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Rezumat
n Lucrarea de faţă îşi propune analiza cenzurii presei din primii ani ai sistemului ceauşist. Prin descrierea
DGPT-ului, (Direcţia Generală de Presă şi Tipărituri), sunt prezentate cele mai importante tehnici de control, precum şi fragilitatea sistemică, caracteristică acestei instanţe, care a predominat anii 1960 şi 1970.
Aspectele etnice, minoritare ale cenzurii sunt de asemenea importante pentru lucrarea de faţă: prin compararea controlului a două cotidiene locale orădene, vor fi relevate eventualele asemănări şi diferenţe
între cenzura presei minoritare şi a celei majoritare.

Abstract
n Controlling daily newspapers in the first years of Ceaușescu’s rule is a subject for this paper. Through
describing the GDPP (The General Directorate for Press and Printing, DGPT), institution of censorship
in the 1960ies and 1970ies, important techniques of control and its systemic fragility are revealed.
Ethnicizing censorship, presenting its minority aspects is the second aim in this study: comparing a
control of the two (Romanian and Hungarian) daily newspapers in Oradea, similarities and differences
in majority and minority censoring are to be highlighted.
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CONTROLUL PRESEI LOCALE
ORĂDENE ÎN PRIMII ANI
AI SISTEMULUI CEAUŞIST
Descriere generală şi aspecte minoritare

1

n Deşi elitele culturale şi consumatorii de cultură din România lui Ceauşescu au o cunoaştere comună
despre existenţa cenzurii, istoria ei a rămas încă incompletă până în zilele noastre. Astfel, lucrarea de
faţă, care doreşte să contribuie la acest proiect, analizează câteva aspecte ale Direcţiei Generale pentru
Presă şi Tipărituri, cea mai longevivă instanţă de control a culturii şi a sferei publice a socialismului de
stat românesc2. Subiectul propriu-zis, analiza controlului cotidienelor, aşa cum se manifestă el în materialele de arhivă şi interviuri, are trei scopuri: revelarea mecanismelor de control, modul în care a fost
efectuată cenzura presei, plasarea acestor tehnici şi strategii într-o lume mai complexă a puterii comuniste respectiv identificare asemănărilor şi diferenţelor între controlul presei majoritare şi minoritare
(maghiare) din Oradea.
Primele două scopuri (descrierea mecanismelor şi plasarea cenzurii într-o matrice a instituţiilor) sunt
strâns legate în următoarele capitole. Deşi trecerea în revistă a tuturor aspectelor, care contribuie la
complexitatea controlului din România lui Ceauşescu este incompletă, ea contribuie substanţial la creionarea naturii instanţei de control. Rolul partidului în procesele de cenzură relevă destul de clar caracterul subordonat al Direcţiei Generale pentru Presă şi Tipărituri (Kiss, manuscris), aceasta din urmă fiind
responsabilă doar pentru efectuarea controlului dar nu şi pentru inventarea ideologiilor constrângătoare şi a sancţiunilor rafinate; DGPT a fost o maşinărie puternică, dar mecanică în acelaşi timp. Astfel, scopul analizei noastre nu poate fi o descriere rafinată a modului în care un sistem comunist a controlat cetăţenii, ci doar o prezentare a unei piese ce i-a aparţinut, DGPT. Al doilea pilon al cercetării, etnicizarea
cenzurii, porneşte de la ideea victimizării minoritare maghiare, elita căreia, sau cel puţin o parte a ei, era
convinsă de existenţa unei represiuni totale din partea sistemului comunist din România. Deşi astfel de
abordări au un nucleu puternic de adevăr, care vede – pe bună dreptate – politica minoritară ceauşistă
ca una asimilaţionistă, scopul lucrării de faţă este nuanţarea acestui fenomen.

1

2

Această lucrare a fost realizată cu sprijinul unei burse NECSOC oferită de Colegiul Noua Europă în parteneriat cu
Universitatea din București în cadrul proiectului DOCSOC - Excelenţă, inovaţie şi interdisciplinaritate în studiile
doctorale şi postdoctorale în sociologie, contract POSDRU/21/1.5/G/27059, proiect cofinanţat din Fondul Social
European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Am fost bursieră
NECSOC (Colegiul Noua Europă şi Universitatea din Bucureşti) în martie-iulie 2011.
DGPT, adică Direcţia Generală de Presă şi Tipărituri, cea mai importantă instanţă ideologică de control din perioada
comunistă, era subordonată Ministerului Artelor şi Informaţiilor, apoi, din 1949 până în 1977, direct Consiliului de
Miniştri. Cele mai importante preocupări ale instituţiei au fost stipulate încă în 1949, acestea fiind completate în
anii 1950, prin Ordonanța 267 din 1954, aceasta fiind o referinţă pentru deceniile următoare în privinţa funcţionării
controlului producţiei culturale şi a sferei publice (Kiss, manuscris). În 1977, Direcţia a fost desfiinţată, rolul ei fiind
preluat de Comitetul de Cultură şi a Educației Socialiste.
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Repere pentru o analiză a cenzurii
n În pofida creşterii interesului asupra cercetării controlului culturii şi a vieţii publice din România lui
Ceauşescu, literatura de specialitate publicată în ţară3 – cu excepţia unui singur text, încă nepublicat
(Kiss, manuscris) – este departe de a folosi un cadru teoretic solid şi bine construit cu aspecte bine definite ale analizei (Petcu 1999, Petcu ed. 2005, Győrffy 2009, Marino 2000 etc.) iar în anumite cazuri, colectarea materialului arhivat pare a fi puţin sistematică; Ion Zainea, de exemplu, în studiul său despre DGPT
Oradea selectează anumite intervenţii ale cenzorilor fără a releva metodele de eşantionare folosite sau
criteriile selecţiei (Zainea in Petcu ed. 2005). Trebuie menţionat, pe de altă parte, că investigaţiile despre
controlul sferei publice pot fi îngreunate de lipsa cercetărilor de bază, care ar oferi o descriere meticuloasă a tuturor evenimentelor importante din istoria cenzurii şi în mod special de prezervarea haotică a
documentelor despre cenzură, în special a acelora din anii 1980.
Totuşi, pot fi depistate anumite direcţii de orientare în materialele publicate pe această temă în
România. Astfel, prima categorie este cea a memoriilor, a jurnalelor, a interviurilor, a manifestărilor personale ale membrilor elitei minoritare şi majoritare din România (Domokos 2004, Gáll 1995, Gáll 2003,
Vianu 1998); în pofida lipsei cadrului teoretic, aceste narative sunt extrem de preţioase în înţelegerea
tehnicilor de eludare ale cenzurii, adică în reproducerea duplicităţii (Kligman 1998) – a poziţiei simultane în şi din afara sistemului politic.
Volumele de colecţionare a documentelor ar intra în categoria a doua a cercetărilor; aceste publicaţii
fiind colecţionări ale rapoartelor, minutelor, intervenţiilor instanţelor de control fără a adăuga o analiză
teoretică la aceste arhivări şi colecţii (de exemplu Maliţa ed. 2006).
A treia mare categorie ar fi aceea a descrierii cadrului general (naţional) al cenzurii, fără a accentua
latura minoritară a acestuia (Petcu 1999, Marino 2000, Kiss manuscris). Al patrulea grup este reprezentat
de studiile şi cărţile, care – într-o oarecare măsură – se axează asupra fenomenului de etnicizare a cenzurii (în mod implicit vezi Győrffy 2009, în mod explicit Lázok in Olti-Gidó ed. 2009 sau Cseke in Petcu
ed. 2005).
Perspectiva mea asupra cenzurii se bazează pe două elemente: natura sistemului de control şi aspectele sale minoritare; astfel, materialele de arhive şi interviurile mele realizate în 2009 şi 20104 (pentru descrierea anilor 1960 ) se înscriu în seria cercetărilor preocupate de latura etnică-minoritară a mecanismelor de control. Pentru a revela specificul abordării mele, iată o scurtă trecere în revistă a studiilor similare.
În analiza lui Győrffy Gábor (Győrffy, 2009), materialul empiric este alcătuit în exclusivitate din exemplele instituţiilor minoritare, fără a specifica modul în care mecanismele descrise ale cenzurii se raportează
la cadrul general, naţional al controlului: oare materialul empiric minoritar se referă doar la aspectele minoritare ale cenzurii sau el reflectă în acelaşi timp şi caracteristicile cenzurii culturii româneşti? O lipsă de
transparenţă oarecum similară apare în studiul semnat de Cseke Péter (vezi Cseke in Petcu ed. 2005), în
care autorul ne vorbeşte despre situaţia specifică a câmpului cultural minoritar, presupunând existenţa
unor forme de control specific minoritare cu toate că acest specific nu este creionat printr-o comparaţie
cu formele de control românesc şi câmpul cultural majoritar. În studiul său, Klára Lázok (Lázok in OltiGidó ed. 2009) realizează o comparaţie dintre controlul cărţilor maghiare şi române pentru a afla dacă
există o oarecare specificitate a temelor minoritare cenzurate, însă această comparaţie dintre controlul
sferei publice minoritare şi majoritare nu se bazează pe o analiză sistematică a producţiei culturale: astfel nu sunt colectate toate intervenţiile posibile făcute în manuscrisele maghiare şi româneşti, lipseşte
clasificarea acestora şi comparaţia celor două baze de date.
Totuşi, studiul de faţă are un punct de plecare asemănător studiului Klárei Lázok. Ea preia ideea de
comparare a controlului sferei culturale minoritare cu cea majoritară, pentru a accentua cadrul instituţional şi politic comun pentru cele două în anii 1960, respectiv pentru a nu trata într-un mod prestabilit
condiţia majoritară şi cea minoritară. Pe de altă parte, lucrarea de faţă doreşte o colectare şi interpretare
sistemică a intervenţiilor şi a mecanismelor puterii: comparaţia dintre controlul minoritar şi majoritar al

3 Din literatura anglo-saxoană a cenzurii, mi-a fost de folos un working paper al lui Jane Leftwitch – Curry.
4	În realizarea studiului de faţă am folosit două interviuri proprii: unul cu o ziaristă, B., care din anii 1950 până în prezent
a lucrat la cotidianul maghiar din Oradea, celălalt cu Z., fost redactor la cotidianul maghiar central în anii 1960, 1970,
1980. Numărul redus al intervievaţilor se explică prin emigrarea celorlalţi ziarişti maghiari şi dezorientarea jurnaliştilor
actuali români în a-mi sugera foşti colegi din cotidianul Crişana.
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presei, de exemplu, se va realiza prin confruntarea tuturor intervenţiilor făcute de DGPT pe acelaşi tip de
materiale (cotidiene locale) în decursul unei perioade bine conturate.
Alegerea temei de faţă (intervenţiile DGPT Oradea asupra cotidienelor locale, de exemplu, în cazul
Oradiei Crişana şi Fáklya) se explică prin mai multe motive. Dările de seamă şi rapoartele DGPT din anii
1960-1970 reprezintă un corpus bogat şi complet din fondurile Arhivei Judeţene Bihor, ele reflectând
perioada cea mai bine documentată a istoriei cenzurii locale orădene. Dincolo de acest motiv pragmatic, alegerea perioadei şi a conţinutului au avut motive aparte: deceniile sus-menţionate reprezintă anii
de „glorie” ai Direcţiei: faţă de anii 1950, caracterizaţi prin conturarea cadrului instituţional al DGPT, deceniile 1960-1970 – conform documentelor şi rezultatelor manuscrisului lui Ágnes Kiss – reprezintă perioada în care instituţia a dispus de o structură amplă (centrul din Bucureşti şi filialele locale) şi relativ
stabilă, respectiv o activitate din ce în ce mai laborioasă. Pe de altă parte, faţă de anii dintre 1977-1989,
această perioadă pare a fi cea mai bine documentată; după desfiinţarea DGPT, instanţele cenzurii au fost
încorporate instituţiilor culturale, iar documentele formale despre mecanismul controlului sunt greu de
găsit şi accesat. Presa locală ca subiect al analizei are şi ea motivele sale: dincolo de cenzura exercitată
asupra revistei literare Familia, cele două cotidiene reprezentau activitatea cea mai importantă a filialei locale DGPT. Cu toate că urmărirea conţinuturilor interzise în revista culturală reprezenta o problemă mult mai amplă pentru cenzori (despre dezbaterile asupra revistei vezi de exemplu AN-DJBH, fond
DGPT, dosar 3/1968) decât controlul cotidienelor locale, în afara unor trimiteri, menite de a sublinia câteva aspecte generale ale cenzurii, am renunţat la analiza Familiei în lipsa existenţei unui omolog minoritar local.
Înainte de abordarea temei propriu-zise, câteva cuvinte despre „terenul” cercetării. Colectivul din
Oradea a fost alcătuit din patru membri, Teodor Copil, şeful colectivului, Emilia Bölönyi, Andrei Opriş şi
Vasile Nagyari, plecat în 1970 şi înlocuit de Ioan Lenghel. Colectivul este responsabil pentru controlul
următoarelor publicaţii şi materiale: revista culturală Familia, cotidienele locale, Crişana şi Fáklya, organele oficiale ale comitetului judeţean de partid din 1968, producţia editorială locală (broşuri editate la
Casa Creaţiei Populare, la Consiliul Agricol, controlul muzeului local, emisiunii de radio, materiale de import-export. Conform Ordinului 113/1966, controlul revistelor literare, astfel, controlul revistei Familia
este efectuat de colectivele locale, care lucrau individual la aceste materiale. Însă, această activitate era
una dificilă pentru cenzorii din Oradea, conform unor serie de documente:
„Tovarăşul Opriş Andrei trebuie să depună un efort mai susţinut pentru pregătirea sa
privind problemele de lectură, spre a putea fi de ajutor mai mare rezolvării revistei
Familia. I se cere în acelaş timp să ridice la discuţii cu resp. şi împuterniciţii şi anumiţi
împuterniciţi anumite neclarităţi, pe care le ridică poezia contemporană, unele probleme ţinând de creaţia literară.” (ANR-DJ BH, fond DGPT, dosar 3/1967, p. 8)
Sau
„Revista Familia, care e studiată şi la Comitetul regional, are totuşi nişte scăpări.”
(ibidem, p. 13)
Sau
„Este unanim recunoscut că domeniul cel mai vast, mai greu şi mai dificil, aş spune,
prin problematica pe care o ridică, şi prin greutăţile de ordin organizatoric, este revista
Familia.” (ANR-DJ BH, fond DGPT, dosar 12/1968, p. 8).
Conform celor menţionate mai sus, capitolele următoare vor prezenta câteva aspecte referitoare la
problema controlului revistei culturale.
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Contextul general al cenzurii
1. „Munca ideologică”
Înainte de a înţelege demersul controlului culturii şi cel exercitat asupra sferei publice, ar fi importantă plasarea acestuia în contextul mai larg, socio-politic al României lui Ceauşescu. Conform unor documente de bază (materialele congreselor din perioada 1965-1977), în pofida „deschiderii către Occident”
şi existenţei unei bunăstări economice relative, controlul simbolic-ideologic avea un sistem bine codificat încă din primii ani ai sistemului ceauşist.
În întreaga perioadă analizată, „munca ideologică”, cu alte cuvinte, procesul de „socializare ideologică” era strâns legat de propagarea viziunii „ortodoxe” a liniei partidului, care are loc în mai multe
site-uri socio-politice: instituţiile de învăţământ ideologic, presa şi radioteleviziunea, arta şi literatura
(Congresul al IX-lea, 1965). Prima locaţie a propagandei şi a controlului o reprezentau şcolile, respectiv
seminarile de partid pentru adulţi. În perioada examinată, munca ideologică, organizată cu participarea
a peste 40.000 de lectori şi propagandişti, „atrage” 240.000 de intelectuali; UTM, organizaţia de tineret a
partidului se ocupa de învăţământul politic al membrilor săi, şcolile şi universităţile aveau în programă
discipline ca economia politică, materialismul dialectic, socialism ştiinţific, construcţie economică (ibidem). Presa scrisă şi radioteleviziunea, alte domenii ale propagandei şi controlului, sunt – conform documentelor de bază – instrumente subordonate liniei ideologice oficiale:
„Pe viitor cea mai de seamă îndatorire a presei, preocuparea ei centrală trebuie să fie
reflectarea politicii interne şi externe a partidului, a muncii eroice a poporului nostru
pentru construirea noii orînduiri. […] Presa trebuie să practice sistematic în paginile
ei largi schimburi de opinii în problemele activităţii de partid, de construcţie de stat,
economice, cultural-educative, ca şi alte probleme de interes obştesc.” (Congresul al
IX-lea al PCR, 1965:93)
„Radioul şi televiziunea au importante sarcini în răspîndirea politicii partidului în mase,
în educarea acestora în spiritul patriotismului şi al internaţionalismului socialist, în promovarea valorilor culturii noastre naţionale şi a culturii universale. Radioteleviziunea
trebuie să realizeze o continuă îmbogăţire calitativă a emisiunilor, o mai mare varietate a temelor care să îmbrăţişeze toate aspectele vieţii sociale precum şi a mijloacelor
de prezentare. Ea trebuie să manifeste o exigenţă sporită în alcătuirea programelor
[acestea] adîncindu-şi contribuţia la lărgirea orizontului politic şi cultural al maselor.”
(ibidem: 94)
Al treilea teritoriu al muncii ideologice îl constituia arta şi literatura, care – asemănător mass-mediei
– trebuiau să fie subordonate propagandei partidului.
„Scriitorii şi artiştii plastici, compozitorii, arhitecţii, oamenii de teatru şi cinematografie,
criticii vîrstnici şi tineri, fără deosebiri de naţionalitate sunt participanţi activ alături de
întregul popor la operele de construcţie a societăţii socialiste. […] Creatorii de artă ai
societăţii socialiste trebuie să se identifice cu aspiraţiile celor ce muncesc, să slujească
ţelul măreţ al făuririi unei vieţi tot mai fericite pentru întregul popor.” (ibidem: 95)

2. Complexitatea mecanismelor de control
Privind dintr-o perspectivă mai largă, controlul cotidienelor (asemănător întregului sistem al cenzurii) devine o activitate complexă, nuanţată iar în continuare vom menţiona câteva aspecte din acest
„complex”. Fragmentul de mai jos relevă cele spuse anterior despre mecanismele ample ale cenzurii: înainte de filtrul oficial, toate materialele date publicării au trecut prin mai multe „mâini”. Conform
acestui mecanism, instituţia cenzurii nu era altceva, decât un element din această matrice a puterii de
control.

8

Plainer Zsuzsa • Controlul presei locale orădene în primii ani ai sistemului ceauşist

„Cenzura, de fapt, era ultima verigă din acest lanţ. Prima dată era redactorul rubricii,
care se mai sfătuia cu redactorul-şef, dacă e posibilă publicarea materialului sau nu,
apoi era capul limpede, care corecta şpaltul, apoi venea cenzorul. De regulă nu am
răspuns noi, dacă s-a ivit orice problemă, răspundea redactorul-şef. Iată un exemplu,
suplimentul de literatură era redactat de el, de redactorul-şef, care ştia ce merge şi ce
nu.” (Z. fost ziarist la cotidianul central maghiar)
Ţinând cont de această complexitate, putem înţelege mecanismele mai ample ale cenzurii: în afară
de DGPT exista şi o altă instanţă, de fapt mult mai complexă, responsabilă de control, şi anume partidul, cu organizaţiile sale centrale şi locale. Astfel, în urmărirea liniei ideologice oficiale, DGPT nu avea
decât un rol secundar, de verificare, de depistare, în timp ce ideologia „corectă”, precum şi „orientarea”
ideologică a membrilor sferei culturale şi publice, era realizată de activiştii de partid, care acţionau ca
un fel de „pre-cenzură” în acest univers al puterii. Astfel, putem spune că selectarea temelor pentru
apariţia în sfera publică era realizată de organele de partid, deşi controlul propriu-zis al textului era
efectuat de DGPT:
„Când era ceva campanie, de semănat, seceriş sau altceva, trebuia să ne ducem la judeţ,
adică nu noi, doar redactorii-şefi, noi nu am fost invitaţi.” (B., fostă ziaristă orădeană)
„Era activistul de partid, Koppándi, care din anii 1970 până la sfârşit a fost responsabil
pentru presa maghiară. El a venit la şedinţe, a spus ce a avut de spus, adică ce trebuie
făcut, dar de multe ori a dat telefon la redactorul-şef să-i atragă atenţia asupra anumitor teme. Dar, dacă îmi aduc bine aminte, redactorii-şefi mergeau şi ei personal la
Ceauşescu, aveau şedinţe cu el din două în două săptămâni, despre temele actuale.”
(Z., fost ziarist la cotidianul maghiar central).
Mai mult, decât atât, restricţiile privind conţinutul ziarelor, accesul la informaţiile oficiale sau interdicţiile aplicate ziariştilor nu rezultau doar din impunerea liniei ideologice oficiale sau intervenţiile efectuate pe şpalturile din tipografie, ci (implicit) şi din relaţiile personale între ziarişti şi membri de partid.
Fragmentele de mai jos relatează două „întâlniri” cu ziariştii şi birocraţia de partid.
„Am avut şedinţă în fiecare zi, L.L. era redactorul-şef, nu se pricepea la nimic, el fiind
numit de partid, dar era un om cu bun simţ şi a delegat munca altora: secretarului
redacţiei şi altor locţiitori; el s-a dus acasă. În fiecare zi era o temă, primită de la organizaţia judeţeană de partid, o temă, despre care trebuia scris editorialul. Organele de
partid preferau să anunţe redacţia Crişana despre tema editorialului, au cam uitat de
noi [despre redacţia maghiară]. Apoi, când I.F. a devenit redactor-şef am aflat mai uşor
despre tema zilei, deoarece fratele său a lucrat la Comitetul de Presă al Partidului la Bucureşti. El l-a sunat pe fratele său acolo, să afle despre ce s-a discutat în ziua respectivă
şi aşa aflam şi noi tematica editorialului.” (B., ziaristă la cotidianul maghiar)
„Era ziua cadrelor didactice la teatru5, unde a participat şi tovarăşul de partid, care şi-a
început discursul de la Adam şi Eva, după care, cu greu, a ajuns în sfârşit la cadrele didactice. Eu nu ştiam, nu mi s-a zis că trebuie notat în întregime discursul lui, aşa că am
notat doar ce spunea el despre cadrele didactice. A doua zi m-a chemat la el şi a urlat
la mine: unde e cuvântarea mea? Şi bătea cu palma în masă şi urla încontinuu: unde e
cuvântarea mea? Păi, i-am arătat, e acolo, că avea o copie a numărului de ziar, şi presupun că cineva i-a tradus articolul cu pricina, şi i-am arătat paragraful corespunzător,
unde au apărut cele spuse de el, dar – i-am spus - nu ştiam că trebuie citat mai mult din
ea, aşa, cred, cum erau citate şi cuvântările lui Ceauşescu, cu aliniate noi, cu subtitlu.
Redactorul adjunct a venit cu mine, şi ne era teamă că va fi scandal mare, dar nu a fost
chiar aşa de mare. Bine, am fost sancţionată, mi s-au oprit banii pentru articol şi mi s-a

5

Articolul despre un astfel de eveniment apare şi în anexe.
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redus categoria de salarizare cu două grade pentru două săptămâni, şi atunci m-am
decis, dacă mai apare vreodată o cuvântare, eu o voi nota în întregime. După acest
episod a venit secretarul şef (de partid) la fabrica de confecţii. Atunci m-am decis, eu
nu-mi bat capul şi voi cere discursul direct de la el; nu făceam nici notiţe. Ei bine, după
ce s-a terminat cuvântarea, m-am dus la el şi l-am rugat să-mi dea discursul, însă el m-a
întrebat, pentru ce îmi trebuie, nu mi-am făcut notiţe? Păi, ziceam, să zic şi eu ceva,
notiţele nu sunt la fel de bune ca originalul. Atunci s-a întors, că era în drum spre sala
în care se făcea marele ospăţ, s-a întors şi mi-a zis: nouă nu ne prea plac ziariştii. Atunci
m-am speriat tare, ce mă fac, dacă nu-mi dă cuvântarea? Dar, la sfârşit mi-a dat-o totuşi,
văzând insistenţa mea. Înainte să ajungă în sala, unde era masa pusă (unde nu am fost
invitată, dar nici nu aş fi vrut să particip), mi-a zis, bine, să vin a doua zi la secretariatul
tehnic al partidului pentru cuvântare şi s-o cer de la angajaţii care lucrează acolo. M-am
dus şi am cerut discursul, după care l-am pus pe masa redactorului, spunând: aici aveţi
întregul discurs, vă rog să-l traduceţi şi să publicaţi din el cât credeţi că e bine, eu nu
mai vreau să păţesc cu am păţit data trecută.” (B., ziaristă maghiară din Oradea)
A doua trăsătură importantă a cenzurii constă în caracterul său opac: conform interviurilor realizate,
acest mecanism era vizibil pentru responsabilul de număr sau redactori, el fiind ascuns celorlalţi, care pe
moment nu deţineau poziţii importante în editarea unui număr de ziar:
„Cenzorii din Bucureşti aveau un birou separat în Casa Scânteii, acolo, le-a adus curierul şpalturile parcurse deja de redactorul de serviciu. Dacă era o chestie mai specială,
au anunţat redactorul-şef sau alţi redactori. Bine, aşteptările nu erau spuse înainte:
atunci, când s-a interzis schimbarea denumirilor în maghiară, nu am aflat, decât a
doua zi dimineaţa, că pe prima pagină era o hartă cu numele oraşelor. Şi noi atunci
am văzut, a doua zi, că toate numele sunt în română. Atunci s-a întâmplat, înainte cu
o zi că a venit responsabilul de la CC şi a schimbat aproape tot ziarul deja gata făcut şi
corectat.” (Z., fost ziarist la cotidianul central maghiar)
Afinitatea sistemului pentru mecanisme mai rafinate asigură de fapt continuitatea controlului şi
după desfiinţarea Direcţiei Generale pentru Presă şi Tipărituri. Fragmentul de mai jos ne arată supravieţuirea acelor tehnici fine, invizibile, prin care s-a continuat menţinerea controlului sferei publice după
1977:
„Cenzura nu a dispărut după 1977, structura s-a schimbat doar: cenzorii anilor 19601970 au fost transferaţi la ziare. Bine, nu toţi, unii au început o viaţă nouă, alţii au rămas.
Cenzorul la noi, de exemplu, era un băiat din Oradea, care, după 1977 a fost repartizat
ca redactor la noi, cu el am fost în acelaşi birou, ne-am înţeles bine. Faptul că a început
să lucreze acolo, era un bine pentru redactorul-şef, care, astfel, şi-a făcut rost de un om
din interior. Dar prima dată, R. a fost şi el „încercat”, redactorul-şef i-a zis aşa: vedeţi,
rolul dvs. nu se va modifica, dvs. veţi veni ca înainte, dar mai târziu, decât ceilalţi, şi vă
uitaţi peste materialele scrise, şi îmi spuneţi problemele mai importante înainte de şedinţa de la ora 1. Şi aşa a fost, R. s-a dus la Szilágyi, şi i-a raportat ce a găsit. Bine, Szilágyi
nu ne-a spus aşa direct, la şedinţă, dar la un moment dat a întrebat despre cifre, despre
teme din industrie şi agricultură, de ce aceste teme, de ce tocmai astfel de cifre, a sugerat că ar trebui mai concret. După trei luni, R. a devenit redactor adevărat, a lucrat şi
el ca responsabil politic, adică un fel de redactor pentru o săptămână.” (Z., fost ziarist la
cotidianul central maghiar)

10

Plainer Zsuzsa • Controlul presei locale orădene în primii ani ai sistemului ceauşist

 resa locală în anii 1960:
P
rolul său ideologic şi temele cele mai importante
n Într-unul din rapoartele semestriale asupra activităţii colectivului local din Oradea există o descriere despre cele două cotidiene locale orădene, cu referiri la temele cele mai importante ale anilor 1960:
„Domeniul principal de care se ocupă cu precădere cele două ziare este cel economic şi
în primul rînd sarcinile actuale în industrie şi agricultură. Datorită faptului că în regiune
avem un număr însemnat de întreprinderi de interes republican, ziarele dezbat diverse
aspecte legate de buna desfăşurare a producţiei şi a muncii etc. Pe tema organizării
ştiinţifice a producţiei au apărut numeroase articole care vizau diferite întreprinderi
din diferite regiuni industriale: grea, uşoară, precum şi din industria locală.” (ANR-DJ
BH, fond DGPT, dosar 3/1967, p. 30).
Astfel, cele două ziare se caracterizează prin preocuparea lor faţă de următoarele teme:
– planificarea operativă (a producţiei),
– folosirea eficientă a capacităţilor de producţie,
– extinderea metodelor moderne de muncă,
– aplicarea cercetărilor ştiinţifice de organizare a producţiei,
– formarea colectivelor de muncă,
– importanţa economisirii materialelor,
–	
hotărârea CC al PCR cu privire la reglementarea timpului de muncă: folosirea cât mai eficientă a
muncii,
–	
investiţii: desfăşurarea lucrărilor pe diferite şantiere, realizările şi deficienţele ivite, scoţând în evidenţă cauzele unor rămâneri în urmă,
–	
industria locală: planificarea producţiei, creşterea productivităţii muncii, reducerea preţului de cost,
– materii mobilizatoare pentru accelerarea lucrărilor agricole,
–	
în urma sarcinilor trasate de partid lucrătorilor din comerţ, redacţiile s-au preocupat de activitatea mai multor unităţi comerciale, scoţând în evidenţă unele aspecte negative în aprovizionarea
şi deservirea populaţiei (ANR-DJ BH, fond DGPT, dosar 3/1967, p. 30-32).
Enumerarea de mai sus ne arată că – teoretic – rolul mass-mediei este – în conformitate cu documentele de la congres – oglindirea realizărilor importante ale industriei şi agriculturii, precum şi a liniei
oficiale ideologice, impusă de partid. Însă, o analiză mai atentă a conţinuturilor din ziar, ne relevă existenţa unei duplicităţi, în ceea ce priveşte tematica acestor publicaţii: în Anexa 1 am realizat o descriere a
articolelor din cele două cotidiene orădene în anul 1969. Pentru a ajunge la concluzii mai bine întemeiate, baza mea de date este rezultatul unei selecţii dintr-un număr mai mare de ziare citite (începând cu
anul 1966 şi încheind parcurgerea numerelor cu ediţiile din 1974) iar în construirea ei am urmărit două
condiţii: pe lângă compararea cotidienelor, am încercat descrierea articolelor păstrând structura originală, repartizarea materialelor pe pagini. Totodată am încercat descrierea tuturor articolelor (române
şi maghiare) care au apărut în decursul unei săptămâni întregi. Păstrarea acestei structuri a cotidienelor se baza pe principiile generale de editare a acestora: plasarea pe pagini relevă importanţa unui articol, iar unitatea de săptămână ne ajută la identificarea tuturor rubricilor importante dintr-un cotidian.
Importanţa unei astfel de enumerări, a tematicilor mai frecvente din cotidiene, are o justificare specifică
pentru demersul analizei noastre. Din fragmentele de mai sus devine clar că în a doua jumătate a anilor
1960, înseşi linia ideologică oficială a lăsat o nişă pentru exprimarea (relativ) liberă a anumitelor neajunsuri şi supărări. Pe lângă această nişă, ziariştii acestei perioade foloseau câteva tehnici pentru a „îmblânzi” implementarea ideologiei oficiale. Această nişă (asigurată) dintre temele permise, şi libertatea relativă, respectiv strategiile de familiarizare a discursului s-a realizat prin următoarele mijloace:
– tratarea (relativ) deschisă a temelor descrise în documentele de partid: repartizarea cadrelor didactice, munca de pedagog, etc. Într-o anchetă cu acei proaspeţi absolvenţi de facultate, care urmau să se angajeze în zone rurale, unul chiar afirmă: „Nu fug de la sat, dar dacă aş avea ocazia, aş
fugi.” (Anexa nr. 1, Fáklya, 3 iulie/1968 p. 2). De asemenea, într-un reportaj despre probleme tinerilor din Sântimreu, este prezentată neînţelegerea părinţilor din localitate, deoarece copiilor lor
le este interzisă participarea la balurile locale, la iniţierea secretarei locale de UTC. Din replicile
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revoltate ale părinţilor – prezentate în ziar – reiese că situaţia li se pare injustă, deoarece tinerilor
din Hodiş li se permite participarea la astfel de evenimente. În articolul sus-menţionat (pe lângă
prezentarea părerilor şi argumentelor diferite) se oferă şi o descriere a şcolii, unde are loc o întâlnire, se creionează şi nişte mini-portrete ale participanţilor etc. (Fáklya, 6. iulie/1968, p. 2). Într-o
altă anchetă a cotidianului maghiar, cadrele didactice sunt întrebate dacă – după părerea lor –
pedagogii ar servi ca model pentru generaţiile tinere; unii intervievaţi dau chiar un răspuns negativ la această întrebare (Fáklya, 3 iulie/1968, p. 2). În această categorie se înscriu şi temele de
interes social, care – în pofida tonalităţii moralizatoare, vorbeau, totuşi, despre problemele cotidiene ale „oamenilor de rând”. Un astfel de exemplu este cel întâlnit în cotidianul Crişana, care primeşte o scrisoare deschisă de la o cititoare, care are doi copii, aceştia fiind părăsiţi de tatăl lor. În
urma acestei scrisori, ziariştii se deplasează în localitatea Tulcea, pentru discuţii cu tatăl, care „nuşi recunoaşte vina”. În concluzie se specifică: „Fiind şi membru de partid, aşteptăm ca organizaţia
de partid din Tulcea să analizeze cazul şi să ne comunice părerea comuniştilor despre tatăl fugar.”
(Crişana, 9 ianuarie 1968, p. 3)
– o „valoare de adevăr”, o oarecare credibilitate a cotidienelor locale era oferită de faptul că acestea –
prin natura lor – se angajau în furnizarea informaţiilor de interes public. Aceste informaţii erau de
mai multe feluri, începând de la programele TV şi radio, evenimente culturale, ştiri sportive, sfaturi
juridice, până la prezentarea noilor produse de consum realizate de industria locală (vezi de exemplu prezentarea noii fabrici de la Marghita: cum arată, ce va produce, interviu cu angajaţii, Anexa 1)
– o temă importantă a cotidienelor în a doua jumătate a anilor 1960, era „dezvăluirea” lipsurilor şi
neajunsurilor care îngreunau deservirea populaţiei. Această temă, care se afla în concordanţă cu
linia ideologică oficială (vezi de exemplu, documentele de congresele PCR, 1965), atribuia o oarecare „credibilitate” ziarelor, reprezentând o temă de interes pentru cititori. Repartizarea necorespunzătoare a resurselor în industrie şi agricultură este o „variantă” a acestei teme, des întâlnită în cotidiene: „Notăm şi o doleanţă justificată a cooperatorilor. Secţia de drumuri naţionale să
treacă la destuparea canalelor de scurgere de sub şosea, căci altfel se vor aduna şi în şanţurile de
pe margine.” (Crişana, 3 aprilie/1970, p. 1 reportaj despre localitatea Urvind). Într-un articol despre o mai bună aprovizionare a unor magazine din zona rurală sunt descrise nu doar problemele
şi lipsurile de produse, dar şi preferinţele cumpărătorilor: cine intră în magazin, ce cumpără, cât
este de mulţumit, etc. (Fáklya, 6 iulie/1968, p. 3). Critica diferitelor servicii era şi ea un subiect des
întâlnit pe pagina ziarelor: într-o notă-însemnare se critică angajaţii întreprinderii de construcţii,
care, după construirea unui bloc din Marghita, spre marea bucurie a locatarilor, au scos izolaţia
de pe acoperiş. Este de văzut – afirmă autorul acestei însemnări – cine va despăgubi locatarii din
bloc? (Fáklya, 3 iulie/1968, p. 3). Calitatea inferioară a produselor şi a serviciilor nu este doar tema
articolelor propriu-zise, ea se regăseşte şi în scrisorile semnate de cititori şi publicate în rubricile
cotidienelor. Astfel, în relatarea intitulată „Satisfacţie morală“, cititorul evocă cum a fost servit întrun magazin orădean de carne şi mezeluri: „Măcelarul s-a arătat dispus să [mă servească], cu o singură condiţie, dacă pe lîngă carnea de porc îmi mai poate da şi un kilogram de carne de miel. La
sfîrşitul certei noastre l-a invocat chiar şi pe dumnezeu [...] la care poate reclama oricare cumpărător. [...]. Bine, nu era cazul să pomenească despre dumnezeu deoarece în Oradea alţii se ocupă
cu aprovizionările.” (Fáklya, 5 iulie/1968, p. 1). Există cazuri – presupun, nu foarte multe – în care,
conform ziarului, situaţia se schimbă datorită „intervenţiei” presei: în urma sesizării lipsei de legume proaspete în aprozarul din Episcopia Bihor în zilele de luni, conform celor relatate de presă,
vânzătorul şi-a dat demisia. (Fáklya, 5 iulie/1968, p. 2)
– în multe articole se făcea o prezentare, utilizând un ton descriptiv, familiar „realizărilor” locale:
Preşedintele, József Bráta din Ciocaia, „care îşi caută ocazie în fiecare zi pentru a vizita serele cu răsadurile de roşii”, se angajează în implementarea noilor metode agricole în producţie, în urma cărora,
la prima vedere, scade numărul răsadurilor. Văzând atitudinea suspicioasă a angajaţilor săi, cu care
aceştia privesc lipsa în producţie, preşedintele afirmă: „Nu vă temeţi, nu am pus sub semnul întrebării corectitudinea voastră. [...], apoi, împreună cu angajatul său, recalculează răsadurile, din care 90%
au fost exportate.” (Fáklya, 6. iulie/1968, p. 1). Cu toate că în cotidiene apar mereu articole despre
lucrările plenare ale UTC (vezi de exemplu Crişana, 3 aprilie/1970), din primul număr al anului 1969
al ziarului Crişana putem afla, cum şi-au petrecut membrii UTC revelionul: unde s-au adunat, ce au
consumat, cum s-au distrat. (Crişana, 1/1969); de asemenea, din numărul din 5 ianuarie al aceluiaşi
ziar, aflăm cum a fost salvat un copil din Beiuş prin operativitatea unităţii de salvare, care l-a adus în
timp scurt în spital, respectiv a medicilor, care au intervenit.
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Trebuie menţionat însă că privind realizarea portretelor şi evenimentelor cotidiene, această practică
avea „rezultate” discutabile: astfel de portrete pe de o parte descriau oamenii de rând, cu care orice cititor se putea identifica, dar, pe de altă parte, înlocuiau anumite teme, interdicţii, adevăruri:
„Apoi m-am transferat la resortul [rubrica] de cultură, eu fiind responsabilă pentru cultura de masă, ceea ce a atras după sine muncă de teren. M-am dus cu un coleg de-al
meu, care mergea să viziteze fabrica locală dintr-un sat sau orăşel, făcea interviu cu
inginerul şef despre producţie, şi avea articolul gata făcut. Eu nu, eu trebuia să culeg
totul. M-am dus, de multe ori cu autobuzul sau pe jos că şoferul care ne ducea era în
general nerăbdător. M-am dus deci cu autobuzul sau făceam trei-patru kilometri pe
jos, am ajuns într-o localitate, unde am vizitat oamenii de acolo: responsabilul pentru
cultură, învăţătorii şi cu ei am stat de vorbă. [...] Când eram responsabilă pentru cultura
de masă, trebuia să urmăresc spectacolele de la casele de cultură din judeţ. Am avut
Cântarea României şi am mai avut Nuntaşii din Bihor, la acestea două m-am dus. Acolo
nu era nicio poezie în maghiară, nimic, eventual un dans popular, dar nimic altceva şi
stăteam în casa aia de cultură, unde nu era nici încălzire. Dar am stat de vorbă cu învăţătorii, cu cadrele didactice, care mi-au povestit mult: erau trataţi ca zilierii naţiunii,
aşa cum îi numeşte un scriitor maghiar. Ei mi-au zis multe: că sunt delegaţi pentru a
lucra ca operatori în recensământ, că organizează serbările de poezii, ansamblul de
dans şi nu primesc niciun ban pentru astfel de activităţi. Situaţia cadrelor didactice, aşa
cum spuneau, era mai proastă decât cea a inginerilor sau medicilor locali, care primeau
locuinţe, butelii de aragaz, dar ele nu primeau nimic. Bineînţeles, nu se putea scrie
despre astfel de teme, şi n-am vrut să le mint, să scriu altceva, decât cele spuse de ele,
aşa că am scris despre altceva, despre familiile locale, despre portrete locale, aşa am
procedat.” (B., fostă ziaristă de la cotidianul maghiar)

Etapele activităţii de control
n În general, o filială locală, aflată la graniţa ţării avea următoarele preocupări: controlul presei locale,
controlul tipografiei, a poştei (import-export), controlul revistelor culturale locale, controlul revistelor
şcolare, a materialelor de tipografie (afişe, invitaţii etc.), posturi de radio; tipografia şi postul de radio se
verificau săptămânal, revistele lunar iar cotidienele în fiecare zi.
Controlul cotidienelor locale avea următoarele etape (conform documentelor oficiale): pregătirea
în vederea obţinerii cunoştinţelor necesare pentru control, controlul propriu-zis, începând cu consfătuirea cu redacţiile, controlul ştirilor Agerpress, controlul în tipografii (adică efectuarea intervenţiilor),
rezolvarea problemelor ivite (cu centrul din Bucureşti sau cu organizaţia locală de partid), analiza intervenţiilor făcute, respectiv procesul de supra-control realizat de superiorii de la Direcţia InstructajControl în Bucureşti.
Pregătirea ideologică este descrisă în marea majoritatea a documentelor de arhivă ca fiind considerată una dintre cele mai importante faze ale muncii de cenzor: „Conştient că numai printr-o pregătire
politică şi ideologică permanentă, precum şi o cunoaştere temeinică a dispoziţiilor de muncă, [putem
lucra eficient], colectivul nostru a studiat cu mare atenţie documentele Congresului al X-lea al PCR, precum şi materialele apărute în diferitele publicaţii ale PCR, înainte de congres.” (ANR-DJ BH, fond DGPT,
dosar 20/1969, p. 1). Documentele, a căror „studiere şi însuşire temeinică” (ANR-DJ BH, fond DGPT, dosar 3/1966, p. 2) este necesară pentru „creşterea nivelului pregătirii ideologice” (ANR, fond CPT, dosar
3/1966, p. 7), adică pentru realizarea intervenţiilor pe materiale date tipăririi, sunt de fapt de trei mari tipuri: primul fiind alcătuit de caietul de dispoziţii, împreună cu modificările acestuia, care enumera secretele de stat şi cele militare (adică informaţii factuale, în general în formă de enumerare, despre obiecte
industriale şi militare interzise). Dispoziţiile, asemănător celorlalte materiale erau trimise din Bucureşti.
Al doilea tip de materiale este reprezentat de setul documentelor de partid şi de stat, menite să
„prescrie” temele cu importanţă deosebită, respectiv linia ideologică „corespunzătoare” discursului oficial. Pentru un colectiv din provincie în 1967, sunt indicate studierea următoarelor materiale de acest
gen: documentele Congresului, cuvântarea lui Ceauşescu în plenara CC al PCR, Hotărârea CC al PCR, cu

13

MN

working
WORKING papers
PAPERS • 44/2012

privire la îmbunătăţirea conducerii, planificării finanţării gospodăriilor, Hotărârea CC despre întărirea
disciplinei de masă, articole din revista Lupta de clasă, Scânteia, Analele Institutului de Istorie, articole despre momentele din istoria poporului referitoare la anul revoluţionar 1848 etc. A treia categorie, mai rar
întâlnită în controlul cotidienelor (însă destul de răspândită în controlul presei culturale), o reprezintă
revistele literare, cu articolele lor „ideologice” despre rolul creaţiei literare, anumite genuri literare etc.:
Contemporanul, Gazeta Literară.
Pe lângă prelucrarea individuală a dispoziţiilor şi a materialelor ideologice, exista şi o lecturare colectivă, care constă în dezbaterea problemelor apărute în aceste texte. Pentru a eficientiza etapa de pregătire ideologică, exista o oarecare necesitate de standardizare a lecturii: „Pentru a nu scăpa lecturii vreunui material mai important, există un caiet de evidenţă cu articolele recomandate din presa centrală.
În caiet se introduce titlul articolului, ziarul, în care a apărut, data, şi există o rubrică pentru semnături.
Dacă un tovarăş a citit materialul respectiv, pune signoul său la rubrica respectivă.” (ANR, fond CPT, dosar 3/1966-1969, p. 136)
A doua etapă a cenzurii o reprezintă controlul propriu-zis, care poate fi de trei feluri:
– consfătuirea cu redacţiile cotidienelor, care cer „ajutorul” cenzorilor, în publicarea anumitor materiale: „Când există probleme ieşite din comun, redacţia ne consultă. În acest fel, putem preveni eventualele perturbări ce se pot ivi la tipografie.6 Astfel, în ultima perioadă, redacţiile neau consultat cu probleme precum: construirea noului hotel turistic la Arad cu 12 etaje. Merge?
Da! Despre creşe se poate scrie? Ce anume? Cum sînt folosite jucăriile de la creşă. Vom consulta
DGPT. Am vorbit cu domnul Blegoiev, merge. Ateliere şcolare, da? NU, dacă e vorba de şcoli de
cultură generală, deşi asta nu figurează în caietul de dispoziţii, nu merge în presă.” (ANR, fond CPT,
dosar 3/1966-1969, p. 136)
– controlul efectiv al materialelor, o etapă care are şi ea mai multe aspecte. Există de o parte controlul articolelor date publicării, o intervenţie zilnică, care are loc noaptea la tipografie: „La tipografie dispunem acum de un birou separat, înzestrat cu cele necesare pentru buna desfăşurare a
muncii. Avem la îndemână colecţii de ziare, broşuri, dicţionare, caietul cu dispoziţii, documentarul DGPT, etc. Munca începe de obicei la orele 21 şi când ea se desfăşoară normal, se încheie la 1
sau 2.” (ANR, fond CPT, dosar 3/1966-1969, p. 136) Un proces asemănător a fost descris într-unul
dintre interviurile realizate cu una dintre ziaristele orădene din anii 1960-1970: „Fiecare redacţie a
avut un cenzor, care mergea în tipografie în fiecare zi.7 Avea un caieţel, în care era notat ce se interzice şi ce nu. Se uita în acel caieţel şi decidea dacă un articol poate fi cenzurat sau nu. Dacă răspunsul era negativ, articolul cu pricina trebuia înlocuit, astfel eram întotdeauna pregătiţi pentru
înlocuirea articolului, adică trimiteam mai multe articole jos la tipografie. Scopul era să nu apară
pagina goală, să nu fie vizibil faptul că se cenzurează. Cotidianul era de fapt lecturat de doi oameni, cenzorul şi responsabilul pentru numărul respectiv, ei citeau împreună. Dar eu nu ştiu foarte multe despre această temă că nu s-a discutat în faţa mea. Ştiu că odată, din greşeală am scris
că Gromico era prim-ministrul Statelor Unite, era o greşeală în urma căreia a izbucnit un scandal,
cică URSS ar fi ocupat SUA.” În cadrul acestui proces sunt urmărite două aspecte: filtrarea publicării secretelor de stat, militare şi industriale, precum urmărirea liniei ideologice oficiale în materialele date publicării şi împiedicarea apariţiei oricărei abordări a temelor istorice, politice, ideologice etc., diferite de cele indicate de partid.
– procesul de control presupune şi un alt tip de intervenţie, şi anume controlul materialelor Agerpress, care stăteau la baza „construirii” ştirilor naţionale şi internaţionale. „Materialele
Agerpess mai importante – cuvântările conducătorilor de partid şi de stat – sînt confruntate.
Textul transmis în limba maghiară se confruntă cuvânt cu cuvânt cu textul în limba română. Au
existat însă cazuri, când, în urma confruntării, s-a corectat textul din Flacăra Roşie, articolul fiind
greşit transmis de Agerpress. Exemple: materialul Agerpress în limba română conţinea următoarele – vorbind despre vizita conducătorilor noştri în regiunea Mureş – Autonomă Maghiară – la
Târnăveni: ce se realiza în combinat într-un an, acum se realizează într-o lună. Au omis să specifice, despre care an anume este vorba.” (ANR, fond CPT, dosar 1966-1969, p. 137). „Când s-a
confruntat textul cu cele două ziare, s-a observat această lipsă şi s-a corectat de către redacţie
în urma observaţiei noastre: s-a scris corect, ce se realiza în 1938 într-un an, acum se realizează

6
7

Conform interviurilor cu foşti ziarişti, doar redactorii-şefi și responsabilii de număr erau în contact cu cenzorii.
Conform documentelor de arhive, erau de fapt câte doi cenzori pentru fiecare cotidian.
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într-o lună. În limba maghiară s-a corectat un text despre normalizarea planului la nominalizarea
planului. (ANR, fond CPT, dosar 3/1966-1969, p. 137)
În mod firesc, procesul de control este unul complex, plin de situaţii şi probleme imprevizibile. În cazul în care se ivesc intervenţii mai dificile, cenzorii pot recurge la următoarele metode:
– consfătuirea cu colegii din filiala locală, pentru a decide „soarta” unei intervenţii, şi modul ei de
corectare: „Pentru a asigura un control cît mai eficient, sunt folosite diferite metode. Cînd se ivesc
probleme, tovarăşii se consultă reciproc, fie că e vorba despre probleme politice, fie de cele legate de dispoziţiile DGPT.” (ANR, fond CPT, dosar 1966-1969, p. 136)
– consultarea reprezentantului DGPT din Bucureşti: „Ca metodă de muncă se foloseşte şi amînarea. Asemenea cazuri se ivesc arareori, dar totuşi se ivesc. Astfel a fost cazul cu articolul intitulat
„Prietenul şi falsul procuror“, despre care am relatat şi la Consfătuirea de la Bucureşti. După ce am
citit articolul, m-am consultat cu tovarăşul Beculaţ [instructorul pentru regiunea respectivă] apoi
am cerut redacţiei amînarea articolului. Cazul l-am semnalat telefonic la DGPT. Apoi am trimis
imediat articolul la Bucureşti prin poştă specială. DGPT a confirmat că am procedat just. Rareori,
dar se întâmplă ca un articol să fie amînat. DGPT revine operativ şi ne indică ce trebuie să facem.”
(ANR, fond CPT, dosar 3/1966-1969, p. 136-137)
– consultarea organelor locale de partid: „în problemele cele mai importante [...] care stau în centrul propagandei, am avut ajutorul Cabinetului Judeţean de Partid, care ne-a sugerat anumite
teme privind statul socialist.” (ANR-DJ BH, fond DGPT, dosar 20/1969, p. 8); „am primit ajutor de la
Comitetul Judeţean de Partid în rezolvarea unor materiale mai dificile.” (ANR-DJ BH, fond DGPT,
dosar 20/1969, p. 2)
După filtrarea temelor interzise, după realizarea intervenţiilor, urmează o serie de „evenimente” importante, toate menite să reîntărească şi să reproducă aceste mecanisme de control cu aspectele sale
multiple.
– semnalarea „cazurilor” importante, intervenţiilor făcute la comitetul local de partid are mai multe
funcţii: pe de o parte ea asigură informarea organelor de partid despre activitatea ziariştilor, fapt
ce poate atrage după sine chiar şi sancţionarea acestora. Pe de altă parte, prin procesul de predare a notelor de intervenţii, filiala locală a DGPT este şi ea controlată: Când se ivesc cazuri mai
importante, îl informăm operativ pe tov. Moţ, secretarul cu problemele de propagandă de la comitetul orăşenesc de partid. Astfel am procedat cu articolul amînat, cu un material polemic cuprins într-un program teatral. [...] La sfârşit de lună dăm un raport în scris comitetului orăşenesc
de partid. Arătăm intervenţiile cu caracter politic efectuate în presa locală şi problemele ivite în
alte compartimente. (ANR, fond CPT, dosar 3/1966-1969, p. 138)
– analiza intervenţiilor la nivel local: „În fiecare zi de luni se ţine o şedinţă de producţie. La şedinţe sunt analizate intervenţiile şi se dezbat problemele care s-au ivit. Se fac expuneri pe diferite
teme, interpretări în legătură cu dispoziţii noi, şi mai vechi, se prelucrează planul pe săptămâna
viitoare. În acest fel fiecare tovarăş ştie ce are de făcut.” (ibidem, p. 138); sau, mai exact: „Articolele
amînate sunt temeinic dezbătute şi în cadrul colectivului. Seara se discută cazul între tovarăşii
care sunt de serviciu, iar a doua zi şi în colectiv. Această procedură se foloseşte de altfel şi în problemele de mai mică importanţă, astfel că toţi tovarăşii cunosc toate chestiunile şi, ca atare, le
pot rezolva conform hotărîrilor luate.” (ANR, fond CPT, dosar 3/1966-1969, p. 138)
Trimiterea notelor de intervenţii la Bucureşti şi analiza activităţii cenzorilor de către DIC: dările de seamă, sesizările semestriale sau trimestriale, respectiv procesele verbale legate de acestea
sunt toate dependente de acest proces de „legătură” dintre centru şi provincie, colegiile regionale şi Direcţia de Instructaj-Control: „[N]otele de sesizări lunare au fost confirmate în întregime de
către DGPT” (ANR-DJ BH, fond DGPT, dosar 3/1967, p. 32) (vezi de exemplu: Dare de seamă II/1966,
ANR-DJ BH, fond DGPT, dosar 3/1967, p. 16-30). Importanţa prezenţei DIC este de asemenea efectuarea supra-controlului asupra filialelor locale ale DGPT. Despre natura acestor mecanisme de
supra-control voi discuta mai detailat la capitolul despre intervenţiile nejustificate. Acum trebuie doar menţionat (reamintit) că acest tip de supra-control s-a aplicat fiecărui tip de control local:
import-export, reviste literare din Bucureşti şi provincie etc.
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Intervenţii şi tipuri de intervenţii
n Conform clasificărilor oficiale, se deosebesc trei mari tipuri de intervenţii în şpalturile cotidienelor locale: astfel avem intervenţiile politice (politico-ideologice), cele pe linia dispoziţiilor, respectiv cele privitoare la încălcarea secretului de stat; într-o clasificare diferită intervenţiile pot fi distinse între cele „bune”
respectiv cele „nejustificate”, categorie, despre care vom vorbi mai târziu. Însă, după o analiză mai atentă
ne dăm seama că fiecare din aceste categorii au o logică aparte. Deşi – conform descrierii oficiale – intervenţiile „din domeniul politico-ideologic [se ocupă cu] tratarea în mod denaturat a poziţiei partidului nostru” (ANR-DJ BH, fond DGPT, dosar 12/1968, p. 11), descrierea şi categorizarea lor necesită o analiză mai
meticuloasă. Într-un fragment din enumerarea intervenţiilor politico-ideologice din cotidienele locale se
arată: „Dintre sesizările ţinînd de pregătirea politico-ideologică justificate, [se] evidenţiau acelea din ziarul
Fáklya, nr. 146 din 23 iulie [anul 1967], referitoare la recrutarea de elevi de către TAPL pentru liceul tehnic
din hoteluri din Franţa [...] De menţionat la această sesizare că cei doi împuterniciţi, considerînd că asemenea anunţ nu poate face obiectul unei publicaţii, au consultat serviciul de permanenţă al DGPT, care a dispus ca anunţul să fie scos şi trimis la Bucureşti, de unde apoi a primit rezolvarea că asemenea anunţuri, cît
şi cele similare, să fie sesizate, ele nefiind indicat să apară în presă.” (ANR-DJ BH, fond DGPT, dosar 3/1967,
p. 17). Însă, într-un alt număr al aceluiaşi cotidian, se amână o scrisoare adresată rubricii de sfaturi juridice,
în care cititorul se întreabă, „…dacă se consideră vechime în muncă timpul petrecut în URSS, la lucrări de
reconstrucţie.”, argumentul cenzorilor fiind: „cetăţeanul fiind de naţionalitate germană, la sesizarea noastră s-a eliminat atît întrebarea, cît şi răspunsul.” (ANR-DJ BH, fond DGPT, dosar 16/1968, p. 19-20).
În cazul intervenţiilor clasificate de cenzori ca încălcări ale dispoziţiilor şi ale secretelor de stat, unele,
de fapt marea majoritatea acestora, reprezintă eliminarea unor simple informaţii, date, cifre, grade militare, obiective industriale, astfel de intervenţii fiind descrise în Darea de seamă a colectivului orădean
din 1968: ca fiind „ cifre absolute în obiectivele industriale, social-culturale [...], măsuri luate de stat prin
HCM 352/1968 privind reorganizarea administrativ-teritorială a ţării. O bună parte din sesizări se referă la activitatea sportivă (fotbal), [unde jucătorii] sunt scoşi din producţie pentru antrenament. [...]. Din
domeniul secretului militar am intervenit pentru eliminarea unor funcţii de comandanţi de grăniceri.”
(ANR-DJ BH, fond DGPT, dosar 12/1968, p. 10)
Însă, există cazuri, când aceste restricţii se referă la teme mai importante: din cotidianul Crişana nr.
51 din 1 martie [1968] s-a amânat articolul „Şi totuşi există o posibilitate“, de Florica Maştei, care se ocupa de funcţionarea unei şcoli speciale. Articolul, în general, era negativist, prezentând o situaţie mizerabilă, în care îşi duc viaţa aceşti elevi. Sesizarea s-a făcut pe baza dispoziţiei din pag. 34 pct. 3 din Caietul
de dispoziţii.” (ANR-DJ BH, fond DGPT, dosar 16/1968, p. 19). Dispoziţia, care serveşte ca argumentare,
afirmă: [publicarea materialelor despre] „Organizarea şi funcţionarea învăţămîntului de cultură generală pentru copii cu deficienţe senzoriale, fizice şi intelectuale” se realizează „cu aprobarea conducerii
Ministerului Învăţămîntului” (ANR, fond CPT, dosar 69/1968, p. 34)
Aşa cum reiese din fragmentele prezentate mai sus, clasificarea aplicată de cenzori descrie mai degrabă logica (pentru mine, cel puţin, indescifrabilă) controlului, deoarece diferitele categorii conţin diferite tipuri de sesizări şi interdicţii. Cu alte cuvinte, ierarhizarea intervenţiilor impusă de instituţia cenzurii
nu reflectă în mod automat gradul în care eliminarea anumitor conţinuturi „violează” dreptul de exprimare şi gândire liberă: rangurile ofiţerilor militar, localizarea echipei de fotbal, a taberei de antrenament
reprezintă, cred, o interzicere mai puţin importantă decât altele, precum interzicerea unui material despre şcolile ajutătoare sau despre obligarea cetăţenilor germani la participarea în „tabere de muncă” din
URSS după 1945. Având în vedere importanţa diferită a intervenţiilor, în cele ce urmează voi renunţa la
clasificarea acestora de către cenzori, delimitându-le în două mari categorii: a sesizărilor importante (din
punctul de vedere a textului, şi, în general al „libertăţii” de exprimare), respectiv cea a intervenţiilor mecanice, mai puţin semnificative în acest sens.

Tipuri de intervenţii locale
n Deoarece nu există statistici relevante pentru a întocmi baze de date complete pentru fiecare an calendaristic, în cele ce urmează am realizat o statistică pentru singurul an „complet”, anul 1968, în ce priveşte documentarea intervenţiilor efectuate în cele două cotidiene locale. Astfel, conform tabelului din
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Anexa 2, o mare parte a intervenţiilor din cele două cotidiene sunt mecanice, ele nu modifică sensul articolului publicat, şi nu pot fi considerate încălcări ale libertăţii de exprimare. Exemple de acest fel sunt
eliminarea numelui localităţii (oraşului) din următorul fragment de text: „echipa de fotbal Minierul Bihor
a jucat în oraşul Petru Groza.” (ANR-DJ BH, fond DGPT, dosar 3/1968, p. 12), sau eliminare „valorii intervenţiei amenajării pîrîului de lîngă Diosig” (ANR-DJ BH, fond DGPT, dosar 3/1968, p. 71), sau locul gărzii
patriotice CFR, bazat pe dispoziţia, care interzice nominalizarea instituţiilor de unde fac parte gărzile patriotice (ibidem, p. 80).
Este de asemenea important de observat că nu există diferenţe semnificative în numărul intervenţiilor considerate mecanice respectiv acelea care influenţează înţelesul, comparând cele două cotidiene.
În anul 1968, în ziarul Crişana s-au efectuat 28 de intervenţii mecanice şi 11 cu semnificaţii, denumite
în baza de date intervenţii importante. Intervenţiile din cotidianul Fáklya erau aproximativ identice, în
ceea ce priveşte numărul şi rata acestora pe această perioadă: 27 respectiv 16.
După consultarea documentelor am categorizat intervenţiile din 1968 (anul, din care s-au păstrat
cele mai multe documente) în cinci mari categorii: cele legate de istoria comunismului, cele sociale, cele
istorice cele cu valenţă minoritară (maghiară), cele legate de reprezentarea teritorială a ţării (graniţe,
conform categoriilor din tabel). Prima categorie conţine toate intervenţiile legate de prezentarea „greşită” a istoriei sau prezentului comunismului, a instaurării regimului, rolul partidului, etc. În Fáklya nr. 73,
în ştirea Agerpress (Lupte de violenţe în jurul Saigonului) apare:
„De o săptămînă mai multe divizii americane şi saigoniene încearcă eliberarea (felszabadítani) împrejurimilor capitalei. S-a corectat că încearcă să ocupe împrejurimile
capitalei. Notă: s-a informat serviciul de permanenţă.” (ANR-DJ BH, fond DGPT, dosar
16/1968, p. 12)
Un alt exemplu, mult mai convingător, este găsit într-un interviu cu poetul Mihai Beniuc din cotidianul maghiar:
„Libertatea noastră trebuie s-o înfăptuim. Eliminat, argument: libertatea noastră a fost
deja înfăptuită de 30 de ani.” (ANR-DJ BH, fond DGPT, dosar 30/1970, p. 62)
Categoria intervenţiilor sociale se referă la interdicţiile anumitor teme cu caracter social: evenimente sociale, fenomene sociale, etc. De exemplu, din cotidianul maghiar s-a eliminat o referire la un proces
juridic, în care s-a menţionat cazul unui cetăţean condamnat pentru perversiuni sexuale:
„În ziarul Fáklya din 31 iulie, a.c. la rubrica Omul şi societatea, urma să apară articolul
„Dincolo de proces“, de Implon Irén, care se ocupa cu procesul (închis) al unor cetăţeni
pentru perversiune sexuală. Autoarea făcea o analiză a educaţiei tineretului, pentru a
preveni oamenii să ajungă în situaţii asemănătoare.
În urma consultării tovarăşilor Copil Tedor şi Fodor Alexandru, secretar al Comitetului Judeţean de Partid, s-a decis eliminarea articolului.” (ANR-DJ BH, fond DGPT, dosar
30/1970, p. 57)
Un alt exemplu de acest gen este eliminarea unei întrebări din ziarul Crişana, rubrica Dialog cu cititorul, referitoare la munca de noapte a tinerilor şi a femeilor (ANR-DJ BH, fond DGPT, dosar 16/1968, p. 38),
tema fiind interzisă de dispoziţiile de muncă.
Prin intervenţiile istorice se înţeleg eliminările anumitor informaţii şi teme, care evocă o reprezentare
a trecutului diferită de cea oficială, fără ca aceste reprezentări să invoce relaţiile româno-maghiare sau
aspectele istoriei naţionale româneşti:
„Articolul lui Robotos trata problema morală a experimentelor pe oamenii vii, studiul făcînd trimitere la cartea medicului orădean Nyiszli, care condamnă experienţele inumane efectuate de Mengele pe oameni vii.” (ANR-DJ BH, fond DGPT, dosar
16/1968, p. 61)
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Intervenţiile cu valenţe minoritare sunt acelea, care creionează o imagine oficială a minoritarilor
etnici, imagine, care omite sau chiar neagă fenomene importante pentru membrii comunităţii maghiare. Astfel, dintr-un articol al ziarului Crişana se elimină referirea la apariţia maghiarilor în secolul
al IX-lea pe teritoriul României (ANR-DJ BH, fond DGPT, dosar 16/1968, p. 17), iar perioada dualismului, o epocă importantă a istoriei maghiare este ştearsă dintr-un articol al cotidianului maghiar despre amintirile lui Gheorghe Bariţiu, deoarece aceasta a contribuit la marginalizarea românilor:
„1867, anul înfăptuirii dualismului Austro-Ungar a marcat cotitura în viaţa lui Bariţiu.
De aici înainte, viaţa lui s-a concentrat asupra istoriei. Fragmentul a fost eliminat, deoarece prezintă dualismul cu caracter pozitiv, care în realitate a adîncit asuprirea românilor din Transilvania.” (ANR-DJ BH, fond DGPT, dosar 16/1968, p. 51)
Din ziarul Crişana s-a corectat fragmentul, care vorbeşte despre prezenţa exclusivă a minoritarilor în
structurile politice:
„În unităţile administrativ-teritoriale locuite de alte naţionalităţi decît cea română, în
organele locale ale puterii de stat sunt aleşi cetăţeni de altă naţionalitate decît cea
romînă. La sesizarea noastră fragmentul a fost înlocuit cu: şi alte naţionalitate decît cea
romînă.” (ANR-DJ BH, fond DGPT, dosar 16/1968, p. 67).
Următoarea intervenţie, mai amplă, este relevantă pentru a ilustra intenţia discursului oficial de a
nega apartenenţa minoritarilor din România la naţiunea culturală a maghiarilor, care implică cultură şi
istorie comună, în pofida fragmentării politice:
„Fáklya nr. 249 din 19 octombrie din seria Portrete bihorene, Krúdy Gyula, […] autorul
spune [...]: a fost cel mai mare artist al stilului, al prozei noastre din secolul XX.
În continuare se arată că Krúdy a venit din Debreţin la Oradea (Debreţin este reşedinţa judeţului Hajdu-Bihar din RPU). În încheiere autorul îl citează pe scriitorul maghiar,
Kosztolányi Dezső, care spunea despre Krúdy: dacă Móricz Zsigmond a fost soarele
prozei noastre, atunci Krúdy a fost luna. Aşadar, în acelaşi context se afirmă că Krúdy
aparţine atît literaturii noastre, cît şi literaturii maghiare.
La sesizarea noastră, redacţia a făcut următoarea modificare: în loc de proza noastră
s-a scris proza maghiară. A eliminat Debreţin, de asemenea a eliminat aprecierile lui
Kosztolányi.” (ANR-DJ BH, fond DGPT, dosar 16/1968, p. 46)
O ultimă categorie a intervenţiilor, strâns legată de cele minoritare, se referă la reprezentarea teritorială a României, mai exact spus la reprezentarea Transilvaniei. Pe lângă exemplul de mai sus (Debreţin),
am găsit alte trei evocări ale teritorialităţii în baza de date a anului 1968:
Ziarul Fáklya, 8 mai 1968: „Proclamarea independenţei [naţionale a României în 1919]
a stîrnit mare însufleţire nu numai în ţară ci şi peste hotare. Fragmentul a fost eliminiat.”
(ANR-DJ BH, fond DGPT, dosar 16/1968, p. 27)
Sau
„Ziarul Fáklya nr 286 din 1 decembrie, [într-un] interviul luat de Ion Isaiu de Pavel Maliţa,
pensionar, intitulat ‘Şi noi am fost la Alba Iulia’, printre altele se spune: atunci, cu hotărîrea
tinerească […] am avut impresia că putem urni nu numai graniţele nedrepte ci şi munţii
din loc. La sesizarea noastră cele subliniate au fost eliminate, deoarece acolo nu s-a pus
problema mişcării graniţelor ci de unire.” (ANR-DJ BH, fond DGPT, dosar 16/1968, p. 78).
Într-un articol din seria Portrete bihorene din cotidianul maghiar, despre figura cea mai cunoscută
a perioadei baroce din cultura maghiară, Pázmány Péter, „În introducere autorul scria: A fost soarele dătător de viaţă al sistemului planetar, a literaturii patriei autohtone a secolului al XVII-lea. […] La
sesizarea noastră redacţia a renunţat la întregul pasaj.” (ANR-DJ BH, fond DGPT, dosar 16/1968, p. 39)
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Intervenţiile etnice, precum şi cele din categoriile social, politic etc. nu sunt caracteristice doar anului
1968, ele se găsesc şi în notele de intervenţii referitoare la celelalte ediţii ale cotidienelor locale. Astfel,
din revista Crişana s-a modificat fragmentul citat din vechea revistă Viaţa Nouă, referitoare la „cele două
popoare ... popoare conlocuitoare”, „s-au eliminat aceste părţi, înlocuindu-se cu puncte de suspensie.”
(ANR-DJ BH, fond DGPT, dosar 30/1970, p. 23)
Sau
„În însemnarea călătoriei [Crişana nr. 31 în articolele ‘190 de ani de la naşterea lui Dinicu
Golescu’] autorul era atent mai ales la organizarea socială pe unde trecea (prin Ardeal,
Austria, Elveţia, Italia etc.).
La sesizarea noastră redacţia a înlocuit fragmentul prin Ardeal cu Ungaria.” (ANR-DJ BH, fond DGPT,
dosar 5/1967, p. 10)

Intervenţii nejustificate sau greşite
n Descrierea intervenţiilor nejustificate este necesară pentru înţelegerea funcţionării sistemului de control. Aşa cum am văzut în capitolele de mai sus, sistemul cenzurii – prin implementarea supra-controlului – doreşte o maximalizarea a eficienţei şi a puterii. Totuşi, aşa cum relevă acest capitol, există totodată
şi o imperfecţiune în ceea ce priveşte mecanismul cenzurii: intervenţiile greşite şi nejustificate. Conform
documentelor de arhivă, în perioada investigată (anii 1960) s-au realizat statistici despre intervenţiile
nejustificate doar în 1966, anul în care s-au efectuat în total 44 de intervenţii în cele două cotidiene respectiv revista literară Familia. Din acest număr total de intervenţii, 6 erau nejustificate, una fiind găsită
în Fáklya, celelalte cinci în revista culturală. În decursul supra-controlului a fost găsită o scăpare în cotidianul Crişana,„scăpare”, care constă în apariţia faptului „că întreprinderea asigură muncitorilor gaz metan
, deşi nu poate fi vorba de necunoaşterea acestei dispoziţii.” (ANR-DJ BH, fond DGPT, dosar 3/1967 p. 20).
În controlul ziarului Fáklya „tovarăşul Opriş a intervenit să fie eliminată afirmaţia că distracţiile culturale
aparţin numai bărbaţilor. Evident, autorul s-a referit aici la figurat şi nu la propriu, nu la privarea femeilor
de acest drept.” (ANR-DJ BH, fond DGPT, dosar 3/1967 p. 20)
Cele cinci intervenţii din revista Familia sunt de natură diferită, conţinutul acestui periodic fiind mult
mai complex. Astfel, s-a eliminat – fără justificarea DIC-ului – fragmentul după care „istoricul romîn contemporan ar porni în stabilerea adevărului de la Goethe” (ANR-DJ BH, fond DGPT, dosar 3/1967 p. 22).
Unui alt articol i s-a reproşat că „efectele industrializării ar lichida acum decalajul dintre sat şi oraş deşi în
text nu putea fi vorba despre o astfel de problemă. [De asemenea s-a reproşat unui alt articol] că trebuia
să ne arate ce se face pentru om în ţările socialiste, astfel, şi la noi, deşi autorul nu şi-a propus acest lucru.
[…] Tov. Copil s-a oprit la ultima strofă din poezia Umbră de I. Covaci, care i se părea profetică în sens negativ: ‘că pe veci vom trăi în beznă că sîntem amărîţi de o spaimă şi că aceasta rosteşte mai departe’ […].
Tovarăşul Copil a sesizat că [într-o schiţă de DOSAR Solomon] discuţia dintre autor şi prietenul său ar minimaliza, dacă nu ar nesocoti creaţia literară din ţara noastră, autorul considerînd că de 16 ani ne scaldă
în simplitate, că astăzi se poate scrie, fiindcă se primeşte orice, trecutul îl apreciază ca un scrum. Remarc
că la această intervenţie s-au oprit şi alţi împuterniciţi.” (ANR-DJ BH, fond DGPT, dosar 3/1967 p. 22).
Un alt tip de intervenţii greşite, care nu figurează în statisticile întocmite de colectivul din Oradea, rezulta din lipsa cunoaşterii dispoziţiilor de muncă: „Tovarăşa Bölönyi nu ştia să soluţioneze ştirea privind
apariţia unei reviste şcolare la liceul din Sebiş, publicaţii, despre care avem dispoziţie că pot să apară ştiri
dar să nu rezulte că sînt tipărite. Un caz asemănător i s-a întâmplat şi tovarăşului Opriş Andrei, în legătura cu ştirea de la uzina de alumină, în care se relata despre iniţiativa conducerii de a produce oţel pentru
nevoi proprii […]. Tov. Opriş, neacordînd suficient discernămînt, aplica la această ştire recenta dispoziţie
cu privire la obiective noi.” (ANR-DJ BH, fond DGPT, dosar 3/1967 p. 8)
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Concluzii
n Aşa cum am menţionat în introducere, lucrarea de faţă se concentrează pe două mari teme: descrierea
generală a mecanismelor cenzurii, precum şi aspectele sale etnice. În ceea ce priveşte primul scop, trebuie remarcate complexitatea mecanismelor de control, precum şi caracterul lor ambivalent. Conform
documentelor şi interviurilor realizate, cenzura, înţeleasă în sensul concret al reducerii drepturilor de
exprimare liberă, era mai degrabă dependentă de instrucţiunile liderilor şi birocraţiilor de partid, care
desemnau temele premise şi interzise, pe când DGPT acţiona doar ca un for executiv, prin urmărirea
efectuării directivelor în materialele date publicării. În ceea ce priveşte sistemul înţeles în sens mai larg,
impunerea discursului oficial are două aspecte contradictorii: pe de o parte el controlează sfera publică
şi mass-media, pe de altă parte, acest mod de control – involuntar – construieşte şi o nişă pentru a „îmblânzi” preocupările legate de industrie şi agricultură, respectiv pentru a exprima nemulţumirile publicului. Al doilea aspect sistemic este legat de caracterul dihotom al instituţiei cenzurii. Prin implementarea tehnicilor de control şi supracontrol, consultaţiile cu superiorii din Bucureşti etc. se dorea maximalizarea puterii de control. Totuşi, în pofida încercărilor, maşinăria cenzurii a fost una imperfectă: trecerea
în revistă a intervenţiilor nejustificate sau greşite ne arată latura imperfectă, subiectivă a DGPT, fragilitatea sa sistemică.
Următoarea concluzie se referă la încercarea de a etniciza mecanismele cenzurii. Cu toate că descrierile specificităţilor celor două instituţii culturale nu pot fi considerate a fi complete, avem totuşi o perspectivă asupra caracterul etnic al interdicţiilor. Concluzia cea mai importantă la acest capitol, este natura tabuuri minoritare: cu toate că – analizând intervenţiile sus-menţionate – putem vorbi de o marginalizare a tematicilor maghiare, a reprezentării etno-culturale minoritare (interdicţia evocării unor personaje culturale, trecutul comun etc.), în anumite cazuri aceste interdicţii sunt mai degrabă tabuuri politice,
ele fiind eliminate în întregime şi în egală măsură din ambele cotidiene indiferent de etnie (fragmente
despre datarea „incorectă” a apariţiei maghiarilor, reprezentarea exclusivă a membrilor consiliului local).
O altă concluzie se referă la reprezentarea spaţiului politic al României. Din baza de date reiese că
„problema transilvană” nu este o interdicţie minoritară, ci o restricţie mult mai generală, care influenţează şi istoria naţională majoritară. Anexarea Transilvaniei la teritoriul Ungariei, respectiv al României, este
un tabu şi în contextul temelor importante ca unirea naţională, revoluţia paşoptistă, momentele glorioase ale istoriei românilor. Astfel, diferenţele dintre cenzura temelor majoritare şi acelor minoritare trebuiesc în continuare abordate prin cadre analitice şi conceptuale nuanţate; temele importante pentru
minoritatea maghiară nu sunt întâlnite doar în cotidianul maghiar şi în reprezentarea grupului minoritar. În acest sens, instituţiile culturale minoritare, precum şi controlul acestora sunt – în anumite privinţe
– asemănătoare cu cele româneşti.
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ANEXE
Anexa 1
Prezentare articolelor din cele două cotidiene locale orădene 1-6 iulie 1969
július 1 - 1 iulie
1. oldal – pagina 1
Fáklya
– Székelyhíd pártszervezeteinek konferenciája – Conferinţa organizaţiilor de partid din
Săcuieni,
– Bihar megyei termékek hírneve: Bihar megyei vállalatok exportja: ki, hova exportál? – inerjú
az Exportcikkeket Ellenőrző Hivatal váradi vezetőjével – Exportul întrepriderilor bihorene
– interviu cu directorul Oficiului pentru Controlul Produselor de Export,
– Tanerők ünnepi ülése (tudósítás) – Adunarea festivă a cadrelor didactice,
– Betakarítás Remetén. Interjú az mgtsz elnökével, utána, megjegyzés: „Tehát két hektárnyi
aratnivaló jut egy-egy csoportra. Ez nem sok, de ha figyelembe vesszük, hogy esett az eső
...” Campanie agrară la Remete. Interviu cu inginerul şef al CAP-ului, urmat de o remarcă a
jurnalistului: „Deci fiecare grup a avut două hectare de recoltat. Nu e mult, dar dacă avem
în vedere că a venit şi ploaia ... .” ,
– Eminescu emlékünnepély a Színházban (csak román résztvevőkkel). Tudósítás. Comemorarea
lui Eminescu la Teatrul de Stat (cu participanţi români),
– Jó elmondani: hogy valósítják meg a Ruhagyárban a kongresszus követelményeit: „milyen
jó, hogy szóba kerülnek, hogy a textilgyáriak elmondhatják, a száz szövőgép helyett ma 320
automata és félautómata zakatol, (…), évi 100 000 m2 szőttes helyett 1968-ban 7 738 m2-t
adtak a nemzetgazdaságnak”. Bine de spus cu voce tare: cum se realizează obiectivele congresului în industria uşoară locală din Oradea (Fabrica de Textile): „bine că putem spune cu
voce tare că astăzi în fabricile de textile în loc de cele o sută de războaie, huruie 320 de maşini automate şi semiautomate, (…), în loc de 100.000 de m2 de textile fabricate pe an, în
1968 au fost ţesuţi 7.738 de m2 pentru economia naţională .”
Crişana
–
–
–
–
–
–
–

Două materiale despre realizările locale ale Congresului al X-lea,
Produse bihorene: material identic cu cel din cotidianul maghiar ,
Posibilităţi sporite pentru valorificarea rezervelor în agricultură: realizări locale în agricultură,
Adunarea festivă a cadrelor didactice: material identic cu cel din cotidianul maghiar,
Comemorarea lui Eminescu, identic cu cel din cotidianul maghiar,
Două ştiri pe scurt despre industrie,
Cântec pentru ţară – însemnări: „publicistică” cu un conţinut puternic ideologizat: „Azi eu şi
ţara aud marele sfat, aud rîsul aspru al bărbaţilor şi extazul tinerilor, aud cîntecul divin răsfrînt de păduri.”
2. oldal – pagina a 2-a

Fáklya
– Krónika (elégedetlenségek): „Vasárnap a strand pénztáránál minden halandó egy lejt fizetett, mivel bent barátságos vízilabda-mérkőzést játszottak - vala. (...) Már rég otthon ebédeltek
a játékosok, amikor Kriza néni Kalangyafalváról még mindig köteles volt 1 lejt fizetni. Hogy
lássa, ímhol az a híres váradi medence, ahol pár órája még javában pólóztak.” Cronică: o rubrică pentru nemulţumiri: „Duminică la casieria ştrandului fiecare cetăţean, muritor de rînd,
era nevoit să plătească un leu, deoarece înăuntru s-a jucat un meci de polo. Adică se jucase.
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Jucătorii [au terminat deja jocul de ceva timp] şi şi-au servit masa în casele lor, când nană
Kriza din Kalangyafalva, mai era încă obligată să plătească un leu, să vadă şi dînsa, unde e faimosul bazin orădean, în care, câteva ore mai devreme, s-a jucat polo.”,
– Sport, mozi, Tvműsor, gyászjelentés, apróhirdetés. Ştiri de sport, program de cinema şi tv,
mica publicitate, decese,
– Jól sikerült szakmai vetélkedő: beszámoló Szatmár, Bihar, Kolozs megye KISZ tagjainak
vetélkedőjéről „a legjobb szabó” címért. Színes közbeszólások: „A zsúfolásig telt teremben végig jó hangulat uralkodott. Régen láttunk már ilyen magasszintű vetélkedőt, s a
fiatalok ilyen sportszerű viselkedését.” .O competiţie profesională de succes: relatare despre
competiţia membrilor UTC din Satu Mare, Bihor, Cluj pentru titlul de cel mai bun croitor.
Comentarii „colorate”: „În sala arhiplină era o atmosferă plăcută. De mult nu am mai văzut
o competiţie atît de bună şi un comportament atît de corect al tinerilor.”,
– Értelmetlen halál a közutakon: moralizáló írás a gyorshajtásról. Moarte lipsită de sens: articol plin cu judecăţi de valoare despre depăşirea limitei de viteză.
Crişana
– Sport, emisiuni TV, mică publicitate,
– Reuniunea de cântări: ansamblul Hilaria şi spectacolul său de vechi cântece bihorene.
Reportaj: cine ce cântă,
– Note de spectator: evaluarea performanţei echipei SC Crişul.
3. oldal – pagina a 3-a
Fáklya
– Eminescu-ünnepség, folytás – Comemorare Eminescu, continuare,
– Székelyhídi pártszervezet: folytatás. Organizaţia filialei local de partid din Săcuieni, continuare,
– Tanerők gyűlése, folytatás. Adunarea cadrelor didactice, continuare,
– Bihari termékek, folytatás. Produse bihorene, continuare,
– Képzőművészeti kiállítás Székelyhídon: művész és műtárgy neve. Expoziţie de arte plastice din Săcuieni cu numele artistului şi al obiectului de artă,
– Diószegi téesz: mennyit termelnek? CAP din Diosig: cantitatea produselor.
Crişana
–
–
–
–
–
–

Produse bihorene, continuare,
Posibilităţi ale agriculturii, IAS Oradea,
Olimpiade Croitorului, material identic cu cel din cotidianul maghiar,
Comemorare Eminescu, continuare,
Cadre didactice, continuare,
Viaţa de partid: rubrică, organizaţia de partid din Petru Groza.
4. oldal – pagina a 4-a

Aceste pagini au o structură similară şi identică în fiecare număr. Astfel, ele conţin ştiri interne şi externe bazate pe materiale Agerpress; pagina nu va mai fi prezentată în continuare.
július 2 - 2 iulie
1. oldal – pagina 1
Fáklya
– A X. Kongresszus dokumentumai - Publicarea documentelor de partid cu ocazia Congre
sului al X-lea,
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– Nicolae Ceauşescu Konstancára látogat, Nicolae Ceauşescu la Constanţa,
– helyi hirek, ştiri locale: s-a produs cu 24.000 de poşete mai multe la Arta, a început producţia de rafie artificială la Arta,
– Hilaria koncert, concert Hilaria,
– Kozmetikusok kongresszusa Bécsben, congresul cosmeticienelor în Viena.
Crişana
–
–
–
–
–

Documente de partid publicate cu ocazia Congresului al X-lea,
Nicolae Ceauşescu la Constanţa,
Grădini de legume: lucrări de sezon,
Reportaj despre IAS-urile, începuturile însămînţării,
Nouă fabrică de la Marghita: cum arată, ce va produce, interviu cu angajaţii.
2. oldal – pagina a 2-a

Fáklya
– Krónika: kritika, panszok. A székelyhìdi Recolta SC raktárosának lakásába beesik az esõ,
Cronica: neajunsuri, plîngeri. În locuinţa magazionerului clubului sportiv Recolta, din
Săcuieni, cade ploaia,
– Jogi tanácsok, sfaturi juridice,
– gyászhír, apróhirdetés, mûsor, programe, decese, mica publicitate,
– Csendes délelõtt: két gyerek az élesdi cukrászda elõtt játszik egy kõvel, Înainte de masă silenţioasă: doi copii din Aleşd se joacă cu o piatră în faţa cofetăriei.
Crişana
– Documente de congres, continuare,
– Noutăţile Editurii Politice,
– Ştiri de sport, programe,
– tabără în Nucet (interviuri): „Cu toată oboseala determinată de zeci de kilometri parcurşi
pe jos, copiii erau veseli, manifestându-şi bucuria că au ajuns la cantină, unde li s-a pregătit o mîncare gustoasă.” (valoare de informaţii),
– Sfîrşit de stagiune la Filarmonică: cine ce a realizat, cîteva rînduri de critică.
3. oldal - pagina a 3-a
Fáklya
– Pártélet: az erdélyi fiókszervezet, Viaţa de partid (rubrică): şedinţa de partid a filialei
Transilvania,
– Telex: kis színesek külföldrõl. Telex din străinătate: ştiri mondiale pe scurt,
– A X Kongresszus várható eredményei az iparban, Realizările aşteptate ale Congresului al
X-lea în industrie,
– Szép hazánk tájai: a régi aradi iskolákról, Pe meleagurile noastre: relatare despre şcolile
vechi din Arad,
– Kár mindenképpen: jegyzet egy„megvalósításról”, ami nem mûködik (körfûrész):„Szerettem
volna mûködésben látni az üres gépeket. Sajnos nem láthattam, kár, mindenképpen kár.”,
Păcat, de tot: notă despre încercarea ziaristului, de a vedea în funcţiune drujbele, deoarece
ele nu erau în folosinţă, lemnele fiind tăiate cu toporul. „Am vrut să văd în funcţiune drujbele, dar nu am reuşit. Păcat, păcat de tot.”
– Tanulság 2000 lejért: a Metalica egykori dolgozója bepereli a gyárat, mert az rosszul számolta ki a nyugdíját, megnyeri a pert. Învăţătură pentru 2000 de lei: un pensionar de boală dă
în judecată fabrica Metalica, care nu i-a calculat corect pensia. Procesul este câştigat.
Crişana
– Materiale de congres
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július 3 - 3 iulie
1. oldal – pagina 1
Fáklya
– Nicolae Ceauşescu gyárlátogatáson, vizita lui Nicolae Ceauşescu în fabrici,
– A X. Kongresszus dokumentumai, documente de congres,
– A Bihar megyei mezőgazdaság eredményei számokban, realizările agriculturii judeţului
Bihor, cifre.
Crişana
– Vizita lui Nicolae Ceauşescu în fabrici,
– Documente de congres,
– Procesul continuu în ocrotirea sănătăţii publice.
2. oldal – pagina a 2-a
Fáklya:
– Műsor, apróhirdetés, gyászjelentés, orvosi tanácsok, program, mica publicitate, decese,
sfaturi medicale,
– A Korunk és az Igaz Szó tartalomjegyzéke, cuprinsul revistelor culturale Korunk şi Igaz Szó,
– Tudja, hogy mire vállalkozott: négy, négy román és egy magyar friss egyetemi diplomással,
akik nemsokára a vidéki tanügyben helyezkednek el: „Nem menekülök a falutól, de ha tehetném, menekülnék.”, „Amíg falun leszek, igyekszem komoly alapot teremteni a sportnak.”, „A régi munkahelyemen sok kellemetlenségem volt”. Ştie la ce s-a angajat: interviuri
cu absolvenţii facultăţilor, care se vor angaja în învăţământul rural. (patru români şi un maghiar):
– „Nu fug de la sat, dar dacă aş avea ocazia, aş fugi.” „În perioada mea de angajare, încerc
construirea unei baze întemeiate pentru sportul local.” „Am avut probleme la primul meu
loc de muncă.”
Crişana:
–
–
–
–
–
–

Programe, mica publicitate etc.
Familia – cuprins,
Recital Nicolae Labiş,
Poşta juridică,
Pentru posesorii de Dacia 1100: mecanici auto specializaţi,
Ştiri despre industrie.
3. oldal – pagina a 3-a

Fáklya:
– A Kongresszus dokumentumai, materiale de congres,
– NC látogatása Konstancán, vizita lui Nicolae Ceauşescu la Constanţa,
– Az MGTSZ-ek gondjai és megvalósításai, CAP-urile, probleme şi realizări,
– Az ipar megvalósításai a két (IX és X) Kongresszus között eltelt időben, realizări industriale
între perioada celor două congrese (IX şi X).
Crişana: materiale identice
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július 4 - 4 iulie
1. oldal – pagina 1
Fáklya:
– A Kongresszus dokumentumai, materiale de congres,
– A helyi gazdaság hírei, ştiri despre economia locală,
– A helyi gazdaság hírei kommentárral, ştiri despre agricultura locală, ton critic: “Elkönyvetük
a tényt: a gazdaságban is kevés a munkaerő. Ám úgy véljük, azt a keveset, ami van,
jobban ki kellene használni. Akaratlanul célzott erre egyik termelőszövetkezeti tag is,
amikor a székház előtti kis placcon a régi nehéz időkről beszélt: hajnalban háromkor keltek, éjszakába nyúlóan dolgoztak. Most van mindenkinek betevő falatja, pedig egyszerre kelnek a napsugarakkal. Itt lenne tennivalója a vezetőségnek: megértetni a tagsággal,
korábban álljon munkába, este ne siessen haza, hiszen saját kenyerének előállításán dolgozik.”„Am înregistrat faptul: e lipsă de forţă de muncă şi în economie. Dar totuşi, credem
că acel efectiv, puţin, cît există, ar trebui folosit mai eficient. Fapt subliniat involuntar de
un membru CAP, care a evocat timpurile grele stînd în pieţeta din faţa sediului: atunci se
treziseră la trei noaptea şi lucraseră pînă seara târziu. Acum fiecare are bucata lui de pîine,
deşi se trezesc împreună cu răsăritul soarelui. Aici ar avea ceva de făcut conducerea: ar trebui făcut de înţeles membrilor CAP să înceapă munca mai devreme şi să nu se grăbească
acasă, deoarece lucrează la producţia propriei sale pîini.”
Crişana:
–
–
–
–
–

Materiale de congres,
Pentru recolta 1969,
Serbare în Poiana Mailor, la Pociovelişte, în cinstea a 25-a aniversare a patriei,
Arta: colecţii pentru expoziţii,
Anchetă: „realizări” pe şantier: ce va fi pe acest şantier în 10 ani.
2. oldal – pagina a 2-a

Fáklya:
– Krónika: nem seprik a Nagyposta előtti járdát, az előtte vezető út pedig tele kerékpárossal,
akik akadályozzák a gyalogosforgalmat. Cronică: nu se mătură trotuarul în faţa poştei
mari, aleea este plină de biciclişti, care astfel blochează traseele de pietoni,
– Sport, műsor, apróhirdetés, sport, programe, mica publicitate,
– Hír a Kolozsvári Rádióról, amely a Nagyváradi Állami Színház egyik operettjnek felvételére
készül, ştire despre postul de radio Cluj, care pregăteşte înregistrarea unui spectacol de
operetă de la secţia maghiară a Teatrului de Stat,
– Interjú egy bukaresti építésszel, interviu cu un arhitect bucureştean.
Crişana:
–
–
–
–

Sport, programe, mica publicitate,
Concert Hilaria: cântece populare bihorene în Beiuş,
Expoziţie Marosi Adalbert la Beiuş,
Controlul obştesc: „rezolvările” problemelor în întreprinderi.
3. oldal – pagina a 3-a

Fáklya:
– Befőzési tanácsadó, sfaturi pentru gospodine,
– Káros a dohányzás, despre efectele nocive ale fumatului,
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– Állatorvosi asszisztenst keresnek Anton, de közben leirják a falut is, anunţ de căutare a
unui zootehnician la Ant, prilej cu care va fi descrisă şi localitatea,
– Öngyilkos lesz egy lány, mert nem sikerül a felvételije, despre sinuciderea unei tinere, care
nu a reuşit la admitere.
július 5 – 5 iulie
1. oldal – pagina 1
Fáklya:
– Bălcescu emlékünnepély: program, comemorare Bălcescu, program,
– Kongresszus, materiale de congres,
– Aratási riport, reportaj despre seceriş,
– Keserûi óvoda, grădinţa din localitatea Cheşereu,
– Ipari hírek, ştiri despre industrie,
– Tengerparti tudósítás: milyen Mamaian nyaralni, reportaj din Mamaia: ce condiţii îi aşteaptă pe turişti.
Crişana
– Materiale de congres,
– Material despre apa potabilă: alimentarea oraşului cu apă potabilă, în cifre.
2. oldal – pagina a 2-a
Fáklya: folytatások, continuarea materialelor din pagina 1.
Crişana
–
–
–
–
–
–

Măsuri de protecţie în campania de recoltare,
Ştiri pe scurt: modele noi, ansambluri folclorice peste hotare,
Sesiunea Bălcescu: program,
Casa pionierilor: program de vacanţă,
Cum se fac modele de pantofi noi,
Pionieri în excursie.
3. oldal – pagina a 3-a

Crişana
– Magazin: ştiri interesante, articole despre actori străini şi români.
Fáklya
– Hétvége: új kutatási terület a modern ideggyógyászatban, rubricile de sfârşit de săptămână: noua arie de cercetare în neurologia modernă,
– Könyv a fûtõanyag-fehasználásról, prezentare de carte despre folosirea materialelor combustibile,
– Cikk a gépjármûvezetésrõl, articol despre condus automobile,
– Cikk a Kodak-Pathé féle új filmrõl, articol despre noul film produs de firmele Kodak şi
Pathé,
– Van Dyck Kleopátra c. festményének elemzése, analiza pânzei lui Van Dyck cu titlul
Cleopatra.
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július 6 – 6 iulie
1. oldal – pagina 1
Fáklya
– Szénakészítés Bánffyhunyadon, prepararea fânului în Huedin,
– Pártkongresszus, materiale de congres,
– Kihelyezik az egyetemi végzetteket (számok), repartizarea absolvenţilor de facultate, în cifre.
Crişana
– Materiale de congres,
– Experienţe în strânsul furajelor: de ce la Huedin se poate şi în Bihor nu?,
– Omagiu Bălcescu.
2. oldal – pagina a 2-a
Fáklya
– Krónika: az udvariatlan autóvezetõrõl, apróhirdetés, Cronica: despre şoferul nepoliticos,
mica publicitate,
– Román bútorok a nemzetközi vásáron, mobilă românească la târgurile internaţionale,
– Folklóreggyüttes (román és magyar) mûsora, spectacolul unui ansamblu folcloric (cu dansuri româneşti şi ungureşti în program),
– Tűzvédelem, protecţia muncii,
– Viccek, umor.
Crişana
– materiale de congres, sport.
3.

oldal – pagina a 3-a

Fáklya
– A szalontai Arany János Irodalmi Kör, Cercul Literar Arany János din Salonta,
– Haladó néphagyomány: táncdalokat énekelnek a disznótoron, situaţia culturii populare:
se cântă cântece de muzică uşoară la tăiatul porcului,
– Egy 16 éven felülieknek szóló film leírása, prezentarea unui film interzis tinerilor sub 16 de ani.
Crişana
– Oradea pe coordonatele industrializării: realizările industriei locale.

Anexa 2
Tabel despre frecvenţa şi tipologia intervenţiilor efectuate în cele două cotidiene locale în anul 1968
Sesizare Sesizare
Datele
Cotidian mecanică importantă lipsă
1968 Crişana
Fáklya

Minoritar Partid Social Istoric

Graniţe

28

11

11

2

2

4

3

0

27

16

7

3

2

3

4

4
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DESPRE INSTITUTUL PENTRU STUDIEREA PROBLEMELOR MINORITĂŢILOR
NAŢIONALE
ABOUT THE ROMANIAN INSTITUTE FOR RESEARCH ON NATIONAL MINORITIES
A NEMZETI KISEBBSÉGKUTATÓ INTÉZETRŐL
INSTITUTUL PENTRU STUDIEREA PROBLEMELOR MINORITĂŢILOR NAŢIONALE (ISPMN) funcţionează ca
instituţie publică și ca personalitate juridică în subordinea Guvernului și în coordonarea Departametului
pentru Relaţii Interetnice. Sediul Institutului este în municipiul Cluj-Napoca.

Scop și activităţi de bază

Studierea și cercetarea inter- și pluridisciplinară a păstrării, dezvoltării și exprimării identităţii etnice,
studierea aspectelor sociologice, istorice, culturale, lingvistice, religioase sau de altă natură ale
minorităţilor naţionale și ale altor comunităţi etnice din România.

Direcţii principale de cercetare

Schimbare de abordare în România, în domeniul politicilor faţă de minorităţile naţionale: analiza
politico-instituţională a istoriei recente;
Dinamica etno-demografică a minorităţilor din România;
Revitalizare etnică sau asimilare? Identităţi în tranziţie, analiza transformărilor identitare la minorităţile
etnice din România;
Analiza rolului jucat de etnicitate în dinamica stratificării sociale din România;
Patrimoniul cultural instituţional al minorităţilor din România;
Patternuri ale segregării etnice;
Bilingvismul: modalităţi de producere, atitudini și politici publice;
Noi imigranţi în România: modele de încorporare și integrare.

The ROMANIAN INSTITUTE FOR RESEARCH ON NATIONAL MINORITIES (RIRNM) is a legally constituted
public entity under the authority of the Romanian Government. It is based in Cluj-Napoca.

Aim

The inter- and multidisciplinary study and research of the preservation, development and expression
of ethnic identity, as well as social, historic, cultural, linguistic, religious or other aspects of national
minorities and of other ethnic communities in Romania.

Major research areas

Changing policies regarding national minorities in Romania: political and institutional analyses of recent
history;
Ethno-demographic dynamics of minorities in Romania;
Identities in transition – ethnic enlivening or assimilation? (analysis of transformations in the identity of
national minorities from Romania);
Analysis of the role of ethnicity in the social stratification dynamics in Romania;
The institutional cultural heritage of minorities in Romania;
Ethnic segregation patterns;
Bilingualism: ways of generating bilingualism, public attitudes and policies;
Recent immigrants to Romania: patterns of social and economic integration.
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A kolozsvári székhelyű, jogi személyként működő NEMZETI KISEBBSÉGKUTATÓ INTÉZET (NKI) a Román
Kormány hatáskörébe tartozó közintézmény.

Célok

A romániai nemzeti kisebbségek és más etnikai közösségek etnikai identitásmegőrzésének,
-változásainak, -kifejeződésének, valamint ezek szociológiai, történelmi, kulturális, nyelvészeti, vallásos
és más jellegű aspektusainak kutatása, tanulmányozása.

Főbb kutatási irányvonalak

A romániai kisebbségpolitikában történő változások elemzése: jelenkortörténetre vonatkozó
intézmény-politikaielemzések;
elemzések;
intézménypolitikai
A romániai kisebbségek népességdemográfiai jellemzői;
Átmeneti identitások – etnikai revitalizálás vagy asszimiláció? (a romániai kisebbségek identitásában
végbemenő változások elemzése);
Az etnicitás szerepe a társadalmi rétegződésben;
A romániai nemzeti kisebbségek kulturális öröksége;
Az etnikai szegregáció modelljei;
A kétnyelvűség módozatai, az ehhez kapcsolódó attitűdök és közpolitikák;
Új bevándorlók Romániában: társadalmi és gazdasági beilleszkedési modellek.
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n Nr. 27
Horváth István (coord.) – Veress Ilka – Vitos Katalin:
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locală şi în instituţiile deconcentrate din judeţul
Harghita
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Just unequal access... Barriers in the use of healthcare services among the Romanian Roma
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Kiss Tamás – Veress Ilka: Minorităţi din România:
dinamici demografice şi identitare
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Sólyom Zsuzsa: Ancheta sociologică – Coeziune
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Veress Ilka: Strategiile de reproducere culturală ale
minorităţii armene din România
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Kiss Dénes: Sistemul instituţional al minorităţilor
etnice din România
n Nr. 35
Gidó Attila – Sólyom Zsuzsa: Kolozsvár, Nagykároly
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Marin Timeea Elena: „We are Gypsies, not Roma“.
Ethnic Identity Constructions and Ethnic Stereotypes – an example from a Gypsy Community in
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Lazăr Andreea: O cartografiere a concepţiilor
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membre ale Uniunii Europene
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Gidó Attila: School Market and the Educational
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