem, destul de sumbrã, dar parcã
în celãlalt imperiu, din care am ieºit de curând, nu acelaºi lucru se urmãrea?
Autorul propune o grabnicã des-americanizare mentalã (p. 15), înainte ca Europa
sã devinã un „protectorat mondial“ al americanilor. Desigur, pe alte meridiane,
argumentele autorului pot sã fie convingatoare, dar în spaþiul nostru, în care
dezgheþul abia s-a produs, ele n-au ºanse de reuºitã. 

O poziþie fermã ºi justificatã o are autorul faþã de George Sörös, „stra-
tegul financiar“, care a reuºit sã ruineze economia rusã, a provocat devalorizarea
rublei, cãderea lirei sterline ºi ruinarea Asiei de Sud-Est (p. 18), în spatele lui
aflându-se „serviciile secrete americane, ca ºi unele biserici americane“ (p. 19).
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Sörös militeazã pentru liberalizarea consumului de droguri, emanciparea mino-
ritãþilor etno-culturale, care sã provoace destabilizãri naþionale precum cele din
Jugoslavia, Cecenia etc. În toate activitãþile politico-financiare ale magnatului
se surprind câteva obiective majore, precum: pornirea anti-religioasã, anti-slavã,
anti-europeanã, iar în final-dezintegrarea europeanã (p. 21).

Pentru autor, chiar N.A.T.O. este un mijloc de infiltrare americanã în
Europa. Conducãtori americani s-au pronunþat clar cã pentru ei „Europa nu
existã“, ci existã doar „un teren imobiliar ocupat de un numãr de þãri“(p. 29).
Lipsa de respect faþã de identitatea fiecãrei þãri în parte, faþã de valorile ei etno-
culturale, este o flagrantã sfidare a Europei întregi, nu numai a þãrii respective.
„Onoarea popoarelor din Estul Europei este cea a continentului întreg, dar a
Europei din adâncuri: cea care ºi-a pãstrat sufletul“ (p. 35).

Pentru o ecologie a lumii exterioare ºi a spiritului
În acest sens, Prof. Dessart aduce la luminã realitãþi îngrozitoare, care

ne privesc ºi pe noi, românii. În procesul amplu de dezintegrare a Jugoslaviei,
în vremea rãzboiului care a marcat-o pentru multã vreme, s-au produs aten-
tate ecologice grave, care au ameninþat însãºi existenþa vieþii pe planetã. În
acest sens este citat gânditorul ecologist elveþian Franz Weber: „Mari întinderi
din Jugoslavia au fost de-vastate. Dunãrea, artera vitalã a Europei, curge po-
luatã, fãrã viaþã, începând din Ungaria ºi pânã la Marea Neagrã. ªocatã de
rãmaºiþele podurilor sfãrâmate, ea nu mai este navigabilã, ceea ce are conse-
cinþe economice dezastruoase pentru sute de mii de europeni. Apele curgãtoare,
lacurile ºi multe pânze freatice sunt contaminate. Biotopul Adriaticei este grav
modificat. Sute de sate ºi oraºe sunt ruinate, comori culturale s-au pierdut pe
veci. A fost rãvãºit un peisaj considerat odinioarã drept cea mai frumoasã grã-
dinã a Europei. Iar grãmezile de cenuºã ºi fum împrãºtie pe continentul nos-
tru razele mortale ale radioactivitãþii ºi miasmele substanþelor toxice  degajate.
Câtã vreme vom mai sta cu braþele încruciºate, binevoitori cu marea putere
obsedatã de putere ºi de rãzboi, care masacreazã la rece, bucatã cu bucatã,
mediul vital european, la poarta noastrã?“ (p. 36). Pânã ºi carburanþii folosiþi
la avioane conþineau în mari proporþii substanþe de mare toxicitate, menite sã
distrugã vegetaþia ºi sãnãtatea fiinþelor vii. Toate legile internaþionale privind
protecþia mediului au fost încãlcate flagrant în timpul rãzboiului din Balcani. Înfiorã-
toare este concluzia la care se ajunge: „Un pãmânt poluat ºi pustiit pentru
secole sau chiar milenii este o dramã nu doar pentru popor, dar ºi pentru toþi
pamântenii ºi pentru generaþiile care vor veni“ (p. 38). Enumerarea cantitãþilor
de substanþe radioactive din compoziþia bombelor, numãrul astronomic al
bombelor detonate, substanþele chimice eliminate de cãtre unitãþile militare ºi
industriale bombardate ameninþã Kosovo sã devinã un adevãrat deºert nuclear.
Concluzia vine în mod firesc: „Nu a fost un rãzboi curajos, nici cinstit, ci unul
învãluit în formule cucernice, un rãzboi laº ca o ambuscadã, pilotat de la dis-
tanþã pe ordinator, un rãzboi prin apãsare pe buton ºi cu declanºare la dis-
tanþã. A fost un rãzboi dus de o maºinãrie inumanã, cum nu s-a mai vãzut de
când sunt oameni pe pãmânt ºi care a provocat rãni fãrã vindecare“ (p. 40).
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Nici Vaticanul nu scapã de analiza Prof. Francis Dessart. „Marile manevre“
ale Vaticanului, cum se intituleazã un capitol al cãrþii, vorbeºte de politica papalã
de a recuceri Italia, Polonia ºi Europa de Est. „Solidaritatea“ din Polonia nu ar
fi fost altceva decât mâna Vaticanului, prin organizaþia numitã „Opus Dei“.
Aceasta activeazã prin bisericile greco-catolice din Ucraina, România, Albania,
China ºi U.R.S.S. (p. 41). Acelaºi ordin intenþioneazã nu numai sã reactiveze
ºi sã consolideze bisericile uniate din Europa, dar chiar sã reactiveze imperiul
habsburgic ºi sã repunã în drepturi Dinastia de Habsburg! Masoneria nu este
nici ea strãinã de astfel de planuri oculte, care se vehiculeazã azi în subteranele
europene. Prin „Opus Dei“ ºi „Ordinul de la Malta“, Biserica romano-catolicã
submineazã bisericile ortodoxe naþionale din sud-estul european. Aici, catoli-
cismul gãseºte „un climat de încredere, puþin cam naiv poate. Bisericile orto-
doxe nefiind structurate internaþional ele nu se prea îndepãrteazã de activitãþile
lor ecleziastice ºi religioase. Tratând uneori cu omologii lor catolici de la Roma,
ortodocºii nu pot pricepe, nici bãnui ce se ascunde în culisele secrete ale Va-
ticanului. Abil liniºtitã, cu un limbaj dulceag ºi ipocrit, opinia publicã ortodoxã
riscã sã cadã în capcane foarte primejdioase!“ (p. 43). Interesul ascuns al papa-
litãþii de a restaura imperiul Habsburgic s-a vãzut ºi din sanctificarea fostului
împarat Carol I de Habsburg ºi a altor foºti mari demnitari ai imperiului, deºi
aceºtia numai acte de sfinþenie nu sãvârºiserã în existenþa lor pãmânteanã!

Existã o soluþie ortodoxã?
Francis Dessart face, apoi, apel la numitorul comun al statelor est-

europene: credinþa ortodoxã, care poate constitui liantul necesar cimentãrii unor
viitoare alianþe geopolitice inexpugnabile. Ar fi frumos, ce-i drept, din punct de
vedere teoretic, dar asemenea alianþe, fãrã faþadã religioasã, au mai fost fãcute.
Memoria nu trebuie sã ne disparã! Poate ar fi bine dacã religia ºi-ar vedea de
ale ei ºi politica de asemenea. Amestecul acesta între religie ºi politologie nu
prevede nimic bun! Pentru Dl. Dessart, la judecata de apoi ºi popoarele vor
rãspunde în faþa judecãtorului suprem de felul cum ºi-au împlinit menirea în
lume. Poziþia este profund ortodoxã ºi ea dovedeºte încã o datã cã autorul cãrþii
nu este numai creºtin ortodox cu numele, ci unul cunoscãtor al învãþãturii creºtine
ortodoxe, un om care mediteazã cu responsabilitate cu privire la rosturile omu-
lui ºi ale comunitãþilor în contextul existent. O mare carenþã în lumea ortodo-
xiei vãzutã de autor este lipsa de unitate. Dincolo de unitatea dogmaticã, moralã,
liturgicã ºi canonicã, Ortodoxia ar trebui sã reprezinte ºi o unitate politicã, o
forþã uriaºã, de care sã se þinã cont. Of! Iarãºi amestecãm problemele religioase
cu cele politice, domnule Academician! Uitãm cã Biserica are rolul de a pregãti
pe om pentru lumea de dincolo, nicidecum de a constitui un factor politic. Rolul
acesta îi revine în exclusivitate statului. Între stat ºi bisericã trebuie sã existe
un raport de reciprocitate, iar amestecul uneia în treburile alteia este emina-
mente contraproductiv. Este drept cã atât biserica, cât ºi statul coordoneazã
viaþa ºi activitatea unor comunitãþi umane, uneori aceleiaºi comunitãþi, dar obiec-
tivele ce ºi le propune fiecare sunt complet diferite. Corect receptatã poziþia ºi
structurarea bisericii romano-catolice: „Un fenomen cum este hipercentralizarea
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puterilor la Vatican este contrar Evangheliei. Ea contrazice faptul istoric al învierii
lui Hristos; nu poate exista un vicar al lui Hristos, din moment ce Hristos este
viu ºi ca atare este ºeful, capul Bisericii, care reprezintã trupul sãu mistic“. Orto-
doxia s-a organizat sub formã de biserici naþionale, autonome ºi autocefale.
Ea a acceptat introducerea limbilor naþionale în cultul public, traducerea Bibliei
în alte limbi decât cele oficiale, precum greaca ºi latina, ceea ce Biserica Romano-
Catolicã a acceptat mult mai târziu ºi cu mari rezerve. Loviturile date de cãtre
Islam lumii ortodoxe încã din Evul mediu au adus mari prejudicii Bisericii, dar
în acelaºi timp au solidarizat lumea ortodoxã în faþa pericolului musulman. Sunt
cunoscute daniile, cãrþile tipãrite pentru lumea supusã musulmanã, de multe
ori ºi rãzboaiele duse cu conºtiinþa cã este o datorie fireascã, sacrã, de a con-
tribui la eliberarea lumii ortodoxe de sub ocupaþie musulmanã. Chiar domnitori
români s-au erijat în apãrãtori ai creºtinãtãþii. Aºadar, o conºtiinþã a unitãþii pe
principiul apartenenþei la aceeaºi religie creºtin-ortodoxã a existat întotdeauna
în Europa de sud-est ºi aceasta a solidarizat ºi sub aspect politic popoarele în
multe situaþii. Autorul considerã însã cã o astfel de solidarizare ar fi astãzi mai
necesarã decât oricând în vederea salvãrii specificitãþii europene, ca leagãn al
culturii ºi civilizaþiei creºtine.

Situaþia ºi rãzboiul din Kosovo au descoperit lumii lipsa de unitate a lumii
ortodoxe. Majoritatea statelor ortodoxe au asistat nepãsãtoare la distrugerea
acestei provincii, parte a inimii jugoslave, „Þara Sfântã“ a Jugoslaviei, depozi-
tarul celor mai multe vestigii ale credinþei ºi istoriei sârbilor ortodocºi. Au fost
chiar destule popoare ortodoxe, care s-au aliat altora, tot creºtine, deºi de altã
nuanþã, ºi au pornit rãzboi infernal pentru rezolvarea problemelor din Kosovo.
Cã au fost probleme reale sau inventate de cãtre politicieni, cercetãrile viitoare
ale istoricilor ºi politologilor vor aduce noi clarificãri. Cert este însã faptul cã de
secole populaþia sârbo-ortodoxã a trãit în pace ºi în bunã înþelegere cu musul-
manii din Kosovo. De o situaþie asemãnãtoare ne amintim ºi noi în Transilvania
anilor 1940, de atrocitãþile de la Moisei, de la Ip ºi de la Trãsnea, deºi popu-
laþiile românã ºi maghiarã din pãrþile respective trãiserã ºi munciserã împreunã
de sute de ani! Desigur în Transilvania lucrurile nu au avut amploarea celor din
Kosovo, dar rãnile au fost suficient de adânci ºi dureroase pentru a nu putea
fi uitate.

Rãzboiul din Balcani a descoperit o necunoaºtere aproape totalã de cãtre
occidentali a problemelor lumii ortodoxe. În mass-media occidentalã statele din
Balcani erau adesea socotite ca o lume stranie, quasi-civilizatã, cãreia trebuiau
sã i se impunã niºte valori sau niºte principii cu forþa bombardamentelor. Ori,
într-o Europã unitã, lumea ortodoxã trebuie sã-ºi aibã locul ei bine definit, cu
problemele ei inconfundabile, cu valorile ºi specificul ei. „Dupa ce anti-comu-
nismul ºi-a pierdut utilitatea, mãºtile au început sã cadã, dezvãluind adesea
un anti-slavism îndrãcit, intolerant ºi uneori fanatic. Rãzboiul din Balcani a fost
dovada...“ Da! Dl. Prof. Dessart are dreptate ºi lucrul acesta ar trebui sã dea
de gândit nu numai statelor cu populaþii majoritar ortodoxe, ci ºi statelor europene
neortodoxe, dacã oferta ce o fac de a realiza o Europã într-adevãr unitã este
sincerã ºi realizabilã cu adevãrat!

8



Când vorbeºte de rãzboiul din Balcani, Dl. Prof. Dessart nu-ºi ascunde
o ironie inteligentã, însã amarã: „Rãzboiul este un lucru mult prea important
pentru a fi lãsat în seama militarilor“ (p. 50). Afirmaþia îmi aminteºte de o alta
asemãnãtoare privitoare la medici ºi la medicinã, când se punea problema clonãrii
umane! Rezultatul intervenþiei militare din Balcani l-am descris oarecum mai
sus, dar citãm mai departe: „Zeci de mii de morþi, distrugeri de sute de mi-
liarde, o poluare atmosfericã ale cãrei efecte nu le putem încã mãsura, o dise-
minare practic incontrolabilã a muniþiilor cu uraniu sãrãcit, care riscã sã provoace
efecte genetice dezastruoase pentru generaþiile viitoare“ (p. 50). Rãzboiul din
Jugoslavia a fost opera unor militari, ci nu decizia democraticã a unor parla-
mente. Pentru a fi mai convingãtor în susþine-rile sale, filozoful ne duce cu gân-
dul la vremea când Hitler a invadat Cehoslovacia în 1940. Atunci, „europenii
ar fi evitat poate grozãviile celui de-al doilea rãzboi mondial, dacã cetãþenii sãi
ar fi reacþionat: „Propaganda îi îndoctrinase într-atâta, încât au aprobat mai mult
sau mai puþin fãþiº actul criminal ordonat de la Berlin. Nici de data aceasta
europenii nu au fost solidari cu sârbii, nici ortodocºii, nici cei de alte confesiuni
creºtine.“. Orice recurgere la rãzboi este inacceptabilã pentru un creºtin fie el
ortodox sau nu, fie el implicat sau nu, fie cã acest razboi îi loveºte pe ortodocºi
sau alte fiinþe umane. Rãzboaiele moderne au devenit crime contra umanitãþii
ºi vor fi astfel din ce mai ce mai mult, din cauza sofisticãrii crescânde a arma-
mentului. Nu pot exista pentru un ortodox demn de acest nume agresiuni juste
sau crime juste. Aºadar, nu pot exista rãzboaie religioase, nici rãzboaie sfinte!“
Corect! O poziþie clarã, bazatã pe Sfânta Scripturã ºi sfânta Tradiþie, adânc înfip-
tã în morala creºtinã ortodoxã. ªi autorul continuã: „Rãzboiul (orice rãzboi) este
negarea absolutã a ideii de religie: oricum am lua-o tot fii ai lui Dumnezeu
omorâm... Altfel, ºtie toatã lumea cã rãzboiul nu a rezolvat niciodatã nimic ºi
cã dupã toate luptele, trebuie sã ne asezãm în jurul unei mese sã discutãm.
Asistãm atunci la adevãrate miracole, iar învinºii de ieri le transmit ideologia
lor aºa-ziºilor duºmani, interesele lor fiind apãrate de aºa-ziºii învingãtori. Doar
bieþii morþi rãmân morþi. Întotdeauna ºi în orice vreme, rãzboiul este perfect
inutil, dar sunt desigur ºi unii cãrora crima le foloseºte!“ (p. 51).

Cât de frumos sunt gândite problemele majore, atunci când existã un
reper moral la care sã ne reportãm! Dl. Prof. Dessart ne propune unul: revenirea
la cel creºtin autentic. Cartea gânditorului occidental devine la un moment dat
un adevãrat manifest adresat popoarelor Europei, europenilor socotiþi ca cetãþeni
ai aceleiaºi þãri: „Cetãþeni europeni, Europa este câmpul nostru de acþiune. ªi
totuºi, acþiunile militare declanºate împotriva unui popor european nu sunt sin-
gurele rãzboaie criminale, aºa cum agresiunile contra unui popor creºtin nu sunt
singurele agresiuni care existã. Înaintea referendumului, ni se promisese cã,
aprobând acordurile de la Maastricht, vom pune capãt rãzboaielor în Europa
(de parcã rãzboaiele n-ar omori ºi aiurea) ºi brusc am fost azvârliþi în rãzboi (în
inima Europei ºi împotriva unui popor frate, prieten dintotdeauna), fãrã a fi mãcar
consultaþi, ca niºte lachei, de parcã cineva ne-ar fi pus la încercare laºitatea“.
O adevãratã conºtiinþã europeanã, o adevãratã conºtiinþã colectivã, ce suportã
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remuºcãrile faptului împlinit, simþindu-se responsabilã, la nivel de individ, de
faptele colectivitãþii întregi!

Dl. Francis Dessart este un antirãzboinic convins, aºa cum este ºi un
creºtin nu doar cu numele, un om care încearcã sã-ºi facã auzitã vocea ºi con-
cepþiile într-o lume atât de bulversatã, atât de încrîncenatã. Pentru el nu numai
rãzboaiele europene nu trebuie sã mai existe, ci orice rãzboi, indiferent unde
s-ar desfãºura el pe planetã. Europa Drepturilor lui, Europa libertãþilor, leagãnul
civilizaþiei, Europa creºtinã, trebui sã se solidarizeze, constientizându-ºi rolul pe
care-l are în context universal, pentru a nu deveni port-drapelul unor interese
militaro-industriale strãine valorilor culturale de sorginte creºtinã. Europa tre-
buie sã redevinã ºi sã rãmânã ea însãºi, sã-ºi pãstreze sufletul care o repre-
zintã. Iar acesta trebuie sã fie profund creºtin. La realizarea acestui obiectiv,
creºtinii ortodocºi au un cuvânt greu de spus. Într-adevãr, problema este dacã
ei se fac auziþi, dacã este cineva care sã-i audã, sã-i înþeleagã ºi, mai ales, sa
le dea ascultare! Biserica ortodoxã este, ar spune dl. academician, „una dintre
bazele civilizaþiei creºtine comune“, dar, într-o vreme în care cohorte de mer-
cenari ai unor aºa-zise þãri creºtine ne invadeazã þara ºi sufletele, socotindu-ne
ca pe niºte sãlbatici care nici n-am auzit de Dumnezeu, care trebuie sã fim
„creºtinaþi“ urgent de dumnealor, este greu de crezut cã, în concertul popoarelor,
va mai fi loc ºi pentru vocea Bisericii ortodoxe! Trist, dar adevãrat!

Dl. Prof. Dessart analizeazã situaþia ortodoxiei în general ºi ajunge la o
serie de concluzii menite sã tragã un semnal de alarmã privind dezbinãrile din
sânul ortodoxiei ºi sã sublinieze posibilitãþile de refacere a unitãþii panortodoxe.
Pentru profunzimea analizei ºi maturitatea înþelegerii faptelor, ne permitem sã
menþionãm aceste concluzii, fiindcã ele pot constitui un punct important de reper
în discuþiile ce urmeazã sã fie abordate la viitorul sinod panortodox aflat în
pregãtire, sau chiar în relaþiile dintre Biserica Ortodoxa Românã ºi celelalte bise-
rici ortodoxe surori: 

1. Dezbinãrile din þãrile baltice, datorate strãdaniilor de desprindere a
bisericilor ortodoxe de acolo de sub tutela Patriarhiei Moscovei ºi trecerea lor
sub jurisdicþia Patriarhiei Constantinopolului; 

2. Pretenþiile Bisericii ortodoxe a Greciei de a se numi doar ea singura
ortodoxã, negând acest drept comunitãþilor creºtine care aparþin de alte patri-
arhii, precum cea a Macedoniei, Antiohiei sau celor egiptene creºtine; 

3. Suspiciunile de ilegitimitate faþã de o serie de biserici ortodoxe din
Occident, ca cea iberica din Portugalia ºi Spania, cea ortodoxã francezã, cea
ortodoxã husitã, cea ortodoxã celticã etc.; 

4. Atitudinea de condescendenþã faþã de bisericile ortodoxe canonice
dar minoritare, precum cele din Polonia, Cehia, Slovacia, Albania, Finlanda; 

5. Polemicile interminabile cu bisericile ortodoxe orientale necalcedoniene; 
6. Situaþia nedefinitã a bisericilor din Armenia ºi Georgia; 
7. Poziþiile divergente ale unor ierarhi faþã de francmasonerie; 
8. Refuzul de a recunoaºte autocefalia Bisericii ortodoxe din America,

multietnicã ºi desprinsã din trunchi european; 
9. Permanenta polemicã din sânul Bisericii Ortodoxe din Moldova, care

continuã sã scindeze aceastã comunitate;
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10. Marginalizarea stiliºtilor, adicã a credincioºilor de rit vechi; 
11. Apariþia unor noi biserici ortodoxe în Rusia, care fac sã se scindeze

unitatea ortodoxiei-ruse;
12. Concurenþa nejustificatã dintre misiunile ortodoxe din Africa ºi Ame-

rica. ªi, fãrã îndoialã, autorul ar mai avea ºi altele. 
Dacã s-ar trece peste aceste obstacole, ortodoxia ar poseda „o imen-

sã forþã spiritualã interioarã ºi intrinsecã“ (p. 52-53) care i-ar permite sã
supravieþuiascã în spiritul ei unitar, apostolic, sfânt ºi sinodal în condiþiile lumii
de azi ºi sã se facã auzitã în tratativele menite sã rezolve marile probleme ale
omenirii.

Dl. Dessart priveºte nu numai cu obiectivitate, ci ºi cu simpatie „speci-
ficul politic“ din Belarus, dar priveºte cu îngrijorare consecinþele incomensura-
bile ale catastrofei de la Cernobâl, care a afectat pentru o lungã perioadã aceastã
þarã. Scoate în evidenþã ideile-forþã ale unor gânditori europeni, precum Dl. Albert
Schweitzer, care, încã din 1923 au lansat premizele unei politici axate pe „respec-
tul faþã de viaþã“ (p. 56-59). În spiritul respectului faþã de viaþã, Domnul Dessart
pledeazã nu numai asupra drepturilor fiinþei umane la viaþã, ci ºi ale animalelor
(p. 59-62), analizând în acest sens mentalitatea ºi realitãþile din multe þãri
europene, inclusiv situaþia câinilor vagabonzi din România.

„Modernitatea“ care ucide ºi tradiþia care clãdeºte
Un capitol special al cãrþii trateazã raportul dintre modernitate ºi tradiþie.

Lumea întreagã se polarizeazã în douã grupuri masive, între care prãpastia creºte
tot mai mult. La un pol se situeazã þãrile bogate, beneficiare ale celor mai sofisti-
cate descoperiri ale ºtiinþei ºi tehnicii, iar la celãlalt pol statele sãrace, furnizoare
de materii prime, mâna de lucru ieftinã, de cele mai multe ori foarte compe-
tentã, ºi piaþã de desfacere pentru toate debuºeurile statelor dezvoltate. Aceastã
diviziune se transpune ºi la nivel european. De o parte se situeazã vestul euro-
pean, aflat cu multe decenii înaintea estului, sub aspect economic, tehnologic
ºi, în general, sub aspectul nivelului de viaþã; de cealaltã parte þãrile foste socia-
liste, inferioare sub aspectul dezvoltãrii economice. Acestea devin dependente
de cele din prima grupã sub toate aspectele ºi  riscã sã fie subjugate de cele
dintâi. Un sistem de piaþã sofisticat face ca sã sãrãceascã o categorie de state
tot mai mult, în timp ce altã categorie sã se îmbogãþeascã rapid. Produsele
lumii occidentale sunt tot mai scumpe, în timp ce ale celei rãsãritene tot mai
ieftine, depºãite fizic ºi moral, datoritã diferenþelor mari de calitate. Situaþia
aceasta face ca sã se producã o adevaratã hemoragie de materie cenuºie spre
polul occidental. Cei mai mulþi intelectuali, cercetãtori ºi inventatori, într-un cuvânt
„crema intelighenþiei“ rãsãritene se îndreaptã spre Occident, contribuind, impli-
cit, la accelerarea progresului tehnologic al acestuia. Mass-media joacã un rol
important la diferenþierile acestea dintre est ºi vest. Imperiul informaþional occi-
dental invadeazã piaþa rãsãriteanã, oferindu-i acesteia materiale de proastã cali-
tate, de cele mai multe ori tendenþioase, care contribuie în mod vizibil la
degradarea moralã a populaþiei, la scãderea nivelului intelectual, la distragerea
atenþiei de la problemele majore ºi grave ale societãþii. Omul rãsãritean este
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invadat de produse subculturale, menite sã-l îndobitoceascã, devenind astfel
o masã umanã uºor de manipulat.

Infuzia masivã de elemente pseudoculturale pe piaþa rãsãriteanã, face
sã submineze valorile tradiþionale din þãrile foste socialiste, pe care comunis-
mul încã nu a reuºit sã le distrugã. Europa occidentalã, a furnizat, în special
începând din secolul al XIX-lea, atât Europei Rãsãritene, dar ºi unor þãri înde-
pãrtate din Orientul îndepãrtat tehnologie sofisticatã ºi soluþii tehnice pentru
tot felul de domenii, acestea ajutând mult la progresul unor þãri precum Japonia,
Thailanda ºi multe altele. Acest proces de influenþare a fost îndelungat ºi el a
fost receptat treptat de populaþiile din zonele ºi þãrile respective. În prezent,
atenþia se îndreaptã spre Europa rãsãriteanã, iar influenþa este rapidã, agre-
sivã, bulversând mentalitãþi, realitãþi materiale ºi spirituale. Aceasta face sã aparã
o reacþie adversã de respingere din partea populaþiilor receptoare. Noul este
acceptat lent, în paralel cu menþinerea valorilor tradiþionale indiferent de dome-
niul de competiþie. Tradiþionalismul recunoscut al statelor rãsãritene face ca
noul sã nu patrundã, viteza de dezvoltare economicã ºi socialã sã fie vizibil frâ-
natã, iar diferenþa dintre cei doi poli, în loc sã se micºoreze pânã la dispariþie,
se adânceºte ºi se mãreºte tot mai mult. Exemplele practice sunt destul de
frecvente în cartea analizatã. Aºa, bunãoarã, un þãran român, care face agricul-
turã pentru subzistenþã, sãrac lipit pãmântului, nu va avea curajul sã contracteze
împrumuturi masive pentru a-ºi achiziþiona tehnologie de vârf, nu va avea acces
la formele de pregãtire profesionalã în domeniul agricol sau al serviciilor ºi vã
preferã sã practice aceleaºi ocupaþii multimilenare cu aceleaºi mijloace tradiþionale
de producþie, ceea ce-l va determina sã rãmânã într-o poziþie de stagnare. Aici
un rol foarte important trebuie sã revinã statului, întregii societãþi, Europei unite,
care sã gãseascã o limbã comunã cu þãranul tradiþional, fãrã sã-l bruscheze,
fãrã sã-l târasca spre o þintã strãinã, improprie mentalitãþii sale tradiþionale.
Þãranul tradiþional trebuie convins, nu forþat, pentru a deveni din partizan al tradiþiei
adept ºi fervent susþinãtor al noului, al progresului tehnologic. Reþinerea, pru-
denþa „analfabetului“ în faþa noului, a inovaþiei, trebuie înþeleasã ca o formã
strãveche de înþelepciune ancestralã, care a ajutat aceste populaþii sã supra-
vieþuiascã în istorie, în ciuda vitregiilor prin care au trecut de-a lungul mileniilor.
Þãranul român – ºi nu numai el – este capabil sã recepteze noul dacã se convinge
de superioritatea acestuia. Dovada incontestabilã o constituie rãspândirea radiou-
lui, televiziunii ºi a altor mijloace de informare mass-media pânã în cele mai
îndepãrtate cãtune din munþi. Dacã la început a existat reþinere, atitudine de
respingere, azi rãsunã satele de cântece emise de aceste mijloace de trans-
misie ultramoderne. S-au gãsit ºi timp ºi disponibilitate pentru ele, dar aceasta
nu s-a fãcut peste noapte, ci de-a lungul mai multor decenii. Þãranul român a
trãit într-un univers rural bazat pe cutume milenare, care priveau toate aspectele
vieþii, într-un mediu cultural ºi ideologic specific. Nu trebuie consideratã cul-
tura popularã inferioarã celei occidentale, academice, fiindcã „ceea ce este con-
siderat ca fiind ºtiinþific într-o epocã, poate deveni o superstiþie în urma unei
simple descoperiri ºi viceversa“ (p. 69).  Între culturi trebuie sã se înfiripeze un
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permanent dialog bazat pe respect mutual, pe toleranþã, înþelegere ºi coope-
rare, care sã conserve specificitãþile fiecãreia. În faþa tehnologismului occiden-
tal, „Europa rãsãriteanã aduce o adevãratã comoarã de experienþe culturale,
unice în felul lor. Pe de o parte, aceste experienþe ºi produsele lor minunate
acoperã mai multe secole ºi sunt de o diversitate ºi bogãþie de teme ºi forme
pe care vestul înclinat spre uniformizare culturalã le poate cu greu egala. Pe
de altã parte, ele sunt rodul unui spirit creativ în filozofie ºi artã, inspirate spon-
tan ºi direct de naturã!“ (p. 70). „Un efort comun, care ar facilita tuturor acce-
sul la ceea ce au mai bun experienþele culturale ale partenerilor, ar face poate
sã rãsarã noi forme de creativitate, ca fruct al dezvoltãrii. Prin acest proces,
dialogul ar da poate atunci naºtere unor norme ºi valori cu aplicativitate uni-
versalã liber consimþite ºi înþelese (p. 70). Cosmopolitismul multor cetãþeni din
Europa rãsãriteanã, dorinþa lor de a imita tot ceea ce vine din Occident, con-
stituie un pericol cu bãtaie lungã. Aceºtia „vor sã-ºi vândã sufletul pentru ceva
„devize“. Ei ar face bine sã se gândeascã la inconºtienþa gestului lor, pentru a
nu fi groparii propriei lor istorii“ (p. 71).

Valori fundamentale:
„Europa creºtinã“ ºi „Europa socialã“

Un pericol cu consecinte nebãnuite încã îl constituie faptul cã Parlamen-
tul European nu doreºte sã se menþioneze în viitoarea Constituþie europeanã
specificul creºtin al culturii ºi mentalitãþilor europene. Aceastã tentativã de despi-
ritualizare, de desacralizare a continentului este un adevãrat atentat la însãºi
identitatea lui ºi este fãrã precedent. Nici chiar Enver Hodja nu a putut sã
dezradacineze cu forþa sentimentul religios din sufletul albanezilor, în ciuda
tuturor manevrelor oficiale. Este lãudabil azi sã se respecte minoritãþile ºi toate
valorile lor, dar aceasta nu trebuie sã includã terfelirea celor mai de seamã va-
lori ale majoritãþii populaþiei. Or, creºtinismul este numitorul comun al acestor
populaþii ºi popoare care trãiesc de la Atlantic la Vladivostok. Creºtinismul ºi-a
pus profund amprentele asupra spiritualitãþii europene timp de douã milenii ºi
europenii nu au dreptul, în faþa generaþiilor trecute ºi viitoare, sã distrugã aceastã
comoarã spiritualã, în ciuda tuturor greºelilor ºi abuzurilor care i se imputã creºti-
nismului în anumite momente din istoria sa bimilenarã.

Europa ce se clãdeºte acum ca stat federal nu trebuie sã-ºi impunã sã
realizeze o singurã limbã, o singurã religie, o singurã formã de culturã. Ar fi  o
mare greºealã ºi o mare pierdere. Frumuseþea Europei viitoare constã tocmai
în cultivarea diverselor forme ale culturilor populare ºi naþionale. Cultura Europei
viitoare trebuie sã fie o adevãratã simfonie de culturi naþionale. „Fãrã rãdãcini
nu existã creºtere, nici vecinãtate, nici altoi“ (p. 72 ). O culturã omogenã, care
sã excludã diversitatea, ar însemna o adevãratã sinucidere a spiritualitãþii euro-
pene. Folclorul trebuie sã fie respectat ºi cultivat cu toate eforturile, fiindcã prin
el naþiunile se regãsesc, se exprimã ºi se dezvoltã spiritual. Integrarea euro-
peanã nu trebuie sã însemne, de asemenea, nici înãbuºirea limbilor naþionale,
indiferent cât de larg ar fi teritoriul utilizãrii lor. Folosirea unei singure limbi ca
mijloc unic de relaþie între cetãþeni ar duce la pierderea unor valori spirituale
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incomensurabile ºi ireparabile. Clãdirea Europei viitoare trebuie sã se bazeze doar
pe dorinþa de a trãi împreunã a statelor componente, o entitate formatã din mai
multe entitãþi, o unitate în diversitate. „Supravieþuirea culturilor ºi tradiþiilor popu-
lare este singura ºansã de supravieþuire a Europei noastre comune“ (p. 73).
Etnosul, familia ºi persoana sunt mai mult decât creaþii omeneºti; ele au o pãr-
ticicã de har, de dumnezeire în ele, au o menire, de care, la judecata de apoi
vor da seama popoarele.

O zestre de valoare imensã a Europei ºi a lumii de azi este cibernetica,
al cãrei creator este un român mehedinþean, ªtefan Odobleja, cãruia Dl. Prof.
Dessart îi cunoaºte dosarul ºi drama vieþii. Cibernetica stã la baza tuturor crea-
þiilor din domeniul informaticii, la baza legãturii rapide dintre oameni ºi popoare.
Iatã cã prin Odobleja intram încã o datã în circuitul valorilor de vârf ale culturii
universale.

Un domeniu în care va trebui sã se intervinã masiv va fi acela a drep-
tului european, mai bine-zis raportarea normelor etico-juridice din noul cod legis-
lativ la un sistem axiologic, la un summum de valori juridice tradiþionale,
acceptate în unanimitate de mase mari de oameni. La alcãtuirea viitorului cod
de legi european, Dl. Dessart propune a se avea în vedere câteva principii de
maximã importanþã. Legislaþia europeanã sã tindã a adapta societatea, lumea
la individ, la necesitãþile lui vitale; principii de ordin umanist sã cãlãuzeascã pe
legiuitor; generalizarea democratizãrii în toate ramurile vieþii ºi activitãþii umane;
oamenii implicaþi în procesele de muncã sã-ºi asume responsabilitatea faþã de
condiþiile de muncã; accesul la învãþãturã; promovarea unor practici ecologice
eficiente, menite sã asigure individului în special ºi societãþii în general un mediu
ambiant sãnãtos; o organizare de tip federativ între state, astfel cã relaþiile din-
tre ele sã fie bazate pe egalitate, respect reciproc; limitarea armamentului în
general ºi suprimarea unor arme cu grad ridicat de periculozitate; instituirea unei
instanþe de pace internaþionale, care sã reglementeze conflictele dintre state,
evitându-se astfel recurgea la forþã ºi la „argumentele“ armate; refuzul unila-
teralismului; instituirea unei instanþe internaþionale, care sã reglementeze
chestiuni de drept internaþional privind spaþiul, marea, bioetica, etica medicalã
etc., fãrã a lãsa doar o singurã þarã sã decidã în aceastã privinþã. Acestea ºi
altele sunt propunerile Dlui. Prof. Dessart. Ele sunt gândite cu obiectivitate ºi
cu grijã pentru ziua de mâine, dar câþi sunt dispuºi sã le ia în seamã? Autorul
propune un lucru interesant; sã nu se mai socoteascã progresul tehnologic ca
etalon al progresului societãþii, ci sã se instituie alte criterii axiologice pentru
determinarea gradului de progres propriu-zis, cum ar fi cele de ordin etic, uma-
nist, socio-cultural. Cuceririle spaþiale, manipularile genetice sã nu mai fie apana-
jul unei elite restrânse a societãþii, ci în astfel de probleme majore sã hotãrascã
întreaga societate ºi tot ea sã controleze aceste manifestari.

Construirea viitorului sã se bazeze pe speranþa de viaþã, de bine ºi de
fericire, ºi nu pe violenþã, exploatarea individului ºi popoarelor; pe foamete ºi
analfabetism. Viaþa individului este efemerã; tocmai de aceea individul se lasã
asimilat de societate ºi-ºi prelungeºte existenþa prin existenþa societãþii. De aici
rezultã interesul vital al individului pentru crearea unui viitor fericit ºi stabil pen-

14



tru societatea din care face parte. Crearea viitorului este o responsabilitate a
fiecãruia în parte ºi a tuturor laolaltã. Lupta pentru pace ºi pentru evitarea ca-
tastrofelor ºi a autodistrugerii trebuie sã constituie crezul omului din toate tim-
purile ºi din toate locurile de azi înainte. Creaþia tehnologicã trebuie sã fie subor-
donatã unor principii etico-juridico-politice. Conformismul este socotit de autor
o formã de demisie, de evadare din realitate, o formã de dezinteres ºi de laºitate.
„Uniformizarea nocivã a imperiului mediatic mondial este un exemplu al voinþei
de a dezintegra spiritualitãþi, civilizaþii multiseculare, naþiuni istorice ºi chiar sim-
pla voinþã umanã liberã“ (p. 81). „Terorismul mediatic al statelor puternice face
sã se promoveze produse, ideologii politice, aberaþii, de ordin moral, pseudo-
religii de substituþie, metisajul cultural (promovarea culturii unei þãri în detrimen-
tul altor culturi, care, cu timpul, în astfel de condiþii neprielnice, dispar) etc.

Þãrile est-europene ºi cele din spaþiul ex-sovietic înþeleg eronat libertatea
ºi democraþia. Acestea s-ar reduce la libertatea modei, apariþia unor margina-
lizaþi sociali ºi sexuali, apariþia unor publicaþii pornografice, folosirea drogurilor,
diverselor forme de sub-culturã, hard-rock ºi altele de genul acesta. O astfel de
înþelegere este puerilþ ºi se bazeazã pe lipsa unei educaþii civice ºi religioase
corespunzãtoare. Este dureros când jertfa unor oameni aduce urmaºilor doar
Coca-cola, ºi nu demnitate naþionalã ºi umanã!

Dl. Dessart scoate în evidenþã lipsa de obiectivitate a presei occidentale
în momente cruciale pentru unele state mici din spaþiul est european.  Pe vre-
mea când în Moldova erau manifestaþii eroice pentru afirmarea limbii ºi culturii
române, presa occidentalã prezenta niºte banalitãþi. O atitudine fermã ºi fãrã
echivoc ia autorul ºi faþã de tendinþele revizioniste ale unor state precum Ungaria,
care „sub toate regimurile care s-au succedat a reînviat, în mod regulat, sco-
puri pan-maghiare împotriva României“ (p. 85). El nu acordã o importanþã
deosebitã frontierelor de stat naþionale, care împart Europa; acestea sunt recente,
bazate pe jocul puterilor ºi speculaþiile diplomaþilor. Aceste frontiere trebuie sã
se „topeascã“ în momentul înglobãrii statelor respective în marele stat european.

„Chestiunea româneascã“
Dl. Prof. Dessart nu uitã nici un moment de problemele româneºti, pe

care le cunoaºte suficient de bine ºi militeazã pentru soluþionarea lor. Vede cu
îngrijorare cum lumea ºtiinþificã ºi culturalã româneascã nu este ajutatã sã se
integreze în circuitul universal de valori, fiind ameninþatã cu marginalizarea. Opinia
mondialã tinde sã nu recunoascã ori sã treacã sub tãcere meritele incontesta-
bile ale românilor la cultura ºi civilizaþia mondialã, la progresul unor domenii pre-
cum medicina, cibernetica, literatura, istoria, artele plastice, ºtiinþele naturale
ºi ecologice, pedagogia etc. Solidaritatea ºi simpatia faþã de români de dupã
revoluþie a fost de scurtã duratã ºi ea a fost înlocuitã repede cu convingerea cã
e vorba de un popor minor, nesemnificativ valoric. Autorul spune fãrã echivoc:
„Eu nu cred cã oricine are lecþii de dat poporului român, care, în ciuda întâm-
plãrilor unei foarte sumbre epoci, a reuºit sã-ºi salvgardeze potenþialul sãu cul-
tural ºi ºtiinþific naþional ºi, care, în plus, ºi-a pãstrat speranþa în zile mai bune.
Aceastã speranþã a susþinut poporul român ºi a permis declanºarea procesului
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mântuirii naþionale“ (p. 86). În spirit democratic, poporul român trebuie lãsat
sã-ºi creeze propriul sãu model de dezvoltare, adaptat condiþiilor specifice natu-
rale ºi spirituale, conform propriei inspiraþii ºi propriei voinþe, sã nu mai fie con-
siderat un popor retardat sau incapabil de a recepta progresul, ci sã fie tratat
cu tot respectul cuvenit, pe picior de egalitate.

Autorul abordeazã problema foarte vehiculatã în ultima vreme ºi în anu-
mite medii de la noi: aceea a federalizãrii României. Analizeazã diferite modele,
cele din Elveþia, Spania, Jugoslavia etc. ºi ajunge la concluzia cã istoria acelor
state este diferitã de istoria româneascã: „un cetãþean român, oricare ar fi ori-
ginile lui culturale, etnice ºi religioase, este pretutindeni la el acasã, în România!
Dacã începem sã considerãm cã România nu este decât însumarea unor mici
pãrþi cusute una de alta, unde un cetãþean dintr-o regiune este strãin în altã
regiune, acesta este începutul sfârºitului!“ (p. 87). ªi analiza se încheie cu o
concluzie fãrã echivoc: „Federalismul pe baze teritoriale? Un singur rãspuns: nicio-
datã!“ (p. 87).

Un capitol special este dedicat alegerilor din România, procentelor, repre-
zentativitãþii în parlament ºi guvern. „Oamenii trebuie sã înveþe a gândi prin ei
înºiºi ºi sã gãseascã între ei, românii, soluþii româneºti la probleme româneºti.
Ajutorul ºi solidaritatea strãinilor sunt un lucru bun, dar amestecul este altce-
va!“. Atenþia se îndreaptã ºi spre valurile de „refugiaþi politici români“. E vorba
de acei emigranþi, care se declarã în Occident persecutaþi politici ºi cer azil politic
acolo. Realitatea infirmã asemenea afirmaþii. Ele sunt adevãrate escrocherii atât
faþã de statele occidentale-gazde, cât ºi faþã de România.

Analiza se încheie cu o afirmaþie cu valoare de axiomã: „Dupã revoluþia
naþionalã trebuie sã urmeze deºteptarea României, pentru a evita orice confis-
care a continuitãþii naþionale, indiferent de origine ºi definiþie“ (p. 92).

Un panegiric dedicat sculptorului Andrei Ostap din Republica Moldova
încheie lucrarea Dlui academician Francis Dessart. O scurtã biobibliografie nece-
sarã ni-l face mai cunoscut ºi mai apropiat pe autor. Sunt grupate apoi o serie
de referinþe la personalitatea ºi opera Domnului Dessart semnate de persona-
litãþi din diferite þãri. Cartea se încheie cu postfaþa Dlui. Artur Silvestri, în care
se face atât prezentarea autorului, cât ºi a cãrþii ºi filozofiei lui. Citind-o, admi-
raþia faþã de Dl. Dessart creºte simþitor, fiindcã înþelegi încã o datã (deºi, lec-
tura cãrþii confirmase aceasta cu prisosinþã) cã te afli în faþa unei personalitãþi
de elitã a intelectualitãþii europene, în faþa unui adevãrat patriot european, care
analizeazã realitãþile actuale pentru a extrage învaþãtura de viitor, un om de bine,
care evitã sã se situeze de partea celui mai tare, ci preferã partea celui care
are dreptate, un om care viseazã Europa de mâine ca o „þarã“ de sine stãtã-
toare, în care diversitatea sã-i dea culoare ºi unitate, o Europã sigurã pe des-
tinele ei, ci nu un cobai de experienþe pentru puteri transatlantice. Dl. Dessart
se înscrie în rândul prietenilor adevãraþi ai României ºi ai poporului român, un
prieten, care devine adevãrat avocat al cauzei româneºti, atunci când necesitãþile
o impun.

Reconquista este o carte care face cinste autorului, editorului ºi intelec-
tualitãþii europene.
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ADDENDA

„Reconquista“, o carte care obligã

1. A doua zi, dupã Polybios
„Reconquista / Eseuri ºi studii de geopoliticã spiritualã europeanã“ (Ed.

Carpathia Press – 2005), cartea Prof. Dr. Francis Dessart, readuce în actuali-
tate „Marele Complot“ din cadrul conspiraþiei mondiale ºi mondializante, „un com-
plot împotriva Europei popoarelor ºi a identitãþilor culturale“.

„Reconquista“, o carte vie, fremãtãtoare, o carte care contureazã judecãþi
de valoare ºi, tocmai de aceea, obligã la meditaþie, deschide polemici aidoma
seminþelor care deschid/desfac rãsadurile unor plante miraculoase. Obiectivã pâna
la subiectivism (apanajul deja consacrat al elitismului) ºi subiectivã pânã la obiec-
tivism (consecinþa încolonãrii în timp), cartea domnului Prof. Dr. Francis Dessart
înseamnã, desigur, grãuntele de luminã cu care poþi cerceta în adâncurile pro-
priei fiinþe, în adâncurile deja adumbrite de istorie, de civilizaþie ºi de obturarea
tuturor capacitãþilor metafizice în favoarea comoditãþilor care poartã numele de
civilizaþie.

Citind „Reconquista“, tulburatoarea carte a unui gânditor belgian, îmi regã-
sesc propriile înstrãinãri. ªi mã înspãimânt.

Copleºitor prin erudiþie ºi prin fineþea spiritului de observaþie, Francis Dessart
avertizeazã, într-o Europã apaticã ºi înstrãinatã, într-un teritoriu spiritual lipsit
de memorie (deºi tãlpile tuturor calcã numai pe mãrturii), asupra pericolelor la
care ne expune, deja, „o dictaturã cosmopolitã, condusã de Marea Finanþã, ce
nu cunoaºte nici lege, nici patrie“ ºi care desacralizeazã societatea omeneascã
cu o înfricoºãtoare tenacitate. O dictaturã (în egalã mãsurã laicã ºi religioasã)
cãreia nu i se mai opun decât metaforele, o metaforã fiind, în fond, ºi scriitorul
ºi cineastul Theo van Gogh, nepotul ilustrului pictor, asasinat la Amsterdam, în
2 noiembrie 2004, de întunericul violent al contemporaneitãþii, scriitorul ºi cineas-
tul iluminat cãruia îi ºi este dedicatã „Reconquista“.

Europa actualã, „atlantizatã“ (deci, depersonalizatã) spre apus ºi naiv,
primitiv spiritualizatã spre rãsãrit, se abandoneazã, cu bunã voia subconºtien-
tului, unui timp mecanic (un fel de lespede grea prin care abia mai rãzbat firele
unor misticisme cu rãdacini creºtine). Timpul creãtin, idealizat de autor în cadenþa
lui ortodoxã, dar impus, totuºi, peste voinþa lui Iisus Hristos, agonizeazã în mani-
pulãri instituþionale, graniþa dintre religie ºi politologie fiind din ce în ce mai sub-
þire, aidoma unei pânze de pãianjen trasã difuz în calea luminii. Iar erudiþii
acestei Europe (erudiþi, pentru cã au dispãrut înþelepþii, vestitorii lui IOAN, Tatãl
Ceresc), rãtãcind mereu între religie ºi politicã, risipesc colburi de aur peste pânza
difuzã, semn ca vechii egipteni aveau dreptate atunci când concluzionau cã
omenirea pierde în metafizic exact atât cât câºtigã în civilizaþie. Din pãcate, nici
erudiþii nu mai constientizeazã golirea de metafizic ºi comit, la rândul lor, o uriaºã
manipulare, subordonatã cultivãrii propriului mit ºi soldatã cu confuzia care face
ca poporul sã „nu mai ºtie unde sã punã nici mâna, nici piciorul“, cum nota,
cândva, Confucius. Dar Confucius a fost, la rândul sau, un superficial adept al
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armoniei, un fanatic al potrivirii cuvintelor cu lucrurile, care nu l-a mai urmat pe
Lao-Tse (Lieh-Tzu, cum îl numesc „atlanzii“) lângã „Coloana Cerului“ pentru a
deveni „ctisti“, adicã oameni care nu cunosc „tristeþea ºi du-rerea“, Paradesha
sau Airyana Vaejo-Vaija existând în afara timpului, într-o sacralitate în care tim-
pul încã nu se substituise vãzduhului, în trinitatea Cer-Pamânt-Vazduh (An-Ki-Ira).
Confucius doar deschide poarta zilei a doua, ziua de dupã legile stabilite de bãr-
baþii cei mai integri, „în oraºul arbore... lângã râul cu apã“, când se constituie
formulele asociative care-l consacrã pe om drept dumnezeu, „pentru cã la ei
era socotit cel mai de temut ºi cel mai puternic acela care avea cei mai mulþi
oameni care-l cinsteau ºi care i se supuneau“ (Polybios, Istorii, I, II, 17). Urcarea
omului în cer înseamna, în fond, primul „mare complot“, favorizat de însãsi natu-
ra umanã, pentru cã, deºi se crede cel mai iscusit, „dintre toate vieþuitoarele,
omul... este cel mai uºor de înºelat“ (Polybios, V, 75). Iar conspiraþia, îndelung
ºi periodic repetatã ºi revigoratã, începe cu împãrþirea fiilor Tatãlui Ceresc în
moºtenitori (cler) ºi gloatã (laici), cea mai recentã mare schismã producându-
se prin secolul al III-lea e.n., iarãºi peste voinþa lui Iisus Hristos, fiul Cerului ºi
al Fântânii (Maria, adicã Ira reînviatã, deci Vãzduhul materializat Fântânã).

Încã de la începuturi, Europa (“pãmântul de sub ursã“ sau Varâha) a con-
sacrat un singur neam (hyperboreii, „la race nordic“), cu o datinã-lege comunã
ºi cu un unic Tatã (Unul, Cel Ceresc), despre care au vestit ºi Anu, ºi Apollo, ºi
Iisus Hristos, Cel vestit, la rândul Lui, inclusiv prin nume ºi prin ursirea sacri-
ficãrii (Stavros), de Sybilla Zarandina din Eritreea, cu aproape douã veacuri înainte
de Naºtere.

Abia prin anul 3.800 î.e.n., când ploaia a dominat „Calea Destinului“ („când
marea atinge însuºi cerul, / când inunda pãmântul, când aerul e de gheaþã“ –
cf. „Hyndluljoth, 44), s-au rãsfirat triburile pe „Cãile Soarelui“, iar efectul de Turn
Babel a prins consistenþã, dialectele trasformându-se în limbi, iar frãþiile în nea-
muri, în seminþii. Iar amintirea fiecãrui „bãrbat integru“ a fost urcatã pe cer, fixa-
tã pe cer în locurile în care se va sprijini scara pe fusceii cãreia se vor cãþãra,
mileniu dupã mileniu, generaþii întregi de conspiratori: preoþi, politicieni, filosofi,
artiºti. Prin zeificarea oamenilor, Europa a încetat sã mai fie þara-continent a
unor oameni care, „netulburaþi de vreo grijã, trãiau asemeni cu zeii, / Nu cunoºteau
suferinþa ori truda ºi nici bãtrâneþea / Nu-i dobora, ci de-a pururi cu zdravene
mâini ºi picioare / Se veseleau în petreceri, feriþi de orice amaruri. / Moartea
uºoarã ca somnu-i primea ºi averile toate / Ei stãpâneau, cãci pãmântul cel rod-
nic din propria-i voie / Fructe dãdea din belºug, paºnici trãiau ºi în tihnã, / Roa-
dele îºi împãrþeau cu cei deopotrivã de vrednici“ (Hesiod, Munci ºi zile, 62).

2.O reconstrucþie imperialã?
Europa nu-ºi mai cunoaste rãdãcinile. Îi lipseºte memoria, deºi tãlpile

europenilor pãsesc numai pe mãrturii. Identitãþile popoarelor sunt, în fond,
înstrãinãri. Trepte spre noi înstrãinãri. În aceste condiþii, „surditatea amorfã sau
expectativa pot permite orice stapânire mondializarii“ (Dessart, Reconquista, 11).

De-a lungul vremii, gânditorii au avertizat asupra pericolelor care pândesc
o Europã unitã. De pildã, teoreticianul socialist german „Otto Strasser vroia sã
preconizeze o federaþie europeanã, o Europã solidarã, paºnicã ºi în care fiecare
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þarã sã-ºi pãstreze propria administraþie, propriile obiceiuri ºi religii“ (Dessart,
11). „Suntem popoare prea vechi ºi prea individualizate pentru ca vreo altã for-
mulã sã fie realizabilã ºi realistã“, scria, în 1966, dr. Otto Strasser în cartea „Fron-
tul negru contra lui Hitler“, fãrã sã ºtie sau refuzând sã ºtie cã vehicula, de fapt,
un program de federalizare rezulta din jurnalul diplomatului italian Farinacci, ataºat
cultural la Berlin, în care se relateazã urmatoareale „dileme“:

„Chiar dacã vom pierde razboiul, experienþa noastrã nu va fi în zadar. Lumea
merge spre socialism, abandonând definitiv plutocraþia, bisericile ºi regii. Este
vorba de crearea unei noi ordini europene.

Acþiunea noastrã are în vedere reforme sociale: suprimarea, pe cale
paºnicã, a vechilor clase conducãtoare, instruirea ºi educarea civicã a clasei munci-
toare. Cu toate acestea, noi ne distingem radical de Internaþionala a III-a ºi de
obiectivele ei, deoarece ne opunem internaþionalismului distrugãtor, urmãrind
sã punem în valoare caracterele naþionale ale fiecarui popor.

Oare cum am putea face sã suprimãm frontierele naþionale, pãstrând,
în acelaºi timp, tradiþiile, cultura ºi arta popoarelor europene, care se deosebesc
atât de profund? Misiunea noastrã este de a realiza o uniune a Europei într-un
organism supranaþional unic, în ciuda suprimãrii frontierelor vamale, deoarece
unitatea politicã a Europei nu poate fi decât rezultanta uniunii sale economice.

Bineînteles cã va trebui exercitat un control superior asupra economiilor
naþionale, dar el nu va avea alt scop decât evitarea concurenþei sterile ºi a
supraproducþiei. În continuare, vom avea organisme politice pe o baza federalã.
Se pot prevedea, deja, ºapte federaþii politice: 1. Peninsula Ibericã; 2. Franþa
ºi Belgia; 3. Germania, Danemarca, Polonia, Statele Baltice, Slovacia, Boemia-
Moravia ºi Elveþia; 4. Italia, Croaþia, Serbia, Albania ºi Grecia; 5. Insulele Bri-
tanice; 6. Suedia, Norvegia, Finlanda ºi Islanda; 7. Ungaria, România, Bulgar-
ia, Ucraina, Crimeea ºi Bielorusia.

Aceste ºapte federaþii se vor grupa, mai târziu, în trei subfederaþii: 1.
Peninsula Ibericã, Franþa, Belgia, Italia, Grecia, Anglia; 2. Germania ºi Scandi-
navia; 3. Balcanii orientali. Atunci când continentul va ajunge la aceastã etapã,
autonomiile locale fiind, în continuare, menþinute ºi atunci când se va întocmi
un plan comun de cooperare în Africa, unirea politicã a Europei va fi, practic,
dobânditã“.

3. Marketing pentru idoli
Farã veste, în faþa ochilor îmi freamatã câteva cuvinte din jurnalul lui

Ciprian Porumbescu. Scria tulburãtorul muzician român, la Cernãuþi, în primã-
vara anului 1876: „Dumnezeule, ce sacrilegiu! Deja aþi început sã transformaþi
arta într-o afacere!“.

Sacrilegiul începuse hãt, cu milenii în urmã, odatã cu ridicarea primei
pietre ºi cu aruncarea ei în fruntea unei fiinþe umane. Acum, în tinereþea Porumbes-
cului, arta era hãrþuitã ºi aºezatã pe grãtarele consumismului pentru a deveni
surogatul cu care se vor nutri generaþiile viitoare. Sacrilegiul începuse cu cultul
oamenilor vii (marketing pentru idoli), cult întreþinut chiar ºi de cei mai luminaþi
gânditori. Sacrilegiul începuse odatã cu scrierea cãrþilor, cãrþile fiind, în defini-
tiv, niºte vanitãþi ale sufletului, ale sufletului care renunþã la meditaþie pentru a
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se expune ºi impune drept model, drept tipar pentru toate sufletele care vor fi
condamnate la viaþã în mileniile care vor urma. Chiar ºi în întuneric, adicã în
spaþiul pseudo-spiritualizant est-european al obiceiurilor ºi al tradiþiilor prin care
se mimeazã datina-lege, supravieþuieºte agresiv modelul vanitos al omului viu.
Domnul Prof. Dr. Francis Dessart se înºealã atunci când vede în estul european
o identitate spiritualã europeanã. Nici aici nu mai existã identitãþi spirituale ºi
spiritualizante, ci doar un bigotism agresiv, un misticism vulgar ºi credul, din care
toate învãþãturile lui Iisus Hristos au fost îmbrâncite. Aici e un teritoriu primitiv
al mondialiasmului, o fãloºenie a clipei absolut nejustificatã ºi o sãrãcie inte-
rioarã mai profundã decât sãrãcia de zi cu zi. Dar ºi aici, ºi dincolo, adevãrurile
sunt artificioase, impuse ºi consumate de-a gata, oamenii preferând conveni-
rile, lustrul pseudo-spiritual cu care personalitãþile se impun în istorie. Înlãun-
tru nu mai cautã nimeni. Vieþuim. Doar vieþuim, fãrã sã mai avem aleanul celei
de-a doua naºteri, ce-a definitivã.

Între timp, trufiile, în glorioasa lor complexitate, pregãtesc o nouã ordine
mondialã. Ar urma o monstruozitate, un timp-monstruozitate, ar urma deºertã-
ciunea deºertaciunilor.

Ei, ºi?

Ion Drãguºanul

Recuperarea ethnos-ului
Sunt muzicolog ºi am preocupãri pentru etnologie. O bãnuialã sumbrã

mã popula, anume cã mã dedic unei cauze pierdute, cã valorile profunde ale
spiritualitãþii populare, legate de identitatea de sine a popoarelor, sunt aproape
de finalul istoric.

O Europã grãbitã sã îi ajungã pe americani în eficienþã privind deºertifi-
carea Pãmântului ºi a sufletului omenirii nu are timp pentru „individualitate“,
amãnunte ºi nuanþe deºi, dupã expresia lui Spinoza, „amãnuntul îl marturiseºte
pe Dumnezeu“.

Iatã însã cã mai existã conºtiinþe creatoare care au ca scop declanºarea
sirenelor de avertizare! Prof. Dr. Francis Dessart este una dintre acestea, iar
„Reconquista, eseuri ºi studii de geopoliticã europeanã“ este una dintre lucrãrile
la care mã refer.

Regret însã cã ea nu face decât sã ne adânceascã tristeþea, cãci nu ºtiu
în ce mãsurã soluþiile propuse de autor sunt viabile ºi mã întreb dacã nu rãmânem
din ce în ce mai mult vocile care strigã în pustiu. Forþa de corupþie a subculturii
americane, întreþinutã de fast ºi de tentaþii pecuniare, este irezistibilã, devine
criteriu universal de valoare. Ea nu cere efort, încordare, autodepãºire de sine
ci doar conformism ºi abandonare; nu are nimic valoric ºi nimic spiritual, dar,prin
concursuri, OSCAR-uri ºi alte bãnoase tentaþii de imagine, face ierarhii în non-
culturã. Deruta este maximã. Cine sã i se opunã? ªi cum? De cultura naþiona-
lã (ºi cu deosebire de cultura popularã) cine se mai ocupã astãzi cu succes?
„Arhetipul Cãlugarilor Sciþi“, o încercare merituoasã, este un model pe care, un
alt cercetator, important, Artur Silvestri ºi-l impune sieºi,dar este semnificativ ºi
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pentru noi deoarece se preocupã de recuperarea unor valori locale cu semnifi-
caþie general-umanã; este, însã, o cercetare singularã.

Cred cã soluþia privind revoluþia spiritualã europeanã propusã în „Recon-
quista“ cã „Revoluþie mentalã ºi o redresare a adevãratei Europe“ este o pro-
blemã de conºtiinþã individualã. Prietenul meu, dr. Ioan Murariu, crede cã este
o problemã de disoluþie a instituþiilor naþionale, eu însã cred în continuare cã
rezistenþa la agresiunea subculturii este o problemã de conºtiinþã creatoare.

Rezistenþa la deºertificarea spiritualã este în noi; trebuie sã fie în noi.
Când orice creator autentic îºi va impune sieºi refuzul la prostituare, cultura va
înregistra rapid o stratificare, pe de o parte în falia cea subþire ºi etericã, iar pe
de altã parte în mormanul cel masiv ºi noroios, teluric.

Arta se va segrega în sine, de sine ºi se va impune, deºi... subþire ºi gãu-
ritã ca ºi ozonul planetei.

Înþeleg frustrarea lui Ioan Kaleve, un cercetãtor, din pãcate prea puþin
cunoscut, autorul unui masiv poem de sertar etnocentric ºi eurocentric, com-
plet ignorat, dar eu cred cã în Europa ºi în lume sunt încã mulþi dintre cei care
s-ar uni sub acest steag al etnocentrismului ºi eurocentrismului, cãci aºa cum
nu ne putem lipsi de stratul de ozon, aºa nu ne vom putea lipsi nici de arta cea
autenticã, centratã pe „spiritul locului“, pe valorile lui.

Prof. Univ. Dr. Dumitru Jompan

Deruta Europeanã ºi expresia ei
a)Disperarea existenþialã

„Deºertificarea spiritualã a omenirii“, expresia prietenului Dumitru Jompan
mã cutremurã. Noi nu analizãm teoretic, noi trãim o asemenea stare. La mar-
gini de Imperiu, pradã tuturor conquistadorilor economici ºi agenþilor „crimei eco-
nomice“, spre cine sã privim? La ce sã sperãm? Disoluþia instituþiilor naþionale
prin „deºertificarea spiritualã“ de conºtiinþa valorilor ne condamnã ºi ne oferã
disperãrii.

Faptul cã în Europa mai existe conºtiinþe îngrijorate de aceastã „gaurã
în ozonul spiritualitãþii“, cum spune dr. D. Jompan, ne dã o consolare, dar o
consolare firavã.

Ar trebui ca studiul lui Francis Dessart („Reconquista“) sã mã remo-
tiveze la luptã ºi rezistenþã. Eu sunt însã „în rezistenþã“de 40 de ani. Sunt obosit
motivaþional. Sunt un exilat chiar la mine în þarã. Cum mã pot apãra de adaosul
ideolo-gic, sporitor de confuzie, altfel decât analizând izvoarele epistemice ale
ideologiilor, dincolo de Ricoeur, Foucault, Habermas º.a.? Am fãcut acest lucru,
dar cui foloseºte? Cine are timp pentru aceasta? Cine dã doi bani pe o strã-
danie de acest tip, când Academia, Uniunea Scriitorilor º.a. se macinã în sine
inapte pentru mesaje nonconforme? „O dictaturã cosmopolitã, condusã de marea
finanþã ce nu cunoaºte nici lege nici patrie“ nu este interesatã de uniunea indi-
vidualitãþilor ci de anularea identitãþilor.

Este posibil ca autorul sã aibã dreptate în privinþa agresiunii occidentale
asupra Iugoslaviei, Irakului, Afganistanului, Europei de est, cât ºi în ceea ce priveºte
„ameninþarea Rusiei pentru a o împiedica sã-ºi ocupe locul firesc pe tabla de
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ºah a omenirii“, numai cã el omite însãºi decãderea internã gravã la care aces-
te naþiuni au ajuns sub jugul dictatorilor. Autorul omite cã „persecutarea gene-
ralizatã a gândirii în lume“ adusã de mediocritatea americanilor, model de
„non-culturã“ era deja cu prisosinþã cultivatã de dictaturile locale; este o dramã
a omenirii în sine, a speciei depravate prin agresiunea non-culturii instituþiona-
lizate, consistent retribuite.

Însã toatã cazuistica pertinentã menþionatã în lucrare este motivatã pãti-
maº de cãtre dr. Francis Dessart, cãci cele 940 000 salve cu uraniu (trase în
Iugoslavia) ºi cele 270 tone de reziduuri toxice nucleare aduse în Kosovo, nu
sunt opera exclusivã a americanilor. Am zice cã mai degrabã ei sunt victimele
concertãrii de la Viena, Berlin ºi Paris. O gloatã de manipulaþi conduºi de homo-
sexuali sunt numai americanii? Noi ce suntem? Europenii de ce nu s-au
cutremurat de bombardamentul asupra copiilor Belgradului, în ziua de Paºti?
Þapul bovin de la Bucureºti de ce a zis cã aceastã crimã tehnologicã este o inter-
venþie „legitimã ºi necesarã“?
b) Soluþia pozitivã?

Desigur, lucrarea recenzatã nu se doreºte ea însãºi un adaos ideologic;
ea propune soluþii. Care sunt acestea? Sunt douã: 1. „Speranþa de libertate a
lumii va veni din Rusia“ 2. Lupta francofonã este deci indispensabilã pentru
supravieþuirea demnitãþii umane“.
c) Unele obiecþii

1.Inertã ºi amorþitã, Rusia este azi capabilã de iniþiativã istoricã civiliza-
toare? Sã nu vadã autorul citat cã numai în secolul XX Rusia i-a vândut de trei
ori pe sârbi? Cine mai poate crede cã Rusia este astãzi capabilã sã mai aducã
libertatea? Ce altceva fu ea pentru sârbi decât o nuia de salcie în mâna celui
care cautã sprijin?

2.Franþa este astãzi capabilã de iniþiativã istoricã? Ea nu exportã expan-
sionism, ca ºi „big brother“? ªi nu este vinovatã faþã de Europa pentru aplicarea
planurilor revanºiste în Iugoslavia?

„Crima economicã împotriva omenirii“ (Fr. Dessart) nu este adusã la noi
de cãtre americani, cãci nu ei ne-au jefuit petrolul, cimentul, aluminiul, cuprul,
aurul, uzinele, fondul forestier ºi cel funciar retezându-ne orice ºansã, lichidân-
du-ne viitorul autonom, corupând clica politicã românã. Cine poate astãzi crede
cã Europa Occidentalã este capabilã de altceva? Pentru România, în momen-
tul de faþã, alianþa cu Anglia ºi SUA ar putea pãrea chiar o speranþã de a ne
face capabili sã ne apãrãm de agresiunea economica fãrã precedent...

Amãrã concluzie, dar testabilã...
Din pãcate, iniþiative recuperatorii ca aceea dezvoltatã de Artur Silvestri

(„Arhetipul Cãlugãrilor Sciþi“) au slabe ºanse. Ceea ce astãzi se numeºte „Curen-
tul Principal al Educaþiei“ curriculare nu are timp ºi nici resurse de a zãbovi asupra
unor iniþiative de acest fel. Urmare: chaosul tãcerii ne va înghiþi curând... 

Am sentimentul dramatic cã scriu într-o limbã moartã deja...

Conf. Univ. Dr. Ion Murariu
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Drama contemporanã: 
„Coca-Cola ca mod de viaþã“ 

În aglomeraþia, de tip românesc în holul politic local, referitoare la relaþii-
le României cu restul Europei, un om de culturã, european prin origine, opþiuni
ºi limbã, prof. Dr. Francis Dessart prin culegerea de texte cu „paratext“ sub denu-
mirea de „Reconquista“, apãrutã la Editura „Carpathia Press“ , Bucureºti – 2005,
ne aduce puþinã luciditate ºi ne îndeamnã la reflecþie raportatã la noul areal
internaþional.

Reprezentant al unei culturi solide care a marcat mulþi ani viaþa mai
multor generaþii, autorul are nostalgia ºi curajul de a rezista valului american ºi
universalist prin culturã ºi informaþie, pur ºi simplu. Atent ºi dornic de viaþã, pro-
fesorul priveºte mondializarea ca un act de complot împotriva identitãþii cultura-
le a popoarelor din Europa.

În visurile noastre româneºti privim integrarea europeanã ca pe un act
de multiple avantaje, dar dincolo de iluzii este adevãrul, adevãrul care ne spul-
berã personalitatea. Pânã la urmã, S.U.A. sunt un model de non – culturã, iar
comunitatea europeanã – un model de birocraþie, de jocuri politice virtuale ºi
pasivitate în faþa forþei banului. Când se vorbeºte despre pace, în mijlocul Europei
este rãzboi, când se vorbeºte despre viitor, valorile sunt diluate de false tratate
internaþionale. Se iveºte la orizont dezintegrarea ºi privim neputincioºi, iar miºcãrile
informaþiei ºi ale capitalului, a interesele marilor companii, ale traficanþilor de
droguri ºi medicamente ca ºi erorile din societatea civilã pe nedrept numitã
„deschisã“, uneori ne pulverizeazã, fãrã a avea în culturã sau religie un punct
de sprijin.

Provenind dintr-un mediu catolic, autorul cautã evadarea în mediul orto-
dox, dar cãruia îi gãseºte slãbiciuni ºi rãmânerea în urmã, deºi se pare cã ade-
vãrurile creºtine par a fi soluþia pentru toþi.

„Un fenomen cum este hipercentralizarea puterilor la Vatican este con-
trar Evangheliei. Ea contrazice faptul istoric al învierii lui Hristos: nu poate exista
un vicar a lui Hristos, din moment ce Hristos este viu ºi ca atare este ºeful, capul
Bisericii, care reprezintã trupul sãu mistic ...“ – scrie autorul. 

În toleranþã, înþeleasã greºit, ca în ziua de azi, profesorul Dessart  vede
o nouã dictaturã: „Victimele de ieri devin cãlãi sub privirea indiferentã a gândi-
torilor fãrã minte“ ºi este citat Big Brother: „sclavia este libertate“....

Viitorul Europei balanseazã între minciunã ºi redefinire, ceva nesigur, struc-
turi care  se cautã, acolo unde noi vedem modele: „orice duet devine duel“ ...

Profesorul observã: „unii sunt vinovaþi pentru cã au avut dreptate primii“.
Poate este adevãrat într-o lume a birocraþiei, unde tratatul are prioritate înain-
tea esenþei naþionale, iar manipularea este numitã strategie...

Europa este afectatã de poluare, iar rãzboiul din fosta Iugoslavie a lãsat
un mediu tulbure, unde radiaþiile cu uraniu însãrãcit sau carburanþii avioanelor
americane au pãtat cerul ºi umbra pãsãrii pe  frunza de arþar: Un raport al „Fun-
daþiei Franz Weber“ precizeazã cã un pãmânt poluat ºi pustiit pentru secole sau
chiar milenii, este o dramã nu doar pentru un popor, dar ºi pentru toþi pãmân-
tenii ºi pentru generaþiile care vor veni. În acelaºi sens, se face o comparaþie
între „genocid ºi ecocid“
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Dintr-un anumit punct de vedere, autorul ne atrage atenþia ca prea ade-
sea uitãm viaþa, nu mai avem respect pentru viaþã, pentru tot ce este viu, pentru
culturã, pentru credinþa celuilalt, pentru spiritualitate, citând un adevãr din Khalil
Gibran: „Ai grijã ca libertatea fãrã limite sã nu devinã ea însãºi limita unei mai
mari libertãþi ...“, aºa cum de altfel avertizeazã ºi Apostolul Pavel în cartea cãtre
Galateni. 

Pânã ºi animalele sunt privite altfel în Europa; iatã, deci, cã dincolo de
greºelile noastre, de lecþiile pe care le aºteptam de altundeva, adevãrurile  vin
din natura plinã de forþã a Estului ...

Acolo unde þãrile din est au aºteptat ca valorile din vest sã se transfere
spre noi, în locul prosperitãþii am descoperit Coca – Cola ca mod de viaþã, iar
democraþia ca esenþã este eludatã, parcã intenþionat: „Democraþia este o stare
de spirit care implicã mai mult decât imitarea prosteascã a unor modele strãine,
chiar dacã acestea sunt convenabile pentru popoarele respective“. De aici – ºi
atenþionãrile multiple.

La finalul cãrþii, omul de culturã Artur Silvestri face un portret spiritual al
autorului ca persoanã integratoare între naþiuni, culturi ºi valori, ca un profesor
al „viului“, al trãitului, deschis mediilor diverse, de la cultura chinezã la cea africanã
sau geto – dacicã.   Între teorii moarte, se pare cã a fi un maestru al vieþii în
sine este o calitate care meritã apreciatã ºi pe care trebuie sã o asimilãm. Pro-
babil cã peste zece ani sau ceva mai mult, ne vom aduce aminte de acest dis-
curs al profesorului Dessart, dar abia dupa ce ne-a trecut beþia în stil european,
dacã nu vom avea memoria afectatã de ºocul universalismului.

„Singurul demers pe care am fi în drept sã-l facem moralmente ar fi sã
atragem atenþia Europei de Est asupra greºelilor comise de Occident., pentru a
nu le imita, precum ºi a situaþiilor rele de la noi împotriva cãrora ne ridicãm...“ 

Profesorul ne cheamã la tradiþia activã însuºitã a spiritului Europei, iar
România poate accepta chemarea pentru cã are vocaþia nãdejdii ...

Poate cã am pricepe mult mai bine disertaþia autorului dacã am reflec-
ta puþin la cartea „Daniel“ din Biblie, acolo unde tiparul neputinþei unei civilizaþii
este plastic revelatã în statuia imensã pe care o viseazã împãratul, o statuie
structuratã astfel: un chip mare ºi înfricoºat, capul de aur curat, pieptul ºi braþele
de argint, pântecele ºi coapsele de aramã, fluierele picioarelor de fier, picioarele
parte de fier parte de lut, o structurã imposibil sã reziste în faþa valului istoriei...
Iar dacã privim în tabelul lui Mendelev, putem descoperi greutatea atomicã supe-
rioarã a aurului, care se afla în parte de sus a chipiului, urmatã de greutatea
argintului, apoi aramei, etc. O structurã ce se prãbuºeºte sub propria greutate:
de aceea avem nevoie de spirit, de spiritul divin prin care sã rezistãm, dincolo
de tradiþii, mode politice, speranþe fãrã acoperire, cu luciditate, cu înþelepciune...

Interesant, mai este ºi cã autorul citeazã din mari oameni ai Europei, Sol-
jeniþân, Kazantzakis, Valery, Carrel, Strasser, etc...

Iatã un citat semnificativ:
„Am descoperit cã linia de despãrþire între Bine ºi Rãu nu separã nici

statele ºi nici clasele ºi nici partidele dar cã ea traverseazã inima fiecãrui om ºi
a întregii umanitãþi.“ – Soljeniþân. 

De la aceastã graniþã spiritualã începe Europa, de fapt ...

Constantin Stancu
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