
Postfață

Instaurarea regimului comunist în România, la sfârşitul celui de-al doilea război
mondial, s-a făcut sub comanda directă a Moscovei şi s-a bazat pe imitarea iniţial
lipsită de discernământ a modelului sovietic, aşa cum fusese acesta dezvoltat de
către Lenin şi Stalin. Una dintre trăsăturile definitorii ale acestui model – comună
de altfel tuturor regimurilor totalitare – a fost intensa activitate propagandistică,
menită a completa pe cale persuasivă numeroasele şi sinistrele instrumente
coercitive aflate la dispoziţia regimului. Propaganda comunistă, privită în
perspectiva globală a secolului al XX-lea, a fost una dintre cele mai eficiente forme
de propagandă cunoscute în lumea modernă, apreciere ce vizează atât conţinutul
propagandei, cât şi organizarea acesteia din punct de vedere instituţional şi
administrativ. Originile sale pot fi identificate atât în perioada premergătoare
revoluţiei bolşevice, cât mai ales în contextul tulbure ce a urmat evenimentelor care
au avut loc în Rusia în noiembrie 1917.

Deseori, oamenii de ştiinţă au ridicat întrebări cu privire la cauzele eficienţei
propagandei comuniste, iar răspunsurile nu pot fi decât multiple şi complexe.
Înţelegerea concepţiei şi funcţionării propagandei comuniste trebuie să plece în
mod obligatoriu de la o corectă evaluare a situaţiei bolşevicilor, în contextul
revoluţiei. Aşezaţi atâţia ani la periferia (ilegală) a vieţii politice, siliţi să petreacă o
mare parte a timpului fie în exil, fie vânaţi de poliţia ţaristă, bolşevicii dezvoltaseră
mult mai bine decât partidele aflate de regulă în exerciţiul democratic – fără a fi
neapărat cazul Rusiei – un simţ deosebit cu privire la importanţa sprijinului
popular. Spre deosebire de ofiţerii lui Kolceak sau Denikin, aflaţi mereu la
comandă şi obişnuiţi să fie ascultaţi fără clintire de cei din jur, bolşevicii cu greu au
avut ocazia să se facă ascultaţi în perioada anterioară revoluţiei, ameninţaţi în
permanenţă cu exilul de către autorităţile ţariste. Bolşevicii au înţeles din
experienţa cotidiană cât de important era să te faci ascultat, să ai ocazia să vorbeşti
oamenilor, să îţi prezinţi punctul de vedere1. În condiţiile războiului civil care a
urmat loviturii de stat din noiembrie 1917, Lenin şi bolşevicii au excelat în acest
domeniu, încercând parcă să recupereze anii trecuţi şi conştienţi că, fiind izolaţi şi
lipsiţi de mijloace, doar un masiv sprijin popular le putea garanta izbânda.

Pe de altă parte, exista în rândul bolşevicilor ceea ce s-a numit „conştiinţa
mesianică”, o convingere profundă că ei deţin adevărul suprem, sinteza întregii
cunoaşteri universale, care putea oferi răspuns la toate problemele omenirii, o
ştiinţă fără de greş, ce atingea perfecţiunea: marxismul2. Bolşevicii aveau credinţa

1 Peter Kenez, The Birth of the Propaganda State. Soviet Methods of Mass Mobilization 1917-1929, Cambridge
University Press, 1985, p. 5
2 Alain Besançon, Originile intelectuale ale leninismului, Editura Humanitas, Bucureşti, 2007, p. 14
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că soluţia universală la toate problemele istorice şi sociale le fusese revelată lor,
într-o construcţie teoretică fără cusur, şi că singura lor sarcină era să o aplice, să o
descopere celorlalţi3. Indiferent cu ce problemă s-ar fi confruntat, ei aveau
convingerea că atât cauza cât şi soluţia sunt cunoscute deja, ele trebuind doar
aplicate. Şi, printre altele, lămurite celorlalţi, explicate.

Încă dinaintea revoluţiei, Lenin se confruntase cu problema acută a lipsei de
conştiinţă de clasă a proletariatului. Proletariatul părea dispersat, era lipsit de
conştiinţa intereselor istorice comune şi se lăsa mai degrabă antrenat de interese
limitate, de grup, marginale, deseori de soluţii de compromis, ne-revoluţionare,
precum sindicalismul4. Marx însuşi remarcase această situaţie, în „Manifestul
Partidului Comunist”: „(…)muncitorii formează  masă împrăştiată pe tot întinsul ţării şi
fărâmiţată de concurenţă. Coeziunea maselor de muncitori nu este încă rezultatul propriei
lor uniri, ci rezultatul unirii burgheziei (…)”5. Aşadar, problema practică cu care se
confrunta Lenin era crearea acestei conştiinţe de clasă în rândul muncitorilor, fără
de care nu era posibilă nici victoria contra „albilor” în războiul civil, şi nici victoria
revoluţiei socialiste pe termen lung. Sarcina asumată de partid a fost „educarea”
proletariatului, prezentarea pretinsului adevăr marxist, a istoriei în lumina
marxistă a luptei de clasă şi dirijarea conştiinţei politice a proletariatului în direcţia
urii faţă de exploatatori. Aceasta era, pentru Lenin şi bolşevici, nu doar o misiune
politică, ci mai ales una istorică.

În 1919, Lenin afirma fără echivoc: „Şcoala trebuie să devină un instrument al
dictaturii proletariatului, adică nu numai un promotor al principiilor comunismului în
general, ci şi un promotor al influenţei ideologice, organizatorice şi educative a
proletariatului asupra păturilor semiproletare şi neproletare ale maselor muncitoare, în
vederea reprimării totale a împotrivirii exploatatorilor şi a înfăptuirii orânduirii
comuniste”6. Astfel, propaganda nu este decât o componentă a unui proces mai
amplu care consta în educarea politică a clasei muncitoare, în scopul dezvoltării
conştiinţei de clasă7. Pentru a asigura succesul şi eficienţa acestui proces,
propaganda – şi educaţia politică în general – a fost însoţită de o structură
organizatorică monolitică, ce urmărea, în mod complementar, izolarea populaţiei
de alte surse de influenţă ideologică, de alte moduri de gândire provenite în special
din străinătate dar nu numai, şi care ar fi putut submina mesajul transmis de
partid, dar, totodată, şi de o amplă campanie represivă, menită a interveni acolo
unde persuasiunea eşua.

În linii mari, se poate aprecia că, la momentul venirii la putere, comuniştii
români se aflau în aceeaşi situaţie. Ei proveneau din „subterană”, după cum se

3 Peter Kenez, op. cit., p. 5
4 Randal Marlin, Propaganda and the Ethics of Persuasion, Broadview Press, 2002, p. 76
5 Karl Marx, Friedrich Engels, Opere, vol. 4, Editura Politică, Bucureşti, 1958, p. 473
6 V. I. Lenin, Opere, vol. 29 martie – august 1919, Editura de Stat pentru Literatură Politică, Bucureşti,
1956, p. 114
7 Peter Kenez, op. cit., p. 8
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exprima politologul Vladimir Tismăneanu, din mediul ilegalităţii şi prigoanei
interbelice, şi se confruntau cu aceeaşi ostilitate a mediului social şi politic cu care
se confruntaseră la rândul lor bolşevicii8. La fel ca şi partidul lui Lenin, ei se
pretindeau purtătorii unui mesaj universal valabil, revoluţionar, care oferea soluţii
la toate problemele. Ascensiunea lor la putere a fost însoţită de aceeaşi campanie
propagandistică furibundă, dublată de reprimarea oricăror influenţe ideologice
adverse. În acest mod, analogia este uşor de făcut, dar ea se dovedeşte în acelaşi
timp şi o capcană. Comuniştii români nu erau revoluţionari de tip leninist, deşi se
pretindeau a fi, ci doar o „sectă”, în termenii aceluiaşi politolog, un grup izolat de
societate şi care, spre deosebire de revoluţionari precum Lenin, Buharin, sau
Troţki, nu erau dominaţi de dorinţa transformării în bine a lumii, ci mai degrabă de
resentimente şi frustrări politice. În ciuda similitudinilor, experienţa comunistă
românească nu este decât o formă fără conţinut, o imitaţie lipsită de substanţă,
deseori diformă, fără corespondent în experienţa cotidiană. Bellu Zilber, unul
dintre mulţii comunişti victimizaţi de propriul partid, scria: „pe acest pământ aproape
nimic nu se ia în serios. Tragedia este literatură străină. N-am auzit să fi existat cu
adevărat o altă revoltă decât cea a ţăranilor din 1907. Orice idee se seamănă rodeşte
comedia.”9 Acelaşi autor plasa comunismul românesc sub semnul lui Stalin şi al
lui… Caragiale. Cei cu adevărat convinşi de ideologia marxist-leninistă au sfârşit în
cel mai bun caz în închisoare iar unii, precum Lucreţiu Pătrăşcanu, au plătit cu
viaţa naivitatea lor.

În cazul comunismului românesc, diferenţa dintre convingere şi slugărnicie este
foarte mică, deseori prost disimulată. Propaganda comunistă din România, în anii
consolidării puterii, preia formele şi instrumentele propagandei bolşevice, dar nu
şi nuanţa sa de rafinament intelectual, originalitatea (poate criminală) a
teoreticienilor bolşevismului. Este adevărat că majoritatea comuniştilor români nu
s-au format nici în exilul elveţian, nici lecturând filosofii secolului al XIX-lea, nici
polemizând cu gânditori socialişti, ci s-au format în canonul rigid al şcolii
staliniste, şcoală lipsită de reflexivitate, lipsită de introspecţie. Virulenţa
propagandei comuniste din România nu este cea bolşevică a „comunismului de
război”, ci este virulenţa proceselor publice de la Moscova. Organizarea aparatului
de propagandă imită fidel modelul Partidului Comunist (bolşevic) al Uniunii
Sovietice, la fel ca şi temele şi mijloacele, dar o trăsătură aparte a propagandei
comuniste româneşti – specifică de altfel tuturor „democraţiilor populare” din
Europa răsăriteană – este slugărnicia lipsită de reţinere faţă de Moscova. Limba
română cu greu putea găsi suficiente epitete şi metafore pentru a face faţă nevoilor
partidului în a descrie în mod superlativ Uniunea Sovietică şi tot ceea ce însemna
aceasta.

8 Vladimir Tismăneanu, Fantoma lui Gheorghiu-Dej, Editura Humanitas, Bucureşti, 2008, p. 101-103
9 Andrei Şerbulescu, Monarhia de drept dialectic, Editura Humanitas, Bucureşti, 1991, p. 32
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Represiunea atroce venea să completeze asaltul propagandistic foarte curând;
mai mult, acesta este susţinut de o completă reorganizare instituţional
administrativă, inspirată de modelul sovietic, şi care punea întregul învăţământ şi
activitatea culturală de orice fel în slujba intereselor ideologice ale partidului10. A
fost creat învăţământul de partid, cu sarcina de a produce activiştii şi ideologii care
lipseau partidului, în limitele aceleiaşi oarbe slugărnicii faţă de Moscova, în ceea ce
pare mai degrabă relaţia absurdă dintre un senior şi vasalii săi. Puritatea ideologică
se rezumă la a fi loial patronilor moscoviţi, iar propaganda îmbracă orice forme cer
aceştia, cum a fost cazul cu schisma titoistă11. Un exemplu la fel de bun a fost
implicarea partidului în campania anti-cosmopolită; în 1949, Leonte Răutu, şeful
Secţiei de Agitaţie şi Propagandă, trasa obiectivul partidului în acest domeniu:
„problema fundamentală a activităţii partidului nostru în domeniul ştiinţei este problema
luptei pentru spiritul de partid în ştiinţă. Numai în măsura în care suntem fideli spiritului
de partid, activitatea noastră ştiinţifică poate contribui atât la o justă explicare a lumii, cât
şi la schimbarea ei.”12

Acelaşi vis al transformării lumii, trăit de Marx şi promovat de Lenin, însă cu
totul alte raţiuni. Trăirea şi credinţa nu-şi găseau locul în universul politic şi
personal al comuniştilor români; acestea puteau constitui chiar abateri grave, la
limitele devierii. În lumea machiavelică în care tinerii promovaţi de Ana Pauker se
întorc împotriva acesteia şi o denunţă în faţa întregului partid, condamnând-o la o
moarte de care miraculos a scăpat, credinţele nu-şi găsesc locul. În fond, martor
putea fi chiar „Luximin”, tânărul Marcel Pauker, victimă la rândul său a „erorilor”
judiciare ale partidului. În acest fel, propaganda comunistă din România îşi pierde
puţina nuanţă de convingere, care în Rusia sovietică o mai ancora încă într-o
variantă denaturată a realităţii; în România, propaganda este doar un joc isteric cu
minţile umane, care nu poate atinge altceva decât umbrele absurdului. Istoricul
Eugen Denize întreprinde, în paginile acestei cărţi, cu o luciditate şi minuţiozitate
deosebite, necropsia acestei lugubre fantome care a bântuit paginile ziarelor,
ecranul televizorului, undele de radio şi, în final, minţile şi visele românilor, timp
de câteva decenii – propaganda.

dr. Cezar Stanciu

10 Nicoleta Ionescu-Gură, Stalinizarea României. Republica Populară Română 1948-1950: transformări
instituţionale, Editura All, Bucureşti, 2005, p. 281-352
11 Florin Constantiniu, Adrian Pop, Schisma roşie. România şi declanşarea conflictului sovieto-iugoslav (1948-
1950), Editura Compania, Bucureşti, 2007, p. 116-122
12 Vladimir Tismăneanu, Cristian Vasile, Perfectul acrobat. Leonte Răutu, măştile răului, Editura
Humanitas, Bucureşti, 2008, p. 216


