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În ultimii ani, conservatorul Jean Sevillia,

editorialist la Le Figaro Magazine, chiar a in
ventat un brand: mici volume destinate publi

cului larg, În care denunta valorile stîngii, ale so

cietatii post-'68-iste si discuta de pe pozitii mo

raliste si autoritariste incredibil de rigide tero

rismul intelectual, corectitudinea politica si lip
sa valorilor În lumea actuala. Citind acest vo

lum, care analizeaza situatia franceza, demas

cînd implicit niste rele universale, e greu sa fii

de acord cu autorul lui tocmai din pricina "dis

perarii" cu care Îsi construieste discursul ana

litic. Dar de ce e nevoie de "disperare" atunci

cînd cautam valori? Sigur ca multe dintre trage

diile pe care le aduce În discutie sînt reale (pro
blema violentei, a decaderii sistemului de Înva

tamînt, diluarea valorilor familiei, situatiile ab

surde generate de excesiva corectitudine poli

tica s.a.), Însa felul cum o face lasa de dorit. Si
mi-e greu sa cred ca tinerii de azi vor gasi În

acest volum - plin de adevaruri, dar spuse În

scrÎsnet de masele si decupate tezist pentru a

sluji o demonstratie oricum subreda - un În

dreptar În vremuri de restriste. Indiferent de cît

de nobil e În sine demersul purificator al jurna

listului francez, discursul sau puritan si rigid,

conectat la o morala de cleric medieval aproa

pe, Îti face parul maciuca În cap.
Da, lumea În care traim e cu adevarat teri

bila. Si da, Sevillia o zugraveste dramatic prin

tr-un colaj Înspaimîntator de statistici si povesti,
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presarate adesea cu testimoniale, evidentiind

tarele societatii actuale franceze, si nu numai.

Autorul vede În momentul revolutionar Mai '68

un punct de ruptura În istoria actuala franceza,
adevarata sursa a individualismului salbatic din

zilele noastre, si cînta prohodul drepturilor ob

tinute În ultimele decenii peste tot În lume

(destul de afon, trebuie spus, din moment ce

apar derapaje retorice caraghioase, de tipul: "li

bertatea artistului? Baudelaire si Flaubert, veniti

Înapoi, pentru ca oamenii astia au Înnebunit!").

Cu toate acestea, pot sa Înteleg de ce cartile

lui Jean Sevillia sînt succese de public: preseaza

puncte nevralgice, puncteaza evidente dure

roase, le ofera cititorilor senzatia ca Înteleg sur

sa raului cu majuscula. Îndeamna la Întoarcerea

la o morala crestina si la o disciplina a valorilor,

lucruri la care nu ma Îndoiesc ca publicul româ
nesc va reactiona. Dar credibilitatea unui text

blindat sociologic cu miriade de statistici si

construit din aforisme reprobabile si gene

ralizari grosiere, drapate Într-o tusanta retorica

a Îngrijorarii, scîrtîie din Încheieturi. În fond, Se

villia nu face o critica obiectiva a unor derapaje
politice si istorice, care au generat relativismul

valoric actual si crizele de tot felul, ci demoni

zeaza niste "valori", doar ca sa promoveze vio

lent altele, la fel de toxice pentru trupul sufe

rind al societatii (ca sa ne adecvam retoricii car

tii). Si ma tem ca, În pofida misionariatului pe

care autorul si-l asuma cu Încîntare, miza cartii
nu e una eminamente umanista, ci tot o batalie

inutila Între stînga si dreapta. Citez cîteva sen

tinte ale autorului: "nu exista educatie fara pe

deapsa"; "un al patrulea S a fost adaugat trilo

giei anilor '60: sea, sex, sun and snow"; "pentru
a salva libertatea, sa restabilim autoritatea"; "ra

vagiile produse de pedofilie - un abuz, În pa

ranteza fie spus, pe care libertinismul de dupa

'68 îl Încuraja"; "daca, pentru a salva iubirea, am

salva familia?"; "în fata unei apatii tataie a so

cietatii, un grup minor (comunitate a gay, n.n.)

- ajutat, este adevarat, de o orchestra mediatica

- urmareste sa schimbe normele antropologi-
ce".
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