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MARIN RADU MOCANU s-a nãscut la 23 aprilie 1938, în
Alexandria, judeþul Teleorman. A absolvit Liceul teoretic din Alexandria
(1955), Facultatea de Istorie din Universitatea Bucureºti (1962). Debut
absolut – 1978. Din 1962 a fost cercetãtor ºtiinþific (arhivist) la Arhivele
Naþionale Centrale, iar începând cu 1992 a ocupat funcþiile de director al
acestei instituþii ºi profesor în cadrul Facultãþii de Arhivisticã. Semneazã
în numeroase reviste literar-culturale precum Ramuri, România literarã,
Luceafãrul, Contemporanul etc. Este membru al Uniunii Scriitorilor.
Cãrþi de poezie: Dorul de searã, Ed. Sprint, Bucureºti, 1992.
Cãrþi de eseu: Arhivele ºi cultura, Ed. MAI, Bucureºti, 1998;
Arhivele ºi statul, Ed. MAI, Bucureºti, 2000.
Prozã: Tot o apã ºi un pãmânt, roman, Ed. Evenimentul, Bucureºti,
1998; Monºtrii somnului, roman, Ed. Virgilius, Râmnicu Vâlcea, 2000;
Oameni de nicãieri, roman, în curs de apariþie la Ed. Ideea Europeanã.
Volume de documente: Cazarma scriitorilor, Ed. Libra, Bucureºti, 1998; Cenzura comunistã, Ed. Albatros, Bucureºti, 2000; Literatura
ºi cenzura comunistã, Ed. Albatros, Bucureºti, 2002; Vremuri satanice,
Ed. Ideea Europeanã, Bucureºti, 2005; Scriitorii ºi puterea, Ed. Ideea
Europeanã, Bucureºti, 2006; Cenzura a murit, trãiascã cenzorii!, în curs
de apariþie la Ed. Ideea Europeanã; De la proletcultism la naþionalneoproletcultism, în curs de apariþie la Ed. Fundaþia Academia Civicã.

I. CALEIDOSCOP CENZURAL
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I. CALEIDOSCOP CENZURAL

LISTA DOCUMENTELOR

PRECUVÂNTARE
Fenomenul propagandistico-cenzural, cunoscut ºi manifestat la noi – prin Direcþia Generalã a Presei ºi Tipãriturilor
(D.G.P.T.) – ca instituþie de stat, 1948-1989 (din 1971, Comitetul
pentru Presã ºi Tipãrituri, iar din 1977 ca Direcþia Literaturii ºi
publicaþiilor din Consiliul Culturii ºi Educaþiei Socialiste),
fenomen manifestat structural în toate domeniile vieþii culturale,
cu repercursiuni incalculabile asupra producþiei culturalºtiinþifice, a fost cercetat în arhiva D.G.P.T., a C.C. al P.C.R.
(Secþia Propagandã ºi Agitaþie) ºi a Ministerului Culturii ºi
Cultelor.
Lichidarea societãþii civile în anii ’50 a fãcut posibilã
dispariþia libertãþii de gândire ºi expresie pe tot cuprinsul þãrii ºi
la toate nivelurile – cu accente specifice în culturã prin dogma
proletcultismului (manifestatã) ca expresie a realismului socialist
– a generat autorhia politicului comunist ce a supus întreaga
sferã a domeniului creativ controlului ideologic, din chingile
cãruia s-au mai putut desprinde, parþial ºi temporar, evaziuni
rezistenþiale, întreprinse, în special, de scriitorime ºi alþi oameni
de culturã, sub diverse forme.
În demersul nostru publicistico-istoriografic, invocând
mãrturii de arhivã, am plecat de la dorinþa ºi necesitatea de a
face cunoscut acest fenomen opiniei publice în general,
generaþiilor tinere în special, cu întreagã viaþã culturalã din acea
vreme, în care intelectualitatea noastrã creativã, în majoritatea
ei, nu „a trãdat” (dupã unii), ci a ripostat ºi a rezistat prin scris
ºi operã.
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RELIEF

Pentru a încerca, acum, sã rãspundem la o întrebare
fireascã: de ce Partidul unic s-a preocupat atât de „militant” de
literaturã ºi artã, asumându-ºi însãrcinarea de a le „îndruma” ºi
„educa”, este necesar sã aducem cât mai multe probe
documentare ale vremii începând cu a doua parte a deceniului
cinci al secolului trecut ºi cu întregul deceniu al ºaselea.
Sã ne aruncãm, mai întâi, privirea pe registrul de evidenþã
al Societãþii Scriitorilor, Ziariºtilor ºi Artiºtilor din România
(S.S.Z.A.), unde scriitorii erau potretizaþi dupã starea socialã ºi
orientarea politicã, realã ori presupusã; Mihai Beniuc era
prezentat astfel: „Fiu de þãran, a acumulat în suflet revolta mai
multor ani de umilinþã ºi suferinþã”, fiind consolat mai departe
pentru faptul cã volumul Un om aºteaptã rãsãritul (1946) „a
provocat poetului ciocniri supãrãtoare, în vreme ce volumul
Cântece noui a fost salutat cu entuziasm de criticã ºi marele
public (!)”.
Lui Aurel Baranga, redactor-responsabil la „Urzica”, i
se pregãtea încã din anii ’48 o trambulinã de intrare în primul
eºalon al „noii” literaturi: „Opere valabile sunt cele de dupã 23
august 1944, pe mãsurã ce scriitorul ºi-a însuºit ideologia
marxist-leninistã, în volumele Ninge peste Ucraina (1945), Vocea
Americii (1948)” º.a.
Mihai Davidoglu, cel care „...de mic copil a muncit din
greu la Galaþi pentru a întreþine familia”, primeºte premiul
Academiei pentru piesa Minerii ºi alt premiu pentru Cetatea de
foc – fiind lesne de înþeles cã „pictorii” puneau destule vopseluri
în conturarea profilului „socialist” al dramaturgului...
Petru Dumitriu era pictat în culori pastelate „alternative”:
„...Însuºirea ideologiei marxist-leniniste a însemnat un factor
hotãrâtor în evoluþia sa. Saltul realizat de la Euridice la
Duºmãnie ºi Bijuterii de familie este dovada maturizãrii (!)
scriitorului, atât sub aspect ideologic, cât ºi din punct de vedere
al mijloacelor de expresie”.
Marin Preda este pus ºi el pe ºuvoiul „înnoirii” ºi prezentat
favorabil noului curent literar, fiind considerat (prin Întâlnirea
din pãmânturi), „un profund cunoscãtor al þãrãnimii (...), criticã
relaþiile sociale nãscute de gospodãria þãrãneascã individualã,
iar concluzia exprimã necesitatea de transformare a þãrãnimii
ºi ascuþirea lipsei de clasã (sic!).
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Se poate concluziona, din orice punct de vedere, cã
activismul ºi dirijigismul se înfãþiºau de la început ca douã
sperietori ale proletcultismului.

AUTORUL (INTER)NAÞIONALISMULUI

PROLETAR

Noua (aºa-zisã) literaturã destinatã (exclusiv) maselor
largi populare nu putea fi scrisã – dupã teoreticienii de-atunci –
decât conform învãþãturii leniniste, convingere pe care o avea
ºi publicistul Silviu Brucan (în editorialul „Sub steagul invincibil
(!) al leninismului”, din „Scânteia” nr. 1330/21 ian. ’49), aserþiune
susþinutã astfel: „Lenin a biciuit în cuvinte pline de ironie
usturãtoare lipsa spiritului de partid a apolitismului în artã ºi
ºtiinþã. Câþi oameni ai artei ºi ºtiinþei din þara noastrã, ascultând
de îndemnul partidului nostru, nu ºi-au regenerat activitatea ºi
au devenit folositori cauzei proletariatului, inspiraþi de
principiile lui Lenin ºi Stalin”.
„Adevãrul brucanist” avea o acoperire realã, dovadã cã
la noi plecau la edituri ºi tipografii numai autori sovietici (ºi
câþiva ruºi), cu cãrþi despre Uniunea Sovieticã ºi ritmul industrial
socialist, miºcarea sindicalã, rolul creator al poporului sovietic
º.a. În vreme ce autori ca Tudor Arghezi (Ochii Maicii
Domnului), Perpessicius (Menþiuni critice), Al. Philipide
(Scriitorul despre arta lui), Marcel Proust (În cãutarea timpului
pierdut), Al Piru (Opera lui Ibrãileanu) erau refuzaþi la tipar
„din lipsã de fonduri...”. Se interziceau, de asemenea, tipãrirea
ºi a altor autori: „Pe urmele Mântuitorului – însemnãri de
cãlãtorie la Ierusalim” (preot M. Trifa), Românismul dintre
Prut ºi Histria (preot T. Popa), Marea Unire de la 1 Decembrie
1918 (Biblioteca „Astra”) º. a., pentru a fi editate: Despre agitaþia
politicã (M. I. Calinin), Despre însemnãtatea Marii Revoluþii
Socialiste din Octombrie 1917 (Iudin), De ce nu ºi-a luat valea
boier Mãceanu (Gh. Bicaz), Moº Simion dã bineþe tractoarelor
(Gh. Dem. Pan), Brigada cântã pe mai multe voci (S.
Fãrcãºanu), Tânãra Gardã (Fadeev) º.a.
Din fericire, la Editura pentru Literaturã ºi Artã, pãstoritã
încã de marele om de culturã Al. Rosetti, se continua pe cât posibil
editarea unor cãrþi de culturã naþionalã ºi universalã, fiind reeditaþi
scriitorii: V. Alecsandri, N. Bãlcescu, I. L. Caragiale, Ion Slavici,
Ion Creangã, respectiv, Tolstoi, Cehov, Balzac, Mark Twain.

