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Cuvânt înainte

Cunoscut medievist, istoric al relaţiilor româno-spaniole (dar nu numai),
Eugen Denize s-a dedicat în ultimul deceniu de viaţă inclusiv studiilor de istorie
contemporană, urmând un traseu bătătorit şi de alţi reputaţi cercetători din
Institutul de Istorie „Nicolae Iorga“. După 1990, la fel ca şi în alte institute de
cercetare şi facultăţi de profil, mai mulţi istorici medievişti şi modernişti au migrat
spre cercetarea istoriei postbelice a României, suplinind într-un fel numărul mic al
experţilor din cadrul Programului de istorie contemporană. Este de notoritate
faptul că în perioada comunistă, din cauza cenzurii mai accentuate care a operat
cu precădere în ceea ce priveşte scrierea istoriei contemporane, mulţi
profesionişti s-au refugiat spre cercetarea unor perioade mai vechi, spre
antichitate, ev mediu, epocă modernă, pentru a se sustrage mecanismelor
cenzoriale prea severe şi pentru a nu face compromisuri mult mai mari. După
1989 a existat cumva o mişcare de sens invers, o refulare, o dorinţă de a spune
adevărul în contextul în care exista şi percepţia că regimul postdecembrist, prin
diverşi vectori, vrea să ascundă anumite aspecte din trecut. Mai mulţi medievişti şi
modernişti au abordat inclusiv teme de istorie contemporană cu un accent special
asupra trecutului comunist, fără să îşi părăsească specializarea principală.

În acest context, Eugen Denize a fost – în anii 1990 – printre primii
exploratori ai Arhivei Radiodifuziunii Române; după câţiva ani de documentare a
consacrat Radioului o consistentă monografie, două volume fiind dedicate
perioadei comuniste1. Ulterior a continuat cercetările privind sistemul de
propagandă al regimului totalitar, finalizând o importantă lucrare despre
propaganda comunistă, care s-a regăsit în volumul România comunistă. Statul şi
propaganda (coautor, împreună cu Cezar Mâţă, Editura Cetatea de Scaun, 2005).
Textul iniţial a fost extins şi a beneficiat de consistente adăugiri şi actualizări, fiind
tipărit postum2. Astăzi, Editura Cetatea de Scaun a avut salutara iniţiativă de a

1 Eugen Denize, Istoricul Societăţii Române de Radiodifuziune, vol. 2, Instaurarea şi
consolidarea comunismului (1944–1965), Bucureşti, SRR, 2000; idem, Istoricul Societăţii
Române de Radiodifuziune, vol. 3, România sub Nicolae Ceauşescu (1965–1989),
Bucureşti, SRR-Editura Casa Radio, 2002.
2 Idem, Propaganda comunistă în România (1948–1953), Târgovişte, Editura Cetatea de
Scaun, 2009.
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reedita acest volum, semnat de un autor cu totul deosebit. În contrast cu alţi
conducători din mediul istoriografiei româneşti, Eugen Denize a încurajat –
împreună cu profesorul Şerban Papacostea, alături de care s-a aflat la conducerea
Institutului de Istorie „Nicolae Iorga“ – inclusiv studiile considerate delicate,
sensibile şi inoportune (pentru personaje care aveau de apărat un trecut presărat
de compromisuri), teme de cercetare care ulterior au schimbat perspective, clişee
şi stereotipuri pernicioase. În mod direct şi indirect, E. Denize a contribuit la
încălcarea unei legi a tăcerii care părea că domină şi scrisul istoric. Îi plăcea să
invoce uneori, pentru a descrie lucrările şi articolele ştiinţifice care încălcau
tabuuri, o sintagmă pătrunzătoare: curaj istoriografic3. Cred că acest curaj l-a
caracterizat, vădindu-se mai ales în studiile sale despre istoria comunismului
românesc.

Ultima sa lucrare de plan angajată la Institutul de Istorie „Nicolae Iorga“,
în cadrul Programului „România şi Europa în secolul XX“, trata problematica
economiei planificate în primul deceniu comunist, iar documentarea se afla într-
un stadiu avansat. Nu a mai apucat să o termine; la 14 iunie 2007 s-a stins din
viaţă. Patima scrisului, neliniştile şi stresul cauzat de problemele administrative i-
au provocat o moarte prematură, care a văduvit istoriografia română de un
cercetător cu o bibliografie impresionantă.

Volumul de faţă este deja un reper istoriografic, o lucrare canonică, de
neevitat pentru cel care studiază arsenalul persuasiunii şi terorii ideologice
totalitare din anii 1940 şi 1950. Atunci când Eugen Denize a realizat documentarea
pentru această carte, însemnate fonduri arhivistice privitoare la instituţiile de
propagandă erau închise. Însă temele şi direcţiile de cercetare iniţiate inclusiv de
Eugen Denize i-au determinat pe diverşi istorici să continue demersurile în sensul
declasificării unor dosare păstrate în fosta Arhivă a Comitetului Central al PCR.
Între timp, accesul la arhiva Secţiei de Propagandă şi Agitaţie este liber atât
datorită insistenţei Comisiei Prezidenţiale pentru Analiza Dictaturii Comuniste din
România, cât şi politicii de transparenţă inaugurate după momentul iulie 2007 de
conducerea Arhivelor Naţionale.

Eugen Denize, care şi-a întemeiat volumul pe semnificative surse istorice
de arhivă (provenite cu precădere din fondul Microfilme al Arhivelor Militare

3 v. şi In memoriam. Eugen Denize sau despre curajul istoriografic, în „Studii şi Materiale
de Istorie Contemporană“, serie nouă, VI, 2007, p. 246.
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Române), presă şi literatură secundară, sprijină ideea potrivit căreia comunismul
românesc a fost, de la bun început şi fără întrerupere, o întreprindere malefică.
Propaganda a jucat un rol aparte, amplu documentat, iar structurile instituţionale
ale Agitprop-ului din România jdanovismului cultural beneficiază de o tratare
atentă, fără ca personalităţile comuniste care le-au patronat să fie neglijate. Iosif
Chişinevschi şi Leonte Răutu sunt în mod inevitabil personaje principale ale cărţii.
Secondantul lor, Mihail Roller, este surprins de E. Denize în rolul de cenzor al
istoriografiei române; însă autorul nu pare să îl singularizeze. De fapt, a existat o
întreagă echipă patronată de M. Roller. Meticulozitatea cu care E. Denize
analizează fenomentul cenzorial din istoriografia română contrastează cu spiritul
meschin cu care astăzi istorici formaţi în anii naţional stalinismului utilizează
conceptul de „neorollerism“ pentru a-l aplica în mod oneros unor colegi de
breaslă incomozi.

Propaganda comunistă în România (1948–1953) este o amplă
reconstituire istorică, definitivată în condiţii cu totul speciale, chiar şi într-un pat
de spital. Doamna Tatiana Denize s-a străduit să redea în mod fidel textul unui
manuscris dificil, printr-un laborios efort de colaţionare şi întregire. Editura
Cetatea de Scaun din Târgovişte merită toată lauda pentru felul cum a înţeles să
editeze lucrările lui E. Denize şi să menţină în atenţia cititorilor (public academic,
cercetători specializaţi, studenţi, pasionaţi de istorie etc.) un autor cu un respect
aparte atât pentru memoria victimelor comunismului, cât şi pentru profesia de
istoric.
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