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Cele 200 de Editoriale ºi Puncte de vedere publi-
cate de general-maior (r) Corneliu Pivariu în „Pulsul
Geostratetic“ în perioada martie 2007 – mai 2001, reu-
nite în cartea de faþã, constituie, cumva, un parcurs de
recapitulare ºi reamintire a unor teme ºi evenimente
internaþionale sau globale importante, ce s-au aflat în
decursul celor patru ani sub lupa autorului.

Organizate pe capitole tematice, textele au me-
nirea de a ne readuce atenþiei fragmente din trecutul
nostru foarte recent, pe care uneori îl uitãm poate
prea repede sau pe care nu îl înþelegem încã pe de-
plin, dar care cu siguranþã are asupra tuturor o influ-
enþã semnificativã. Nu lipsesc reperele cronologice
menite a reconstitui fidel acest trecut foarte recent,
fiecare text fiind însoþit de data publicãrii, ºi, bineînþeles,
conþinând referiri exacte la plasarea în timp a eveni-
mentului abordat.

Formatul restrâns al textelor contribuie la facili-
tarea lecturii ºi îi imprimã un ritm alert ºi susþinut,
pãstrând însã valoarea documentarã a numeroaselor
informaþii culese de autor cu prilejul deplasãrilor în
diferite zone, al reuniunilor internaþionale economice
sau de securitate, sau al contactelor cu personalitãþi
din domeniile politic, economic, militar, religios, me-
dia, dar ºi al contactelor cu oamenii obiºnuiþi, care,
aºa cum precizeazã autorul, nu pot lipsi atunci când
se doreºte o bunã înþelegere a problemelor economice,
sociale, politice reale.

În primul capitol, Probleme globale — globali-
zarea, sunt incluse o suitã de editoriale/puncte de ve-
dere ce se axeazã asupra unor probleme de fond
aflate pe agenda globalã, într-o lume în care sferele
interne ºi externe ale statelor nu par a mai fi atât de
ferm separate. Ca atare, vom întâlni în acest prim ca-
pitol marile îngrijorãri ale prezentului, asupra cãrora
autorul se apleacã cu concentrarea maximã a celui ce
nu doreºte sã piardã momentul prielnic de a-ºi spune
pãrerea: pacea ºi rãzboiul – cu domeniul intrinsec al
înarmãrii/dezarmãrii, terorismul, problema resurselor
energetice, a resurselor de apã ºi alimentare ºi accesul
inegal la ele, accentuarea polarizãrii între zonele bo-
gate ºi cele sãrace, dezvoltarea tehnologicã ºi societa-
tea actualã, consecinþele schimbãrilor climatice, criza
economico-financiarã, tendinþele demografice, pro-
blema migraþiei ilegale, evoluþia unor domenii ale
dreptului – precum dreptul mãrii sau pedeapsa cu

moartea, criminalitatea transfrontalierã etc.
În fond, toate aceste multiple teme, aflate într-o

strânsã conexiune, fac parte din conceptul astãzi atât
de extins al securitãþii ºi sunt rezultat al acþiunii biva-
lente a omului, care poate construi dar poate ºi sã dis-
trugã. Iar mesajul pe care autorul doreºte sã-l trans-
mitã pare a fi acela cã este necesarã o acþiune con-
structivã a omului, pentru a rezolva probleme pe care
singur le-a creat, ºi care, de foarte puþine ori prezintã
avantajul de a se autoregla.

Capitolul al II-lea se intituleazã Marile puteri ºi
relaþiile dintre ele ºi debuteazã cu o serie de texte
despre Statele Unite ale Americii: documente strate-
gice în domeniile informaþiilor ºi apãrãrii, SUA sub
preºedinþia lui Barrack Obama, SUA ºi Turcia, SUA
ºi Irak, etc. În aceeaºi categorie, autorul vorbeºte ºi
despre China, aceastã mare putere „cu un comporta-
ment diferit în raport cu alte mari puteri“ ºi care „se
poate autoizola, aºa cum a fãcut-o înaintea invaziei
britanice din secolul XIX ºi în timpul lui Mao Zedong“
(pp. 77-78). În legãturã cu China autorul se opreºte,
printre altele, asupra Tibetului ºi asupra crizei econo-
mico-financiare. În ce priveºte Rusia, menþionãm cã
autorul se îndreaptã, printre altele, cãtre sporirea
creºterii cheltuielilor militare în Federaþia Rusã, cãtre
criza economico-financiarã, spre consolidarea pozi-
þiei ruseºti în vecinãtatea apropiatã (fosta URSS), dar
ºi cãtre relaþiile Rusiei cu Turcia, Olanda, Israel, SUA
sau UE. Statutul de mare putere al Franþei atrage a-
tenþia autorului în privinþa unor chestiuni precum: po-
ziþia geopoliticã a acestei þãri, Franþa sub Sarkozy, ca
liant între UE ºi NATO, reuniunea trilateralã Germa-
nia – Franþa – Rusia, din octombrie 2010. Un subca-
pitol aparte este rezervat de autor relaþiei dintre SUA
ºi Rusia, din care semnalãm: Rusia, SUA, programul
nuclear iranian ºi Orientul Mijlociu; 45 de ani de
funcþionare a „telefonului roºu“Moscova–Washington;
amplasarea rachetelor Patriot în Polonia.

Urmãtoarele capitole se opresc, fiecare în parte,
asupra unora din cele mai importante zone ale lumii:
Asia, Europa, Orientul Mijlociu ºi Africa.Autorul iden-
tificã în toate aceste zone geografice ºi geostrategice
problemele nevralgice cu care ele se confruntã. Rela-
þiile dintre India ºi Pakistan, relaþiile dintre cele douã
state coreene, situaþia din Afganistan sunt temele pe
care Corneliu Pivariu le considerã a fi cele mai im-
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portante pentru Asia. Europa în schimb se confruntã,
printre altele, cu numeroase probleme circumscrise
problematicii largi a Uniunii Europene.

Orientul Mijlociu — atât de instabil prin speci-
ficul sãu — este analizat din mai multe puncte de ve-
dere, unul dintre acestea fiind conceptul „noului
Orient Mijlociu“, lansat în 2006, ºi care „deschide o
adevãratã cutie a Pandoriei“ (p. 178) deoarece aduce
în prim plan chestiunea frontierelor.

Cartea generalului-maior (r) Corneliu Pivariu re-
prezintã pentru cititor un ghid util care îi indicã zo-
nele nevralgice ºi centrii de greutate de pe harta ac-
tualã a lumii ºi îi clarificã interconexiunile, venind în
sprijinul acestui demers cu un volum considerabil de
informaþii din toate domeniile ce construiesc, împre-
unã, geopoliticul.

Editura CA Publishing a publicat, în 2010, în co-
lecþia ªtiinþe Politice, cartea Politica democraticã în
Parlamentul European, semnatã de Simon Hix,
Abdul G. Noury ºi Gérard Roland. Argumentele care
justificã necesitatea unei astfel de cãrþi sunt multiple
ºi consistente ºi s-au cristalizat pe mãsurã ce în evo-
luþia sa Parlamentul European (PE) a cãpãtat caracte-
ristici ºi competenþe noi, pe care la începuturile sale
nu le avea. Am spune cã prezenta carte se constru-
ieºte în jurul câtorva întrebãri, ale cãror rãspunsuri
constituie osatura însãºi a acestei instituþii unice,
parte a UE, „probabil cea mai semnificativã inovaþie
instituþionalã din lume în ce priveºte modul de orga-
nizare a sferei politice ºi a statului“ (p. 37) din a doua
jumãtate a secolului XX.

Pe de o parte, PE este acum singura instituþie
aleasã din cadrul Uniunii Europene. Acest fapt a de-
terminat o serie de implicaþii majore. Dacã iniþial, ve-
chea Adunare Comunã era un for ce reunea repre-
zentanþi naþionali numiþi de statele membre, schim-
barea ce s-a produs odatã cu alegerile europene din
1979 a scos în evidenþã o chestiune importantã: sunt
alegãtorii din statele membre reprezentaþi democratic
în Parlamentul European pe care îl aleg? Aceasta este
una din întrebãrile la care autorii încearcã sã rãspundã.

Apoi, unicitatea PE rezultã din interacþiunea
complexã dintre nivelul naþional ºi cel european. Ale-
gerile pentru PE sunt organizate de statele europene,
dupã o formulã ce a mers în direcþia unei relative uni-
formizãri, dar care rãmâne totuºi de competenþa fie-
cãrui stat. În plus, cei aleºi în PE sunt selectaþi în
acest scop tot la nivel naþional, dar odatã deveniþi par-
lamentari europeni se vãd în situaþia ineditã de man-
danþi cu doi mandatari. Chiar dacã la început, neavând
altã formulã de aranjare, membrii primeiAdunãri Co-
mune s-au aºezat dupã criteriul alfabetic, nu a durat
mult pânã când s-au constituit grupuri politice dupã
criteriul ideologic, iar formalizarea lor a venit în
1953. De atunci, organizarea internã a PE a pãstrat ºi
întãrit principiul afilierii membrilor dupã afinitãþile
ideologice, în dauna criteriului naþional. Ca atare, au-
torii se întreabã în ce mãsurã membrii PE acþioneazã

în numele ºi în interesul statului din care provin sau
în conformitate cu grupul ideologic transnaþional din
care fac parte. Se mai întreabã ºi care este influenþa
partidelor naþionale asupra deciziilor din PE. Pentru a
surprinde subtilitãþile acestui raport între nivelul na-
þional ºi cel european, autorii recurg la analiza canti-
tativã ce le furnizeazã valori numerice referitoare la
coeziunea grupurilor politice transnaþionale. Ei reu-
ºesc sã stabileascã modele de comportament de vot,
punând în ecuaþie voturile nominale, singurul tip de
vot din PE care aratã, concret, în ce fel a votat fiecare
membru într-o anume chestiune. Desigur, autorii pre-
cizeazã limitele acestei analize: votul nominal nu este
folosit, aratã ei, decât pentru o treime din chestiunile
votate în PE, iar pe de altã parte, dacã votul nominal
aratã cã un membru al PE a votat într-un anumit fel,
nu este obligatoriu ca el sã-ºi pãstreze comportamen-
tul de vot cu fiecare ocazie.

O altã întrebare la care autorii rãspund este le-
gatã de domeniul propriu-zis al rolului PE în materie
de legiferare. Cum a evoluat PE de la o instituþie ce
nu avea decât un rol consultativ în materie legis-
lativã, care nu restrângea decizia Consiliului nici mã-
car printr-o întârziere temporarã, la situaþia de co-le-
gislator, alãturi de Consiliu? Prin drumul ce s-a des-
chis odatã cu Tratatul de la Maastricht, procedura de
codecizie, ce a înlocuit procedura mai simplã a co-
operãrii, a devenit procedura legislativã ordinarã, ale
cãrei domenii de aplicare au cunoscut o extindere
constantã.

Autorii mai prezintã ºi evoluþia raporturilor din-
tre PE ºi executivul european, punând în evidenþã
funcþia de control exercitatã de PE asupra celorlalte
douã principale instituþii ale UE, Consiliul ºi Co-
misia.

Sunt chestiuni care sunt analizate în cartea de fa-
þã în întreaga lor interconexiune. Autorii alterneazã
discursul teoretic cu verificarea empiricã, cu grija
permanentã de a preciza eventuale limite sau im-
precizii ale metodei lor de cercetare ºi de a veni cu
nuanþãri ce pun în evidenþã subtilitãþile echilibrului
instituþional din cadrul UE.
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Volumul consacrat sferei publice româneºti ºi
europene, pentru a cita pe coordonatoarea pro-
iectului, prof. univ. dr. Alina Bârgãoanu, a apãrut sub
auspiciile Centrului de Cercetare în Comunicare, la
editura Facultãþii de Comunicare ºi Relaþii Publice
din cadrul SNSPA, Bucureºti ºi are un titlu provoca-
tor, care îndeamnã cititorul la mediaþie: Examenul
Schengen. În cãutarea sferei publice europene.

Lucrarea reprezintã rezultatul proiectului de cer-
cetare organizat sub auspiciile Centrului de Cercetare
în Comunicare din cadrul Facultãþii de Comunicare ºi
Relaþii Publice din SNSPA, desfãºurat în perioada 10
ianuarie – 22 martie 2011, cu o echipã coordonatã de
Alina Bârgãoanu ºi formatã din Nicoleta Corbu, Elena
Negrea, Mãdãlina Boþan, Flavia Durach, Oana
ªtefãniþã, Maria Lesaru ºi Adina Grigoriu, alãturi de
alþi 11 studenþi ºi absolvenþi.

Volumul de studii îºi propune sã analizeze sfera
publicã din România din perspectiva unui context
particular ºi anume subiectul amânãrii aderãrii Ro-
mâniei la spaþiul Schengen: „Cercetarea de faþã, ba-
zatã pe modelul sferelor publice naþionale europe-
nizate, ºi-a propus testarea acestui model într-un con-
text particular, cel al propunerii de amânare a aderãrii
României la Schengen. Demersul a avut în vedere re-
flectarea ºi încadrarea acestuia în mass-media ro-
mâneºti (ºtiri, dezbateri TV, precum ºi ºtiri on line),
percepþia publicã referitoare la aderarea României la
spaþiul Schengen, precum ºi poziþia actorilor publici
faþã de acest subiect.“ (p. 180)

Rezultatele cercetãrii, aºa cum se regãsesc în vo-
lumul de faþã, sunt structurate pe douã capitole mari:
Uniunea Europeanã: actualitate ºi perspective ºi
Aderarea României la spaþiul Schengen: încadrare
mediaticã, percepþia socialã ºi dezbaterea publicã.

Volumul are un capitol de concluzii foarte ri-
guros alcãtuite, precum ºi un spaþiu rezervat anexelor.
Acest spaþiu cuprinde printre altele ºi transcrierea
completã a unor interviuri cu zece personalitãþi po-
litice: Teodor Baconschi, Vasile Blaga, Daniel Dãianu,
György Frunda, Teodor Meleºcanu, Norica Nicolai,
Leonard Orban, Ioan Mircea Paºcu, Vasile Puºcaº ºi
Adrian Severin. Interviurile s-au desfãºurat în perioa-
da 25 ianuarie 2010 – 4 februarie 2011, dupã o grilã
de întrebãri comune, stabilitã de echipa de cercetare.

Echipa proiectului, coordonatã de Alina Bâr-
gãoanu a aplicat grila de interviu ºi a analizat ºi inter-

pretat datele funizate de acesta, din perspectiva unor
probleme cheie, precum: semnificaþia aderãrii la Spa-
þiul Schengen, motivele amânãrii aderãrii la spaþiul
Schengen, reacþia oficialilor români la anunþul de
amânare a aderãrii, consecinþe ale amânãrii aderãrii,
responsabilitatea pentru amânarea aderãrii României
la spaþiul Schengen, mediatizarea subiectului, euro-
scepticismul ºi explicaþiile sale.

Cercetãtorii din cadrul Centrului de Cercetare în
Comunicare ºi-au propus investigarea modului în
care a fost mediatizat subiectul sugerat prin binonul
Schengen-România, iar rezulatele cercetãrii au fost
sintetizate, cum afirmam mai sus, din perspectiva
prezenþei subiectului în diferite mijloace mass-media
din România: televiziune, radio, ºtiri on line etc.

Analiza cantitativã (analizã de conþinut) a urmã-
rit sã clarifice urmãtoarele aspecte: cât de vizibile
sunt ºtirile legate de subiectul Schengen faþã de cele-
lalte tipuri de ºtiri difuzate, cât de proeminente sunt
ºtirile privind subiectul Schengen ºi care sunt actorii
prezenþi în ºtirile Schengen. (p. 176)

Capitolul de concluzii finale, care însumeazã re-
zultatele cercetãrii analizate, cuprinde mai multe in-
formaþii desprinse de cãtre echipa de cercetãtori. Re-
ferindu-se la mediatizarea integrãrii României în spa-
þiul Schengen, aºa cum este ea reflectatã de cãtre
sfera publicã româneascã, s-a ajuns la concluzia cã:

Este aproape cert cã, în acest caz concret, sfera
publicã româneascã nu a trecut examenul europe-
nizãrii: mesajele vehiculate în sfera publicã româ-
neascã, chiar cele care vizau un imaginar public eu-
ropean, francez, german etc., au fost destinate exclu-
siv consumului intern.

Pe de altã parte, din activitatea echipei de cer-
cetare reiese faptul cã subiectul Schengen a fost des-
tul de puþin vizibil, cu toate cã în anul 2011 mass-me-
dia din România dãdea, la prima vedere, senzaþia cã
este un subiect foarte prezent.

O altã concluzie a studiului se referã la modul în
care sfera publicã româneascã reflectã tendinþele
europene ºi din acest punct de vedere se poate susþine
cã: este prematur sã vorbim despre o sferã publicã ro-
mâneascã europenizatã. (...) subiectul Schengen a
constituit mai degrabã un pretext retoric pentru a dez-
bate probleme interne. Dovadã ºi faptul cã a dispãrut
aproape complet de pe agenda publicã, deºi miza lui
creºte cu trecerea timpului.

Ne bucurãm sã semnalãm, la scurt timp dupã
apariþia versiunii originale — Romeni. La minoranza
decisiva per l’Italia di domani (Rubbettino, 2010) —
traducerea ºi apariþia în straie editoriale a unei cãrþi

scrise la patru mâini, care îºi propune sã înfãþiºeze
comunitatea româneascã din Italia. Alina Harja ºi
Guido Melis, împreunã ºi fiecare în parte, se pro-
nunþã în perfectã cunoºtinþã de cauzã asupra subiec-
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tului ales. Prin ei capãtã voce peste 1 milion de suflete
de români rãzleþiþi în Peninsulã. În ciuda apartenenþei
la generaþii diferite ºi a punctelor de plecare diferite
— A. Harja este de origine românã, corespondent de
presã, iar G. Melis este italian, profesor universitar ºi
deputat — cei doi autori se armonizeazã perfect pentru
cã fiecare dintre ei parcurge jumãtatea de drum care
îi revine spre a-ºi putea înþelege partenerul de dialog.

Cartea este alcãtuitã în douã pãrþi, fiecare dintre
ele structuratã în cinci capitole: Cum sunt în realitate
românii ºi Ce ar trebui sã se ºtie despre românii „ita-
lieni“. Chestiunea românilor din Italia este pusã în
relaþie cu demografia, religia, politica, economia,
mass-media etc. Spaþiul de observaþie este strada, în-
chisoarea, biserica, ºcoala, familia, formele de aso-
ciere a românilor din Italia etc. Viziunea autorilor
este una documentatã ºi articulatã, ponderatã ºi anco-
ratã în realitate, dar nu tinde sã impunã o imagine
anume, ci invitã cititorul în laboratorul lor, îl fac
pãrtaº la cercetarea lor, la sursele lor, la demersul lor
comparativ-analitic, la mecanismul de descifrare a
interesului care determinã îngroºarea anumitor tuºe

atunci când sub reflector se aflã aceastã comunitate
problematicã.

Metodologia aplicatã ºi perspectivele de abor-
dare sunt multiple, iar cartea este un hibrid din acest
punct de vedere. Naraþiunea se împleteºte cu interviul
ºi confesiunea, cu analiza sociologicã, cu interpre-
tarea unor statistici ºi a revistei presei. Substratul po-
litic, conotaþiile rasiste ºi mesajele subliminale nu le
rãmân oculte. Autorii identificã nuanþele ºi disecã
subiectul atât din mijlocul comunitãþii româneºti, cât
ºi din ipostaza italianului mediu, adesea manipulat
prin campanii media. Rezultã de aici o imagine poli-
faþeticã ºi policromã. Scrisul lor este unul viu, actual,
interesant. Stilul nu este liniar, ci jurnalistic, polemic,
combativ, argumentativ, academic, dar întotdeauna
circumscris mãrcii veridicitãþii, deºi premisa cãrþii
conþine un autodenunþ de „pãrtinire“. Anostele cifre
din statistici capãtã chipuri ºi nume, declaraþiile cu iz
demagogic sunt demontate, iar prejudecãþile sunt go-
lite de seva lor nocivã. Astfel imigranþii de origine ro-
mânã nu mai apar ca „decreþei“ sau cocktail de alcool
ºi violenþã, ci ca „noii italieni“.

Nils Muižnieks este directorul Institutului de
Cercetãri Sociale ºi Politice avansate al Facultãþii de
ªtiinþe Sociale de la Universitatea din Letonia. Este
autor a numeroase lucrãri privind relaþiile ruso-letone
ºi despre minoritatea rusã din Letonia. În lucrarea pe
care o supunem atenþiei, intitulatã Latvian — Russian
relations: Dynamics Since Latvia’s Accession to the
EU and NATO (Dinamica relaþiilor letono-ruse dupã
aderea Letoniei la UE ºi NATO), abordeazã influenþa
exercitatã de Rusia în discuþiile privind politica
externã a þãrii, indiferent dacã acestea privesc aspecte
ale securitãþii militare, dependenþei energetice, su-
biectele istorice ori alte teme. Autorul susþine cã deºi
este o þarã micã, relativ stabilã ºi prosperã în compa-
raþie cu alþi vecini ai Rusiei, Letonia are o importanþã
disproporþionatã în politica externã a Federaþiei Ruse
ºi în opinia publicã rusã. Încã dinainte de criza „Sta-
tuilor Soldaþilor de Bronz“ din 2007 ºi de Rãzboiul
ruso-georgian din 2008, Letonia a fost pusã aproape
sau chiar pe primul loc în lista þãrilor pe care Rusia le
considerã „cel mai puþin prietenoase“. Rusia a alocat
un extraordinar efort diplomatic pentru a arãta comu-
nitãþii internaþionale tratamentul la care sunt supuºi
ruºii ºi vorbitorii de limbã rusã (adicã populaþia a cã-
rei limbã maternã este limba rusã) din Letonia. Mai
mult, sportul, bãncile, sectorul imobiliar ºi alte sec-
toare economice au atras o parte importantã a elitei ruse.

Lucrarea este structuratã în opt capitole, abor-
dând probleme legate de contextul politic, securitatea

militarã, problema energeticã, relaþiile economice,
puterea „soft“ a Rusiei — prin influenþa exercitatã în
culturã, sport, religie, educaþie, mass-media, migraþii,
cooperarea la nivel local.

În primul capitol, autorul descrie contextul so-
cial-politic al relaþiilor ruso-letone. Analiza se bazeazã
pe documente oficiale sau pe cercetãri empirice reali-
zate pe bazã de chestionare. Prin centralizarea unor
sondaje de opinie desfãºurate în perioada 1994-2000
se aratã cã ponderea letonilor care vãd Federaþia Rusã
ca o ameninþare la adresa securitãþii naþionale a scã-
zut continuu, de la 73% în 1994 la 63% în 2004.

Cel de-al doilea capitol analizeazã aspectele po-
litice ale relaþiilor dintre Letonia ºi Rusia. Rãzboiul
ruso-georgian a determinat elita politicã letonã sã re-
evalueze dependenþa energeticã a þãrii faþã de Rusia.
Desigur cã acest lucru nu înseamnã în viziunea au-
torului cã þara trebuie sã renunþe la dezvoltarea rela-
þiilor economice ºi politice cu Rusia. Rãzboiul a deter-
minat Letonia sã-ºi punã problema reconsiderãrii rapor-
turilor de securitate cu Rusia într-un cadru mai larg po-
litic ºi militar. Întrebãrile pe care autorul le pune sunt le-
gate de nivelul pânã la care statutul de þarã membrã
NATO ºi UE va proteja Letonia de potenþiale presiuni
ºi agresiuni din partea Rusiei? Ce paºi trebuie sã facã UE
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ºi în special NATO pentru a asigura securitatea Le-
toniei? Ce ar trebui sã facã Letonia pentru a-ºi spori
securitatea?

Pentru a rãspunde întrebãrilor de mai sus, autorul
considerã cã este necesarã o evaluare a aspectelor ce
þin de securitatea militarã ºi resusele energetice, as-
pecte analizate pe larg în capitolele trei, respectiv pa-
tru. Elementul cheie al securitãþii militare a Letoniei
l-a reprezentat retragerea trupelor ruse în 1994, închi-
derea staþiei radar ruseºti din oraºul Skrunda în 1998
ºi aderarea Letoniei la NATO în 2004. Toate acestea
au marcat existenþa unor relaþii militare tensionate în-
tre cele douã þãri, dar mai recent s-a înregistrat un
punct de cotiturã în aceste relaþii prin dezvoltarea
unui coridor de tranzit creat de Statele Unite ale A-
mericii în 2009, pentru a furniza bunuri non-letale
forþelor militare din Afganistan, ºi pentru a evita ru-
tele nesigure prin Pakistan. Coridorul începe din
portul leton Riga, traverseazã Rusia, Kazakhstan ºi
Uzbekistan dupã care intrã în Afganistan la Termez.
Din punct de vedere ale relaþiilor ce þin de domeniul
energiei, sunt de remarcat interconexiunile energetice
din jurul Mãrii Baltice, care o datã cu implementarea

pieþelor energetice ºi liberalizarea din urmãtorii ani,
va determina ca Letonia sã treacã uºor de la a fi o
„insulã“ complet dependentã de Rusia la integrarea ei
într-un sistem energetic „peninsular“. Cu toate aces-
tea, lobby-ul energetic rusesc rãmâne foarte puternic
în Lituania prin companiile Gazprom ºi Itera.

În ultimul capitol al cãrþii sunt abordate pro-
bleme ale cooperãrii la nivel local dintre Letonia ºi
Rusia. Cooperarea dintre Riga ºi Moscova a început
în 2001 prin semnarea unui acord de cooperare în do-
meniul comerþului, economiei, ºtiinþei ºi tehnologiei,
ºi în domeniile umanitar ºi cultural. Cu toate aceste,
autorul subliniazã cã potenþialul real al colaborãrilor
dintre oraºe ºi cel transfrontalier nu este încã realizat
la potenþialul de care dispune zona.

În concluzie, lucrarea prezentatã deºi nu se ex-
tinde pe un numãr semnificativ de pagini reuºeºte sã
surprindã foarte bine realitãþile unui spaþiu geografic
ºi geopolitic în continuã schimbare. De asemenea,
volumul de informaþie este bine structurat oferindu-le
posibilitatea ºi celor ce cunosc mai puþin probleme
zonei, sã-i înþeleagã complexitatea ºi provocãrile pe
scara relaþiilor internaþionale.

Apariþia recentã a lucrãrii The Geopolitics of
History in Latvian-Russian Relations (Geopolitica is-
toriei în relaþiile letono-ruse) care abordeazã proble-
matica influenþei trecutului în politica externã, în spe-
cial cu referire la relaþiile Letoniei cu Rusia, repre-
zintã fãrã îndoialã un reper de seamã în ceea ce pri-
veºte studiul problemelor geopolitice.

Cartea aduce laolaltã specialiºti în ºtiinþe politice
ºi experþi în studiul comunicãrii care încearcã sã
arunce o amplã privire asupra memoriei politice ana-
lizând chestiunea graniþei, statutul legal al coloniºtilor
de dupã rãzboi ºi ameninþarea letonã vizavi de posibi-
lele pretenþii de despãgubire. Acestea au fost aspec-
tele cel mai larg dezbãtute în relaþiile letono-ruse.

Dupã cum menþioneazã chiar editorul în capito-
lul introductiv, denumit Istorie, memorie ºi politicã
externã letonã, chestiunile legate de istorie ºi memo-
rie sunt prezente în prim-planul relaþiilor interstatale
letono-ruse. Oficialii letoni au acuzat adesea Rusia cã
încearcã „vãruirea“ trecutului, în special represiunile
staliniste ºi anexarea forþatã a Letoniei. La rândul lor,
oficialii ruºi, atât în relaþiile bilaterale cât ºi în foru-
murile multilaterale i-au acuzat pe omologii lor de
„revizuire“ a istoriei, chiar ºi „glorificarea“ sau „rea-
bilitarea“ nazismului.

Întrebãrile la care editorul volumului îºi propune
sã rãspundã pe parcursul celor aproximativ 200 de
pagini sunt: De ce aceste chestiuni continuã sã com-

plice relaþiile bilaterale? Ce se aflã în spatele invo-
cãrii constante a trecutului? Raportarea la evenimente
ce s-au petrecut cu mult timp în urmã este doar un joc
ideologic, o mascã pentru obþinerea altor interese po-
litice sau economice? Existã posibilitatea unui armi-
stiþiu în aceste „rãzboaie de memorie“? iar, în opinia
sa, pentru a rãspunde la aceste întrebãri este necesarã
clarificarea unor aspecte conceptuale în discuþie ºi
analizarea legãturilor existente între istorie, memorie
ºi politica externã.

Prima parte a cãrþii încearcã sã analizeze mai
amãnunþit modul în care Letonia este vãzutã în nara-
þiunea istoricã a Rusiei prin cuvintele ºi acþiunile au-
toritãþilor Rusiei, istoricilor, scriitoriilor de manuale
ºcolare ºi producãtorilor de filme documentare.

În capitolul de început al acestei prime pãrþi
(Perspectivele oficiale ruse privind moºtenirea isto-
ricã: o scurtã introducere), Kristîne Doroòenkova
analizeazã evoluþia atitudinilor oficialilor ruºi vizavi
de aspectele istorice referindu-se, în special la statul
leton. Pe parcursul acestor pagini, se examineazã atât
documentele oficiale ºi declaraþiile publice fãcute de
preºedintele rus, primul-ministru, membrii Parlamen-
tului ºi de asemenea de Consiliul Local al Moscovei,
acesta din urmã fiind inclus datoritã influenþei exerci-
tate în politica externã rusã.

În capitolul Letonia ºi statele Baltice în istorio-
grafia rusã, Vita Zelèe analizeazã în profunzime isto-
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riografia rusã ºi descrierea Letoniei ºi a spaþiului baltic
în aceastã privinþã. Analizele sunt împãrþite în douã
pãrþi. Prima parte investigheazã istoria ca disciplinã aca-
demicã în Rusia din momentul creãrii ordinii sovietice
iar a doua parte se focuseazã pe Letonia ºi statele bal-
tice în scrierile istorice din Rusia secolului al XX-lea.

A doua parte a cãrþii pune accentul pe asemãnã-
rile ºi diferenþele dintre Letonia ºi Rusia ºi „dialogul“
despre trecut dintre ele.

În capitolul Celebrãri, date comemorative ºi ce-
remonii asociate: experienþa sovieticã, transforma-
rea sa ºi celebrãrile Zilei Victoriei în Rusia ºi Le-
tonia, Klinta Loèmele, Olga Procevska ºi Vita Zelèe
comparã practicile comemorative din Letonia ºi
Rusia din timpul celui de-al doilea rãzboi mondial
pentru ca apoi sã fie trecute în revistã ºi cele care mai
existã în era post-sovieticã.

Capitolul denumit Chestiunea compensaþiilor în
relaþiile letono-ruse, scris de Ivars Ijabs încearcã sã
rãspundã la urmãtoarea întrebare: Rusia ar trebui sã-i
plãteascã Letoniei daune pentru prejudiciul cauzat de
regimul sovietic?

În penultimul ºi ultimul capitol al volumului,
Toms Rostoks ºi Nils Muižnieks analizeazã „dialogu-
rile“ letono-ruse despre trecut în cadrul diferitelor in-
stituþii europene.

În ultimele pagini ale cãrþii, în capitolul Bãtãliile
de memorie letono-ruse la Curtea Europeanã a
Drepturilor Omului, editorul Nils Muižnieks exami-
neazã aceste „bãtãlii de memorii“ care graviteazã în
jurul unui numãr de cazuri ce aveau legãturã cu moº-
tenirea trecutului sovietic. În toate aceste cazuri, Le-
tonia a fost statul pârât iar în unele din ele, Rusia a
participat ca o a treia parte în timp ce în altele oficia-
lii ruºi ºi mass-media au dezbãtut activ procedurile ºi
rezultatul cazurilor.

În încheierea prezentãrii acestei lucrãri nu putem
sã nu accentuãm ideea potrivit cãreia surprinzãtor de
puþini cercetãtori au abordat problema letono-rusã
analizatã în aceastã carte iar acest lucru reprezintã un
motiv în plus pentru a considera acest volum un de-
mers ºtiinþific necesar ºi util pentru problematica re-
laþiilor internaþionale.


