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PENTRU O EUROPĂ
A NAȚIUNILOR,
AȘA CUM VISA CHARLES DE GAULLE

Eugenia BULAT

ampania electorală pentru parlamentarele
din 2014 trosnește de interese prost ascunse.
Este mai cinică și mai agresivă ca altădată,
iar miza ei este una foarte mare: își va urma
Republica Moldova cursul european sau se va încâlci iar
în păienjenișul de dominaţie al Rusiei neoimperialiste?
Actorii electorali – unii noi de tot, scoși cu abilitate din
mâneca Rusiei ca să prostească lumea simplă cu pâine
și circ, alţii mai puţin noi, ară Moldova printr-o brutală
și încrâncenată „dodoniadă”. După nesecatele fonduri
financiare cu care sunt acoperite mișcările acestor
trădători de interes naţional, care împing lumea spre
Uniunea Vamală, poţi înţelege ușor ce ţară are interesul
să ţină în gheare terra Basarabiei în scopurile sale
geostrategice.
A răzbit în prim-plan și un slogan periculos: „Europa
nu are valori!”. Acesta a împânzit orașul, fiind scris pe
toate zidurile, acolo unde urmăream, de obicei, bătălia
strigătului nostru disperat „Moldoveni, deci români!”,
pe care mistificatorii identităţii noastre naţionale îl
schilodeau de zor ca să iasă mereu altceva.
O fi având într-adevăr Europa mai puţine valori
decât Imperiul Rus, care ne-a robit și ne-a exterminat
timp de peste 200 de ani?! Rusia, care a înghiţit
popoare, deformându-le identitar, care a tocat pe
metru pătrat Cecenia, care decimează acum Ucraina,
pentru că aceasta râvnește la un viitor civilizat etc.,
să aibă această Rusie mai multe valori decât Uniunea
Europeană?! Sloganul însă, mă tem, ar putea avea
un anume succes pe terenul ortodox de la noi, unde,
în afară de Mitropolia Basarabiei, de puţin timp
reînfiripate, activează în largul ei Mitropolia – așa-zisă
– a Întregii Moldove, condusă de Mitropolitul Vladimir,
alias ofiţerul de securitate Nicolae Vasilievici Cantarean,
împuternicit de Moscova a ţine în ocolul Rusiei
neoimperiale turma oiţelor moldave (vai de poporul
ajuns pe mâna militarilor în sutană, propovăduitori ai

Când capeţi un răspuns te luminezi, când pui o
întrebare, luminezi lucrurile.
		
Constantin NOICA
unui interes străin!...). În biserici, unde, în ultimul timp,
problemele legate de homosexualitate sunt frecvent
abordate, sloganul de mai sus ar răsuna cam așa:
„Dar nu vedeţi, oameni buni, ce ne vine din Occident?
Violenţă, pornografie, homosexualitate etc.? Vom
renunţa noi la valorile noastre creștine, care au avut din
partea Rusiei veșnică apărare, și vom adera la Uniunea
Europeană, adică, ne vom uni cu Diavolul?... Vai nouă,
iubiţi creștini!”. E o retorică banală, se înţelege, dar
și rezultatele acesteia explică, în mare parte, eterna
divizare a electoratului nostru, fapt care ne împiedică
continuu ca, în mod democratic, prin instituţiile legale
ale statului, să luăm decizii istorice clare în ceea ce
privește viitorul nostru proeuropean.
Lansarea, prin mercenarii săi electorali, a unor
asemenea slogane este un cinism de rutină din partea
opresorului nostru estic, Rusia, care a fost și rămâne a fi
pentru noi un pericol vital. Aderarea noastră la Uniunea
Europeană, la lumea în care sunt asigurate drepturile
democratice fundamentale, dar și un nivel de viaţă
decent, este pentru noi nu doar o întoarcere firească în
lumea civilizată, ci și o salvare. Privind, azi, evenimentele
sângeroase din Ucraina, această salvare se arată a
fi nu doar una exclusiv identitară, ci și biologică. Dacă
în comunitatea statelor europene și există anumite
probleme (o lume ideală, de fapt, nu există), acestea
sunt cele care frământă o întreagă lume modernă.
Despre ele se poate discuta în mod liber și deschis
într-o lume civilizată, după care statele suverane aprobă
(sau resping), în teritoriul lor suveran, legi referitoare
la respectivele probleme (inclusiv ce vizează drepturile
homosexualilor, bineînţeles). Mai mult, occidentalii
ne avertizează asupra unor greșeli pe care ei înșiși,
în decursul istoriei moderne, le-au comis, îndemnându-ne la prudenţă, la păstrarea valorilor noastre
morale, naţionale și identitare.
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iar astfel, de apărarea și conservarea particularităţilor
identitare ale popoarelor unite într-un spaţiu politic și
geografic comun ar trebui să se îngrijească nucleele
naţionale înseși. Așa sau altfel, conducându-ne de
convingerea lui Mircea Eliade că azi e poimâine, e bine ca
intelectualitatea noastră să cunoască de azi problemele
cu care, inevitabil, ar putea să se confrunte „poimâine”.
Insist pe acest gând având deplina încredere că, oricât
de lehămetit de tranziţie ar fi poporul nostru, el va avea
înţelepciunea, în 30 noiembrie a.c., să reconfirme și să
asigure direcţia proeuropeană mult pătimitei noastre
Basarabii, astfel că e bine să vedem mai îndeaproape azi
ce avem a face mâine în sânul familiei europene, pentru
afirmarea și dezvoltarea noastră naţională.
Prof. Paul Gottfried atenţionează și asupra faptului
că ţările care ies la lumină din coşmarul opresiunii
comuniste cu ceva simţ al identităţii naţionale vor trebui
să evite Scylla și Charybda, trecute și prezente, adică și
naţionalismul divizator, care face imposibile relaţiile cu
vecinii, și pericolul de a sucomba ideologiei drepturilor
omului și presiunilor globaliste. „Trebuie să fiţi
motivaţi în aceste relaţii de ceea ce e bun pentru
ţara dumneavoastră, nu de sentimentul ruşinii sau
al inferiorităţii morale. Nici nu trebuie să lăsaţi să
deveniţi complet dependenţi de marile puteri, aşa
cum aţi fost forţaţi sa faceţi sub sovietici.” „Ţara
dumneavoastră poate avea doar două tipuri de viitor, va
mai afirma analistul. Să fie o Americă de mâna a doua,
proslăvind «deschiderea», «diversitatea» și «drepturile
omului», sau să fiţi urmaşii strămoşilor dumneavoastră.”

Pornind de la convingerea că profesorul american
pune în lumină situaţia identităţii popoarelor într-o
lume modernă de pe poziţiile bunei-credinţe, ne
exprimăm îndoiala că liderii occidentali ar acţiona în
acest sens în mod deliberat. Am fi înclinaţi să credem,
mai curând, că fenomenul migraţiei masive, cel al
globalizării adică, nu ar prea lăsa loc la Centru, să zicem,
pentru prea multe strategii de armonizare a lucrurilor,

* Paul Gottfried este profesor universitar, doctor, la Departamentul
de știinţe politice la Elizabethtown College, SUA. Este autor a
numeroase cărţi, articole şi studii despre istoria intelectualităţii,
paleoconservatorism, istoriografie veche şi teorie politică, publicate în
mai multe limbi, între care Mişcarea conservatoare, lucrare apărută
în toamna anului trecut la Editura Logos, în traducerea lui Dragoş
Moldoveanu, sub îngrijirea lui Mircea Platon.
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Invitat la jubileul de 150 de ani de la fondarea
Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, prof. Paul
Gottfried* (SUA) va atrage cu insistenţă atenţia asupra
unui nou fenomen occidental: „Încercarea deliberată de
a slăbi conexiunea care există între naţiuni și trecutul
lor istoric, diminuarea relaţiei dintre învăţământ sau
alte activităţi culturale și contextul specific naţional”.
Analistul (contestat, de altfel, în Occident) susţine că
războaiele care au mistuit continentul în secolul al
XX-lea au creat în Europa „mentalităţi prudente,
care luptă mereu împotriva inamicului «fascist»”,
acestea având în vizor pe cei care ţin prea mult la
trecutul lor. El s-a arătat îngrijorat de faptul că, astfel,
„un stat universal omogenizant tinde să niveleze până la
anihilare naţiuni, sexe și comunităţi”.

Se spune: „Câtă luciditate, atâta dramă”, respectiv,
cele discutate mai sus nu au, în fapt, nimic în comun
cu euroscepticismul, ci mai degrabă cu luciditatea.
Ne vom asuma deci drama destinului nostru cu multă
luciditate; or, numai luciditatea, perseverenţa și bunacredinţă pot sta la baza reușitelor noastre viitoare.
Am încredere în voi, tinerii, deoarece tinerii, așa cum
afirma foarte plastic poetul și politicianul Ion Hadârcă
la una din ședinţele Cenaclului „Iulia Hasdeu”, văd mai
departe, prin niște fisuri, prin niște crăpături în timp. Și,
dacă văd, aș afirma, au datoria ca, în caz de nevoie, să
mai stea de vorbă cu părinţii și bunicii lor, explicându-le
lucrurile astfel ca aceștia să vadă și ei mai departe de
lumina lumânării, atunci când merg și ascultă predicile
în bisericile „Înaltpreasfinţitului Vladimir” ori ale altor
apostoli mincinoși, plătiţi de Kremlin. Asta pentru că în
joc este viitorul lor. Un viitor european sau unul așa cum
îl dorește Ţarul Putin. Alegerea e una singură.
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