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INTRODUCERE 

 
 

natomia cenzurii. Comunizarea presei din România 1944-1947 pro-
pune analiza mecanismului de control al presei, organizat şi aplicat în Ro-
mânia, în perioada ofensivei comuniste. Obiectivul general al lucrării este 

reconstruirea acelei imagini complexe a arsenalului de metode şi practici utilizate 
de instituţiile statului, sub coordonarea organelor competente ale Partidului Co-
munist, pentru a pune sub control presa şi a o comuniza. Prin comunizarea presei 
înţelegând propagarea influenţei comuniste în presă.  

Procesul complex de schimbare a regimului politic, de preluare a controlului 
asupra societăţii româneşti de către o minoritate politică, se reflectă sugestiv în 
evoluţia numerica şi calitativă a presei. În condiţiile în care venirea la putere a co-
muniştilor nu era legitimată de adeziunea poporului, aceştia puteau fi uşor înde-
părtaţi. Pentru a elimina factorii de risc s-au organizat două structuri de control 
complementare: represiunea şi propaganda. Cenzura face parte din structura apa-
ratului propagandistic, fiind de fapt segmentul represiv al acestuia. Acest aspect al 
perioadei nu a fost în prim planul atenţiei specialiştilor. Deşi există lucrări privind 
unele aspecte ale cenzurii, nu s-a întreprins încă un studiu amplu asupra relaţiei 
dintre presă şi puterea politică, asupra cadrului formal al existenţei presei româ-
neşti din acest segment cronologic. Din această perspectivă şi pe fondul discuţiilor 
tot mai frecvente din ultimul timp asupra importanţei presei ca instanţă de control 
într-un regim democratic, dar şi asupra diverselor îngrădiri ale libertăţii presei, 
tema propusă este mai actuală ca oricând. 

Segmentul cronologic ales, 1944-1947, este poate cel mai tensionat din istoria 
contemporană a românilor şi cel mai controversat. A fost necesară includerea în 
analiză a perioadei 23 august 1944 - 6 martie 1945, pentru că atunci s-a pregătit, cu 
sprijin extern, aducerea la putere a guvernului comunizant P. Groza. În perioada 6 
martie 1945 – 30 decembrie 1947, scopul principal al Partidului Comunist a fost 
menţinerea la putere în cadrul „frontului democrat” şi impunerea controlului total 
asupra instituţiilor statului. Pentru a-şi atinge acest scop a urmărit atragerea ma-
selor în sensul acceptării – dacă nu şi al sprijinirii – guvernului procomunist P. 
Groza, ceea ce face de înţeles accentul pus pe controlul presei, principalul mijloc de 
propagandă. După 6 martie 1945, urmând exemplul bolşevicilor ruşi, comuniştii 
ajunşi la putere au urmărit punerea sub control a tuturor instituţiilor din România 
şi reconstruirea lor în conformitate cu programul şi necesităţile lor. După acest 
moment relaţia dintre presă şi societate, dintre puterea politică şi presă, a cunoscut 
o evoluţie sinuoasă determinată de confruntarea de pe scena politică.  

Propunem momentul 30 decembrie 1947, ca limită superioară a cercetării pen-
tru că, odată cu proclamarea Republicii şi abdicarea Regelui s-a încheiat cea de a 
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doua etapă a procesului de comunizare a presei: eliminarea totală a „rămăşiţelor 
burgheze” şi a publicaţiilor „reacţionare”. După trei ani în care au admis coabitarea 
cu structurile democratice şi apariţia unui număr limitat de publicaţii periodice ale 
opoziţiei, în a doua jumătate a anului 1947, comuniştii au trecut la lichidarea finală 
a presei democratice: independente şi de opoziţie. Astfel, la sfârşitul anului 1947 nu 
mai existau marile reviste culturale şi ştiinţifice, presa partidelor istorice şi nici 
marile ziare de informare generală. La fel reprezentanţii jurnaliştilor care refuza-
seră înregimentarea fuseseră eliminaţi. Deşi, după 30 decembrie 1947, au apărut 
diverse publicaţii periodice, într-un număr relativ mare, acestea erau supuse unui 
sistem dublu de control (de stat şi de partid), cu un centru de comanda unic: Sec-
ţia/Direcţia de Propagandă şi Agitaţie a C.C. al P.C.R. Nu se poate vorbi de o presă 
unică, ci de un mesaj unic transmis prin presă.  

După 30 decembrie 1947, accentul a fost transferat spre reorganizarea presei, 
spre transformarea totală după model sovietic, începând procesul de sovietizare.  

Studiile realizate până în prezent în istoriografia română pe acest subiect au un 
caracter fragmentar, referindu-se la anumite aspecte ale presei precum epurarea 
publicaţiilor sau unele metode ale cenzurii, însă întregul mecanism de control al 
presei nu a făcut obiectul unei cercetări distincte, din câte cunoaştem. Înainte de 
1989, problema cenzurii în România în perioada ofensivei comuniste, nu a fost 
abordată distinct de către specialişti din străinătate, ci în contextul mai larg al dez-
baterilor privind evoluţia confruntărilor politice şi venirea la putere a Partidului 
Comunist, subliniindu-se rolul acesteia pentru construcţia şi consolidarea regimu-
lui politic comunist. Astfel de studii nu s-au bazat pe documente arhivistice, accesul 
la fondurile Arhivelor Naţionale fiind restricţionat. S-au bazat fie pe presa străină a 
vremii, fie pe memoriile reprezentaţilor anglo-americani în România din acea peri-
oadă (Burton Berry, James F. Byrnes, C. V. R. Schuyler), ale ziariştilor străini care 
au vizitat spaţiul balcanic (Nicoleta Franck, Reuben H. Markham, Mark Ethridge), 
sau ale exilului românesc (Ghiţă Ionescu, Alexandru Creţianu, Constantin Vişoia-
nu, Grigore Nandriş ş.a.). Majoritatea lucrărilor fac referire sumar la politica de 
control asupra presei în cadrul mai larg al comunizării României. Mai bogate în 
informaţii ni s-au părut lucrările memorialistice ale românilor plecaţi în exil, oa-
meni politici şi chiar ziarişti, care au fost martori ai perioadei. Al. Creţianu sau 
Ghiţă Ionescu, spre exemplu, reconstituie fidel politica de cenzură drastică la care a 
fost supusă presa în această perioadă, fiind din această perspectivă de real folos 
pentru confruntarea documentelor de arhivă pe care s-a bazat lucrarea noastră.  

După 1989, s-a scris destul de mult pe tema cenzurii şi a propagandei comunis-
te, cenzura fiind abordată ca parte a construcţiei sistemului propagandistic sau a 
celui represiv, unele lucrări fiind bazate chiar pe documente de arhivă. În categoria 
lucrărilor speciale la care am apelat, sunt incluse atât volumele de istoria presei cât 
şi cele referitoare la propagandă şi cenzură, atât din spaţiul românesc cât şi în cel 
străin. Cu toate acestea majoritatea lucrărilor nu se referă la segmentul cronologic 
1945-1947, ci pornesc de la anul 1948 sau chiar de la 1949, ca moment al construirii 
instituţiilor de control şi cenzură. Amintim dintre cei care s-au aplecat asupra pre-
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sei ca mijloc de propagandă, fie ei istorici, sociologi sau filologi, pe: Eugen Denize, 
Gheorghe Onişoru, Virgiliu Ţârău, Anneli Ute Gabany, Bogdan Ficeac, Marin Radu 
Mocanu, Adrian Marino (a se vedea bibliografia anexată). Între primii care au 
abordat distinct subiectul cenzurii s-a înscris Marian Petcu, cu volumul Puterea şi 
cultura. O istorie a cenzurii, publicat în 1999. Volumul colectiv Cenzura în spaţiul 
cultural românesc, coordonat de acesta în 2005 ne-a pus la dispoziţie metodologia 
de lucru. Adrian Marino a studiat cenzura, ca fenomen general, fără a insista pe 
perioada care face subiectul acestei teze, publicând în anul 2000 un volum, Cenzura 
în România. Între ultimele contribuţii la istoria cenzurii din România, cu referire şi 
la perioada noastră de interes se numără lucrarea publicată în 2009 la Cluj de Ga-
bor Gyorffi şi nu în ultimul rând volumul colectiv editat de Ilie Rad în 2012, Cenzu-
ra în România ieri şi azi.  

În privinţa aspectului epurării presei, acesta a fost abordat în cadrul larg al 
epurării tipăriturilor, fără o trimitere specială la presă. Cercetătorii clujeni Ionuţ 
Costea, Istvan Kiraly şi Doru Radosav au realizat, în 1995, o lucrare fundamentala 
referitoare la fenomenul epurării bibliotecilor. Din aceeaşi perspectivă, se remarcă 
lucrarea Gândirea interzisă. Scrieri cenzurate în România 1945-1989, realizată de 
echipa coordonată de Paul Caravia. Această lucrare este un instrument de lucru 
foarte util, dar nu oferă o sinteză. Se remarcă prin studiul introductiv volumul de 
documente Epurarea cărţilor în România, publicat în 2010 la Bucureşti de Liliana 
Corobca. Acesta pune în circulaţie informaţii importante privind structurile cenzu-
rii sovietice, modelul instituţiilor specializate organizate după 1945 în spaţiul ro-
mânesc. 

Alături de lucrări cu caracter special au fost publicate o serie de culegeri de do-
cumente, unde au fost editate şi câteva documente dispersate din fondul Ministerul 
Propagandei Naţionale. Spre exemplu Ioan Scurtu, în cele trei volume România. 
Viaţa politică în documente, editează şapte astfel de documente. Începând cu anul 
1999, Marin Radu Mocanu a editat şi el câteva, în volumele sale de documente, cu 
referire la activitatea editorială şi mai puţin la presa. Între autorii care ne-au pus la 
dispoziţie instrumente de lucru valoroase, volume de documente pe perioadă, men-
ţionăm pe Ioan Scurtu, Gh. Buzatu, Dinu C. Giurescu, Radu Ciuceanu, Gh. Onişo-
ru. O mică parte a dosarelor organizate de Arhivele Naţionale Istorice Centrale în 
Fondul Ministerul Propagandei Naţionale, baza cercetării noastre, au fost utilizate 
în lucrări speciale privind evoluţia vieţii politice şi a societăţii româneşti, dar nu cu 
referire directa la politica de control al presei.  

Am apelat şi la lucrările generale care au conturat cadrul general istoric, politic, 
social şi economic al perioadei, fără de care nu ar fi fost posibilă definirea contextu-
lui în care a evoluat presa. Gh. Onişoru, Gh. Buzatu, Dennis Delletant, Ghiţă Io-
nescu, Dumitru Şandru ş.a. se numără între autorii care au întocmit lucrări impor-
tante în studierea perioadei, folosind surse documentare diversificate din arhivele 
româneşti şi străine. Aceştia au surprins foarte bine fenomenul comunizării Româ-
niei în perioada 1944-1947, făcând referire la presa din perioadă în mod accidental 
sau folosind ziarele ca sursă de documentare pentru a ilustra evoluţia evenimente-
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lor pe scena politică. Dinu C. Giurescu este printre puţinii care atribuie un spaţiu 
relativ larg problemei controlului presei în perioada 1945-1947, în volumele sale 
tematice: Uzurpatorii, Falsificatorii şi Lichidatorii. Trebuie subliniat efortul Fun-
daţiei Academia Civică de a susţine publicarea mai multor volume de studii colecti-
ve şi volume de autor dedicate fenomenului comunizării (Anul 1945, Anul 1946, 
Anul 1947), dar şi de editare a unui impresionant volum de documente. Aceste lu-
crări sunt cu precădere dedicate fenomenului represiunii şi rezistenţei armate, în-
tre semnatari menţionând pe Ion Bălan, Marius Oprea, Dorin Dobrincu ş.a. Nu am 
neglijat lucrările apărute înainte de 1989 în România despre perioada „democraţiei 
populare”, pe care le consider importante în înţelegerea perspectivei propagandei 
comuniste asupra acelor ani. 

Scopul acestei lucrări este identificarea informaţiilor, analizarea şi punerea lor 
în context, astfel încât să definim această politică de propagare a influenţei comu-
niste în presă, aplicată după 6 martie 1945, ca parte a proiectului de comunizare a 
României. Între obiectivele specifice propuse se numără: analiza cadrului legislativ 
privitor la presă şi libertatea de exprimare prin presă; analiza cadrului instituţional 
intern şi extern; formele şi practica cenzurii oficiale şi surprinderea efectelor aceste-
ia asupra evoluţiei numerice a presei; reconstituirea practicilor asociate cenzurii 
(„cenzura populară”, controlul tipografiilor, cenzura economică, epurarea ziariştilor, 
controlul accesului la profesie şi practici de intimidare a jurnaliştilor). Pentru fieca-
re dintre aceste aspecte propunem câte unul sau mai multe studii de caz pentru a 
scoate în evidenţă existenţa unui sistem organizat aplicat la nivelul întregii ţări.  

Astăzi, noţiunea de presă este înţeleasă ca ansamblul mijloacelor de informare 
în masă, indiferent de criteriul de clasificare a acestor mijloace prin care se reali-
zează informarea publică. În funcţie de modul de transmitere şi de recepţionare a 
informaţiei există următoarele categorii: presa scrisă (difuzată prin intermediul 
ziarelor şi revistelor), presa vorbită (radioul, televiziunea), presa transmisa prin 
alte mijloace cum ar fi Internetul. În perioada aflată în discuţie, noţiunea de presă 
se referea doar la prima categorie, la presa scrisă. Clasificarea se făcea doar în 
funcţie de modul de apariţie, existând publicaţiile cotidiene şi cele periodice. Erau 
asimilate publicaţiilor periodice toate celelalte categorii, exceptându-le pe cele cu 
apariţie zilnică: săptămânale şi bisăptămânale, lunare şi bilunare, trimestriale, 
anuale. Încercăm să nu eliminăm din analiză nici una dintre categoriile publicaţii-
lor periodice. Nu am inclus în noţiunea de presă acele ziare de perete şi de stradă, 
mijloace specifice de agitaţie politică ale propagandei comuniste, acestea nefiind în 
acea perioadă instituţionalizate. Radio-ul ca mijloc de informare nu era asimilat 
noţiunii de presă, de aceea nu l-am luat în considerare în analiza propusă. Se im-
pune o cercetare aparte a acestei căi de informare şi a mecanismului de control prin 
care s-a reuşit subordonarea sa politică şi comunizarea. Aceasta poate fi una dintre 
perspectivele noastre în viitor. Nu am acordat un spaţiu special Agenţiilor de presă 
(Rador şi Agerpress), încadrându-le în analiza generală a instituţiilor de control. În 
schimb un aspect pe care l-am abordat pe larg este cel al corpului ziariştilor, înca-
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drat într-un capitol special dedicat asociaţiilor profesionale şi practicilor de intimi-
dare, ca parte a mecanismului de control.  

Noutatea lucrării constă în modul de abordare, intenţia noastră fiind atingerea 
a cât mai multor aspecte ale instituţiei presei care au fost vizate de politica de co-
munizare. Am apelat la schema de analiză propusă de Marian Petcu în studiul Me-
tamorfozele indezirabilului, uneori optând pentru o analiză tehnică, mai puţin utili-
zată în studiile de istorie şi care poate da impresia unui text încărcat. Credem, to-
tuşi, că toate aceste amănunte dau măsura amplorii procesului de control la care a 
fost supusă presa românească ca şi componentă a societăţii, în cadrul mai larg al 
strategiei de comunizare a acesteia.  

În acelaşi timp noutatea şi originalitatea lucrării constă în diversitatea şi carac-
terul inedit al multora dintre sursele folosite. Acestea sunt în primul rând surse de 
arhivă. Ne referim la documente din fondurile Ministerul Propagandei Naţionale, 
Comisariatul General al Preţurilor, Direcţia Generală a Poliţiei din cadrul Arhive-
lor Naţionale Istorice Centrale; dar şi la documentele păstrate în fondurile C.C. al 
P.C.R.. Propagandă şi Agitaţie, Comitetul Regional Iaşi al P.C.R. sau la documente 
din Arhivele Diplomatice. Alături de aceste surse, am apelat la ziare, optând pentru 
zece publicaţii centrale politico-informative. Între acestea se numără, în primul 
rând organele principalelor partide politice, ennâumerate în ordine alfabetică: „Au-
rora” P.Ţ.D.; „Ardealul”; „Drapelul” P.N.L. Gh. Tătărescu; „Dreptatea” P.N.Ţ. Ma-
niu; „Dreptatea Nouă” P.N.Ţ. Anton Alexandrescu; „Frontul Plugarilor”; „Viitorul” 
şi „Liberalul” P.N.L. Brătianu; „Libertatea” P.S.D.R.; „Naţiunea” P.N.P.; „România 
Liberă” şi „Scânteia” P.C.d.R. Trebuie subliniat faptul că ideea acestei lucrări a 
pornit de la simplele note, informaţii şi articole referitoare la politica de control şi 
suprimare a presei, furnizate de aceste publicaţii.  

altă categorie de surse o constituie jurnalele, memoriile, biografiile. Am arătat 
un interes deosebit pentru mărturiilor celor implicaţi direct (ziarişti, oameni poli-
tici, diplomaţi străini etc.), între care: C. Sănătescu, C.V.R. Schuyler, Nicolae Ca-
randino, Corneliu Coposu, Zaharia Boilă, Ion Hudiţă, Mihail Romniceanu, Silviu 
Brucan ş.a. Nu am neglijat volumele de memorii ale diverselor persoane care au 
trăit perioada, chiar dacă nu au fost implicaţi direct în procesul comunizării presei: 
Ioana Berindei, Radu Ciuceanu, Serge Moscovici, C. Năvârlie şi alţii. Lucrările 
acestora au o valoare documentară mai mult sau mai puţin relevantă pentru recon-
stituirea evoluţiei presei româneşti, fiind necesar apelul la alte categorii de surse 
pentru a verifica informaţiile furnizate.  

În lucrarea de faţă propunem o abordare tematică şi cronologică a procesului de 
comunizare a presei din România. Am apelat şi la analiza de conţinut a unor artico-
le şi materiale publicate în cele zece ziare din perioadă, dar şi la studii de caz. Din 
punct de vedere tematic, propunem analiza pe capitole separate a formelor genera-
le, comune de manifestare a cenzurii şi a practicilor asociate, pe fondul evoluţiei 
confruntărilor politice. Acestea au impus, pe parcursul celor trei ani, modicaficări 
ale politicii de control şi suprimare, de aceea am ales o abordare cronologică, care 
uneori dă impresia reluării problemelor. Astfel s-a impus prezentarea principiilor 
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referitoare la liberatetea de expresie, a directivelor de partid şi instrucţiunile care 
au determinat funcţionarea cenzurii, a canalelor de transmisie a acestora, precum 
şi a efectelor acestora în activitatea curentă de control şi suprimare a publicaţiilor.  

Din punct de vedere cronologic, am optat pentru o analiză a acestora chiar din 
momentul 23 august 1944, uneori cu referire şi la perioada 1938-1944. Aceasta pen-
tru că instituţionalizarea cenzurii totale în România începuse chiar din 1938. Par-
tidul Comunist a preluat şi a perfecţionat, aplicând şi tiparul sovietic, mecanismul 
de control construit în timpul regimurilor dictatoriale anterioare. Am urmărit orga-
nizarea mecanismului de control în strânsă legătură cu evoluţia confruntărilor poli-
tice, stabilind câteva etape, în funcţie de modificările apărute: august 1944 - martie 
1945, faza de relativă libertate; martie 1945-ianuarie 1946, victoria „forţelor demo-
cratice” şi înlăturarea opozanţilor; ianuarie 1946- februarie 1947, pregătirea alege-
rilor „libere”; februarie – decembrie 1947, câştigarea alegerilor şi „stârpirea influen-
ţei reacţiunii” în presă.  

Dorim, de asemenea, să scoatem în evidenţă aplicarea practică a directivelor şi 
instrucţiunilor cu caracter general, apelând la studii de caz pentru fiecare aspect al 
mecanismului de control. În privinţa autorizaţiilor de apariţie propunem două stu-
dii de caz referitoare la publicaţiile periodice necotidiene, revistele ştiinţifice „Studii 
şi cercetări istorice” şi „Revue de Transylvanie”. Pentru cenzura a posteriori am ales 
două studii de caz: „Dreptatea”, „Liberalul”. Aceste ziare reprezentau presa de par-
tid, ţărănistă şi liberală, aceasta fiind categoria de publicaţii vizată, cu precădere 
până la sfârşitul anului 1947, de politica de suprimare. În privinţa controlului asu-
pra tipografiilor am insistat asupra situaţiei întreprinderii „Imprimeria”, singura 
care a rezistat până în 1947 tuturor manevrelor prin care s-a urmărit controlul ca-
pacităţilor de producţie. Practicile de intimidare a jurnaliştilor le-am exemplificat 
prin prezentarea politicii de impunere a sindicatului unic, a procesului epurării şi a 
înscenărilor proceselor politice.  

Lucrarea este structurată pe cinci capitole, având un mic subcapitol conclusiv în 
final, unde am preferat formula epilogului pentru a putea face legătura cu etapa 
următoare, cea a sovietizării presei. Pentru început am încercat să reconstitui con-
textul politic şi cadrul formal al apariţiei presei, subliniind modul în care s-au re-
flectat confruntările politice în evoluţia numerică a publicaţiilor periodice. Numărul 
de ziare şi reviste nu ne dă măsura impactului mesajului transmis. Credem că sta-
bilirea acestuia depinde de anumite variabile care nouă ne rămân încă necunoscu-
te. Acestea nu fac obiectul cercetării de faţă, dar pot constitui una dintre perspecti-
vele continuării acesteia. Am apelat la acest concept, cadrul formal (avansat de Ma-
rian Petcu în studiul amintit), pentru că înglobează toate aspectele juridice şi insti-
tuţionale la care facem referire: norma juridică, principiile privind asigurarea liber-
tăţii presei, legile de organizare şi funcţionare a instituţiilor de control, regulamen-
tul sau codul de aplicare.  

În privinţa instituţiilor, propunem aceeaşi modalitate de analiză tematică şi 
cronologică, prezentând diferenţiat constituirea şi evoluţia instituţiilor externe 
(C.Al.C.) şi interne: Cenzura Militară a Presei şi Direcţia Presei din Ministerul 
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Propagandei. Cercetarea noastră se concentrează deci asupra sistemului de institu-
ţii interne, de stat, din perioada 1944-1947, care prin transformări repetate şi-a 
sporit în mod continuu eficienţa ajungându-se la acea structură unică de control a 
cărui capacitate de penetraţie a depăşit-o pe cea a tuturor instituţiilor similare cre-
ate de celelalte regimuri dictatoriale: Direcţia Generală a Presei şi Tipăriturilor. 
Am insistat asupra aparatului de control de stat şi nu de partid pentru că acesta 
din urmă s-a impus abia după 30 decembrie 1947. Până în acel moment controlul şi 
suprimarea presei s-a realizat de către Ministerul Propagandei/Ministerul Informa-
ţiilor, coordonat de către Secţia de Propagandă şi Agitaţie a C.C. al P.C.R.  

Epurarea publicaţiilor periodice face obiectul unui capitol separat, interesul fi-
ind axat pe constituirea organelor de epurare şi pe primele acţiuni de strângere şi 
distrugere a publicaţiilor periodice din librării, anticariate şi biblioteci. Am apelat la 
surse arhivistice inedite pentru a-mi susţine ipoteza de lucru: deşi în listele oficiale, 
publicaţiile periodice nu au fost incluse, în practică epurarea s-a realizat după nor-
ma bunului plac al acelor comitete ad-hoc fiind supuse epurării toate publicaţiile 
apărute înainte de 23 august 1944, inclusiv cele periodice.  

Cenzura oficială, constituie baza lucrării, analiza referindu-se la metodele clasi-
ce: preventivă şi a posteriori, externă şi internă. Nu a fost posibilă o evitare a repe-
tiţiilor, încercând, în acelaşi cadru general, să încadrez fiecare formă de cenzură şi 
să o analizez pe parcursul celor trei ani cu modificările apărute, atât la nivelul 
normei generale, cât mai ales la cel al practicii. Cenzura a asigurat, în perioada 
1944-1947, şi nu numai, pe lângă o limitare a dreptului la informare şi a libertăţii 
de exprimare, şi cea mai eficientă modalitate de netezire a traseului mesajului pro-
pagandistic comunizant. Astfel instituţiile cenzurii şi propagandei s-au îmbinat în 
practică, formă şi conţinut. Pe parcursul evoluţiei confruntărilor politice şi în strân-
să legătură cu acestea, reglementările privind aplicarea tuturor formelor cenzurii 
oficiale (eliberarea autorizaţiilor, viza „bun de imprimat” şi controlul a posteriori) 
au suferit modificări periodice scopul fiind instituirea unui control total asupra 
principalelor mijloace de informare. Abordarea cronologică ne-a ajutat în intenţia 
de a surprinde amploarea acestui proces de distrugere a instituţiei tradiţionale a 
presei româneşti şi de pregătire a terenului pentru impunerea modelului sovietic de 
organizare a mijloacelor de comunicare în masă.  

Alături de cenzura oficială a fost instituit şi un sistem al cenzurii neoficiale sau 
al practicilor asociate cenzurii, cărora le-am dedicat un capitol separat, referindu-ne 
la aspectele cele mai importante: „cenzura populară” şi în strânsă legătură contro-
lul tipografiilor; cenzura economică, cu cele două aspecte principale „criza hârtiei” 
(producţie şi distribuţie) şi controlul mijloacelor de finanţare (preţul ziarelor, sub-
venţiile, informaţiile publicitare). Dificultăţile economice cu care a fost obligată să 
se confrunte presa au constituit acea practică numită „cenzura economică”. Astfel a 
fost înlesnită „misiunea” comuniştilor care, conştienţi de importanţa presei în influ-
enţarea deciziilor electoratului, încercau să se menţină la putere prin eliminarea 
oricărui mijloc de informare alternativ. În acest context practicile asociate cenzurii 
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au avut o contribuţie importantă în falimentarea presei opoziţiei sau a oricărei în-
treprinderi de presă independentă, ca parte a politicii de comunizare a presei.  

Problema impunerii controlului asupra accesului la profesia de jurnalist, dar şi 
o abordare a practicilor de intimidare şi de descurajare a jurnaliştilor, ca parte a 
sistemului de control, fac obiectul capitolului final. În perioda ofensivei comuniste, 
s-a urmărit atragerea ziariştilor profesionişti în tabăra „democrată”, dar şi crearea 
unei categorii noi de gazetari, prin organizarea unor cursuri şi şcoli de partid. În 
paralel s-a urmărit punerea sub control a breslei ziariştilor prin intermediul sindi-
catului unic, idee preluată în principiu de la fostele regimuri dictatoriale, dar per-
fecţionată sub influenţa modelului sovietic. Din această perspectivă am încercat să 
integrez în mişcarea sindicală generală acţiunea de impunere a sindicatului unic al 
ziariştilor. Între organizaţiile profesionale avute în vedere se numără: Asociaţia 
Presei Străine, Uniunii Ziariştilor Profesionişti, Sindicatul Presei Române din Ar-
deal şi Banat şi Sindicatul Ziariştilor Profesionişti. În paralel cu organizarea profe-
sională şi sindicalizarea unică, în 1944, au început epurările în cadrul sindicatului 
unic, stabilindu-se liste de jurnalişti excluşi sau suspendaţi din sindicat. Acţiunea a 
continuat până la eliminarea tuturor acelora care refuzau înregimentarea politică 
în tabăra comunistă. Analizând documentele, suntem în măsură să avansăm ipote-
za existenţei unei forme de rezistenţă în presă. Jurnaliştii neafiliaţi mişcării sindi-
cale unice, membri ai S.P.R.A.B., s-au opus intenţiei S.Z.P. de a impune controlul 
total asupra profesiei. Pentru a înfrânge această opoziţie, comuniştii au apelat la 
practici de intimidare diverse şi aplicate sistematic şi permanent: atacurile bande-
lor de şoc încurajate şi tolerate de autorităţi; percheziţiile, arestările şi maltratările; 
înscenările de procese politice sau de calomnie; chemările în faţa consilierilor sovie-
tici din cadrul C.Al.C.. 

Dintre practicile de intimidare am ales pentru analiză procesele politice în care 
au fost implicaţi ziariştii, indiferent de forma acestora: procesele ziariştilor colabo-
raţionişti, procesele de calomnie, cele ale organizaţiilor „teroriste” şi în final proce-
sul „trădătorilor” naţional-ţărănişti. Scopul acestora şi al celorlalte practici de inti-
midare a fost destrămarea breslei ziariştilor şi eliminarea celor care refuzau spriji-
nirea guvernului comunizant şi prosovietic. S-a încercat conexarea ziariştilor şi li-
derilor Partidului National-Ţărănesc şi ai Partidului Naţional-Liberal, de aceste 
procese pentru a determina în mentalul unei părţi a populaţiei, un transfer de cul-
pă. Astfel erau legitimate măsurile radicale luate împotriva „reacţionarilor” şi „ca-
lomniatorilor”. În toate procesele au fost implicaţi ziarişti, apogeul fiind procesul 
„trădătorilor” din lotul Tămădău sau lotul Maniu, inculpat fiind N. Carandino şi 
implicit „Dreptatea”. Din perspectiva intimidării jurnaliştilor, şi în general a tutu-
ror opozanţilor, procesele politice au fost un succes, sporind sentimentul de nesigu-
ranţă şi de frică socială, marcând în acelaşi timp începutul seriei de procese politice 
folosite ca instrument de control social. 

Miza politicii de control şi suprimare a fost eliminarea oricărei posibilităţi al-
ternative de informare a opiniei publice româneşti şi netezirea traseului mesajului 
propagandistic comunizant. Din această perspectivă Partidul Comunist a înţeles că 
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presa este un mijloc de control social, de blocare şi deformare a informaţiei, deci de 
manipulare. În acest scop comuniştii au căutat să instituie un control total asupra 
tuturor mijloacelor de informare. A fost creat, în perioada 1945-1949, un sistem du-
blu de supraveghere, de partid şi de stat – după model sovietic, dar cu recuperarea 
instituţiilor anterioare.  

În perioada 1944-1947, s-a desfăşurat prima etapă a acestui proces de organiza-
re a instituţiilor de control, cea de curăţare a terenului sau de „stârpire a influenţei 
reacţiunii” şi de propagare a influenţei comuniste. Cum am subliniat, am propus o 
analiză a celor mai importante componente ale mecanismului de control al presei, 
organizat în această perioadă a comunizării. Controlul a operat la toate nivelurile: 
operaţional (editori, producători etc.); economic (fonduri, personal, materii prime); 
extern (publicitate, consumatori). Se poate vorbi de un sistem de control şi de cen-
zură, bine organizat, cu un centru decizional unic, acţiunile fiind identice pe tot cu-
prinsul ţării în concepţie şi în execuţie. Toate formele de cenzură şi practicile asoci-
ate au fost folosite succesiv sau concomitent pentru a contracara orice manifestare 
publică critică. Prin aplicarea acestei politici de control şi suprimare, la sfârşitul 
anului 1947, presa din România era pregătită pentru a devenit un uriaş instrument 
de propaganda, iar ziaristul un activist de partid.  

Pentru a nu încărca inutil lucrarea apelăm la un sistem de sigle şi abrevieri re-
cunoscute şi folosite de către specialişti. Unele dintre abrevieri sunt mai puţin cu-
noscute precum C.G.P. (Comisariatul General al Preţurilor), sau S.P.R.A.B. (Sindi-
catului Presei Române din Ardeal şi Banat). Pentru Comisia Aliată de Control (So-
vietică) am propus o altă formă, C.Al.C. în loc de C.A.C., nu atât pentru a evita o 
exprimare nefericită, ci, mai mult, pentru că aceasta este forma regăsită în docu-
mentele vremii. Rezultatele cercetării, sau câteva dintre ele, le-am prezentat cu di-
verse ocazii în cadrul întâlnirilor ştiinţifice organizate de Facultatea de Istorie din 
Iaşi sau de alte instituţii din ţară (Institutul Naţional pentru Studierea Totalita-
rismului, UBB Cluj, Asociaţia de Istoria Presei). De asemenea am urmărit publica-
rea altora în volume colective, în diverse publicaţii ştiinţifice precum: Anuarul In-
stitutului de Istorie „A.D. Xenopol” din Iaşi, Revista „Transilvania” din Sibiu, „Op-
ţiuni istoriografice” Iaşi, „Caietele Şcolii Doctorale” Iaşi, Anuarul Institutului de 
Cercetări Socio-Umane Sibiu, „Transylvanian Review” Cluj; revista „Cercetări isto-
rice” a Complexului Muzeal Moldova; „Revista Română de Istoria Presei” ş.a. 

Deşi nu ne-am propus o abordare exhaustivă, considerăm că am atins aspecte 
importante ale procesului de comunizare a presei din România, bazate pe surse do-
cumentare diverse şi inedite. Am considerat necesară şi obligatorie prezentarea în-
fiinţării şi perfecţionării organelor abilitate de cenzură şi control, dar mai ales a 
practicii cenzurii, pentru înţelegerea întregului sistem de propagandă specific re-
gimului comunist, în a cărui construcţie cenzura a ocupat un loc important. Aceste 
aspecte, presa ca parte a sistemului de propagandă şi destinul ziariştilor în regimul 
comunist, ca individualitate şi colectivitate, pot fi două perspective ale continuării 
cercetării. Rămân de identificat noi surse arhivistice pe baza cărora să poată fi rea-
lizată o cercetare originală.  


