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Chiar dacã suntem într-o nouã erã, în care fas-
cismul, stalinismul ºi alte forme de dictaturã guvern-
amentalã, personalã sau de clan sunt pe cale de dispa-
riþie, punctul final al evoluþiei ideologice a speciei
umane ºi universalitatea democraþiei liberale occi-
dentale, ca formã supremã a guvernãrii umane, rãmâ-
ne o problemã deschisã.

Dacã nu ar fi aºa, teoria ºi practicile mass-me-
dia, descrise în lucrarea de faþã, ar trebui considerate
ca fiind forma ultimã ºi absolutã a comunicãrii po-
litice actuale.

Explozia informaþiilor oferite prin mijloacele
mass-media ºi prin noile tehnici de comunicare
(INTERNET) produce integrarea ºi socializarea
acelui zoon politikon aristotelic, dar contemporan.

Acest fapt nu exclude rolul „comunicãrii poli-
tice“ în transmiterea pe mai multe voci a informa-
þiilor ºi „mesajelor politice“ în forma de „puzzle de
reþele“ în permanentã schimbare.

Relevând, în fond, criza sistemului politic în inte-
gralitatea sa, studiile se orienteazã ºi cãtre problema
de a discerne între ideal–tipuri ºi descrierea procese-
lor reale. Astfel, lucrãrile pun, explicit ºi implicit, nu-
meroase întrebãri: cu cât este forma (sau spectacolul)
comunicãrii politice mai importantã decât conþinutul
mesajului?; oare focalizarea asupra rolului opiniei
publice ca opinie dominantã nu înlocuieºte chestiona-
rea direcþiei de sus a opiniei dominate, ºi oare estima-
rea consecinþelor de nealiniere la „aceastã dirijare“ nu
trebuie avutã îm vedere atunci când se insistã asupra
rolului imitaþiei ºi asupra psihologiei de conformism
la opinia publicã? (p. 14). Altfel spus, parafrazându-l
pe C.W. Mills (The Power Elite, New, York, Oxford
University Press, 1956), „«comunicarea politicã este
structuratã în jurul raporturilor de putere»“ (p. 16).

Înþelegerea comunicãrii politice ca „parte din
procesul de conducere politicã însuºi“, ca interfaþã
conducãtori/populaþie, ca „strat“ al raporturilor
politice ridicã o serie de probleme: cum are loc „emi-
terea“ deciziilor, dar ºi a „mesajelor“ de la clasa poli-
ticã înspre auditori; câtã putere au „mediatorii“ dintre
conducãtori ºi populaþie; cum se pot crea cei mai buni
„receptori“ ai mesajelor politice. Cât de importante
sunt mijloacele de comunicare în schimbarea opi-
niilor politice? Aceste interogaþii au stat la baza cer-
cetãrilor incluse în prezentul volum, precizeazã Ana
Bazac în Introducere (p. 17).

Obiectivul cercetãrii în domeniul înscris în carte
vizeazã, deci, „dialectica procesului de comunicare

politicã în legãturã cu dialectica procesului de condu-
cere politicã“ (p. 18). Concluzia, aparent generalã, la
care ajunge coordonatoarea volumului, este cã „nu
simpla relaþie emiþãtor–receptor explicã comunicare
politicã, ci amontele, avalul ºi, totodatã, tiparul in-
tern al acesteia: conducerea politicã în diferite ipo-
staze concret-istorice. (...) Miza comunicãrii politice,
ºi mai ales a noilor feluri de comunicare verticalã,
dominantã, este „impresia de sinceritate“ a emiten-
þilor ºi, astfel, chiar obiectivul comunicãrii politice:
„credibilitatea conducãtorilor“ (p. 29).

Structurate în trei pãrþi, cercetãrile reunite în
carte oferã o abordare „multidisciplinarã“, dar inclu-
de ºi premisa autocriticii ºi a conºtiinþei limitelor ine-
rente punctelor de vedere abordate.

Prima parte prezintã, din „perspectivã filoso-
ficã“: conceptele de „informare“ ºi „comunicare“,
precum ºi discuþiile despre aceste concepte în litera-
tura de specialitate; perspectiva cognitivã a informa-
ticii ºi inteligenþei artificiale (IA) asupra comunicãrii
politice; instituirea diferitelor polaritãþi filosofice ca
obiective de cercetare: om–lume, individ–mediu,
om–maºinã, naturã–culturã, elemente cerebrale–struc-
turã mentalã, limita de înþelegere a fluxului infinit de
informaþii–integrare a sistemelor de inteligenþã, arti-
ficialã în societarea informaþionalã.

Tot aici, din perspectiva tradiþiei „bibliotecii“ cã-
reia Borgesi i-a dedicat întreaga viaþã, s-a explicat
istoria constituirii „ºtiinþei informãrii“. Prin studiile
lor — Model ºi informaþie (G.G. Constandache);
ªtiinþa informãrii (Elena Târziman); Societatea
informaþionalã în fapt ºi societatea cunoaºterii în act
(Cãtãlin Ioniþã, — autorii au încercat sã decripteze
originile ºi evoluþia istoricã sub impactul dezvoltãrii
tehnologiei informaþionale, a comunicãrii politice ºi,
implicit, a ºtiinþelor informãrii sociale.

În partea a doua a culegerii, se împletesc analiza
„istoriei filosofiei“ cu cea a „istoriei contemporane“.
Dacã studiul Anei Bazac a reliefat modul în care co-
municarea filosoficã nu este exterioarã (direct sau
indirect) politicului, ea putând fi consideratã o
„oglindã“ dar ºi un „model“ al practicãrii politicii,
studiul de caz realizat de Adrian-Claudiu Stoica (Ac-
þiuni de propagandã ale României în Franþa într-o
perioadã întunecatã (1940–1942) exemplificã conti-
nuitatea procesului comunicãrii politice în relaþiile
dintre state, scoþând în evidenþã tiparul promovãrii
relaþiilor internaþionale, precum ºi pe cel al comuni-
cãrii politice oficiale internaþionale.



Tot în aceastã parte este inclusã cercetarea Fac-
torul timp în comunicarea politicã (Ana Bazac). Aici
sunt abordare aspecte privind: ireversibilitatea ºi eva-
luarea diferitã a timpului; dependenþa comunicãrii
politice; rolul comunicãrii politice în manipularea
opiniei publice; atacul asupra „timpului tânãr“ al ge-
neraþiei tinere ºi birocratizarea comunicãrii politice.
De aceea, precizeazã autoarea, „discutarea factorului
timp în comunicarea politicã implicã, dincolo de sesi-
zarea unor semnificaþii filosofice, dezvãluirea unor
aspecte ale mecanismului comunicãrii politice de
obicei ascunse“ (p. l95–196).

În partea a treia a lucrãrii sunt adunate aspecte
esenþiale de analizã „politologicã“, precum: rolurile
de receptori ºi emiþãtori ai informaþiilor ºi mesajelor
politice; caracterul structurant de politicã al comuni-
cãrii politice ºi caracterul sãu ideologic; funcþiile co-
municãrii politice (expresivã, denotativã ºi conota-
tivã a blocului doctrinar); funcþia comprehensiv-reac-
tivã a destinatarului; dimensiunea pragmaticã, struc-
turalã ºi simbolicã a comunicãrii politice; caracterul
asimetric ºi, în acelaºi timp, deosebit de complex al
relaþiilor de comunicare politicã; specializarea în co-
municarea electoralã ºi marketingul politic; comuni-
carea politicã — spectacol în detrimentul „esenþei“
democraþiei; speranþa legatã de new media (blog-uri,
chat-uri, reviste online, forumuri), în care pot avea
loc) ºi chiar are loc ºi comunicarea politicã pentru
creºterea participãrii ºi alinierii receptorilor la „mo-
delul“ politic; efectele copierii (relative) a raportu-
rilor de putere (în jocurile de pe calculator ºi în unele
spaþii virtuale) ca posibilitãþi de accentuare a inte-
grãrii, consensului ºi mulþumirii individuale; poziþia
comunicãrii evenimentelor internaþionale în comuni-
carea politicã; comunicarea scandalurilor de politicã
internaþionalã.

Relevante pentru numeroasele probleme enun-
þate mai sus sunt studiile:O paradigmã a comunicãrii
politice (Rozmari Pogoceanu); Elemente ale procesu-
lui de comunicare politicã (Daniela Cotoarã); Comu-
nicarea politicã în democraþia reprezentativã (Geor-
giana Margareta Scurtu). Dupã autoarea ultimului
studiu numit „mass-media joacã un rol esenþial în
educaþia democraticã a cetãþenilor; ea prescrie ºi indi-
cã regulile politice, structureazã ºi mediazã înþele-
gerea proceselor decizionale ºi coordoneazã miºcã-
rile actorilor pe scena politicã“ (p. 243).

Alte aspecte sunt analizate din perspectiva „ºtiin-
þei juridice“: modul în care apare publicul, ºi mai ales
cel electoral, în legile internaþionale ºi româneºti care
reglementeazã drepturile ºi îndatoririle în comuni-
carea politicã din timpul procesului electoral. Amin-
im studiul Publicul electoral — subiect al raportu-
rilor juridice legate de comunicarea mass-media,
semnat de Maria Nãstase Georgescu.

Din perspectiva „psihologiei sociale“ ºi cea a
„psihologiei politice“ problematica este adâncitã de:
Beatrice-Adriana Balgiu care prezintã principiile fo-
losirii „analizei tranzacþionale“, concept introdus de
Eric Berne (vezi Jocuri pentru adulþi, Bucureºti,

Editura Amaltea, 2002) în comunicarea politicã por-
nind de la topica freudianã (Sine, Eu, Supraeu). Au-
toarea atrage atenþia cã teoria bernianã a fost comple-
tatã de Mary ºi Robert Goulding, prin introducerea
tehnicilor gestaltiste ºi de terapie re-decizionalã,
dupã principiul conform cãruia „individul îºi restruc-
tureazã modul de a gândi, simþi ºi acþiona în funcþie
de decizii corect dirijate“ (p. 279).

Un merit deosebit al editoarei constã în faptul cã
a reuºit sã obþinã douã colaborãri din strãinãtate —
una din Belgia ºi alta din Japonia —, contribuþii teo-
retice care subliniazã ºi îmbogãþesc înþelegerea stãrii
ºi a devenirii comunicãrii politice în lumea contem-
poranã.

În studiul Domeniile multi-utilizatori ºi puterea.
Se slãbeºte oare imaginarul democratic? Belgienii
Nico Carpentier ºi Niky Patyn conchid: „utilizarea
acestor spaþii virtuale în cadrul reþelelor de tehnologii
care furnizeazã mijlocul comunicaþional ºi formeazã
comunitãþi online pe baza jocului, nu exclud prezenþa
puterii ºi nu anuleazã soluþiile democratice la proble-
mele legate de organizarea proceselor creatoare, de
socializarea membrilor ºi de rezolvarea conflictului
politic“ (p. 356).

O contribuþie interesantã, ce ilustreazã teza pu-
terii specificului cultural în comunicarea politicã din
Japonia, este inclusã în volum, prin traducerea Anei
Bazac a primului capitol din lucrarea Talking Politics
in Japan Today (Brighton, UK, Sussex Academic
Press, 2004), al cãrei autor este Oper Feldman. În sta-
bilirea locului fiecãrei þãri în sistemul mondial mo-
dern, nivelul de dezvoltare economicã în raport cu
modernitatea, ritmul accelerat al politicilor de „alfa-
betizare“ au determinat apariþia comunicãrii politice
„regulate“ prin mijloace scrise. Cultura de masã a
trecut de la „galaxia Gutenberg“ (apariþia tiparului) la
„galaxia Marconi (radio, cinematograf, TV), fiind
înlocuitã, astãzi, tot mai mult, de „galaxia PC ºi
INTERNET“ (p. 23–24).

Defazarea ritmului istoric de dezvoltare a noilor
mijloace de comunicare ºi informare politicã în unele
þãri din Occidentul Europei faþã de cea a Þãrilor
Române, a fost determinatã de structura social-eco-
nomicã precarã a României de la jumãtatea secolului
al XIX-lea, denumitã de Constantin Dobrogeanu-
Gherea, „neo-iobãgie“ (vezi: Neoiobãgia. Studiu so-
ciologic al problemei noastre agrare, în Opere com-
plete, vol. 4, Bucureºti, Editura politicã, 1997).

Drept urmare, Ana Bazac, coordonatoarea volu-
mului, a considerat oportunã incursiunea în istoria
socialã a României în curs de modernizare, începând
cu proiectele utopice ºi reformele politice din seco-
lele al XVI-lea ºi al XVII-lea pânã la reformele de
modernizare din secolul al XX-lea, pentru a descrie
terenul pe care a avut loc dezvoltarea comunicãrii po-
litice dupã 1989 (p. 19–50).

Dezvoltarea regimului politic democratic, dupã
1989, în România, deºi a schimbat mentalitãþile obiº-
nuite de exprimare de tip totalitarist, a dus la o situa-
þie contradictorie: drepturile democratice de exprima-
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re nerezolvându-le nevoile existenþiale de bazã (hra-
nã, locuinþã, loc de muncã) sunt mai puþin apreciate
în România faþã de complexitatea drepturilor demo-
cratice pe plan mondial; distanþa dintre „liberãþile de
exprimare“ ºi cele de „acþiune realã“ pentru o viaþã
demnã a rãmas sau chiar a crescut faþã de perioada
stalinistã. Diferenþa dintre „þara realã“ ºi „þara legalã“
este cu atât mai mare în România, pentru cã libertatea
de expresie este mai degrabã indirectã, realizându-se
prin media sau doar o parte a acestora (p. 36–37).

Se poate observa, de asemenea, constatã Ana
Bazac, coexistenþa a douã tendinþe: a) aceea în care
emiþãtorii mesajelor politice se adreseazã unor
„publicuri-þintã“ — dând impresia diversificãrii me-
sajelor — ºi, în acelaºi timp, tind sã uniformizeze re-
ceptorii, opinia publicã ºi b) aceea în care rãspândirea
informaþiei se aflã în adversitate cu propaganda ºi
reclama politicã. Contra-soluþiile sunt date de promo-
varea personalitãþilor politice carismatice ºi de insti-
tuþiile democraþiei reprezentative (p. 39).

Puterea de rãspândire a tehnologiilor informaþiei
(TI) este atât de rapidã, încât ritmul apariþiei criticii la
adresa establishment-ului ºi în România va determina
perfecþionarea conþinutului „mesajelor politice“ trans-
mise, dar ºi a tipurilor de comunicare politicã.

În loc de încheiere, Ana Bazac puncteazã im-
pactul social al modalitãþilor în care sunt prezentate
„fenomenele excepþionale“ în comunicarea politicã a
guvernanþilor ºi responsabilitatea lor politicã. Deoa-
rece „fenomenele excepþionale“ provoacã politicienii
ºi populaþia sã conceapã noi tipuri de „solidaritate“,
globalã, mai puternicã ºi mai eficientã ... este nece-
sarã manifestarea responsabilitãþii politice în toate

comunitãþile umane. (...), comunicarea politicã oferã
frecvent visul „întoarcerii la normalitate“ în aceastã
tranziþie mondialã“ (p. 367).

Cartea pune alãturi interpretãri „critice“ ºi „con-
venþionale“ despre comunicarea politicã. Ea se adre-
seazã atât studenþilor interesaþi în conturarea unei
profesii legate de politicã ºi comunicarea acesteia, cât
ºi celor interesaþi de efectele accesului la tehnologia
informaþionalã (INTERNET) asupra reducerii
decalajului informaþional dintre þãrile occidentale
dezvoltate ºi þãrile slab dezvoltate, din orice parte a
lumii.

Focalizarea studiilor pe comunicare a vizat
aspectele concrete, deci limitate, dar au rezonat cu o
veche idee susþinutã de Hannah Arendt în Originile
totalitarismului (Bucureºti, Humanitas, 1994), din
care editoarea citeazã urmãtorul pasaj: „dominaþia
totalã (totalitarismul aºa cum a fost denumit la
sfârºitul Primului Rãzboi Mondial) nu este o simplã
chestiune de regim politic, ci are în vedere
transformarea ºi subordonarea întregului sistem
social faþã de miºcarea de cucerire, nivelare,
convingere de the Single best Way peste tot, fãrã
oprire. Comunicarea politicã este un mijloc al acestei
dominaþii: ea rescrie istoria, ºi nu dã doar forma
prezentului ºi viitorului“ (p. 51).

Savoarea lecturãrii acestei cãrþi este datã ºi de
notele explicative din subsolul paginilor care, uneori,
dubleazã conþinutul intrinsec al temelor abordare. În
contextul integrãrii României în UE, apariþia pe
„piaþa de carte“ a acestui volum de studii, coordonat
de Ana Bazac, constituie o necesitate informaþionalã
obiectivã, dar ºi un „regal“ intelectual.

Lucrarea profesorului Ionel Nicu Sava (coordo-
nator al Masteratului de Studii de Securitate, Univer-
sitatea Bucureºti) prezintã un larg interes atât pentru
cercetãtorii, studenþii sau profesorii care au legãturã
cu relaþiile internaþionale, cât ºi pentru cititorul dor-
nic sã examineze maniera în care transformãrile post-
Rãzboi Rece se materializeazã în planul teoriilor
legate de securitatea statelor, a sistemului internaþio-
nal sau a celui regional.

Aºadar, dacã pânã recent securitatea era o ches-
tiune rezervatã strategilor, iar pacea o ocupaþie a ju-
riºtilor, situaþia s-a schimbat în anii ’90. În prezent,
guvernele, cercetãtorii, universitãþile, organizaþiile
internaþionale sunt nevoite sã utilizeze economia po-
liticã pentru a diminua efectele negative ale glo-
balizãrii, sã dezvolte ramuri ale sociologiei ºi antro-
pologiei pentru a putea gestiona conflictele etnice ºi
religioase, sã schimbe natura culegerii de informaþii

pentru a combate traficul de droguri ºi crima organi-
zatã ºi pentru a înþelege ºi a diminua impactul feno-
menului terorist, sã dezvolte noi ocupaþii, cum ar fi
managerul de risc, pentru a face faþã societãþii riscu-
lui ºi sã dezvolte ecologia pentru a preveni dezastrele
naturale.

Aceastã nouã agendã a securitãþii este, în conse-
cinþã, o agendã civilã, impusã de evoluþiile ultimelor
decenii. Pe mãsurã ce asistãm la deteriorarea clima-
tului economic ºi la tensionarea climatului politic,
chestiunile privind accesul la resurse ºi la pieþele de
desfacere, coruperea structurilor de stat, problema-
tica conflictelor etnice ºi religioase, creºterea demo-
graficã, sãrãcia, terorismul, crima organizatã ºi indi-
ferenþa faþã de degradarea ecologicã devin din ce în
ce mai stringente.

În condiþiile în care asistãm la o demilitarizare a
culturii de securitate, putem vorbi ºi de „caracterul
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civil“ al acesteia: ameninþãrile de ordin militar s-au
diminuat semnificativ, în schimb sunt supuse riscului
de securitate populaþia civilã, identitãþile naþionale,
afacerile, reþelele de transport ºi de utilitãþi publice,
structurile administrative civile, cursul de schimb,
bãncile, lãcaºurile de cult religios, mediul înconjurãtor,
etc. Societãþile nu mai sunt ameninþate militar, dar
sunt subminate pe cale politicã, economicã ºi culturalã.

În acelaºi timp, securitatea nu mai este apanajul
exclusiv, deºi rãmâne sarcina principalã a struc-
turilor de stat. Cultura de securitate este asimilatã de
societatea civilã (corpurile profesionale, mediile aca-
demice, universitãþile, liderii de opinie, ONG-urile,
mass-media); aceasta înseamnã cã agenda de securi-
tate se înscrie în spaþiul public.

Aceastã mutaþie semnificativã în ceea ce priveºte
conceptul de securitate ºi problematica inerentã aces-
teia a fost sesizatã încã de la începutul anilor ’90 de
o serie de analiºti politici, Barry Buzan detaºându-se
prin structurarea logicã ºi aprofundarea cadrului de
analizã. De altfel, abordarea realizatã de britanicul
Barry Buzan este denumitã noua ºcoalã a securitãþii.

Buzan identificã o problematicã a securitãþii
(security problematics) în care chestiunea princi-

palã este legatã de obþinerea libertãþii faþã de amenin-
þare. Întrucât, în baza noului aparat conceptual, ne
referim la securitatea unei entitãþi sociale, „securi-
tatea reprezintã capacitatea statelor ºi a societãþilor în
a-ºi pãstra independenþa identitarã ºi integritatea
funcþionalã“. Securitatea este un produs al capaci-
tãþilor politice, militare, economice, societale ºi cul-
turale pe care statele, societãþile ºi grupurile le anga-
jeazã în scopul menþinerii identitãþii ºi integritãþii lor.
Securitatea se prezintã, astfel, ca o funcþie de conser-
vare a societãþilor, este deci o tendinþã de prezervare
a identitãþii ºi a integritãþii într-un mediu intern ºi in-
ternaþional caracterizat ca anarhic.

Pe scurt, putem vorbi astãzi de un domeniu al
studiilor de securitate în curs de delimitare, care se
particularizeazã faþã de studiile strategice ºi de stu-
diile de pace, de un domeniu care a încorporat teoriile
primare legate de siguranþa internã, a devenit un do-
meniu cu o pronunþatã orientare cãtre aspectele civile
(politic, economic, societal, ecologic) ºi care înre-
gistreazã o subordonare a agendei regionale faþã de
agenda globalã. În acest fel, securitatea este publicã,
demilitarizatã, civilã ºi globalã.

Capitolele lucrãrii au fost elaborate astfel de
autori: date esenþiale, capitala, natura, populaþia, eco-
nomia, turismul — de cãtre Silviu Neguþ ºi Ion
Nicolae; istoria — de cãtre Horia C. Matei; statul,
ºefii de stat ºi de guvern, organizaþiile internaþionale
— de cãtre Caterina Radu; limbile — de cãtre Ioana
Vintilã-Rãdulescu.

Structura formalã a Enciclopediei... cuprinde un
Cuvânt înainte semnat de academicianul Mircea
Maliþa, o Listã de abrevieri ºi de sigle ºi o Listã a
hãrþilor, o prezentare sinteticã a continentului (pe
parcursul a 74 pagini) într-un capitol intitulat Europa.
Profilul unui continent, urmat de secþiunea numitã
Statele Europei: A–Z, în care fiecare stat european
este înfãþiºat conform urmãtorului algoritm: locali-
zare pe harta Europei, casetã cu date statistice asupra
statului respectiv, detalieri asupra capitalei, naturii,
populaþiei, diviziunilor administrative, istoriei limbi-
lor, statului, drapelului, armatei, economiei, turismu-
lui, obiectivelor incluse în patrimoniul UNESCO.
Acesta este principalul capitol al cãrþii în care sunt
descrise cele 46 de state ale Europei. Secþiunea Liste
cuprinde date despre: organizaþii internaþionale, evo-
luþia hãrþii politice a Europei (data proclamãrii suve-
ranitãþii), relaþiile diplomatice ale României cu sta-
tele europene, denumirile oficiale ale statelor Euro-

pei, ºefii de stat ºi de guvern ai statelor Europei, sta-
tistici generale ºi statistici economice, numele locui-
torilor statelor europene ºi adjectivele corespunzã-
toare, unitãþile monetare ale statelor Europei ºi cursul
valutar raportat la dolar SUA, statele Europei, indi-
cativul, prefixul telefonic ºi ora localã. Într-o Addenda,
Silviu Neguþ face o prezentare enciclopedicã a Uni-
unii Europene.

Conform academicianului Mircea Maliþa, „O en-
ciclopedie bunã invitã la reflecþie ºi încã la una veri-
tabilã. E bazatã pe fapte ºi nu pe opinii, lãsând citito-
rului un spaþiu larg de construcþie propriu. Nu induce
idei, ci furnizeazã gândirii doar o platformã solidã ºi
corectã. O enciclopedie bunã este cel mai important
instrument neutru, care sã ne ajute în rãspunsul la în-
trebarea care sfideazã pe omul zilelor noastre: unde
merge lumea? O enciclopedie bunã se înscrie între
mijloacele de bazã ale erei cunoaºterii“ (p. 7).

Eminenta echipã care a scris, de asemenea, Enci-
clopedia Statelor Lumii ºi enciclopediile continen-
telor, a reuºit sã realizeze o bunã Enciclopedie a Eu-
ropei. În legãturã cu aceasta Mircea Maliþa observã
cã „ediþia a treia a Enciclopediei... ne atrage atenþia
cã pe bãtrânul continent inovaþia a devenit un cuvânt
cheie (...) Europa este sediul celei mai avansate expe-
rienþe de integrare, un model viu pentru cele peste
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100 de proiecte de cooperare transnaþionale între-
prinse într-o lume pânditã încã de primejdia fragmen-
tarismului. Uniunea Europeanã este clãditã pe o filo-
sofie paºnicã a interesului comun de civilizaþie (...) în
care interesul naþional, departe de a dispãrea, se reali-
zeazã mai bine împreunã cu alte state, cãlãuzite de in-
terese similare (...) în care culturile nu se integreazã.
Varietatea lor e recunoscutã ºi încurajatã. Îºi pot dez-
volta, nestingherite, limbile, tradiþiile istorice, obi-
ceiurile, credinþele ºi stilurile proprii“ (ibidem).

Potrivit concepþiei funcþionalistului David
Mitrany, academicianul Maliþa vede ca primordiale
activitãþile Europei unite care contureazã „imaginea
unei Europe orizontale, formate din straturi suprapu-
se ale activitãþii vitale ºi nu a uneia verticale sau ie-
rarhice, ce þine de modelul vechi ºi depãºit al organi-
zãrii societãþii“ (p. 8).

Din punctul de vedere al funcþionalismului, se
pare cã respingerea Constituþiei nu este o dramã. „De

altfel, Mitrany — spune M. Maliþa — era împotriva
conceptului de constituþie, pentru simplul motiv cã,
fixând solemn reguli ºi principii generale, se micºo-
reazã capacitatea celor ce o adoptã de a accepta noul,
de a se adapta continuu ºi de a inova“ (ibidem).

Reflectând asupra asemãnãrilor ºi deosebirilor
dintre cele douã mari procese, globalizarea ºi regio-
nalismul, care modeleazã lumea la început de mi-
leniu, analizând relaþia dintre ONU ºi Europa, M.
Maliþa considerã cã „în perioada de tranziþie a siste-
mului internaþional bazat pe state la un sistem global
cu actori multipli ºi diverºi, statele nu dispar, ci, mai
importante ca oricând, îºi revizuiesc domeniile de
competenþã ºi gradul de intervenþie“ (ibidem).

Asemeni semnatarului Cuvântului înainte, fie-
care cititor/utilizator al Enciclopediei Europei îºi
poate construi o imagine asupra acestei pãrþi a lumii,
asupra rolului ºi importanþei sale în cadrul ansamblu-
lui, îºi poate construi propriile întrebãri.

„Erhard Busek ºi Werner Mikulitsch ºi-au con-
ceput cartea ca pe o descriere a unui «drum» pe care
Uniunea Europeanã l-a parcurs spre rãsãritul Europei.
Este un «drum» care îºi are începutul o datã cu prãbu-
ºirea Cortinei de Fier, care a deschis pentru popoarele
din fostul bloc comunist posibilitatea de a-ºi schimba
viaþa în mod radical, de a se elibera de constrângerile
ºi opresiunile celor mai mult de patru decenii de când
au fost «fericite» cu un sistem politic nedorit ºi ne-
chemat de majoritatea populaþiei“ (p. 9).

Sunt descrise ºi analizate momentele cheie din
istoria þãrilor admise în UE la 1 mai 2004, precum ºi
primii paºi fãcuþi de Austria în direcþia integrãrii ei în
UE, ca ºi eforturile de a-ºi redefini locul în lumea
occidentalã dupã schimbãrile survenite la graniþa sa
de rãsãrit.

Erhard Busek, fost vicecancelar al Republicii
Austria ºi deþinãtor al altor poziþii înalte în adminis-
traþia acestei þãri (ministru al ºtiinþei ºi cercetãrii, mi-
nistru federal al învãþãmântului ºi culturii), poate vorbi,
alãturi deWerner Mikulitsch, în deplinã cunoºtinþã de
cauzã despre „greutãþile schimbãrilor, despre trans-
formãrile indispensabile ºi eforturile considerabile pe
care ambele pãrþi, atât Uniunea Europeanã, cât ºi
þãrile candidate, au trebuit sã le întreprindã pentru ca
intregrarea sã devinã realitate“ (p. 8).

În Introducere, autorii mãrturisesc: „Noi am
abordat procesul de extindere de pe poziþii diferite.
Unul — din perspectiva experienþei de un deceniu ºi
jumãtate a expertului în economia Austriei ºi a cu-
noscãtorului problemelor integrãrii europene ºi ale

lãrgirii Uniunii Europene, celãlalt — nu numai din
postura de însãrcinat al guvernului pentru extindere,
ci ºi din aceea a unui om care a avut deja, înainte de
1989, relaþii strânse cu þãrile vecine (...). Astfel cã
vrem sã punem la dispoziþia cititorului un manual al
drumului parcurs de aceste þãri pe calea integrãrii în
Uniunea Europeanã, al atitudiniiAustriei faþã de proce-
sul de integrare, dar ºi al provocãrilor cauzate de inte-
grare ºi extindere, care sã serveascã la înþelegerea ve-
cinilor în special ºi a fenomenului în general“ (p. 14).

Cartea cuprinde 8 capitole: La început de drum,
Primele etape, Dificila cale a schimbãrii, Popasuri,
La rãscruce de drumuri, Temeri exagerate ºi pericole
reale,Drumul cãtre Est peste puntea Austriei, Încotro
duce calea?; o Anexã, un Indice de persoane, un Indice
geografic ºi Abrevieri, urmate de Referinþe biblio-
grafice.

În capitolul La început de drum este relevatã im-
portanþa anului 1989, a momentului prãbuºirii Cor-
tinei de Fier, specificitatea evenimentelor din Unga-
ria, Polonia, Cehia ºi reunificarea germanã, vãzutã ca
o primã extindere spre est. Capitolul Primele etape se
concentreazã asupra perioadei 1990–1992 ºi acordã o
importanþã deosebitã destrãmãrii U.R.S.S. ºi R.S.F.
Iugoslavia.

Dificila cale a schimbãrii trateazã reformele po-
litice din þãrile central ºi est-europene în perioada de
dupã 1990, complicata problematicã a minoritãþilor
din aceste þãri (cazuri deosebite fiind considerate mi-
noritatea rromã sau sinti prezentã în toate aceste state,
minoritatea rusã din Þãrile Baltice, minoritatea ma-
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ghiarã din Slovacia, România ºi Iugoslavia, minori-
tatea polonezã din Lituania, minoritatea turcã din
Bulgaria etc.), tranziþia de la economia centralizatã
de stat la economia de piaþã, crearea de noi structuri.
În Popasuri, punctul focus îl constituie aderarea
Austriei, Suediei ºi Finlandei, ca moment deschizãtor
de drum pentru noi aderãri (în 2004 ºi 2007). Capi-
tolul La rãscruce de drumuri continuã aceeaºi analizã
aplicatã asupra negocierilor de aderare, asupra rolului
Agendei 2000 ºi al întâlnirii la vârf europene din pri-
mãvara anuluui 1999 de la Berlin, asupra importanþei
Consiliului European de la Helsinki, din decembrie
1999, asupra Tratatului de la Nisa unde s-a hotãrât
momentul aderãrii din 2004 ºi constituirea unei Uni-
uni cu 27 de state membre, în eventualitatea aderãrii
României ºi Bulgariei, asupra cercului deciziilor
Copenhaga 1993–Copenhaga 2002.

Temeri exagerate ºi pericole reale se referã în
primul rând la spaima Uniunii în faþa forþei de muncã
ieftine din Est ce ar putea-o invada, la mafia din Est,

la mãrimea costurilor extinderii ºi la cei ce o vor
plãti, la cazul fermierilor polonezi etc.

Capitolul al VII-lea, intitulat Drumul cãtre est
peste puntea Austriei începe cu douã subcapitole inti-
tulate Austria ca profitor ºi Austria ... care pune pie-
dici, se referã la atribuþiile însãrcinatului guverna-
mental austriac cu afaceri pentru extinderea Uniunii
Europene, transformarea nostalgiei pentru Europa
Centralã în parteneriat regional. Ultimul capitol Înco-
tro duce calea? trateazã despre Europa ºi sufletul Es-
tului ºi despre O geografie modificatã dupã 11 sep-
tembrie 2001. În anul scrierii cãrþii (2003), autorii se
întrebau dacã „Viena este capitala vesticã a Estului
sau oraºul cel mai estic al Vestului“ (p. 212).

Conchidem împreunã cu autorii cã Europa nu
este un continent nelimitat, „pentru cã s-ar pierde pe
sine“, ºi în aceste condiþii „decisive vor fi nu atât geo-
grafia cât spiritul ºi sufletul Europei“ (p. 215).

ªi dacã suntem întrebaþi „«Ce este Europa». Sã
fim fericiþi cã ni se pune aceastã întrebare“ (ibidem).

Aceastã carte se înscrie în problematica raportu-
lui dintre informaþie, participare politicã, comunicare
politicã ºi decizie politicã, raport central în ºtiinþele
politice. În acelaºi timp, tematica reprezentatã de cons-
piraþii este una perifericã în ºtiinþele politice. Dome-
niul conspiraþiilor considerã cã viaþa politicã, viaþa is-
toricã ºi politicã a speciei umane este învãluitã în nu-
meroase straturi „protectoare“ consecutive ce pot fi
analizate ºi dezvãluite, dar sunt în mod tacit trecute
cu vederea fie pentru menþinerea legitimitãþii unor
personalitãþi, fie pentru menþinerea unui status quo.
Sub acest raport, teoriile conspiraþiei pot fi conside-
rate echivalentul elitist, mai argumentat, dar ºi mai
pretenþios, al zvonurilor.

Cele mai relevante capitole pentru domeniu sunt
„Istoria ascunsã“ (prin articolele „Mutând þintele:
strategiile reale din spatele rãzboiului împotriva tero-
rismului“, semnat deAl Hidell, „Richard Nixon ºi cons-
piraþia focurilor de armã din Kent“, de Katie Klemen-
chich, „Bancheri ºi generali: interesele economice
din spatele conflictului iugoslav“, de Al Hidell ºi
„Agenþii secreþi, spionajul ºi 11 septembrie“, de ace-
laºi autor), „Rãzboiul psihologic“ (prin temele „Hea-
ven’s Gate, Columbine, Unabomber ºi alte atroci-
tãþi“, semnatã de Robert Guffey, „Aviara ºi Eschatonul:
interviu cu „Chicken Little“, de Joan d’Arc, ºi „Cãlã-
torind cu spionii: la bord pentru un prim voiaj cu un
alt fel de navã spion“, de Kathy Kasten), „Culte ºi so-
cietãþi secrete“ (prin articolele „Conspiraþia, o pro-
blemã a generaþiilor: teorii ale conspiraþiei în istorie“,

de Scott Corrales, ºi „Alianþa nelegiuitã: naziºtii ºi
specialiºtii în ºtiinþele oculte“, un interviu cu Peter
Levenda de Tracy Twyman), „Imaginea de ansam-
blu“ (prin temele „Declarând rãzboi spiritului uman:
spectacolul media împotriva psihicului colectiv“,
abordatã de Frank Berube ºi Joan d’Arc, ºi „Statul
poliþienesc este de acum o operã de artã: o retrospec-
tivã, 1992-2003“, de Randy Koppang), precum ºi ca-
pitolul „Controlul minþii“ (prin toate cele trei articole
ale sale, „Lagãrul de concentrare: controlul gândirii
în educaþia americanã“, de Robert Guffey, „Visurile
celui de al treilea Reich: Jurnalele nopþii aparþinând
Charlottei Beradt“, de Frank Berude, ºi „Mecanis-
mele spiriduºului: ochiul atotvãzãtor al lui GOG (Gu-
vernul Ocult Global)“, de John Paul Jones).

Articolele semnate de Al Hidell sunt în general
bine argumentate ºi amintesc de pertinenþa lucrãrilor
contestatare ale lui Noam Chomsky, încadrate adesea,
de asemenea, ca teorii ale conspiraþiei. Dupã cum ex-
plicã ºi Scott Corrales, în „Conspiraþia, o problemã a
generaþiilor: teorii ale conspiraþiei în istorie“: „«Teo-
reticienii conspiraþiilor» este de fapt o etichetã pe care
societatea noastrã o pune pe oricine îndrãzneºte sã
punã la îndoialã posibilitatea ca ceva dubios sã aibã
loc la nivelurile înalte ale guvernului, ale armatei, ale
instituþiilor financiare ale lumii ºi, desigur, ale mari-
lor religii. Credinþa într-o conspiraþie mondialã, indi-
ferent de cantitatea de probe acumulatã în favoarea
sa, trebuie persiflatã pentru a menþine percepþia unei
societãþi ordonate ºi legale în care oamenii se pot
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duce la muncã, îºi pot tunde peluzele ºi îºi pot plãti
taxele fãrã sã punã întrebãri. Interesul actual pentru
conspiraþii poate sã-i conducã pe mulþi sã creadã cã
avem de a face cu un fenomen care nu este mai vechi
de 40 sau 50 de ani, când de fapt strãmoºii noºtri în-
depãrtaþi au avut cabalele lor“ (p. 131). Argumentul
este interesant: percepþia unei societãþi în mare ordo-
natã ºi legalã constituie o mizã realã ºi de o importanþã
majorã. Scott Corrales explicã faptul cã ºi „strãmoºii
noºtri au avut cabalele lor secrete, temute ºi subiect
de mitologii“ (p.131). Legitimarea mitologicã a teori-
ilor conspiraþiilor ca fricã de „conducãtorii invizibili“
reprezintã o abordare extrem de interesantã, care ar
merita poate o investigaþie mai atentã.

Textele cuprinse în carte au în mare majoritate
pretenþii ºtiinþifice, fãrã a le onora pe de-a-ntregul.
Existã bibliografii — deºi nu în mod consecvent —

existã pe alocuri ºi linii argumentative cuceritoare.
Existã ºi lucruri susþinute fãrã nici o referinþã, notã
bibliograficã ori argument care se poate într-adevãr
susþine.

Traducerea Henrietei ªerban redã cu acurateþe
acest joc savant între stilul academic ºi cel popular,
eseistic, spectaculos.

Este o carte care ridicã semne de întrebare, pen-
tru cei cãrora le plac astfel de provocãri.

Toate informaþiile ºi argumentele oferite sunt
desigur de considerat cu mare prudenþã în conformi-
tate cu autoironia editorilor: „Sperãm cã veþi fi absor-
biþi de paginile acestei cãrþi, simþindu-vã ca ºi cum v-
aþi încãlzi în razele ei vizionare ºi paranoide. Este re-
comandatã o cascã protectoare din staniol, dar aceasta
nu este ºi neapãrat necesarã“.


