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Prefaţă 

 
 

Presa liberă a fost unul dintre fundamentele pe care s-a clădit statul naţional 
român, de-a lungul secolului al XIX-lea, reprezentând cadrul unor intense dezbateri 
politice şi culturale, în care s-au lansat şi schimbat idei cu privire la viitorul societă-
ţii româneşti, s-a polemizat, s-au cristalizat programe şi atitudini. Artizanii mişcă-
rii de emancipare naţională a românilor au inclus libertatea de exprimare în pro-
gramele lor revoluţionare, încă din prima jumătate a secolului al XIX-lea, iar tipări-
tura a reprezentat unul dintre principalele mijloace de construire a unei identităţi 
civice şi naţionale moderne în rândul românilor.  

Cu precădere după 1866, odată cu dezvoltarea unui cadru politic constituţional, 
presa liberă a reprezentat unul dintre pilonii de bază ai pluralismului, în care s-au 
dezbătut intens reformele atât de necesare modernizării statului, opţiunile de poli-
tică externă ale României, viitorul societăţii româneşti. Cu toate că, deseori, pole-
micile din presă împrumutau un limbaj nepotrivit şi implicau numeroase acuze ne-
fondate, insulte şi altele, presa românească a rămas totuşi, în cea mai mare măsu-
ră, una liberă. Ingerinţele politice, numeroase, nu au afectat cadrul pluralist şi deci 
– în esenţă – democratic. În perioada dintre cele două războaie mondiale, presa ro-
mânească a evoluat în aceleaşi repere, păstrându-şi rolul de „câine de pază al de-
mocraţiei”.  

În anii dictaturii regale şi, ulterior, în perioada regimului antonescian, liberta-
tea presei a fost puternic afectată, prin îngrădirea caracterului său pluralist, prin 
generalizarea cenzurii şi propagandei. Aceste fenomene erau, în natura lor, străine 
regimului politic românesc, care, cu toate tarele sale, se încadrase totuşi în limitele 
specifice democraţiei liberale. Cu atât mai mari erau, atât dorinţa, cât şi necesita-
tea, de a reveni la cadrul democratic pluralist după 23 august 1944. Revenirea la 
Constituţia din 1923 şi reintroducerea partidelor politice în legalitate crea speran-
ţa, şi în rândul partidelor, şi în rândul societăţii, că viaţa politică românească va 
reveni la normalitate, adică la principiile constituţionale pe care fusese clădită Ro-
mânia modernă.  

Aceste speranţe au fost însă iluzorii. Consecinţele celui de-al doilea război mon-
dial şi interesele marilor puteri au făcut ca România să ajungă în ceea ce se contura 
deja, din 1945, ca fiind sfera sovietică de influenţă. Prea mică pentru a putea exer-
cita influenţă asupra unor interese atât de mari, România, ca şi celelalte naţiuni 
ale Europei centrale şi de est, a fost supusă unui proces de sovietizare care avea ca 
scop final transplantarea modelului politic, social şi economic stalinist. În general, 
istoriografia consideră că anii 1945-1947 constituie perioada în care, profitând de 
prezenţa Armatei Roşii în aceste ţări şi folosind numeroase strategii care implicau 
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forţă şi manipulare, Moscova a impus la putere partide comuniste în ţările central 
şi est-europene, sovietizând această parte a continentului.  

Procesul de sovietizare a României în perioada menţionată a reprezentat un su-
biect de maxim interes pentru istorici, în mod justificat de altfel, având în vedere 
cât de străină era societatea românească de ideologia marxist-leninistă, de practici-
le politice bolşevice, dar şi de minusculul şi sectarul Partid Comunist din România. 
Cu precădere, istoriografia a încercat să identifice şi să analizeze metodele şi stra-
tegiile prin care s-a realizat sovietizarea, respectiv distrugerea cadrului politic de-
mocratic, pluralist şi constituţional, pentru care dictaturile carlistă şi antonesciană 
nu fuseseră totuşi fatale. Manipularea opiniei publice şi controlul informaţiilor prin 
cenzură şi propagandă au reprezentat, fireşte, instrumente vitale ale acestui pro-
ces.   

Asupra acestor instrumente se opreşte lucrarea de faţă. Mihaela Teodor reali-
zează o amplă analiză a modului în care Partidul Comunist a lichidat progresiv li-
bertatea presei în România, deturnând caracterul esenţialmente democratic al pre-
sei într-unul propagandistic şi ideologic, menit să servească vastelor obiective ale 
sovietizării societăţii româneşti. În anii 1944-1945, din punct de vedere instituţio-
nal şi juridic, România era extrem de vulnerabilă, din cauza circumstanţelor inter-
ne şi externe, iar Uniunea Sovietică a profitat din plin de această situaţie. Autoarea 
evidenţiază, printre altele, că în toată această perioadă nu a existat o lege a presei, 
ci mai multe reglementări diferite care priveau activitatea de presă.  

Analiza pe care o întreprinde Mihaela Teodor este dispusă pe mai multe pla-
nuri. Este analizat astfel cadrul formal, oficial, al subordonării presei, reprezentat 
de epurări şi cenzură. Epurarea aparatului de stat – şi implicit a presei – era o 
practică acceptată inclusiv de aliaţii occidentali, din necesitatea de a înlătura foşti 
nazişti sau fascişti din poziţii în care puteau lua decizii cu implicaţii majore sau din 
care puteau influenţa opinia publică. Controlul presei şi informaţiei păreau necesa-
re în statele care avuseseră regimuri de extremă dreapta, având în vedere ideologia 
rasistă şi intolerantă, criminală, care fusese promovată de aceste regimuri. În Ro-
mânia însă, sub pretextul acestui tip de epurare, s-a realizat cu totul altceva: pre-
gătirea terenului şi crearea atmosferei necesare pentru ascensiunea la putere a 
Partidului Comunist.  

Sub pretextul „defascizării”, s-a urmărit practic înlăturarea din orice funcţie de 
decizie a tuturor potenţialilor oponenţi sau contracandidaţi ai comuniştilor. Lucra-
rea evidenţiază foarte bine modul în care a fost organizată activitatea de epurare a 
presei şi cenzura, precum şi rolul jucat în acest sens de Ministerul Propagandei. Pe 
plan instituţional, s-a urmărit de asemenea înregimentarea jurnaliştilor într-o sin-
gură organizaţie profesională, care să poată fi subordonată de regim, aşa cum se 
întâmplase cu sindicatele, şi care să controleze accesul la profesia de jurnalist.  

Autoarea distinge de asemenea între cenzura oficială şi practici asociate cenzu-
rii, precum indisponibilitatea hârtiei, preţul prea ridicat al acesteia, distribuţia sa 
preferenţială, toate menite să împiedice apariţia acelor tipărituri care erau incomo-
de regimului. Detaliile de natură legislativă, organizatorică şi instituţională pe care 
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le furnizează lucrarea dezvăluie mecanismele interne ale unui imens aparat al 
minciunii, organizat în mod special şi cu unicul scop de a denatura adevărul. Pen-
tru comunişti, se ştie, adevărul avea un conţinut politic, de clasă: numai acele fapte 
care serveau intereselor partidului şi care se puteau încadra în dogmele marxist-
leniniste aveau valoare de adevăr. În lupta în care se angajase partidul, adevărul 
era o armă politică.  

Manevrele prin care a fost acaparată puterea, precum impunerea silită a gu-
vernului Groza, falsificarea alegerilor din 1946 sau procesul PNŢ, n-ar fi avut ace-
eaşi utilitate politică fără exploatare mediatică. Atunci când bătăuşi trimişi de par-
tid se năpusteau asupra studenţilor care îl felicitau paşnic pe rege de ziua sa, în 
toamna lui 1945, lovindu-i bestial şi făcând numeroase victime, ţara întreagă afla 
că, de fapt, se petrecuse exact opusul. Reprezentanţii englez şi american din Comi-
sia Aliată (sovietică) de Control erau uimiţi de neruşinarea cu care minţea presa 
comunistă. Presa era necesară pentru construirea propriei variante a adevărului, 
cea politică şi ideologică, însă existenţa acestei variante depindea de un fapt: trebu-
ia să fie unica variantă. Competiţia în controlarea adevărului nu putea fi tolerată. 
În acest fel se explică şi virulenţa represiunii îndreptate împotriva presei libere; nu 
întâmplător, asaltul final al comuniştilor (susţinuţi de patronii lor moscoviţi) împo-
triva guvernului Rădescu a avut loc la scurt timp după ce acesta îndrăznise să con-
damne la radio violenţele la care se deda Partidul Comunist. 

În secolul al XX-lea, în condiţiile unui electorat care numără milioane, cristali-
zarea unor reacţii civice şi sociale la fapte şi abuzuri politice este condiţionată de 
accesul la mijloacele de informare în masă. Opoziţia depinde de sentimentul solida-
rităţii, de convingerea individului că nu este singur. Atunci când decide să reacţio-
neze, să se opună abuzului, să spună nu, individul, cetăţeanul, mizează în mod fi-
resc pe faptul că alţii îl vor auzi, că o parte a comunităţii îi este alături şi îi împăr-
tăşeşte sentimentele. Acaparând mijloacele de informare în masă, Partidul Comu-
nist a distrus aceste reţele informale de solidarizare socială, paralizând implicit ori-
ce formă potenţială de opoziţie. Controlul absolut asupra mijloacelor de informare 
nu a fost singurul instrument de acaparare a puterii, dar în mod cert a jucat un rol 
covârşitor în asigurarea succesului celorlalte instrumente.  

Distrugerea presei libere, democratice, a libertăţii de exprimare şi informare, a 
alterat fundamental existenţa exerciţiului democratic, ducând în final la dispariţia 
sa completă. A fost astfel întrerupt un proces de un secol, care contribuise în mod 
decisiv la modernizarea şi dezvoltarea democratică a societăţii româneşti, la con-
struirea statului român modern. Ceea ce a lăsat în urmă procesul de sovietizare a 
fost doar o uriaşă colonie sovietică, închisă înăuntrul unor gratii ideologice unde va 
rămâne prizonieră timp de decenii. Lucrarea Mihaelei Teodor, bazată pe exploata-
rea unor vaste fonduri arhivistice şi de presă, reprezintă o contribuţie esenţială la 
înţelegerea mecanismelor de sovietizare şi de acaparare a puterii de către Partidul 
Comunist.  

Cezar Stanciu 


