
 
 
 
 
 

Cuvânt înainte 

 
 
 
„Anatomia cenzurii” este o carte ce produce un teribil disconfort cititorului – 

te vezi nevoit să priveşti un cadavru – cel al Cenzurii – ce ar putea învia, în orice 
moment, dacă susţinătorii democraţiei vor aţipi.  

Este corpul cenzurii instituite de ocupanţii ruşi, împreună cu oportuniştii adu-
naţi de miri unde, indiferent de etnii şi de convingeri, în intervalul 1944-1947. Adi-
că instituţia ce a mutilat pentru zeci de ani cultura română, jurnalismul fiind una 
dintre ţintele predilecte. Pentru că teama de presă a rămas un indiciu indubitabil al 
ilegitimităţii, indiferent de epocă, regim, context. Este teama de pluralism, de ade-
văr, de îndoială.  

Găsesc acestei cărţi mai multe merite. Mai întâi, autoarea a utilizat un lăudabil 
corpus de documente de arhivă. Sper că numeroasele şi relevantele documente la 
care a apelat, vor pune punct opiniilor liricoide despre cenzură, exprimate deseori. 
Lucrarea invită la consultarea „urmelor”, la un episod factual, nonevaluativ - cei ce 
urăsc factologia istorică sunt, cel mai adesea, oameni care nu au intrat niciodată în 
arhive. Ei nu află, pur şi simplu ştiu. 

Apoi, cartea reprezintă o disecţie a mecanismelor reprimării pluralismului in-
formaţional, o demonstraţie a faptului că cenzura a fost o pârghie în mecanismul de 
dobândire, de menţinere şi distribuire a puterii politice. Interesante îmi par aici 
etapele identificării şi sancţionării oponentului politic, ce a fost, pe rând, fascist, 
profascist, legionar, antidemocrat, antisovietic, apoi sabotor şi reacţionar. Orice 
imaginaţia a oferit, a fost folosit pentru lichidarea adversarului politic, iar lucrarea 
demonstrează încă o dată ilegitimitatea regimului comunist – el se instituie şi se 
menţine prin lichidarea celui ce îl contrazice. Un regim obsedat de unanimitate, 
ceea ce-i face existenţa dramatică, tensionată, plină de ridicol – trebuie să demon-
streze că nici-o altă opinie nu îşi are locul în spaţiul public, în afara celei declarate 
de el ca fiind valabilă. 

Şi pentru că pomeneam de ridicol, a se vedea „Solemnitatea (!) desfiinţării cen-
zurii poştale”, din 16 ianuarie 1946… Ca şi când printr-o altă solemnitate, cenzura 
fusese înfiinţată. Revizuire, suprimare, dezinfectare, lichidare, epurare, denazifica-
re, defascizare, democratizare – iată o parte dintre conceptele polare utilizate în 
perioada evocată, concepte ce au generat adevărate competiţii ale distrugerii cultu-
rii autohtone – milioane de exemplare de cărţi, reviste, hărţi, fotografii vor fi arse.  
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Autoarea aduce aici multe informaţii inedite, ori puţin cunoscute, obţinute fie 
din statisticile oficiale, fie prin analiza secundară, ceea ce sporeşte relevanţa ştiinţi-
fică a cărţii.  

Etapele transferului de putere, instituirea controlului deplin asupra presei, 
atomizarea şi interzicerea partidelor politice, a diverselor forme asociative, avalan-
şele legislative (şi cultivarea unei confuzii normative paralizante), instituirea con-
trolului asupra resurselor presei (hârtia de ziar, tipografii, energie, controlul publi-
cităţii etc.), controlul ideologic al tuturor manifestărilor publice îşi găsesc locul în 
lucrarea de faţă. Şi sporesc valoarea sa documentară, deoarece autoarea probează o 
bună cultură istorică, maturitate ştiinţifică, rigoare.      

 
Marian Petcu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


