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Formatorul de opinie este prin însăşi natura profesiei sale un "scriitor” de informaţie 

pe scoarţa cerebrală a celui care-l învesteşte cu încredere, aşadar, devine apriori un 
manipulator al conştiintei. Păi, oare Cicero rostindu-şi Catilinarele, Demostene perorând 
atenienilor, Cezar încurajându-şi legiunile înainte de marile bătălii, Mao, Stalin, Hitler 
profitând de arsenalul formatorilor de opinie nu au obţinut rezultatele vizate beneficiind de 
suportul energetico-afectiv al mulţimilor? Un exemplu de schimbare radicală a opţiunilor 
maselor printr-o tehnică de manipulare îl regăsim ca arhetip în Iuliu Cezar de Shakespeare. 
Deşi iniţial mulţimile strigau de bucurie moartea împăratului: "Ce binecuvântare pentru 
Roma că am scăpat de el!”; "Cezar era un tiran odios ce merita să moară!”, după discursul 
lui Marc Antoniu, din actul III, scena 2 îşi schimbă radical optica. Prin manipularea psiho-
afectivă, Marc Antoniu reuşeşte să întoarcă populaţia Romei împotriva ucigaşilor 
Cezarului. Atenţie la persuasiunea şi aderenţa discursului: Cezar nu era ambiţios, din 
moment ce a refuzat coroana(argumentul raţional). El şi-a lăsat averea moştenire romanilor 
până la 75 de drahme pe cap de om (argument sentimental). În sfârşit mantia sa sfâşâiata de 
loviturile de pumnal vorbeşte prin aceste găuri însângerate(argument revanşard)” Observăm 
aşadar că, utilizând trei predicate, Marc Antoniu reuşeşte "reconversia” aproape totală a 
mulţimilor tratate evident ca o „masa de manevra”! Folosite în discursul mediatic cele trei 
argumente:  

 -raţional, logic  
 -sentimental, afectiv  
 -revanşard, instinctual  
garantează minima persuasiune în tehnica de manipulare. 
Dostoievski, în Fraţii Karamazov, găseşte un rol mai tenebros, chiar ocult al 

manipulării ca instrument al prezervării puterii: “Marele Inchizitor pune ca Hristos să fie 
ars pe rug pentru a nu distruge ordinea mondială pe care manipularea conştiintei e pe cale s-
o creeze”! Problematica teologală la Dostoievski opune fericirii-libertatea. Marele 
Inchizitor ca slujitor al Papei îl sfătuieşte pe Hristos, revenit printre oameni în întunecatul şi 
atât de goticul Ev Mediu: “ Tu ai încredinţat totul papei, şi deci, în momentul de faţă, totul 
se află în mână lui; tu nu mai ai ce caută, deocamdată, printre noi, nu ne mai tulbura, măcar 
până ce va fi să vină vremea de apoia” Sfinţii Părinţi găsesc şi sursa manipulării ca arsenal 
al Diavolului pentru a-şi învinge victimele. Ştiindu-se că nici Dumnezeu nu intră, dacă nu 
este lăsat, nici diavolul nu iese dacă nu i se dă puterea, preoţii întunericului folosesc 
manipularea conştiintei pentru a implementa decizia şi a nu tulbura liberul arbitru. Vladimir 
Lossky, celebrul teolog răsăritean îl definea pe Satan, ca fiind o virgulă în text, care 
schimba sensul profund al comunicării. Iată un exemplu sugestiv: “Aşa se insinuează 
necuratul printre fraţii împreună slujitori ai lui Hristos. La stăreţia unde am făcut noviciatul 
l-am auzit exprimându-se prin gură unor călugări: fratele cutare este un bun creştin, temător 
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de cele sfinte, iubitor al Domnului, dar îi cam place să bea!” Ei, tocmai acest dar este menit 
să schimbe toată percepţia publică asupra subiectului. O virgulă pusă "unde trebuie” 
denaturează predicatul principal. Putem înţelege mai bine despre ce este vorba analizând o 
profeţie a Oracolului din Delphi: Vei învinge, nu vei muri!”. Dacă cineva pune iscusita 
virgulă aşa: Vei învinge nu, vei muri!” obţine o cu totul altă informaţie! Centrele de putere, 
indiferent că îşi extrag doctrinele din democraţie sau totalitarism, recurg invariabil la 
propagandă, manipulare şi dezinformare pentru prezervarea intereselor. Politicienii, prin 
excelenţă apelează premeditat la dezinformare pentru a obţine voturile scontate, astfel încât 
ei evită atent toate situaţiile în care ar fi obligate să-şi facă publice valorile. Înlocuiesc 
aceste principii şi idealuri cu sondaje, până când existenta înlocuieşte esenta”, cum bine 
scria Kara-Murza, fost şef Sector de dezvoltare în Ministerul Ştiinţei şi Industriei al Rusiei 
şi autorul tezei de doctorat: Istoria şi metodologia ştiinţei şi a tehnologiei. Una dintre 
lucrările sale care studiază tehnicile de care suntem interesaţi se numeşte Manipularea 
conştiintei, publicată în 2000. Daca acum câtva timp politica presupunea existenţa 
programelor, ridicarea problemelor, discutarea ideilor şi un apel la raţiunea şi interesele 
cetăţeneşti, toate acestea au fost înlocuite cu concurenţa imaginilor politicienilor, imagini 
create în conformitate cu legile publicităţii!”. Într-o altă ordine de idei, Kara Murza 
demontează mecanismul manipulării politice pe care am putea-o înscrie într-o formulă de 
tipul: Dacă nu mă accepţi aşa cum sunt în realitate, voi deveni în aparenţă aşa cum vrei tu 
să mă vezi! Astăzi majoritatea ţărilor sunt înscrise în paradigma democratică, dar ar fi 
foarte bine să cunoaştem diferitele nuanţe prin care este definită democraţia.  

 
De exemplu, pentru latini aceasta însemnă dispariţia voinţei individuale în faţă voinţei 

şi a iniţiativei comunităţilor. În schimb democraţia anglo-saxonă pune centrul de greutate 
tocmai pe dezvoltarea voinţei individuale şi îndepărtarea statului din luarea deciziilor 
colective. Mass-media, care se poate traduce foarte bine ca mijloace de acţiune asupra 
maselor, joacă un rol crucial în informarea sau după caz, dezinformarea populaţiei. 
Vladimir Volkoff, celebrul autor al cărţilor: Tratat de manipulare şi Dezinformarea văzută 
din est atrage atenţia că, de îndată ce manipularea conştiinţei s-a transformat într-o 
tehnologie a controlului, conceptul însuşi al democraţiei a devenit pur convenţional şi nu se 
mai poate utiliza ca un clişeu ideologic. Aşadar, conform acestei teorii, democraţia care 
presupune cunoaşterea şi înţelegerea problemelor şi prezenţa unei opţiuni rezonabile sub 
formă unui program politic a dispărut, lăsând locul unei uriaşe manipulări! Pentru un 
observator atent, trăim astăzi ceea ce Nietzsche scria cu mult înainte: “Cum nu avem timp 
pentru reflecţie şi nici seninătate în reflecţie, nu mai discutăm opiniile contrare, ci ne 
multumin să le urâm!”. Pentru Kara Murza lucrurile sunt limpezi: “Să creezi harababură în 
gânduri, să le faci ilogice şi dezordonate, să-l forţezi pe om să se îndoiască de adevăruri 
vitale, stabile este ceea ce-l face pe om lipsit total de apărare în faţă manipulării!”. Uneori 
mass-media, uitându-şi principiile de funcţionare, se transformă în fabrici de produs 
zombie, evisceraţi, trepanaţi care execută “in orb” diferitele cerinţe ale manipulatorului! 
Deşi poate părea paradoxal, părintele democraţiei, preşedintele Jefferson, spunea: “Nici un 
guvern nu poate exista fără cenzură; acolo unde presa e liberă, nimeni nu e liber!”  
 

 Astăzi formele de propagandă, manipulare şi dezinformare sunt atât de performante, 
încât se poate mima cu uşurinţă libertatea presei. Manipularea devine lipsită de energie în 
faţa cunoaşterii şi, tocmai de aceea sistemele de educaţie sunt cele mai prejudiciate în 
statele conduse de manipulatori, şi nu de către oameni politici animaţi de idei de progres. 
Trebuie să înţelegem că omul devine victima manipulării doar dacă îi este co-autorul. Aşa a 
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apărut ideea de modă, de turmă. Ştim că animalele inteligente se comportă mimetic. Omul 
adus la stadiul de îndobitocire va acţiona mecanic fără să filtreze prin propriul conştient 
ansamblul de informaţii primite sau generate. Dacă imaginaţia este condusă cu îndemânare, 
poate contamina dispoziţia sau chiar intenţia acţiunii în pături foarte lărgi de oameni. Aşa 
cum în discoteci unii dansează imitându-i pe ceilalţi, şi în viaţa socială, cine formatează 
opiniile unor categorii reprezentative poate impune “ritmul şi melodia”! Este evident, şi 
istoria ne stă mărturie, ca anumiţi lideri carismatici sau şarlatani notorii deţin calitatea de a 
provoca diferite stări ale populaţiei, cu singura condiţie să se stabilească iniţial un raport de 
încredere. Cum creierul nu face clar distincţia dintre realitate şi ficţiune, arta manipulării 
constă tocmai în capacitatea de a crea “realitati” la comandă.E ca şi cum am sta toată ziua 
într-un cinematograf, crezând că ceea ce vedem se întâmplă aievea. Exemplele cele mai 
elocvente sunt bombardarea Irakului sub pretextul că Saddam Hussein deţine arsenal 
atomic, asalturile NATO asupra Serbiei sub pretextul apărării populaţiei kosovare, uciderea 
evreilor în lagărele de concentrare naziste, argumentul fiind că “jidanii nu sunt oameni, ci 
şobolani dăunători care atentează la însăşi bunăstarea cămărilor noastre, nişte gândaci 
imenşi care ne sufocă copiii în somn” (fragment din discursul lui Goebels, Munchen, 1940), 
bombardarea unor populaţii civile în Cecenia sub acuzaţia că ascunde terorişti şi exemplele 
pot continuă, din păcate, aproape la nesfârşit! 

 
Dacă “La început a fost Cuvântul şi Cuvântul era la Dumnezeu şi Cuvântul era 

Dumnezeu”, înţelegem că aparţinem cu toţii unui uriaş imperiu universal al Logosului. 
Tatăl Ceresc ne-a înzestrat cu puterea de a numi lucruri! Dictonul latin nomen omen 
(numele este o prevestire) arată puterea aproape absolută a cuvântului! Într-un discurs ţinut 
la Milano, în 1936, Mussolini a afirmat că toate cuvintele au o forţă magică enormă. Hitler 
a reuşit prin discurs să pună în dinamică un popor întreg şi chiar o jumătate de planetă, 
subjugată forţei de seducţie a ideilor exprimate. În democraţie, forţa brută, represivă a 
sistemului este înlocuită cu o metodologie mult mai subtilă. Cercurile de putere, în lumea 
liberă, conştiente de puterea vibratorie a cuvintelor se străduiesc să creeze un limbaj propriu 
(aceeaşi limbă de lemn ca în sistemele totalitare) neînsufleţit, depersonalizat. Discursul 
politic modern este lung, steril, găunos şi nu transmite nici o idee înălţătoare, ci prin 
repetiţie mecanică se induce mimetic publicului un predicat sub forma unui adevăr! Pornind 
de la această constatare, Kara Murza scrie: “Cuvantul posedă o forţă magică şi a da un 
nume fals este tot atât de important în manipularea conştiintei ca şi faptul de a-i furniza 
unui spion pe timp de război acte false şi uniformă adversarului”, iar Vladimir Volkoff 
devine şi mai critic: “Folosirea unui limbaj desacralizat reprezintă poate cel mai mare păcat, 
cea mai mare blasfemie a stăpânitorilor lumii actuale”.  

 
În 1984, George Orwell transpune excelent conceptul prin cele trei sloganuri aflate pe 

Ministerul Adevărului: Războiul e pace; Libertatea e sclavie; Ignoranţa e putere! Cuvintele 
şi-au pierdut sensul primordial, iar mass-media se face vinovată, prin ignoranţă, lăcomie şi 
chiar rea-credinţă de folosirea cuvântului într-un mod arbitrar. Revenim la remarcile 
caustice ale lui Murza: “Limba indigenă pe care copilul a învăţat-o în famile, pe stradă, la 
piaţă este sistematic înlocuită cu o limbă “corecta”, predată de profesionişti retribuiţi, de 
ziare, radio şi televiziune tocmai pentru că oligarhii puterii îşi doresc extirparea limbii 
indigene care-l cufundă pe nativ în tradiţiile şi credinţele ancestrale. El nu poate fi 
manipulat şi dezinformat prin acest limbaj natural, tocmai de aceea societatea industrială şi 
consumista adoptă un nou limbaj plin de neologisme şi termeni tehnici din alte limbi, 
pentru a confuza şi mai mult utilizatorul şi pentru a facilita astfel metodologia manipulării!” 
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Pentru a înţelege mai bine ce înseamnă “limba corecta” găsim o posibilă definiţie în cartea 
Marile manipulări din epoca modernă de Bernard Raquin. În linii foarte mari, ea ar putea 
suna cam aşa: este limba jurnalistului citind un un text furnizat de redactorul-şef, care a 
redactat materialul în funcţie de opinia şefilor săi. Este o retorică impersonală creată de un 
întreg lanţ automat de funcţionari plătiţi, un flux unilateral de cuvinte îndreptate asupra 
unui grup de persoane în scopul de a le convinge de ceva! Bizar, dar statistic demonstrat, 
aceste persoane încep să vorbească exact această limbă, renunţând fără să-şi dea seama la 
limba naturală, fiind aşadar mult mai uşor de controlat! Populaţia atât de diversificată din 
SUA a ajuns să slujească ordonat directivele sistemului prin folosirea unui limbaj artificial.  

 
 Astfel, urmaşii sclavilor de acum două secole din sudul Statelor Unite, prin folosirea 

sistematică a limbii engleze în defavoarea celei native, ajung să se comporte asemănător ca 
foştii lor asupritori. În Războiul din Vietnam, soldaţii de culoare au dat dovadă de o 
cruzime teribilă împotrivă prizonierilor. Protejaţi de cuvinte fără sens cum ar fi de exemplu 
victime colaterale, militarii îşi pot justifica asasinarea unor civili. Se poate ajunge până la 
paradoxuri semantice hilare, dacă n-ar fi îngrozitoare. Iată un comunicat al unui colonel de 
aviaţie din perioada războiului din Vietnam: “Un sat se opunea cu atâta încăpăţânare 
pacificării, încât ne-am văzut nevoiţi să-l ştergem de pe suprafaţa pământului!” Un alt 
exemplu de manipulare crasă este întâlnit în Revoluţia Română transmisă în direct la TVR. 
Se pot identifica uşor cele trei predicate/argumente ale unei transmiteri de informaţii 
viciate: conductele de apă potabile otrăvite, grupuri de terorişti care asasinează populaţia 
dezorganizată, numărul victimelor 60.000 ş.a.m.d. Imposturile verbale sunt amendate atât 
de consumatorii lucizi, cât şi de teoreticieni ai manipulării cum este cazul lui Neceav, 
expert în terorismului rus şi autorul unui bestseller politic Catehismul revoluţionar: 
“Manipularea se comportă întotdeauna imoral, nu există manipulare pozitivă. Acesta este 
adevărul. Coruperea lui nu poate fi decât opera mincinoşilor. Iată, formula <este un călău 
, sau un mare om?>dacă ne gândim la ea, trădează imediat manipulatorul. Elementele sale 
legate între ele de conjuncţia <sau> formează categorii incomensurabile. 

 
 E ca şi cum l-ai întreba pe un copil ce iubeşte mai mult ciocolata sau pe maica-sa?” 

În hiper lucidul roman 1984, Orwell descrie principiile creării unui limbaj nou care să 
permită controlul mental al comunicatorilor. Kara Murza scrie: “ este o limbă artificială cu 
schimbare de semnificaţii. Această non-limbă, dusă până la ţelurile sale logice, este limba 
societăţii contemporane, limba preseia”! Dar să revenim la Orwell. În anti-topia sa descrie 
metodele implementării unei societăţi de tip nou în care sistemul controlează totul, inclusiv 
minţile oamenilor. Pentru atingerea scopului s-a renunţat la vechea limbă pentru că era prea 
personală, vocabularul a fost diminuat considerabil. Au fost aprobate doar cuvintele 
“corecte”, astfel încât un gând anti-sistem, tendenţios, eretic să nu poate fi dus până la capăt 
din lipsă cuvintelor care să desemneze acţiunile respective, abrevierile înlocuiesc cuvintele 
şi facilitează pierderea semnificaţiilor profunde. (vezi noul limbaj internaut, pe messenger 
etc. ). Orice om de bun-simţ înţelege că Orwell nu a scris ficţiune, ci a intuit paradigma în 
care noi trăim, astăzi!  

 Revenind la limbajul “corect”, el este utilizat adeseori în discursurile politice, dar şi 
în anumite articole de fond, sau prezentări de ştiri cu intenţia evidentă de a capota publicul, 
a-l obosi cu multe cuvinte fără fond şi a-i transmite subliminal câteva propoziţii simple cu 
potenţial activ: cumpără, votează, ieşi în stradă, revoltă-te etc. Alexandra Vitteau, profesor 
la Institul Francez de Presă, din cadrul Universităţii Paris II, are un curs prin care 
demonstrează că oricine poate folosi câteva fraze-cheie, care nu inseamnă, propriu-zis 
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nimic, dar care se constituie într-un text-şablon utilizat în discursul mediatic. Metodologia 
este relativ simplă. Se împarte fraza comunicată în trei faze distincte, apoi se mixează 
cuvintele între ele, ca în tabelele de mai jos: 

 
 Faza I 
din cauza situaţiei prezente 
considerând conjunctura  actuală 
oriunde ne duce criza care ne preocupă 
ţinând cont de inerţia care ne aparţine 
având în vedere impasul indus 
în ceea ce priveşte extremitatea conjuncturală 
în cazul particular al degradării 

moravurilor 
contemporane 

oricare ar fi sinistroza acestui început de 
mileniu 

ca urmare a dualităţii situaţiei societăţii 
atâta vreme cât va 

dura  
scăderea încrederii din aceste vremuri din 

urmă 
 
Faza a II a 
se cuvine să studiem toate 
trebuie să examinăm fiecare dintre 
avem datoria de a ţine seama de majoritatea 
este preferabil să luăm în considerare toate 
ar fi interesant  să anticipăm ansamblul 
nu trebuie să neglijăm să imaginăm suma 
nu putem  să nu ne preocupăm de totalitatea 
e necesar  să ne interesăm de globalitatea 
ar fi bine să avem în minte toate 
trebuie de urgenţă să ne amintim anumite 
  
Faza a III a 
soluţii de conceput 
deznodăminte posibile 
problematice deja în posesia noastră 
căi oferindu-ni-se 
alternative  de bun-simţ 
 
Iată ce poate ieşi din amestecarea acestor componenente într-o frază tip limbaj 

„corect”: Considerând criză care ne prejudiciază, trebuie să anticipăm toate problematicele 
care pot fi concepute. Sau: Atâta vreme cât va dura dualitatea situaţiei care este a noastră, 
nu trebuie să luăm în considerare globalitatea alternativelor posibile.  

 Vladimir Volkoff , în Mica istorie a dezinformării, concepe un alt tabel care permite 
crearea şi utilizarea a 1600 de formule, care nu spun mai nimic , dar care se înscriu perfect 
în limbajul „corect”. Pe prima coloană sunt verbe, pe a doua complemente, pe a treia 
adjective şi, în sfârşit, pe ultima tot complemente. Dacă luăm un verb din coloana A, îi 
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adăugăm un complement din B, un adjectiv din C şi alt complement din D, obţinem 
mecanica unui discurs manipulator. 

 
A B C D 
A reactualiza transparenţa esenţială a diferenţelor 

noastre 
A da dovadă 

de 
dimensiunea pastorală a problemei 

tineretului 
A anima împărtăşirea ecumenică a catehismului 
A ne alătura angajamentului sociologic al echipei 
A fi atent la apelul ecleziastic a ceea ce 

trăieşte 
A răspunde urgenţei teologice a realităţii 

umane 
A programa abordarea colegială a păturii locale 
A promova responsabilitatea nesecurizantă a atenţiei 

noastre 
A 

conştientiza 
priorităţile comunicării a analizelor 

noastre 
A ne asuma Riscul extrem de 

bogat 
al căutarii 

noastre 
A fi 

interpelat de 
ambivalenţa plurală a celulelor de 

bază 
A ne simţi 

răspunzători de 
complementarită

ţile 
etnice ale lumii 

A elibera contextul desluşit al mediilor 
politice 

A concepe schema constrângătoar
e 

a diverselor 
valori 

A aprofunda dialectica fundamentală a răspunsurilor 
noastre 

A manifesta schimburile iradiante ale 
militantismului 

A exprima solidaritatea caritativă a gestului 
uman 

A revigora proiectul festiv al celebrării 
A identifica ancorarea imperativă a necesităţii 
A asuma probabilităţile aprofundate ale cercetărilor 

specialiştilor 
 
Exemplu: A exprima solidaritatea caritativă a gestului uman! (sic!) 
 


