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Un articol de P.A.
În ziua ce a urmat lansării cărţii lui Rod Dreher „Să nu trăim în minciună”,
am citit pe acest site o reacţie critică la modul în care s-a poziţionat
autorul american faţă de provocările culturale şi politice prin care trece
lumea în prezent şi îmi propusesem la acel moment să răspund pe o reţea
socială – îmi notasem vreo două trei idei, apoi m-am luat cu altele şi am
uitat. Recent, mi-am regăsit notiţele şi m-am gândit că răspunsul rămâne unul
actual, pentru că problemele cu care ne confruntăm cer în continuare un
diagnostic şi un prognostic cât mai lucide, şansa noastră fiind cu atât mai
mare cu cât supunem mai bine rana curăţirii neplăcute cu iodul realismului.
În articolul De ce cred că Rod Dreher se înşală, publicat pe acest site,
spunea Robert Ciobanu că nu poate pricepe cum Dreher, atunci când propune
creştinilor să închege structuri, rețele, comunități sau instituții
alternative, informale, pentru a face faţă înfruntărilor aduse de tendinţele
progresiste şi soft totalitariste ale lumii de azi, le propune nu ca pe nişte
structuri de contrapondere la instituțiile mainstream, cum ar fi fost firesc,
ci, spre stupoarea sa, pentru a-i pregăti pe membrii lor pentru trecerea prin
deşert – pentru a citi, a se ruga, a păstra vie memoria unei culturi
muribunde și, în final, a-i pregăti pentru iminenta şi inevitabila suferință.
Şi argumentează de ce se înşală Rod Dreher:
„Să nu uităm, oricât de banal ar putea să pară, că trăim într-un
regim liberal și democratic, că există instituții care ne
protejează libertățile fundamentale – și pentru care trebuie să ne
batem mereu – și, de asemenea, că există posibilitatea să ne
organizăm politic, să îi alegem în funcții publice pe aceia care se
angajează să reprezinte preferințele alegătorilor lor. … Dreher nu
și-a dat seama că în argumentul său nu există loc pentru proteste –
sau pentru oricare altă formă de organizare colectivă.”
Aceasta fiind, în esenţă, critica ce i se aduce, eu cred că, dincolo de
faptul că atât în carte, cât şi în articolele sale, Rod Dreher spune limpede
că nu descurajează utilizarea oricăror instrumente politico-juridice posibile
pentru a ne apăra poziţiile, ci doar că e sceptic că acestea ar mai fi

eficiente în a se opune unui val totalitar care vine nu (doar) din politic,
ci din cultura actualei societăţi, merită totuşi dezvoltate câteva idei
pentru a arăta de ce Rod Dreher NU se înşală.
Una dintre greşelile lui Robert Ciobanu este aceea că a rămas blocat într-o
perspectivă instituţionalistă. Ca să zic aşa, a căzut în capcana privirii
„democrației liberale” drept culme a organizării umane; instituțiile sunt, în
această teză, puternice și ne apără de riscurile totalitare, „s-a mai și
greșit tovarăși, dar europenismul şi principiile liberale ne vor salva din
nou” ş.a.m.d. În realitate, instituțiile nu salvează decât la nivel micro, nu
la scară istorică, şi nu salvează decât vremelnic şi punctual, cât timp nu se
schimbă însuşi cadrul cultural care a generat respectivele instituţii sau lea dictat funcţionalitatea şi limitele. Dacă ai pierdut cultura, instituțiile
nu mai salvează nimic, pentru că ele doar organizează o substanță (cultura)
ce le precede, dar nu sunt ele însele substanță/cultură – chiar dacă o pot
influenţa; instituţiile nu fac decât ce le spune cultura societăţii – şi
forţele care o modelează – că trebuie să facă.
Din momentul acela, în care am pierdut cultura, instituțiile nu mai fac
altceva decât să organizeze căderea – cădere organizată, cum ar veni – iar la
vremea dezintegrării se vor dezintegra și ele sau se vor transforma în
gestionari/organizatori ai noii culturi. Cam la fel cum tribunalele
anterioare regimului comunist de la noi au devenit apoi tribunalele care apoi
au început să dea condamnări pentru uneltire contra ordinei sociale
socialiste. Am văzut deja cum au rezistat de-a lungul timpului instituțiile
în fața asalturilor – fie că vorbim de tancurile sovietice sau de recentul
puci electoral din SUA (la ce au folosit curțile şi cât de corect sau fals „a
fost ales în funcţia publică” cel care „reprezenta preferinţele alegătorilor”
americani?).
Aş mai observa în acest punct că noțiunea de „democrație liberală” a devenit
ceva sacrosanct – şi tot aşa o tratează şi Robert Ciobanu – ca fiind în sine
mântuitoare politic, soluţie magică la orice conflict şi tensiune din
societate. Cum spune filosoful și europarlamentarul conservator polonez
Ryzsard Legutko în Demon in Democracy, nu mai poți critica democraţia
liberală sau nu i te poți opune fără a fi automat considerat un soi de dușman
al poporului, un tiran în devenire, un Hitler în primul stadiu – ești
„iliberal”, deci ești criminal, ești autoritarist, „cu dictatura”; nu mai
poți susține, să zicem, o democrație sau o republică non-liberală – de
exemplu, una conservatoare în termenii lui Yoram Hazony (vezi aici) sau
asemănătoare celei „non-liberale” a lui Viktor Orban.
Ce trebuie să înțelegem toţi conservatorii (şi nu numai) este că noțiunea de
„democrație liberală”, sfera și conținutul ei le definesc adversarii noștri,
nu sunt ceea ce ne închipuim noi. Ceea ce era liberal şi democratic ieri s-ar
putea să nu mai fie considerat aşa mâine. Ne vom trezi foarte repede că tot
ceea ce vrem să apărăm făcând recurs – ne amăgim noi – la instituții, va
putea fi definit ca nedemocratic și neliberal, astfel că înseşi instituţiile
ne vor semna pieirea.
Într-un articol şi mai recent, Să nu fim proşti, tot Robert Gabriel Ciobanu
face elogiul instituţiilor liberale care pot „garanta competiția liberă

dintre diferite valori, credințe și moduri de viață”, principala calitate a
acestui „sistem liberal magnific” (!) fiind „neutralitatea”. Dincolo de
faptul că, din punctul meu de vedere, neutralitate înseamnă doar să laşi pe
cel mai puternic (mai exact, cu acces la resurse şi pârghii de putere) să
înfrângă în timp pe cel mai slab (adică pe cel care a pierdut accesul la
resurse şi pârghii de putere), iar nu să le permiţi coexistenţa – astfel
încât, din punctul meu de vedere, neutralitatea nu reprezintă în sine nicio
virtute câtă vreme lasă definirea şi afirmarea binelui şi răului la îndemâna
taberei mai puternice – aş mai puncta că putem lupta noi instituțional, adică
la nivel de drepturi și instituții, cât om vrea şi om putea, dar dacă pierdem
cultura nu va mai fi cine să ne înțeleagă drepturile. Dacă tot ceea ce credem
noi, crezurile și concepțiile noastre, va fi definit, în noua cultură, drept
„crimă” – a se vedea extinderea ideii de hate-crime, de exemplu – cine ne-ar
mai recunoaște dreptul de a propovădui sau practica ceea ce societatea, prin
noua sa cultură, ar considera a fi o crimă?
Despre siguranţa lui Robert Ciobanu că „există posibilitatea să ne organizăm
politic” nu mai dezvolt, observ doar că, din ce văd de ceva timp încoace,
cumva pare că reuşesc să devină relevante doar organizațiile care au acceptul
sistemului.
Bun, spuneam deci că, dacă am pierdut cultura, instituțiile nu mai pot
salvează nimic – cel mult amână un pic căderea. Dar cultura o pierdem atunci
când pierdem credința ce a generat-o, i-a fost rădăcină şi a făcut-o
posibilă. Din momentul în care nu mai suntem creştini – decât cel mult cu
numele – vom pierde şi cultura născută din rădăcina creştină, cultura asta
muribundă de azi, că altfel nu poate supravieţui. Vom avea o cultură nouă,
izvorâtă probabil din fanteziile şi utopiile despre societatea viitorului din
filmele şi cărţile SF.
Or, aici vine dreptatea lui Dreher – noi trebuie să avem grijă să nu pierdem
credința, e mai urgent chiar decât să ne luptăm pentru instituții – de
partidul X sau politicianul Y nici nu mai pomenesc, deşi uneori pot
reprezenta nişte mize punctuale. Iar credința religioasă nu e ceva doar
abstract și lozincard, nu e doar dezbatere sau vreun deism de Facebook „eu
cred că există Dumnezeu” – nu ne ajută în sine cu nimic opinia că Dumnezeu
există, mai degrabă decât cea că nu există. E nevoie de internalizare și
practică autentică, nu doar din gură la ocazii. Şi dacă nu facem fiecare şimpreună, cei care suntem dispuşi la asta, ceva concret, material, în carne şi
sânge, atunci şi credinţa, şi cultura se vor pierde sigur la nivel de
societate în câțiva ani cu generațiile smartfon, games & pornography, şi
nicio instituţie „liberală” nu ne va mai fi de folos.
Aşadar: la Dreher nu e vorba despre pesimism, nici despre defetism, ci despre
realism – omul vede ce se întâmplă într-un loc în care noi nu am ajuns încă –
iată că e bună uneori şi un pic de rămânere în urmă
E adevărat ce zice Robert Gabriel Ciobanu – că e enervant să nu ieșim la
luptă, să nu fim proactivi în confruntarea asta, să nu ne folosim de
instrumentele politice democratice care încă există pentru a încerca să
câștigăm acest război, pentru a ne putea proteja libertățile și tradițiile. E
adevărat, doar că, dincolo se faptul că-s sceptic că lupta ar mai putea fi

câștigată, trebuie deja să luăm în calcul și varianta în care pierdem. Bun,
luptăm, instituții, chestii, pentru a ne putea păstra un drept de existență
în cetate în termenii noștri.
Dar dacă pierdem și câștigă noul totalitarism, ce facem mai departe? La asta
nu ne mai răspunde RGC, poate pentru că nu simte că a venit momentul să-și
pună această întrebare, dar fix la asta răspunde Rod Dreher: cum facem să
traversăm deșertul – adică soluţiile eroilor Europei de Est, din Slovacia,
Polonia, Cehia, România, Rusia etc, atunci când a venit comunismul sau când
le-a devenit limpede că nu vor putea opri venirea acestuia – când semnele ne
arată, aşa cum vedem, că nu vom putea opri totalitarismul soft.
Deci, cum facem să asigurăm, în cazul în care iese prost si se instalează
noul totalitarism, supraviețuirea culturii până la vremuri mai bune? Dar a
credinței noastre?
Ei, când cauţi să răspunzi la astfel de întrebări, e firesc să ajungi, precum
Dreher, pe urmele celor care au răspuns prin faptă acum doar câteva zeci de
ani, la astfel de soluţii: pregătirea de rețele pentru a se putea rezista
moral, pentru asigurarea supraviețuirii credințelor noastre, a culturii
noastre, a tradițiilor noastre, pentru sprijin reciproc și ajutor în
traversarea unei perioade care va implica, cu siguranța, suferința. E ceea ce
a făcut părintele Kolacovic în Slovacia în anii ’40 – intuia că va veni
comunismul sovietic și ar fi fost o mare naivitate să se bazeze numai pe
speranţa iluzorie că poate nu va veni sau că democrația va învinge in luptă
dreaptă.
Lupta în acest caz trebuie dusă mai ales la nivel cultural, dar asta înseamnă
nu doar să susținem în abstract principii creștine, să teoretizăm și să
glosăm pe marginea „moralei iudeo-creștine”, ci să practicăm cele creștine,
să mergem la Liturghii, să facem rugăciune, să citim din sfinți și din
Scriptură și toate chestiile alea „plictisitoare” care menţin credinţa – şi
deci, şi cultura – vie. „Creștinismul cultural” sau, mai bine zis, doar
cultural, e creştinism mort, adică nu e creștinism – și de aia cultura
creștină dispare în societăți precum cea occidentală, de unde așteptăm acum
noile tancuri ideologice. Acolo toți conservatorii – de la Jordan Peterson la
Niall Ferguson – vorbesc despre nevoia socială de credință religioasă, de
creștinism și de ce e necesară și utilă Biserica, în timp ce se declară
agnostici, nu fac cele ale credinței și nu calcă prin biserici decât cel mult
ca turişti – așteaptă fiecare dintre ei să facă ceilalți efortul, dar nu el.
Rod Dreher știe asta, pentru că el e cel care e creștin pe bune, nu doar
„cultural”, și simte din teren ce se întâmplă, de acolo, de pe câmpul de
luptă.
Concluzie: nu doar că Rod Dreher nu a spus că nu ar mai avea vreo utilitate
să luptăm până la capăt pe teren instituțional – dimpotrivă, o zice prin
unele din articolele sale sau în carte – dar nu ar fi rău să ne ocupăm să
avem si o varianta de back-up – just in case, ca să zic așa; să punem răul
înainte. Dacă iese prost? Nu e mai bine atunci să fim pregătiți pentru orice
va însemna asta? Căci dacă pierdem lupta cu totalitarismul soft pe cale de
instaurare (mă rog, soft pare, încă, acum că va fi, dar nu e nicio garanţie
că nu va deveni şi hard) s-ar putea să nu mai avem după aia timp să mai

organizăm rețele de supraviețuire, dacă nu ne-am ocupat din vreme de
organizarea lor, acum când începem să vedem șobolanii grăbindu-se să
părăsească corabia. Sau poate credeți ca Rod Dreher vorbește doar așa, la
ghici, din imaginație? Nu cumva mai degrabă a simțit direct, acolo, în
America, faptul că lucrurile sunt prea avansate și șansele în luptă prea
mici? Cum ar mai putea fi, oare, răsturnat răul care deja a infectat locul şi
pe ce căi instituționale mai dai înapoi, în America, în Occident, cultura
LGBT, transgender, cultura porno și gaming etc, într-o lume a „dreptului
câștigat – o cultură care face victime, o cultură a răului care are nevoie în
mod inerent de suprimarea adevărului, pentru că răul nu poate coexista în
pace cu binele și cu vocea care îi spune că e rău? Dacă nu credeţi încă,
citiţi-i lui Rod Dreher cartea. La urma urmei, chiar și pentru a ne determina
să trecem la lupta instituțională pe care se bazează Robert Gabriel Ciobanu,
spusele lui Rod Dreher sunt și necesare și utile, pentru că uneori e nevoie
de un duș rece pentru a ne putea trezi la realitate și a trece la acțiune.
Despre asta erau cuvintele care i-au fost reproșate lui Rod Dreher – despre
faptul că semnele ne arată că a devenit necesară pregătirea pentru
traversarea deșertului suferințelor. Iar eu cred că Rod Dreher nu se înşală.
P.S. Cartea lui Rod Dreher poate fi comandată aici. Se citeşte pe nerăsuflate
şi puteţi aprecia şi singuri dacă publicistul american se înşală sau nu în
ceea ce spune.

