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Abstract. This paper tries to find the main reasons of the Communist cen-
sorship abolition in Romania and to present the Soviet censorship between
1917-1945, with a particular attention on the identical aspects of the two
kinds of institutional manifestations of censorship in USSR and Romania.
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La numai câteva zile dupã revoluþia din octombrie 1917, V.I. Lenin semna
primul „Decret al presei“. Era doar începutul instaurãrii unei crunte cenzuri, care
va conduce la înfiinþarea Glavlit-ului — Direcþia Generalã pentru Literaturã ºi
Tipãrituri — în anul 1922. Cu câteva mici deosebiri, etapele constituirii cenzurii
în URSS sunt identice cu înfiinþarea cenzurii comuniste în România (fapt expli-
cabil prin „experienþa“ cenzorilor trimiºi de Moscova: în 1945 cenzura sovieticã
depãºise al doilea deceniu de existenþã!). Sub atenta supraveghere a ofiþerilor
sovietici au loc primele interdicþii ale publicaþiilor periodice româneºti ºi ale
miilor de cãrþi, sunt înfiinþate, în întreaga þarã, primele birouri de cenzurã ºi ia
naºtere, în anul 1949, Direcþia Generalã a Presei ºi Tipãriturilor, ca instituþie sub-
ordonatã Consiliului de Miniºtri (ºi desprinsã din fostul Minister al Propagandei,
transformat în Ministerul Artelor ºi Informaþiilor). ªi dacã similitudini între cen-
zura comunistã din URSS ºi cea din România pot fi gãsite la tot pasul, existã
totuºi un moment important în istoria cenzurii româneºti care nu are niciun fel
de „echivalent“ sovietic. În anul 1977, din ordinul lui Nicolae Ceauºescu, Direc-
þia Generalã a Presei ºi Tipãriturilor este desfiinþatã, atribuþiile cenzurii fiind
absorbite de alte instituþii. În URSS, cenzura a fost abolitã în 1991, odatã cu cã-
derea regimului comunist. În textul care urmeazã încercãm sã gãsim principalele
motive ale desfiinþãrii cenzurii comuniste din România ºi sã prezentãm cenzura
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sovieticã din perioada anilor 1917-1945, acordând atenþie momentelor identice
din instituþia româneascã.

Stimaþi tovarãºi,
La ordinea de zi a ºedinþei noastre de astãzi vom discuta urmãtoarele trei pro-

bleme:
1. Legea nr. 23/1971 privind apãrarea secretului de stat ºi aplicarea ei în in-

stituþia noastrã.
2. Etapele constituirii Glavlit-ului sovietic din 1917 pânã în 1945.
3. Discutarea unui material documentar despre moºtenirea culturalã comunã

a RSSM ºi RPR pe baza unei polemici din revista Voprosî literaturî, nr. 8, 1962.
Vã reamintesc cã, aºa cum se întâmplã de obicei la ºedinþele noastre, inter-

venþiile dvs. cele mai bune vor fi premiate cu cãrþi ideologice importante.

Tovarãºe Preºedinte,
Subsemnata Grose Judith, lector la Direcþia pentru Presã ºi Cãrþi din Strãi-

nãtate, rog sã-mi aprobaþi întâlnirea mea cu o fostã prietenã, Vera Benedikt, ce-
tãþean român cu rezidenþã în Izrael care soseºte în þarã pe data de 13.II a.c.

Grose J.
11. II. 1976
[Decizia preºedintelui:] Sã evite întâlnirea / I. Cumpãnaºu2

Notã de relaþii
Subsemnata, Hajos Ana, controlor publicaþii la Direcþia Cartea ºi Presa din

Strãinãtate vã aduc la cunoºtinþã urmãtoarele: mama mea, cu care locuiesc în
acelaºi apartament, a fost anunþatã de vizita surorii sale care locuieºte la Buda-
pesta. Sora mamei va locui la noi o zi (29 august), fiind în drum spre litoral.

Vã rog a aproba ca în ziua vizitei sã mã întâlnesc ºi eu cu mãtuºa mea.
Hajos Ana

12 august 1976

[Rezoluþia preºedintelui:]
De acord, cu obligaþia pentru solicitantã de a respecta legea.
Sãndescu
12. VIII. 1976

Notã de relaþii
Subsemnata, Hajos Ana, controlor publicaþii la Direcþia Cartea ºi Presa din

Strãinãtate vã aduc la cunoºtinþã urmãtoarele: în zilele de 29 ºi 30 august,
mama mea, cu care locuiesc împreunã, a primit vizita sorei sale de la Budapesta.
În timpul vizitei, în afarã de problemele familiei, nu am purtat alte discuþii.

Hajos Ana
Data: 31 august 19763
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Am citat trei note din care reiese foarte clar cât de limitate au ajuns sã fie
drepturile cenzorilor în ultimii ani de existenþã ai instituþiei. Invocând diverse
legi ºi Hotãrâri ale Consiliului de Miniºtri, preºedintele cenzurii, Ion Cumpã-
naºu, emite o comunicare oficialã, în 1975, în vederea apãrãrii secretului de stat,
în care subliniazã obligaþiile cenzorilor:

Comunicare
În vederea respectãrii prevederilor Legii nr. 23/1971 privind apãrarea secre-

tului de stat în Republica Socialistã România, H.C.M. nr.18/1972 referitoare la
relaþiile cu cetãþenii strãini ºi a instrucþiunilor interne nr. 043 din 2.II.1972 refe-
ritoare la aplicarea acestor reglementãri, aflate la conducerile direcþiilor ºi ser-
viciilor ºi la colectivele de lectori din judeþe, se reamintesc urmãtoarele obligaþii:

1. Se interzice tuturor lucrãtorilor Comitetului pentru Presã ºi Tipãrituri sta-
bilirea ºi întreþinerea oricãror relaþii (vizite, convorbiri, corespondenþã) cu cetã-
þenii strãini, fãrã aprobarea prealabilã din partea conducãtorului instituþiei ob-
þinutã pe baza cererii scrise a solicitatorului.

2. În termen de 24 de ore de la încheierea relaþiilor cu cetãþenii strãini, an-
gajatul este obligat sã înainteze conducãtorului instituþiei o notã care va cuprin-
de nominalizarea persoanelor respective, specificarea cetãþeniei acestora, moti-
varea ºi conþinutul relaþiei, locul ºi durata acesteia. […]

3. Angajaþii Comitetului pentru Presã ºi Tipãrituri nu au dreptul sã participe,
fãrã aprobarea prealabilã a conducãtorului instituþiei, la nici un fel de manifes-
tãri organizate de reprezentanþele strãine în Republica Socialistã România, de
instituþii strãine sau de instituþii româneºti cu participarea unor cetãþeni strãini.
[…]

Preºedinte,
Ion Cumpãnaºu

8. VIII. 19754

Conform acestui regulament, cenzorii trebuiau sã facã note informative sau
de relaþii despre cãlãtoriile lor în afara României, corespondenþa emisã ºi primitã
ºi, aºa cum am vãzut, vizitele prietenilor sau rudelor apropiate. Obligatoriu în
aceste note era sã menþionezi cã: „Nu am avut nicio legãturã cu nici un cetãþean
strãin“, „Nu am purtat convorbiri privind natura serviciului“.

Cenzura, adicã Direcþia Generalã a Presei ºi Tipãriturilor, înfiinþatã în anul
1949, a fost o supraputere, care controla pânã ºi activitatea ministerelor, inclusiv
deciziile, în materie de secret de stat, ale unor structuri precum Ministerul
Forþelor Armate; nici chiar publicaþiile Securitãþii, de uz intern, nu puteau sã
aparã fãrã avizul favorabil al cenzurii, asta în afarã de viza pe care cenzorii tre-
buiau sã o punã tuturor publicaþiilor, emisiunilor radio sau televizate, scenariilor
de teatru ºi film, expoziþiilor etc. ªi pe ei nu-i controla nimeni, pânã la un
moment dat. ªi iatã cã în anii ’70, când Ceauºescu îºi întãrise puterea, cenzura
devine un organ sau inutil sau periculos, hotãrându-i-se desfiinþarea. Cerberii
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fioroºi de altã datã se transformã din cãlãi în victime, din funcþionari ai unei in-
stituþii oculte ºi atotputernice care controleazã totul, în persoane care sunt con-
trolate pânã la absurd, aºa cum am vãzut.

Pentru cã mã refer la desfiinþarea cenzurii ºi folosesc aceastã sintagmã ca
atare, trebuie sã precizez cã cenzura comunistã, exercitatã de diverse structuri la
care ne vom referi mai jos, nu trebuie confundatã cu instituþia cenzurii, Direcþia
Generalã a Presei ºi Tipãriturilor. Desfiinþarea D.G.P.T. în 1977 trebuie legatã
atât de decizia lui Nicolae Ceauºescu ºi a Partidului Comunist, cât ºi de tendinþa
acestora de a se îndepãrta de politica ºi influenþa sovieticã. În anul 1973 se
înfiinþeazã, în locul fostului „Colegiu al D.G.P.T.“, un (nou) consiliu de condu-
cere, format mai puþin din membrii cei mai importanþi ai instituþiei ºi mai mult
din „oameni de rãspundere din diferite domenii care au legãturã directã cu obiec-
tul activitãþii D.G.P.T.“ (Nicolae Dragoº — ºef de secþie, membru al colegiului
redacþiei ziarului Scânteia, George Ivaºcu — vicepreºedinte al Uniunii Zia-
riºtilor din România, redactor-ºef al revistei România literarã, Valeriu Râpeanu
— directorul Editurii „Mihai Eminescu“, Marin Preda — directorul Editurii
„Cartea Româneascã“, Constantin Antip — general-maior, adjunct al secreta-
rului Consiliului Politic Superior din Ministerul Apãrãrii Naþionale, Nicolae
Bucur — general-maior, director în Ministerul de Interne, Lucian Nicolau — di-
rectorul Editurii „Scânteia“ º.a.), consiliu care preia atribuþiile fostului colegiu.
Iar cei mai mulþi dintre membri sunt, nici mai mult nici mai puþin, oameni din
structurile subordonate cenzurii, controlate cu ferocitate de aceasta ºi pedepsite
pentru greºeli reale sau imaginare.

S-a pãstrat stenograma ºedinþei de constituire a Consiliului de conducere al
Direcþiei Generale a Presei ºi Tipãriturilor din 11 iulie 19735, care este una dintre
cele mai interesante mãrturii privind declinul D.G.P.T. Stenograma va fi în între-
gime publicatã în Jurnalul literar6, dar aº vrea sã vã citez doar un mic fragment
din intervenþia lui Marin Preda:

„Tov. Marin Preda: La noi au venit douã asemenea cãrþi, despre care dum-
neavoastrã nu ºtiþi nimic, pe care noi le-am respins; pe rãspunderea noastrã, cãrþi
bine scrise, dar care aveau un profund caracter anticomunist. Nici nu ºtiþi de ele.
N-am fãcut nici un scandal în legãturã cu aceasta, le-am respins, le-am pus cartea
în braþe, du-te, nene, ºi fã ce vrei cu ea! N-au ajuns la Consiliul Culturii. Eu aº
spune cã ar trebui sã se renunþe la ideea de a se forma comisii de stat, oficiale
pentru examinarea problemelor producþiei editoriale, estetice, literare, care sã ia
hotãrâri.“

În perioada de declin a cenzurii nici Securitatea n-a stat cu mâinile în sân. În
primul rând, cred cã aceste douã instituþii. Securitatea ºi cenzura, trebuiau sã fu-
zioneze. Probabil partidul, temându-se de ascensiunea uneia dintre structuri, mai
ales a Securitãþii, le-a lãsat pe ambele sã concureze. Dacã ridica cenzura capul
(ºi-i pãrea cã este cea mai importantã instituþie din þarã), venea Securitatea ºi
fãcea niºte razii, controlând starea documentelor secrete. ªi când Securitatea se
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considera atotputernicã, bãteau cenzorii cu pumnul în masã, cum aþi îndrãznit sã
publicaþi nu ºtiu ce fãrã aprobarea noastrã? Atunci, cuminþi ºi supuºi, veneau
securiºtii cu revista lor, Securitatea, de uz intern, cerând aprobare. Totuºi con-
flicte între aceste instituþii nu am descoperit.

De altfel, citez: „Sarcina generalã a delegaþilor D.G.P.T., precum ºi a instruc-
torilor ºi lectorilor constã în apãrarea securitãþii statului pe plan ideologic, pãs-
trarea cu stricteþe a secretului de partid ºi de stat, apãrarea puritãþii liniei Parti-
dului (Din Dare de seamã asupra activitãþii Direcþiei U. 20 în perioada 1 iunie
1954 – 15 februarie 1955)“7.

Existã chiar ºi dovada cã ambele instituþii au fost coordonate, la un moment
dat, de acelaºi ministru:

În urma H.C.M. nr. 207 din 31 martie 1965, „cu privire la coordonarea activi-
tãþii ministerelor ºi celorlalte organe centrale“, s-a stabilit cã:

„Vicepreºedintele Consiliului de Miniºtri ºi Ministru al Afacerilor Interne,
Tovarãºul Alexandru Drãghici, îndrumeazã:

a. Ministerul Afacerilor Interne;
b. Ministerul Industriei Petrolului ºi Chimiei;
c. Ministerul Transporturilor ºi Telecomunicaþiilor;
d. Direcþia Generalã a Presei ºi Tipãriturilor;
e. Comisia Guvernamentalã pentru Paºapoarte ºi Vize.“8
Organele Securitãþii întocmeau, periodic, liste cu cenzorii care aveau acces la

secretul de stat (acesta nu mai era „proprietatea“ exclusivã a cenzurii, ci, în pri-
mul rând, a Ministerului de Interne ºi a Ministerului Forþelor Armate), fãceau
adevãrate „razii“ de control, fapt ce demonstreazã puterea tot mai redusã a cen-
zurii: „În perioada 15-30 XII. 1966, la biroul Documente Secrete din D.G.P.T. a
fost efectuat un control pe linia pãstrãrii secretului de stat, de cãtre organele
Ministerului Afacerilor Interne“.9

Dupã cum vedem, secretul de stat e motivul principal al controlului exagerat
al cenzorilor. O instituþie care pãstra toate secretele într-un singur loc era, cu si-
guranþã, un obiectiv atrãgãtor pentru tot felul de spioni. ªi fiind cenzura instau-
ratã dupã model sovietic ºi de instructori ofiþeri sovietici, mai primind ºi indicaþii
din URSS, în momentul îndepãrtãrii lui Ceauºescu de politica URSS-ului, cen-
zura româneascã a fost vãzutã ca o instituþie prea sovieticã. De altfel, unii cen-
zori erau probabil spioni sovietici ºi mã refer la Raia Vidraºcu, director adjunct
al cenzurii în anii ’50-’60, „mâna dreaptã“ a directorului cenzurii, Iosif Ardelea-
nu, ºi soþia spionului sovietic Vania Didenco etc.

Spre deosebire de cenzura altor timpuri ºi altor þãri, cenzura comunistã a
îmbinat într-o singurã instituþie controlul ºi pedeapsa, pe de o parte, ºi s-a ocupat
de manipularea, modelarea conºtiinþelor, pe de altã parte. Încã din primii ani ai
instaurãrii puterii comuniste în România, nou-înfiinþata „D.G.P.T.“ a avut drept
scop crearea sau formarea „omului nou“ ºi dezvoltarea autocenzurii în rândul
creatorilor. Dar ce se întâmplã cu cenzura când „omul nou“ a fost creat, când
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autocenzura atinge punctul culminant ºi, astfel, obiectivul principal este atins?
În mod ideal, acesta ar trebui sã fie motivul principal al desfiinþãrii instituþiei
care devine inutilã. Aº vrea sã vã ofer în continuare câteva exemple din activi-
tatea cenzorilor din diverse zone ºi din diverse etape cronologice, pentru a vã
convinge cât de inepuizabilã ºi inventivã era cenzura ºi cât de justificate erau ac-
þiunile ei. De asemenea, vom putea urmãri cum „evolueazã“ cenzura, ca insti-
tuþie, pânã ajunge la apogeul care coincide cu desfiinþarea D.G.P.T.

1949: Cenzorii sunt destul de revoltaþi cã trebuie sã corecteze greºelile auto-
rilor, ei pretind cã nu sunt corectori. Nenumãrate cazuri, unele amuzante (pentru
noi, cititorii de azi), de unde nu reiese cu siguranþã cât de intenþionatã sau
nevinovatã e greºeala, precum „Ca Ca al PMR“ (în loc de C.C. al PMR, Sportul
popular, 20 decembrie 1949).10

1952: À propos de strânsa legãturã dintre cenzurã ºi Securitate ºi rolul domi-
nant al cenzurii (situaþia se va schimba).

Notã11
Delegatul de la Mediaº ne informeazã în raportul pe Decembrie 1951, cã

acum o lunã staþia localã de radioamplificare a transmis câteva minute — din
vina responsabilului staþiei — emisiunea „Vocea Americei“. Organele securi-
tãþii cerceteazã cazul.

3. I. 1952

Notã12
În oraºul Craiova a apãrut un afiº al S.R.S.C.-ului care anunþã câteva confe-

rinþe pentru [printre] care la 16.III.1952 conferinþa:
„Importanþa reînvierii fascismului hitlerist ºi militarismului japonez“.
La 10.III.-a delegata Toba Ioana la un control a gãsit afiºul care fusese fãcut

fãrã „bun de imprimat“. A sesizat Comitetul Regional de Partid ºi ca primã mã-
surã a fost îndepãrtatã de la S.R.S.C. o tovarãºã care fãcuse greºala.

(Importanþa în loc de împotriva)
Propun sancþionarea Tipografiei Sfatului Popular Dolj, care a tipãrit fãrã

aprobarea delegatei noastre.
12. IV. 1952

Din aceastã ultimã notã reiese de asemenea ºi caracterul represiv al cenzurii.
Primii ani, foarte crunþi la acest capitol, au dus la o autocenzurã eficientã, dar ºi
la o atenþie, vigilenþã sporitã a redactorilor, a funcþionarilor subordonaþi cenzurii,
care erau aspru sancþionaþi atunci când greºeau.

1958: Un alt tip de document (pitoresc), controlul emisiunilor radio. Comen-
tariul îi aparþine cenzorului: „În emisiunea radio «Ediþie specialã pentru sate»
din 18. V. a.c. s-au transmis douã materiale satirice referitoare la Gospodãria
Agricolã Sãteascã Sãhãteni, dintre care unul intitulat «Scroafa».
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Pornind de la criticarea unei „gafe“ de planificare fãcutã la Gospodãria
Agricolã respectivã, materialul lua în derâdere problema planificãrii în dome-
niul zootehnic:

Directorul: Scroafã devotatã
dacã ne iubeºti
ºi ne preþuieºti
mai fã o sforþare
un numãr mai mare
sã ieºim suratã
cu faþa curatã.

Scroafa: (intrigatã) Mã rog da-cât scrie
La voi pe hârtie?
ce-aþi planificat
cã am de livrat?
.........................
spuneþi cifre deci

Planificator: am scris douãzeci
cât de mititei
douãzeci de purcei

Scroafa: (indignatã) Ce-aþi înnebunit
Rar s-a auzit
Scroafã care fatã
douãzeci deodatã
cã doar sunt porcinã
ºi nu sunt maºinã
eu sunt scroafã
nu ºapilografã
nu-i fac în birou
din vârf de stilou
sau cu indigou.
Nu-i gãsesc în varzã
nu-i aduce-o barzã.

Crainicul: Frunzuliþã deasã
ce bine miroasã
ia mai ascultaþi
voi tustrei fârtaþi
ºi alþii ca ei
sunteþi paralei
însã la purcei
când veþi face planul
ºi pentru la anul
nu mai faceþi gafa
consultaþi ºi scroafa.
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Materialul avea un caracter demobilizator, ºi era cu totul inoportun, þinând
seama de eforturile care se depun în vederea creºterii ºeptelului, a planificãrii
în aceastã direcþie.“13

1960: Ajungem la celebrele liste cu „succesiuni de titluri“ care constituie
culmea „perspicacitãþii“ ºi rafinamentului cenzorial. Din documentul care ur-
meazã putem urmãri cât de justificat (din punctul de vedere al cenzurii) este un
asemenea demers:

Notã informativã14
În urma lecturãrii la „B.I.“ a materialului editat de Biblioteca Centralã de

Stat: „Indice alfabetic de titluri. Anexã la anuarul cãrþii din R.P.R. 1955-1957“
(479 pagini) au fost semnalate urmãtoarele succesiuni de titluri ce pot da
naºtere la interpretãri duºmãnoase.

— Cântecul popular rus în muzica clasicã rusã.
— Cântecul porcului (Tern Takakura) pag. 52.
— Creºterea nivelului de trai material ºi cultural al oamenilor sovietici
— Creºterea oilor pag. 70.
— Despre hipnozã ºi sugestie.
— Despre hozrasciot (D. Marin) pag. 103
— Din lumea celor care nu cuvântã (Emil Gârleanu).
— Din lupta P.C.R. pentru închegarea alianþei clasei muncitoare cu þãrãnimea

muncitoare în bãtãlia pentru reforma agrarã din 1944-1945 pag. 109
— Începutul rãspândirii marxismului în România, crearea partidului social

democrat al muncitorilor din România (1893) P.S.D.R.M. între 1893-1900.
— Începutul sfârºitului (Mircea Zaciu) pag. 181
— Martor mincinos (Harvey Matusov).
— Marx-Engels-Lenin-Stalin pag. 231
— Oameni sãrmani (F. Dostoevschi).
— Oameni sovietici despre educaþia copiilor (pag. 274).
— Planul tehnic, industrial ºi financiar al întreprinderilor socialiste.
— Planuri sortite eºecului (M. Lascu) pag. 312.
— Salariul groazei (Georges Armand).
— Salariul în socialism (I.N. Cigvinþev) pag. 393.
— Statutul Asociaþiei Române pentru legãturile de prietenie cu U.R.S.S. —

A.R.L.U.S.
— Statutul Asociaþiei surdo-muþilor din R.P.R. (pag. 413).
— Sub semnul urii de rasã (Stetson Kennedy).
— Sub semnul lui Octombrie (pag. 419).
— Sarcinile Uniunii Tineretului (Lenin).
— Creºterea ºi folosirea boilor.
ªi ultima intervenþie pe care vreau s-o prezint, din 1977:
Sintezã privind semnalãrile mai deosebite fãcute în legãturã cu conþinutul

unor publicaþii locale, în luna februarie 1977 [18. III.1977, nesemnat],
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„Biblioteca Valachica“ — publicaþie editatã de Muzeul Judeþean Dâmboviþa.
„În materialul «Târgoviºtea între Mihai Viteazul ºi Sinan Paºa», se lua atitudine
faþã de unele lucrãri apãrute în Turcia în care Mihai Viteazul ºi poporul român
sunt consideraþi drept «antropofagi ºi barbari care ºi-au masacrat prizonierii de
rãzboi, turci, pe care apoi i-au mâncat».

Materialul era dominat de masive extrase din diferite lucrãri ale autorilor
turci care fãceau asemenea aprecieri inventariate riguros cu scopul evident de
a fi combãtute.

Dãm câteva exemple:
«Mihai ºi armata lui i-au fript (pe prizonieri n.n.) învârtindu-i întruna la foc

scãzut ºi în seara aceia au fost mâncaþi cu mare poftã de Mihai ºi suita sa, restul
prizonierilor fiind traºi în þeapã» (Yolmaz Oztuna, «Istoria Turciei de la început
pînã în vremea noastrã», Istambul 1965).

În felul acesta, conchid autorii turci, existã doi voievozi sãlbatici care au
pãtat istoria României cu aceste sãlbãticii ale þepei (Vlad Þepeº ºi Mihai Vitea-
zul n.n.)... «Dupã o trecere de aproape un secol ºi jumãtate de la Vlad Þepeº s-
a vãzut cã românii nu s-au întors din barbarie nici cât o iotã. În fond cârmuirea
turceascã a fost aceea care le-a dezvãþat de aceste obiceiuri pe toate micile po-
poare din Balcani care erau sãlbatice. Nu e o întâmplare cã poveºtile cu strigoi
ºi cu vampiri s-au rãspândit în lumea întreagã pornind din Þara Româneascã».

Materialul a fost amânat pentru refacere.
În aceeaºi publicaþie era inserat ºi articolul «Influenþe orientale în limba

românã» de V. Poghirc, în care un capitol special se ocupa de problema influen-
þei þiganilor ºi a limbii lor în limba românã. Autorul susþinea cã o serie de cu-
vinte þigãneºti au pãtruns în vorbirea noastrã familialã ºi chiar în limba lite-
rarã.»

Capitolul menþionat a fost eliminat“.15
Motivul principal al desfiinþãrii cenzurii n-a fost în niciun caz inutilitatea

instituþiei, pentru cã cenzorii gãseau oricând ºi în orice domeniu ceva de cenzu-
rat. Anul 1977 i-a luat prin surprindere pe funcþionarii DGPT, care alcãtuiau pla-
nuri de muncã pentru anul viitor. Am prezentat câteva momente care anunþau
totuºi dispariþia instituþiei încã de la începutul anilor ’70: intruziunea Securitãþii,
a partidului care dãdea tot mai multe indicaþii, înfiinþarea unui consiliu cu mem-
bri din afarã, controlul sporit al cenzorilor legat de secretul de stat. M-am oprit
asupra acestui aspect ºi pentru cã este, cu certitudine, unul din puþinele momente
originale ale istoriei cenzurii comuniste. De fapt, cenzura sovieticã mi s-a pãrut
atât de asemãnãtoare cu instituþia româneascã, încât eram sigurã cã ºi în URSS
cenzura a fost desfiinþatã, poate chiar cu câþiva ani înaintea celei româneºti, ºi
mare a fost surpriza mea sã aflu cã acolo cenzura a cãzut odatã cu regimul comu-
nist, în 1991. Deci, cu atât mai important a fost anul 1977, când un numãr sem-
nificativ de funcþionari a migrat la Consiliul Culturii ºi Educaþiei Socialiste, unde
ºi-au continuat activitatea, iar celelalte structuri ale cenzurii fie au fost desfiin-
þate, fie preluate de alte instituþii.

9 MODELUL CENZURII SOVIETICE ªI VERSIUNEA SA ROMÂNEASCÃ 141

————————
15 CPT, Dosarul 39/1977, f. 20 verso. Precizãrile dintre paranteze aparþin cenzorului.



În continuare, vã propun sã facem o incursiune în istoria cenzurii sovietice
din 1917-1945.

În dicþionarele explicative sovietice în dreptul cuvântului „cenzurã“ era scris
„învechit, cuvânt strãin“, astfel încât funcþionarii sovietici sã poatã pretinde cu
aplomb cã în URSS nu existã cenzurã. (La întrebarea unui jurnalist strãin: „Care
este mortalitatea în URSS?”, un activist grãbit a rãspuns: „În URSS nu existã
mortalitate“.)

À propos, nicio instituþie care se ocupã de cenzurã nu poartã acest titlu, nu se
numeºte ca atare. Vom întâlni cele mai nevinovate denumiri, precum „Direcþia
presei“, „Comitetul pentru artã ºi culturã“, „Consiliul cinematografiei“ etc. Nu
apãrea nici mãcar cuvântul „control“, mai neutru.

De fapt, unul dintre primele decrete ale puterii sovietice a fost decretul despre
cenzurã. El a fost semnat de Lenin la 10 noiembrie 1917, la trei zile de la prelua-
rea puterii, ºi publicat în gazeta Pravda, sub numele „Decretul despre tipãri-
turi/presã“ (poate fi citit pe internet). În primele trei luni de la emiterea lui au
fost deja desfiinþate 70 de ziare ºi publicaþii considerate burgheze ºi duºmãnoase.
Presa a fost deci prima care a cãzut pradã cenzurii (moment identic cu ceea ce
s-a întâmplat în România).

A doua operaþie, dupã interzicerea revistelor, a fost interzicerea cãrþilor, la
mijlocul anilor ’20. Cãrþile au ars în URSS înaintea celor din Germania nazistã.
În fruntea comitetului pentru cãrþile interzise se afla Nadejda Krupskaia; printre
autorii interziºi erau Platon, Descartes ºi autori ruºi de poveºti pentru copii.

În primii ani ai instaurãrii puterii comuniste se observã încercãrile uriaºe de
monopolizare ºi centralizare din partea statului sovietic a tuturor publicaþiilor,
precum ºi limitarea activitãþii editoriale independente (mai existau câteva edituri
particulare, care vor fi treptat desfiinþate).

Un decret despre desfiinþarea editurilor particulare a fost emis ºi în România,
au fost fãcute liste cu „anticari fasciºti ºi reacþionari“, urmãrindu-se ºi desfiin-
þarea anticariatelor în anii 1945-1950.

Ceea ce în URSS s-a efectuat pe parcursul unor decenii (de pildã, interzicerea
cãrþilor), în România s-a fãcut în doar câþiva ani (indicaþiile sovietice erau foarte
exacte, având în vedere vasta lor experienþã).

Cenzura era condusã, pânã la detalii, de Lenin, el dãdea indicaþii ºi se interesa
de activitatea cenzorilor. Stalin va fi mai interesat de scriitori, decât de cenzori.

În primele zile dupã Revoluþia din Octombrie ºi în timpul rãzboiului civil
existau o serie de instituþii de cenzurã: Tribunalul Revoluþionar al Presei, Cen-
zura Militar-Revoluþionarã, Secþia Politicã a Editurii de Stat. Între 1918 ºi 1921,
pânã la apariþia Glavlit-ului, cele mai importante funcþii ale cenzurii le-a preluat
Gossizdat-ul — Editura de Stat, care se ocupa de toate publicaþiile periodice ºi
literare din þarã ºi coordona activitatea tuturor editurilor. Dar Editura de Stat
avea totuºi ca atribuþie principalã editarea cãrþilor. Reieºea cã edita ºi se autocen-
zura în acelaºi timp, ceea ce putea duce la o anumitã permisivitate pentru pro-
priile publicaþii, dupã pãrerea autoritãþilor. În 1922 editura îºi pierde dreptul de
a coordona ºi cenzura activitatea editorialã, ea trecând în subordinea Narkom-
pross-ului — Comisariatul Popular al Educaþiei, un organ de stat care, în anii
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’20-’30, controla toatã sfera cultural-educativã: educaþie, biblioteci, editarea cãr-
þilor, muzee ºi monumente, teatru, film, cluburi, case de odihnã, asociaþii de
creaþie, legãturi culturale etc. Acest organ a evoluat ulterior în Ministerul Educa-
þiei ºi Cercetãrii, Ministerul Culturii ºi Mass-media. (Echivalent pentru Narkom-
pross în România a fost, la un moment dat, Ministerul Artelor ºi Informaþiilor (o
gãselniþã sovieticã, probabil): Ministerul Propagandei, în 1948, îºi schimbã de-
numirea în Ministerul Informaþiilor. În acelaºi an, fostul Minister al Culturii
Naþionale ºi al Cultelor, transformat în Ministerul Artelor, fuzioneazã cu fostul
Minister al Propagandei, devenind Ministerul Artelor ºi Informaþiilor. Aceastã
instituþie a deþinut o perioadã de timp funcþiile pe care le avea Narkompross-ul
sovietic.)

În timpul rãzboiului civil, în 1918, cenzorii se considerau în serviciu militar;
urmãrim o perioadã de militarizare a cenzurii, dar structura militarã a acestei in-
sitituþii, cu direcþii, unitãþi, legi care imitã legile armatei, se va menþine pânã la
desfiinþare. (ªi DGPT-ul românesc este format din Unitãþi.) O paralelã cu ce s-a
întâmplat în România: între anii 1944 ºi 1946, pe lângã Comisia de armistiþiu a
existat un birou al cenzurii militare, format din cenzori militari, aceastã perioadã
fiind o etapã premergãtoare constituirii cenzurii comuniste româneºti.

Tot cenzura se ocupa de izolarea cetãþenilor de restul lumii, încã de atunci,
din 1918, prevãzându-se crearea unei „Cortine de fier“, valabilã pentru URSS,
iar mai târziu, ºi pentru þãrile blocului socialist.

Apariþia Glavlit-ului deschide o nouã paginã, cea mai importantã, în istoria
cenzurii sovietice. Acest organ trebuia sã fie ºi va deveni centralizator, monopo-
lizant, o singurã instituþie, ceea ce nu va împiedica amestecul altor structuri în
activitatea cenzurii. În decembrie 1921 la Biroul Politic al P.C. se discutã „Des-
pre cenzura politicã“. O comisie în frunte cu Troþki elaboreazã mãsuri pentru
îmbunãtãþirea sistemului editorial ºi a activitãþii presei. La 6 iunie 1922 toate
obligaþiile de cenzurã îi revin unui organ nou — Glavlit— Glavnoe upravlenie
po delam lit-rî i izdatelistv — Direcþia Generalã pentru Literaturã ºi Tipãrituri
(în România — Direcþia Generalã a Presei ºi Tipãriturilor, preluându-se Direcþia
Presei de la Ministerul Informaþiilor ºi pãstrându-i denumirea). Aºadar, Glavlitul
apare în 1922 cu scopul de a uni toate formele cenzurii, dupã mai mulþi ani de
încercare a câtorva instituþii de a monopoliza cenzura.

În anii ’20-’30 Glavlit-ul suferã nenumãrate transformãri. Procesele politice
de la sfârºitul anilor ’20 au dus la o înãsprire sãlbaticã a cenzurii. Zeci, dacã nu
sute de circulare ºi indicaþii cer intensificarea vigilenþei. Glavlit-ul devine un
organ care nu numai cã interzice ºi pedepseºte, dar contribuie direct la crearea
miturilor despre „þara înfloritoare ºi fericitã“. A fost cea mai eficientã armã pen-
tru crearea lui „homo sovieticus“.

În componenþa Glavlit-ului intra la început Glavrepertkom — Comitetul pen-
tru controlul spectacolelor ºi al repertoriului, creat la 9 februarie 1923. Adicã
orice text care urma sã fie jucat pe o scenã trebuia mai întâi aprobat de acest
organ. Pe lângã repertoriul dramatic, instituþia controla ºi conþinutul referatelor
pentru conferinþe, textele cântecelor ºi ale spectacolelor dansante de estradã. În
1934 acest organ a fost îndepãrtat din componenþa Glavlit-ului ºi a existat inde-
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pendent, subordonat direct Narkompross-ului. Independente au fost ºi în Româ-
nia, de la bun început.

În 1929 se creeazã, în cadrul Narkompross-ului, Glaviskusstvo — Direcþia
Generalã a Artei — care, dupã rãzboi, s-a transformat într-un Comitet pentru
Artã. Glavlit-ul nu avea voie sã preia manuscrise direct de la autori, mai existau
câteva instanþe ºi etape pânã ca opera sã ajungã la cenzurã. A existat o concu-
renþã între Comitetul pentru Artã ºi cenzurã, pentru cã fiecare încerca sã mono-
polizeze anumite domenii, cum ar fi precontrolul (controlul prealabil asupra pro-
ducþiei cinematografice, a emisiunilor de radio ºi de televiziune).

În anii ’30, printr-un decret special privind restructurarea instituþiei, funcþio-
nãrii cenzurii (o parte din ei) au fost transferaþi în edituri, la posturi de condu-
cere, Glavlit-ul rãmânând cu o treime din personalul iniþial (acest lucru se obser-
vã ºi în cazul cenzurii româneºti, când cenzorii erau transferaþi cu regularitate,
„în interes de serviciu“, la edituri, reviste ºi alte instituþii).

Cenzura devine un organ birocratic, complex, cu puteri nelimitate.
În 1938 Uniunea Sovieticã avea 111 Glavlit-uri, instituþii generale ºi regio-

nale în care lucrau 6027 de persoane, dar activitatea lor era foarte intensã. În
acest an, Glavlit-ul controla 8550 ziare, 1762 reviste, 39.992 cãrþi, 74 staþii
radio, 1200 radioamplificatoare, 1176 tipografii, 70.000 biblioteci. Tot aici tre-
buie incluse publicaþiile din strãinãtate: 240.000 banderole, 1500 cãrþi ºi 1.050
tone de tot felul de tipãrituri.

Tot în 1938, în doar 9 luni au fost descoperite în presã 12.588 de informaþii
secrete cu caracter militar-economic care nu trebuiau difuzate ºi 23.512 greºeli
politico-ideologice. Dupã rãzboi, când sistemul cenzurii s-a întãrit, numãrul
intervenþiilor a scãzut, chiar dacã era încã foarte mare. În 4 ani (1947-1950) a
fost interzisã apariþia a 323 de cãrþi, 408 articole, 182 poezii ºi au existat 15.000
de intervenþii pe motive politico-ideologice.16

Glavlit-ul s-a descifrat „Direcþia Generalã pentru Literaturã ºi Tipãrituri“
pânã în 1935, fiind în subordinea Narkompross-ului. Instituþia a avansat, deve-
nind organ unional pe lângã Consiliul de Miniºtri al URSS, când Glavlit a în-
semnat „Direcþia Generalã pentru Pãstrarea Secretului de Stat“ (un timp, ºi a
secretului militar). În toamna anului 1991, Glavlit-ul a fost desfiinþat, activitatea
lui fiind anulatã, iar unele forme de activitate s-au reluat sub alt nume.

În opinia cercetãtorului A.V. Blium, „sistemul cenzurii acþiona de jos în sus,
dupã urmãtoarea ierarhie:

1. Autocenzura (cenzura interioarã) este autolimitarea autorilor la crearea
unui text, þinând cont de niºte tabuuri impuse de stat, societate, auditoriu, public.
Cenzura interioarã este un fel de mecanism de apãrare care preîntâmpinã ciocni-
rea cu cenzura exterioarã. Ea a existat întotdeauna, dar în epoca sovieticã se
exprimã prin intenþia autorilor de a ghici pretenþiile ideologice, estetice, politice
pe parcursul nenumãratelor etape de control pe care opera va trebui sã le suporte
(instanþele partidului, cenzura de stat, redacþiile editurilor etc.). Uneori reuºeºte
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sã vadã dincotro bate vântul, alteori nu. Cu timpul, autocenzura devine principa-
lul îndrumãtor («barometru») al oricãrui proces de creaþie ºi o condiþie esenþialã
a posibilitãþii de a publica sau de a prezenta în public un text.

2. Cenzura redacþionalã, efectuatã de colaboratorii revistelor, editurilor, ra-
dioului ºi televiziunii etc. Conducãtorii editurilor erau, de obicei, lucrãtori ºi ac-
tiviºti de partid de mare încredere ºi împreunã cu redactorii concurau la asprimea
cenzurãrii textelor cu cenzorii propriu-ziºi. În anii ’40-’50 redactorii i-au înlocuit
treptat pe cenzori, lãsând în seama acestora doar controlul «secretelor militare ºi
economice». În primii ani ai instaurãrii puterii sovietice erau ºi redactori care
încercau sã apere o lucrare valoroasã, dar, cu timpul, redactorii au fãcut front co-
mun cu cenzorii. Fiind mai instruiþi decât cenzorii, ei prezentau un pericol mai
mare ºi pretenþiile lor erau exagerate ºi absurde. Textele astfel redactate ajun-
geau la Glavlit de obicei impecabile din punct de vedere ideologic.

3. Cenzura «Glavlit-ului». O armatã de cenzori se ocupau efectiv de întreg
procesul de depistare ºi interzicere a autorilor, informaþiilor, operelor «antiso-
vietice» ºi dãunãtoare. Fãrã Glavlit, ca instituþie administrativã de stat, cenzura
nu putea sã funcþioneze. ªi dacã scriitorii, de pildã, trebuiau sã îndeplineascã
rolul de «ingineri ai sufletului uman» (dupã Stalin), Glavlit-ul era «secþia contro-
lului tehnic», responsabilã de calitatea produsului care trebuia sã corespundã
tuturor cerinþelor ºi standardelor cerute.

4. «Cenzura represivã», efectuatã de secþia politicã (Controlul politic) a orga-
nelor Securitãþii. A avut un rol distinct în diverse etape. În anii ’20 era mai de-
grabã «cenzura cenzurii», instituþia Glavlit subordonându-se, de fapt, Securitãþii.
În anii ’30, când funcþionarii cenzurii deveniserã cadre de încredere ale noului
sistem ºi instituþia îºi întãrise puterea, cenzorii pretindeau ca tot ce se publicã,
inclusiv de cãtre organele Securitãþii, sã fie controlat de ei, cenzura concurând
cu Securitatea. Încercarea Glavlit-ului de a pretinde ºi mai mult nu a reuºit însã,
pentru cã, oficial, în URSS cenzura fusese abolitã. Constituþia stalinistã din 1936
garanta muncitorilor «libertatea presei ºi a cuvântului». În 1952 Comitetul Cen-
tral analiza posibilitatea ca cenzura sã se subordoneze organelor de securitate,
dar moartea lui Stalin a împiedicat realizarea acestui proiect.

5. Cenzura ideologicã, efectuatã de conducerea de partid, care avea primul ºi
ultimul cuvânt, hotãrând ce ºi cum trebuie sã aparã sau trebuie interzis. Partidul
dãdea indicaþii Glavlit-ului.

Nu este vorba de o strictã ierarhie, toate etapele se întretãiau reciproc. Mai
era ºi categoria cenzorilor amatori. Criticii literari o luau, de obicei, înaintea re-
dactorilor ºi chiar a cenzorilor“.17

Primul ºef al cenzurii a fost P.I. Lebedev-Poleanski (1922-1931), comunist
vechi, urmat de B. M. Volin (1932-1934); aceºtia mai aveau oarecare veleitãþi
literare, dar urmãtorii ºefi ai cenzurii au fost activiºti de partid. Între 1935 ºi
1937, directorul cenzurii a fost S.B. Ingulov, care pe mulþi i-a trimis la moarte
sau prin puºcãrii, sfârºind ºi el la fel, împuºcat.
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În perioada lui N.G. Sadcikov (care conduce instituþia din 1938 pânã în
1946), la 25 octombrie 1938 apar primele indicaþii privind fondurile speciale în
biblioteci ºi muzee.

Urmeazã C.C. Omelcenko, care deþine aceastã funcþie pânã la sfârºitul anilor
’50.

Încã înainte de terminarea rãzboiului, sovieticii introduc în þãrile „eliberate“
sistemul cenzurii comuniste din URSS. Aº vrea sã reproduc, în acest sens, un
fragment din Istoria cenzurii ruseºti, sovietice ºi postsovietice a lui Piotr Reif-
man despre instaurarea cenzurii în Polonia; lucrarea nu aduce, din pãcate, drept
exemplu cazul României:

„Tabloul represaliilor cenzurii ar fi incomplet, dacã nu am lua în considerare
instaurarea unei crunte cenzuri în «eliberatele» þãri cu «democraþie popularã»:
Ungaria, România, Polonia, Bulgaria, RDG, imediat dupã intrarea armatei so-
vietice. Cu particularitãþi individuale în fiecare þarã, peste tot se observã am-
prenta comunã unicã. Vom aduce ca exemplu introducerea cenzurii în Polonia.
La 3 noiembrie 1944, Glavlit îºi trimite doi emisari «pentru organizarea cenzurii
în cadrul Comitetului Naþional Polonez». Nu departe încã se mai dãdeau lupte,
dar funcþionarii cenzurii s-au ºi apucat de munca lor «exemplarã». În douã luni
în Polonia a fost lichidatã toatã presa pluripartinicã, au fost fãcute epurãrile
cadrelor, literatura ºi arta au fost puse sub controlul aspru al partidului. În 1944,
Guvernul provizoriu polonez a emis o lege a presei, nici prea asprã, nici prea
blândã, în care se afirma, printre altele, cã libertatea presei ºi a cuvântului în
Polonia «eliberatã» serveºte societãþii ºi este o garanþie a democraþiei, pentru a
împiedica dezinformarea din partea elementelor duºmãnoase, pentru a pãstra
secretele militare etc. Este înfiinþat Biroul Central al Controlului Presei. Ultimul
punct al decretului, nr. 8, în care se spunea «Editor ºi redactor poate deveni doar
un cetãþean polonez, nu mai tânãr de 21 de ani, care nu a stat la puºcãrie ºi nu a
fost privat de cetãþenie», nu a fost pe placul cenzorilor sovietici. De asemenea,
nu le-a plãcut cã cenzura nu va controla radioul, cursurile universitare, filmele
etc. Proiectul de cenzurã polonez nu a fost aprobat, fiind înlocuit cu unul propus
de sovietici. Atunci când unul dintre cenzorii polonezi a fost bãnuit de simpatii
anglo-saxone (cazul directorului provizoriu), el a fost imediat înlocuit. În gene-
ral, cenzorii polonezi erau aleºi de trimiºii sovietici. Este foarte evident ames-
tecul deschis al sovieticilor în treburile Poloniei, care accepta fãrã crâcnire toate
proiectele impuse de sovietici. Cenzorii raportau la centru cã operaþia decurge
foarte bine ºi cã în ianuarie 1945 cenzura va fi instauratã.

Reacþii «pozitive» din partea reprezentanþilor Ministerului Securitãþii So-
ciale, cãruia i se subordona cenzura (din Polonia), afirmã cã «cenzura trebuie sã
fie cumplitã ºi puternicã, altfel nu va fi cenzurã» ºi acþioneazã ca atare. ªi un
detaliu fugitiv: «Toþi cenzorii vor obþine rang, echipament ºi o hranã excelentã».

Ca o mãrturie a succesului cenzorii scriu despre faptul cã în ultimele douã
luni ºi jumãtate au fost efectuate 120 de intervenþii în presã, 58 la radio, au fost
interzise douã piese, douã spectacole de estradã, ºase filme, temporar a fost
sistatã apariþia unui ziar.
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Cenzura a fost instauratã temeinic ºi îndelungat. Ea este numitã direct Glavlit.
Cenzura polonezã s-a dovedit a fi o elevã capabilã. Truda primilor instructori
sovietici nu s-a irosit în van.“18

Spre deosebire de cazul polonez, cenzura în România a fost subordonatã, pe
tot parcursul existenþei ei Consiliului de Miniºtri, la fel ca structura-mamã din
URSS. ªi procesul de constituire a instituþiei a durat mai mult, aproape 5 ani, din
1944 pânã în 1949. („Decretul Nr. 218 pentru organizarea Direcþiei Generale a
Presei ºi Tipãriturilor de pe lângã Consiliul de Miniºtri al Republicii Populare
Române“ a fost emis la 20 mai 1949.)
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