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Lipsa de libertate a cuvântului æi gândirii a stârnit interesul æi reflecåia intelectualilor români
cu atât mai mult cu cât în evoluåia noastrã istoricã am cunoscut numeroase regimuri autoritare æi
dictatoriale. În ultimii ani tema s-a aflat în centrul preocupãrilor, beneficiind de volume de sintezã.
Printre acestea se cuvin menåionate excelenta lucrare documentatã a lui Marian Petcu æi microsinteza
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lui Adrian Marino , o încercare meritorie de cuprindere æi exegezã a aspectelor cenzurii în România
de-a lungul istoriei.
În istoria cenzurii româneæti interbelice anul 1933 a marcat un reper. Urmare a grevelor din
februarie 1933, presa de stânga este supravegheatã atent. Asasinarea primului-ministru I. G. Duca a
atras mãsura reintroducerii cenzurii. Ziarele de extremã dreapta, precum Calendarul æi Cuvântul, au
fost suspendate. Constituåia promulgatã de Regele Carol al II-lea în februarie 1938 adaugã noi
restricåii în comunicarea ideilor æi opiniilor în presã. Regimurile ulterioare au însemnat o radicalizare
a cenzurii. Ministerul Propagandei elabora textul directivelor oficiale prin departamentul
Normativului æi controla presa integral prin serviciile de cenzurã. În ciuda duritãåilor regimului
2
cenzurii, statul permitea un anumit spaåiu de exprimare liberã.
Lucrarea noastrã studiazã cenzura în cazul unui ziar braæovean æi regional, cu o
lungã tradiåie jurnalisticã transilvanã. Începând din 1941, Gazeta Transilvaniei trece în administraåia
ASTREI, iar redactor responsabil devenea Ion Colan. Dintr-un ziar politic, ea se transformã într-unul
cultural æi naåional care milita pentru reîntregirea României antebelice. Tribunã a ideilor naåionaliste,
Gazeta a beneficiat de semnãturile unor jurnaliæti æi oameni de culturã braæoveni æi nu numai: Ion
Colan, Valeria Braniæte (Cãliman), Ion Bozdog, Ion Berciu, Lucian Valea, Æt. Simionescu-Svensk,
C. Rãdulescu-Motru, Eugen Hulea, Gh. Dragoæ, recunoscuåi pentru meritele culturale æi calda
pledoarie pentru cauza românismului. Orientarea cultural-naåionalã a ziarului se reflectã întocmai în
conåinutul lui. Redacåia a conceput Gazeta ca pe un ziar de opinie, nu de strictã informare. Ca urmare
articolele sunt foarte vagi relativ la evenimentul care le-a generat. În schimb, ele poartã amprenta
unei critici acerbe, a unor accente de evident pamflet, înfierând erorile constatate. Alãturi de ele,
întâlnim publicate bucãåi literare æi poezii, în general patriotice, cronica rãzboiului – singura rubricã
de informaåie –, articole cu caracter social, anunåuri de publicitate, informaåii diverse. Aæadar, în
perioada studiatã predominã articolele de fond, de opinie.
Scopul nostru este de a arãta mecanimul de funcåionare a unui ziar de orientare naåionalistã,
în condiåiile cenzurii impuse de regimurile politice æi de conjunctura specialã a rãzboiului. Un
asemenea context nu îngãduia libertate de exprimare, ci determina cenzura æi autocenzura în acelaæi
timp. Lucrarea se întemeiazã pe comparaåia numerelor de probã – pãstrate azi în fondul Bibliotecii
Judeåene „George Bariåiu“ Braæov, secåia Colecåii Speciale –, care erau înaintate instituåiilor de
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control æi cenzurã, cu numerele definitive ale ziarului. Primele conåin numeroase sublinieri,
eliminãri, înlocuiri, ætampile ale cenzurii æi indicã criteriile aplicate de aceasta în cenzurarea
anumitor tipuri de informaåii. Celelalte indicã ce a lãsat sã treacã bariera cenzurii, ce s-a schimbat æi
cum s-a schimbat textul în versiunea finalã.
Una dintre problemele ce revenea frecvent în paginile Gazetei era aceea a recuperãrii
teritoriilor pierdute în 1940, mai cu seamã a Nord-Vestului Transilvaniei. Datoritã contextului
politico-militar æi faptului cã în al doilea rãzboi mondial statul român era aliat cu Germania æi
Ungaria, articolele pe teme ardelene au suportat rigorile cenzurii. Erau vizate mai ales editorialele
care abordau subiectul rãzboiului æi al interesului naåional, ajustându-se pasajele naåionaliste ce
atingeau aliaåii de atunci ai României, Ungaria în special. Articolele de fond cu tentã naåionalistã se
pot împãråi în douã categorii: generale, prezentând principii æi meditaåii asupra naåiunii, æi
ocazionale, care sunt majoritare. Desigur, un cotidian sau bisãptãmânal reflectã evenimentele
momentului, reacåia cu privire la ele, æi se preocupã mai puåin de elaborarea de reflecåii generale.
Aæadar, majoritatea articolelor noteazã o atitudine faåã de întâmplãrile contemporane, asupra cãrora
însã nu se oferã detalii.
Deæi mai puåin numeroase, articolele din prima categorie focalizau atenåia cenzurii cu
precãdere asupra lor, fiind sever restricåionate æi chiar eliminate integral. Textele ce evocã
evenimente istorice, precum miæcarea memorandistã, rãscoala lui Horea, revoluåia de la 1848,
poezii cu referire directã la Transilvania, recenzii de cãråi de istorie, de pildã despre continuitatea
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românilor în Dacia , nu se mai regãsesc în numerele definitive, fiind înlocuite cu cliæee. Referitor
la colecåia de cliæee anume creatã în scopul suplinirii articolelor cenzurate aflãm detalii în
literatura memorialisticã din acea epocã. În romanul sãu autobiografic, Exerciåiu de suferinåã,
Valeria Cãliman relateazã cum reuæea Gazeta Transilvaniei sã evite cenzura: „E rãzboi. Ardealul
tãiat în douã de un dictat arbitrar. [...] O cenzurã nemiloasã ciopâråeæte coloanele «Gazetei». De
astã datã spaåiile albe sunt interzise. Fiecare rând, pasaj sau articol scos trebuie înlocuit cu ceva.
Ochii cititorului nu au voie sã întâlneascã golul lãsat de foarfecele cenzurii. Conducãtorul
«Gazetei», Ion Colan, a ticluit o colecåie de cliæee. Cocoæ de munte din pãråile Rodnei, Troiåe din
Ardeal, Silueta unui schior æi, pentru editorialul de pe pagina întâi, un portret copleæitor al lui
Mihai Viteazul. De câte ori scotea cenzura ceva din coloanele «Gazetei» – æi gazeta a fost
singura publicaåie protestatarã din acea vreme de ruæinoasã capitulare a presei – în locul textelor
scoase de cenzurã apãreau aceleaæi imagini stereotipe. Cititorul le desluæi semnificaåia æi pricepu
sensul de dincolo de text. Pricepea marea bãtãlie dusã de coloanele «Gazetei» pentru reîntregirea
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Ardealului“ . Totuæi, constatãm cazuri când cenzura este depãæitã æi articole alegorice, criptice
sunt publicate. Astfel este cel semnat de Ion Bozdog, intitulat Prezentãri, despre comportamente
diferite, cinstit-necinstit, aluzie la români æi unguri, apãrut pe rãspunderea redactorului
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responsabil, Ion Colan. Depãæirea cu succes a regulilor stricte ale cenzurii a fost posibilã
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datoritã conceperii inteligente a articolului sub forma unei parabole, neuzând de limbajul æi
acuzaåia directe. Alte articole, puåine, e adevãrat, au scãpat de cenzurã prin acceptarea tãieturilor
ei sau prin adaptare. Seria articolelor semnate de Eugen Hulea æi Gh. Dragoæ, scrise cu scopul
stabilirii trãsãturilor naåionale æi criteriilor de apreciere a superioritãåii unei naåiuni în funcåie de
calitãåile sufleteæti æi nu de suprafaåa teritoriului sau potenåial demografic, apar cu minime
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modificãri, fãrã pasajele referitoare la maghiari.
Sugestiv pentru raporturile oscilante dintre cenzurã æi libertate, pentru negocierile æi
cedãrile stilistice, pentru tehnica de apãrare uzatã de presã este articolul Calendar pentru neam
de Ion Colan. Fãcând o retrospectivã a aæteptãrilor noastre naåionale, Ion Colan constata
amânarea împlinirii dezideratelor naåionale æi scria despre amânare æi scadenåã: „Câte
popasuri, atâtea scadenåe, câte scadenåe, atâtea deziluzii… În marginile ei (clipei) se putea
întâmpla tot ce noi am dorit. Ar fi fost drept sã se întâmple. Împotriva cui sã ridicãm acuze,
dacã la Tribunalul vremii ceilalåi au obåinut o amânare pentru iluzorii vicii de formã. [ …] Dar
dreptatea nu moare. Poate întârzia, dar nimeni nu a vãzut-o însã îngropatã. Se miæcã dupã legi
asemeni dactinului(?). 1942 n-a adus-o. Constatãm, fãrã a încheia socotelile. Æi nimeni nu le
poate încheia fãrã noi. Pânã unde merg aceste hotare, neamul o ætie.“ Am indicat prin subliniere
cuvintele cenzurate, care urmau sã fie supuse schimbãrii. Formularea iniåialã, în care
predominã cuvintele dure, evidenåiind ideile de vremelnicie, de dreptate, de rãfuialã, este
înlocuitã, folosindu-se neologisme neutre æi evazive, iar dupã cosmetizare textul definitiv
aratã astfel: „Câte popasuri, atâtea scadenåe, câte scadenåe, atâtea înfrângeri sau victorii… În
marginile ei (clipei) se putea întâmpla tot ce noi am dorit. Ar fi fost normal sã se întâmple.
Împotriva cui sã ridicãm acuze, dacã la Tribunalul vremii a fost înregistratã o amânare pentru
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probabile vicii de formã. Dar idealul nu moare. Poate întârzia, dar nimeni nu-l poate îngropa.
1942 ne-a contrazis. Constatãm, fãrã a încheia registrele. Pânã unde merg aceste hotare, o ætiu
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istoricii“ .
Articolele ocazionale, aparåinând celei de a doua categorii, erau cenzurate paråial,
intervenåia operându-se mai ales asupra unor expresii ce reveneau frecvent. S-ar putea alcãtui
un index al termenilor neagreaåi de cenzurã. Referirile la graniåele etnice æi geografice
anterioare, la punctele cardinale, amintirea României Mari æi a pierderilor suferite recent,
9
toponimele din zonele pierdute , adjectivele despre vremelnicia organizãrii politice din
Nord-Vestul României, epitetele folosite cu privire la apropiata victorie æi recuperarea
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Transilvaniei , etnonimele æi expresiile etnice variate relative la maghiari, orice trimitere la
politica vecinilor, inclusiv la masa verde pe care s-a semnat actul de la Viena, îndemnurile de a
se face dreptate prin jertfa pe front erau interzise de cenzurã, eliminate sau înlocuite cu puncte
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de suspensie . Articolele învedereazã æocul suferit de societatea româneascã în urma Dictatului de
la Viena, convingerea profundã a românilor cã cedarea Ardealului de Nord nu era decât un episodic æi
vitreg accident istoric, precum æi starea de spirit, de aæteptare tensionatã a revenirii teritoriului pierdut
la România.
Spre ilustrare citãm câteva exemple de articole imediat sancåionate de cenzurã. Un
subiect preferat de jurnaliæti s-a dovedit critica virulentã a utilizãrii cuvintelor æi limbii
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maghiare în public, în limbajul cotidian sau în comunicarea privatã prin corespondenåã.
Pilduitor în acest sens era articolul lui Ion Colan despre Borviz. Remarcând insistenåa cu care
se folosea termenul borviz æi nu cel de apã mineralã, autorul scria: „Cui îi place, poate mânca
papricaæ cât o vrea æi gulaæ pânã s-o ghifui. Treaba lui! Pe urmã dacã paprica i-o da îndemn,
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n-are decât sã-i tragã æi un ciardaæ , ca sã se domoleascã. O ciudãåenie însã nu pricepem:
insistenåa bucureætenilor de a bea numai borviz, nu apã mineralã“. Subliniind cã „de la un neam
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… e bine sã nu luãm decât ce ne aparåine“ , jurnalistul se opunea cenzurii æi hotãra „Pe
rãspunderea mea se va modifica aæa cum se vede mai jos. Nu contra ungurilor am scris, ci
11
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contra tembelismului nostru“ . Alegoria cu cheie, ca sugerare a situaåiei reale, era forma de
redactare æi procedeul jurnalistic predilect în acei ani. În aceastã manierã era elaborat articolul semnat
de V. Braniæte, intitulat Airagnu, în care se vorbea despre obiceiurile condamnabile ale unui stat,
noåiune înlocuitã ulterior cu cea de trib pentru a evita cenzura. În final, se oferea cititorului
cifrul de decriptare a textului: „E greu sã le înåelegi glasul cãci slova lor, ca æi faptele, se
înåelege æi se citeæte pe de-a îndãratele“. Cenzura a citit invers æi a descifrat corect titlul
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Ungaria, ca urmare autoriza apariåia cu titlul schimbat în Agnuria . Redacåia intenåiona sã dea
publicitãåii în numãrul ulterior urmãtorul anunå: „Airagnu. Acesta este titlul articolului lui
V. Braniæce, din numãrul trecut al gazetei noastre, pagina 1, coloana 1, iar nu cum a apãrut
datoritã unei schimbãri de ultimã orã æi de care nu putem fi fãcuåi rãspunzãtori“. În felul acesta
se restituia gândul iniåial al autoarei, dincolo de cenzurã. Evident, cenzura nu a admis ultimele
17
cuvinte, înlocuite cu „datoritã unei greæeli de tipar“ , dar mesajul ajungea la cititor, chiar cu
întârziere. Un alt articol de o muæcãtoare ironie æi pe alocuri cu un caracter de virulent pamflet
la adresa maghiarilor era Vitejie, 90% celofibrã de Ion Colan, cenzurat în întregime. Pe prima
paginã locul lui a fost suplinit de cliæeul de rezervã, anume portretul lui Mihai Viteazul. În
schimb, o scurtã precizare informa cititorii: „ «Invincibila armada» sau Vitejie, 90%
*
celofibrã de Ion Colan este cuprinsul unui gând ce n-a încãput în spaåiul prea redus al gazetei
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noastre. Articolul acesta va apãrea îndatã ce spaåiul etnic ne-o va permite“ . O soartã
asemãnãtoare avea editorialul aceluiaæi ziarist, intitulat În loc de cronicã agricolã. Ceva
despre oiæte, o parabolã între cãruåa lipsitã de direcåie æi sãteanul în duæmãnie permanentã cu
19
vecinii sãi, lipsindu-se de înåelegerea necesarã.
Relaåiile dintre cenzori æi cenzuraåi, dintre instituåia de control æi presã cunoæteau o
evoluåie sinuoasã, cu victorii æi înfrângeri de o parte æi de alta. În confruntarea cu cenzura
numeroase pasaje sau articole întregi cãdeau victime foarfecelui cenzurii. Dar pe acest front
invizibil se înregistrau æi biruinåe ale slujitorilor condeiului. Acesta este cazul tradiåionalului
numãr al Gazetei pregãtit pentru ziua de 30 august 1943, datã faåã de care redacåia arãta o grijã
deosebitã. Numãrul de probã din 1943 înaintat cenzurii avea tipãritã poezia Cântec de
Bunãvestire de Lucian Valea în chenar negru pe prima paginã, iar în pagina 3 un triptic de
articole cu titluri æi conåinut mobilizatoare: Luptãm, Nu cedãm, Murim semnate de V. Braniæte,
I. Bozdog æi Ion Colan. Cenzura nu admitea publicarea poeziei æi tãia pasaje din celelalte
articole. La 27 august 1943, acceptând minime eliminãri, Ion Colan dãdea bun de tipar poeziei
despre Transilvania în urmãtorii termeni: „Pe propria mea rãspundere se va publica. Vorbim
despre o Transilvanie care este a noastrã, nici de sud, nici de nord. Procesul intenåiilor nu ne
20
poate fi fãcut“ . Peste ani episodul era rememorat de Valeria Cãliman, care relateazã æi
consecinåele gestului de curaj asumat atunci. Ziarul primea avertismentele cenzurii, fiind
probabil la un pas de suspendare, iar N. Cãliman æi I. Colan erau chemaåi la Bucureæti de
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Nichifor Crainic pentru a da socotealã de încãlcarea flagrantã a legilor cenzurii. Redacåia însã nu
æi-a schimbat atitudinea æi a continuat sã scrie æi sã militeze pentru cauza naåionalã.
Se cuvine sã observãm rolul autocenzurii în raporturile de foråã dintre cenzurã æi presã.
Adesea jurnaliætii intervin ei înæiæi asupra textului propriu, procedând la îndulcirea limbajului,
adaptarea stilului la normele cenzurii, înlocuirea termenilor duri cu eufemisme neutre. Aflaåi între
Scylla æi Caribda, între cenzurã, convingerile personale æi public, redactorii iau în considerare uneori
oportunitatea sau inoportunitatea publicãrii unui articol. Spre exemplu, articolul Aæteptând Floriile
de Ion Colan era ales în locul altuia, cum rezultã din biletul ataæat de ziarist numãrului de probã: „Am
avut intenåia sã scriem un articol intitulat «Ce atâta bocet?!». Socotindu-l nepotrivit pentru blajinele
22
Florii, îl înlocuim cu aceste amintiri“ .
Aspectele sociale æi politice abordate de jurnaliæti formau mereu obiectul cenzurii, foarte
sensibilã la aluzii, cuvinte neechivoce, exprimãri susceptibile, critici. Problema refugiaåilor, a
23
pensionarilor , a sãrãciei lor æi starea generalã grea a societãåii îæi gãsesc locul în Gazeta
Transilvaniei. În articolul despre Timbrul Andrei Mureæianu, ale cãrui venituri erau destinate
fondului refugiaåilor din Ardealul de Nord, Valeria Braniæte critica birocraåia care împiedica
colectarea rapidã a banilor. Ea descria astfel situaåia refugiaåilor: „Când vezi în toiul iernii puii de
åãrani din Someæ, din Bihor, din Maramureæ, umblând sumar îmbrãcaåi pe strãzile marilor oraæe,
cãutându-æi un rost æi când mai ales le asculåi poveætile, de piatrã sã-åi fie inima æi se topeæte ca un
bulgãre de ghiaåã sãtul de razele soarelui. Åi se rupe inima când vezi familia åãrãneascã desrãdãcinatã
æi asvârlitã în promiscuitatea de la periferia oraæului“. Pasajul era considerat prea dur de autoritãåi æi
cenzurat, ca atare, în articolul definitiv nu mai apãrea. Fraza de final dãdea seama de greutãåile
nerezolvate ale refugiaåilor æi de neputinåa celor din jur de a îndrepta ceva din cauza birocraåiei:
„Afarã ninge, refugiaåii ceræesc æi noi redactãm petiåii“. Din nou cenzura socotea nepotrivitã folosirea
cuvântului ceræesc. Atenåionatã, autoarea înlocuia termenul prea clar æi direct cu o perifrazã neutrã.
24
Astfel, în numãrul definitiv, în loc de „ceræesc“ apãrea „duc lipsurile inerente situaåiei lor“ .
De altfel, aspectul cel mai frecvent întâlnit este înlãturarea unor cuvinte sau exprimãri
deranjante æi suplinirea lor, spre a cosmetiza articolele în conformitate cu normele impuse. Termenii
cu referire directã la starea socialã (sãrãcie æi sinonimele nãcãjiåii, griji, neajunsuri cu adjectivele
25
determinative rãvãæit de, împovãraåi de) erau tabu pentru autoritãåi. Expresia „sã astupe guri
26
flãmânde“ era înlocuitã cu „nu poate acoperi golurile din casã“ ; alteori fraze întregi erau suprimate
definitiv, cãci nu respectau cerinåele cenzurii. Rezumând o scrisoare primitã de la un învãåãtor,
redactorul scria: „În åara franzelei æi a pâinii albe obligatorii la restaurante, în plin rãzboi un om de 28
27
de ani îmi vorbeæte de foame“, ceea ce era de neconceput sã fie publicat. Greutãåile de
aprovizionare nu afectau numai articolele de primã necesitate, ziarul însuæi confruntându-se cu lipsa
21
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de hârtie. Motiv pentru care adresa urmãtoarea rugãminte: „Colaboratorii noætri sunt rugaåi sã ne
trimitã articole scurte. Lipsa de hârtie, tot mai simåitã, nu ne permite sã înmulåim numãrul paginilor“.
Un asemenea anunå, aparent inofensiv, a atras atenåia cenzurii, care a tãiat fraza explicativã, nelãsând
28
sã transparã în public declararea lipsurilor æi încercând sã controleze situaåia.
Scutiåii de rãzboi, îmbogãåiåii peste noapte æi speculanåii, etalarea luxului atrãgeau adesea
diatribele ziariætilor împotriva acestor fenomene sociale, demascându-le vehement. Vorbind despre
panica de mobilizare, Ion Colan observa muæcãtor cã „totdeauna naæul, unchiul, cunoscutul omnipotent,
prietenul prietenului, legãturi camuflate, banul, cadourile grase, femeile, au reuæit sã redea vajnicului
patriot liniætea atât de zbuciumatã de apropierea ameninåãtoare a zilei de 1 Aprilie“. Consecinåa era
inversarea criteriilor de valoare æi a ierarhiilor astfel încât conducerea åãrii va fi preluatã de mâinile „lor
sau ale celor ce cocheteazã cu un regim în care gãinei i se vor atribui aceleaæi calitãåi cu vulturul, când
stejarul va fi pus alãturi de mãrãcinii æanåurilor, când noi toåi vom intra în casele de nebuni æi nebunii vor
29
ajunge la plug, în ateliere, în fabrici, la locurile de conducere, la posturile de rãspundere“ . Accentele
pamfletare erau înlãturate de cenzurã. Moravurile societãåii, mai condamnabile cu cât rãzboiul impunea
grele sacrificii, ofereau prilejul rostirii unor sentinåe dure. În articolul Dac-aæ putea, Dr. N. Cãliman
pronunåa condamnãri la moarte în pieåe publice la adresa îmbogãåiåilor peste noapte în mod necinstit: „Aæ
spânzura în pieåe publice pe cei care azi, ca æi în toate timpurile, se îmbogãåesc din sudoarea æi necazurile
altora pe alte cãi decât ale muncii. Aæ pune la zid pe toåi trãdãtorii intereselor pãmântului æi ai banului
românesc“, pasaj dispãrut dupã lectura cenzurii. Conætient cã nu putea sã facã totul, ziaristul se mãrginea
30
la recomandarea trimiterii la muncã silnicã a jucãtorilor de cãråi, împotriva cãrora de altfel lua atitudine.
Luxul alimentat de folosirea bugetului de stat nãætea întrebarea când se va pune „frânã acestei cumplite
31
jefuiri“ . Organizarea unor baluri de binefacere în folosul vãduvelor æi orfanilor de rãzboi era aspru
criticatã pentru deplasarea de la sensul de contribuåie pioasã la cel de divertisment, indicatã de precizarea
din invitaåie: „Se va dansa pânã în zori!“. Propoziåia era folositã în titlul articolului, în care autorul
conchidea fãrã echivoc: „Dacã este vorba de prostituåie, sã ne prostituãm pe cont propriu, lãsând orfanii æi
vãduvele în plata Domnului“ æi cerea imperativ sã se punã capãt „nebuniei pentru coregrafie beåivã“. La
rândul ei, cenzura intervenea prompt, eliminând fragmentul æi cuvântul „beåivã“, trimiåând la
32
promiscuitate, înlocuit în final de cãtre redactor cu cel mai puåin dur, de „saltimbancã“ . În sfâræit,
furnizorii de marfã de proastã calitate pentru armatã provocau indignarea exprimatã în editoriale care se
pronunåau pentru privarea de libertate sau pedeapsa capitalã pentru cei vinovaåi. Cenzura epocii sancåiona
precis asemenea articole neconvenåionale, dar redactorul responsabil, autorul însuæi, æi-a rezervat dreptul
33
de a depãæi litera cenzurii. Marginal, Ion Colan notase: „Se va publica totul pe rãspunderea mea!“ .
Starea de spirit degajatã de aceste articole este aceea a unei extreme surescitãri æi nemulåumiri sociale.
În aceastã atmosferã orice gest public sau chiar lipsa de respect arãtatã de ocupanåii oricãror posturi
34
erau susceptibile de a provoca o rãsturnare „când numai chibrit mai trebuie fitilului de la dinamitã“ .
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Desigur, avem de a face cu sentimente redate din punctul de vedere al ziaristului æi prin filtrul propriei
sensibilitãåi. Existã o diferenåã între simåãmintele populaåiei æi cele ale corpului de presã. Elitã civicã æi
intelectualã, ziariætii exprimã, sintetizeazã idealurile sociale, formeazã ideile, influenåeazã æi conduc
opinia publicã æi, din aceastã perspectivã, uneori îngroaæã accentele. Credem cã este cazul exagerãrii de
mai sus, în care predominã limbajul dur, militar pentru a condamna un gest minor.
Mai puåin prezente în coloanele Gazetei Transilvaniei, aspectele politice nu
scãpau privirii atente a cenzurii. În general, viaåa politicã anterioarã anului 1938 era vag înfãåiæatã,
mai cu seamã prin latura ei negativã, aceea a compartimentãrilor politice æi luptelor intestine, care
au pus în pericol nu numai spaåiul public, dar æi unitatea naåionalã în cele din urmã. Se observa cã
idealul naåional, odatã împlinit, nu a fost înlocuit cu unul nou, iar calea a fost deschisã
politicianismului, cu consecinåe extrem de negative: „Ne-am tãvãlit în toate mocirlele. Am aruncat
cu noroi în tot ceea ce era sfânt. Ne-am înfrãåit æi am mers cot la cot, chiar æi cu cei mai mari
35
duæmani ai neamului. Æi am fi mers æi cu dracul dacã interesul politic ar fi cerut-o“ . La examenul
cenzurii ultima frazã a picat. Se sublinia adesea „acest paroxism al discordiei, care ætim pânã la ce
36
grad de primejdie ne-a dus“ . O relatare acidã a corupåiei din societatea antebelicã întâlnim în
articolul lui Ion Colan, La umbra unei cruci cu cascã, dedicat memoriei fostului prefect de Braæov,
Petrescu D. Tocineanu: „Se vorbea [între 1933 æi 1940] de ceva «mânã tare», dar pe urmã s-a dovedit
cã a fost mai mult «mânã lungã». Despre panglicãriile asasine ale acelor ani tãcem acum. Un prefect
în asemenea haos de conætiinåe alterate avea sau el însuæi sufletul plin de pãcate sau era pus între
ciocan æi nicovalã, la bunul plac al altora. Pãcate au fãcut cei mai mulåi, dar una e pãcatul
funcåionarului pus sã execute un ordin æi alta neodihnita râvnã de a depãæi ordinul de dragul de a fi pe
37
linia sultanului, pentru mãriri sau beneficii personale“ . Evident, fragmentul citat nu mai exista în
numãrul definitiv. Partidele politice apar rar æi din aceeaæi perspectivã negativã, evocate
întâmplãtor prin membrii lor dezinteresaåi faåã de nevoile publice, în comparaåie cu o familie de
proprietari filantropi. Cenzura a ales sã pãstreze critica oamenilor politici, dar sã elimine apoziåia
38
referitoare la membrii de partid „care sã zicem cã pentru moment au dispãrut“ . Cenzura regimului
nu admitea ca dizolvarea partidelor politice sã fie declaratã æi, implicit, trecutã în responsabilitatea
39
guvernului. În articolul Onoarea neamului, Valeria Braniæte critica sever clasa politicã româneascã ,
al cãrei unic interes major era pãstrarea puterii, æi stabileæte responsabilitatea colectivã pentru catastrofa
din 1940: „fiind la conducerea åãrii æi urmãrind o singurã åintã: menåinerea lor la putere cu orice preå.
Vinovaåi am fost æi noi cei mulåi æi departe de rãspunderea oficialã. Am fost pentru simplul motiv cã
n-am creat o opinie publicã sãnãtoasã, capabilã sã înfrunte exibiåiile celor ce au scos la mezat
pãmântul åãrii. Este dureroasã, tragic de dureroasã atitudinea åãrii care s-a menåinut în cel mai bun caz
într-o indiferentã expectativã faåã de o conducere vãdit dezastruoasã pentru ca sã nu mai amintim
cazurile destul de frecvente de servilism æi liberalism. Aæa am lãsat noi sã se ia în deæert tot ce aveam
35

36
37
38
39

40

Articolul Permanenåele româneæti de Dr. N. Cãliman, în GT, nr. 78, 13 octombrie 1943, anul 106, p. 1, 3. Editorialul evoca
æedinåa Astrei æi propunerea de a se stabili niæte principii cãlãuzitoare valabile dupã rãzboi spre a evita reinstalarea
climatului politic antebelic.
Articolul Naåia vãzutã de la provincie de prof. Eugen Hulea, în GT, nr. 12, februarie 1943, p. 1
GT, nr. 20, 13 martie 1943, anul 106, p. 3
Articolul Douã exemple de I. Haæeganu, în GT, nr. 7, 27 ianuarie 1943, anul 106, p. 4
Critica fruntaæilor politici era o constantã în scrisul Valeriei Braniæte, vezi articolul Pentru Basarabia, în GT, nr. 25, 31
martie 1943, anul 106, p. 1, în care vorbeæte despre acceptarea cedãrii teritoriului de cãtre „reprezentanåii nechemaåi ai
neamului“ æi despre tãcerea impusã de oficialitãåi, „proverbiala politicã a struåului“.

Cenzura æi „Gazeta Transilvaniei“ în anii 1943-1944

mai bun æi mai sfânt, aæa am tolerat sã fim reprezentaåi în momente de grea rãspundere istoricã de
elemente nepregãtite pentru rolul ce æi l-au asumat, aæa ne-am legat æi de mâini æi de picioare cu bunã
40
ætiinåã, pentru ca în momentul dezastrului sã ne gãseascã o neputincioasã frãmântare“ . Pasajul era
înlocuit cu cliæeul Schior în plinã vitezã. Dezbinarea antebelicã este condamnatã moral pentru efectul
politico-militar æi naåional deoarece atunci, în 1940, åara „nu s-ar fi speriat de anumite rãsteli æi nu æi-ar
fi pus semnãtura pe nici un hrisov. Iar dacã altcineva ar fi fãcut-o, silit de împrejurãri, ar fi ieæit din palat
æi æi-ar fi tras un glonå în cap ca lumii întregi dovadã æi protest sã rãmânã, împotriva unui act fãcut subt
41
presiune“ . În final, pe urmele acestei neîncrederi puternice, aproape funciare faåã de oamenii politici,
se exprima chiar teama de revenire la cunoscuta împãråire a societãåii pe criterii partinice dupã
42
încheierea rãzboiului, într-un articol intitulat sugestiv Nu de rãzboi, ci de pace mi-e teamã .
Se desprinde cu claritate faptul cã unitatea naåionalã era criteriul principal dupã care se
ghida ziaristul în judecarea vieåii politice æi nicidecum principiile democraåiei, condamnate de altfel
pentru slãbiciunile ei. În plus, trebuie sã åinem cont de contextul politico-militar în care au fost scrise
articolele, al conjuncturii rãzboiului care obliga la o concentrare asupra recuperãrii naåionale a
Transilvaniei de Nord. A aminti de viaåa politicã antebelicã era indezirabil, iar o sancåionare a lipsei
de acåiune din acea epocã era normalã din acest punct de vedere. Iatã de ce poziåia de plano æi de facto
43
a redactorului responsabil era refacerea unitãåii naåionale, prioritarã faåã de reforme æi chiar faåã de
viitoarea organizare politicã a åãrii. Susåinând cã interesul naåional trebuie sã fie deasupra
ideologiilor æi opåiunea ideologicã depindea de interesul naåional, I. Colan scria cã „Viitorul însuæi va
44
indica ideologia vremii æi åara se va adapta ei, nu revoluåionar, ci evolutiv“ . Evident, avea dreptate
sã sublinieze cã interesul general trebuie sã fie superior celor de grup, dar comitea o gravã eroare
când despãråea viitorul naåiunii de sistemul politic democratic. Se deschidea astfel calea
autoritarismelor æi era posibil sã acceadã orice ideologie extremistã în numele naåiunii, criteriu
ordonator æi sursã de autoritate legitimã. Din perspectiva instituåiilor statului Gazeta Transilvaniei
demonstreazã o anume inapetenåã politicã, o atitudine de dezamãgire æi demobilizare faåã de viaåa
publicã. Poate interpretarea noastrã este greæitã æi este vorba numai de critica politicianismului æi a
vulnerabilitãåii democraåiei. Dar nu ne putem opri sã ne întrebãm dacã declaraåia de mai sus nu a
favorizat în vreun fel ascensiunea naåional-comunismului.
O temã preferatã de reflecåie în Gazeta Transilvaniei era statutul presei. Numeroase articole
dezbat aceastã problemã æi din aceastã cauzã suportã deseori rigorile cenzurii. Editoriale care se
constituie în pledoarii pentru gazetarii profesioniæti, morali, patrioåi sau care criticã practica
45
subvenåiilor politicianiste din bugetul de stat sunt eliminate în întregime æi înlocuite cu cliæee.
Relatând despre Adunarea presei de la Sibiu, I. Berciu remarca defectele de fond ale ziaristicii astfel:
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„A patra putere în stat, presa creatoare de opinie publicã a avut æi continuã a avea o existenåã precarã, fie
din pricina împrejurãrilor politice, de cele mai multe ori silite de ideologiile cele mai ciudate a pune
«cãluæul», fie de lipsa de pregãtire a celor ce se încumetau a scrie pentru «marele anonim»“ æi evidenåia
nevoia de reglementare a presei prin elaborarea unei legi speciale. Am ales sã ilustrãm doar cu un
fragment din multele cenzurate din cuprinsul articolului, care relevau lipsa de pregãtire sau corupåia
46
jurnaliætilor. Cu tãieturile de rigoare, articolul era menåinut în numãrul definitiv. O situaåie similarã
întâlnim în cazul articolului Chemarea presei de V. Braniæte, unde comandamentul presei de a nu face
47
jocul nimãnui era eliminat. În asemenea condiåii procesul cenzurii æi apãrarea normelor profesionale
erau dificil de întreprins æi de susåinut. Reprezentativ în acest sens este articolul lui Ion Colan care
critica cenzura, descria chinul de a scrie æi efortul zilnic de a gãsi cuvântul potrivit. Greutatea meseriei
de jurnalist era mãrturisitã în astfel de cuvinte: „cãci una au vrut a scrie æi alta au încãput în cuvinte. De
fiecare datã legenda Mãnãstirii Argeæului naæte în tine æi fiecare numãr de ziar åi se pare cã dãrâmã
ziduri pe care le-ai crezut definitiv înãlåate. […] Scriem greu. E aceasta ursita presei transilvane, de
puåini înåeleasã, pentru cã numai în aceastã provincie ziaristul a fost foråat sã scrie cu jandarmul în spate
æi codul penal în faåã; adevãr valabil pe vremea lui Valeriu Braniæte, a lui Aurel æi Iacob Mureæianu, a lui
Gh. Bariåiu, a celor de la Românul æi Tribuna, a celor din jurul pãrintelui Moåa din Orãætie. Octavian
Goga, fãcând odatã apologia lui Aurel Mureæianu, spunea: «Sã înstãpânim în coloanele gazetei noastre
formula istoricã a gazetãriei româneæti de baætinã, a cãrei pietate dorim s-o salvãm». Vorbele
cântãreåului de la Ciucea biciuiau «penibila dãrãpãnare în care se sbate presa». Sã judece lumea dacã
«penibila dãrãpãnare», întronatã la noi de sãrindariul internaåional, a continuat, fãcând æcoalã într-o
48
lume ahtiatã dupã parvenire æi arginåi“ .
Articolul era sever cenzurat, dar redactorul-æef nota marginal „Pe rãspunderea mea se va publica
întreg“ æi editorialul apãrea nemodificat. Desigur, prin invocarea tradiåiei presei transilvane æi a cenzurii
de odinioarã era atacatã indirect æi implicit cenzura din epocã, cu care autorul era contemporan æi care îl
obliga sã-æi autosupravegheze fiecare cuvânt. Cenzura nu numai cã îngreuna redactarea articolelor, dar
afecta æi apariåia regulatã a ziarului, aæa cum aflãm dintr-o scurtã notiåã informativã a redacåiei: „Numãrul
de Maråi, 15 iunie c[urent] al gazetei noastre nu a putut apãrea. Cititorii sunt rugaåi sã ne creadã cã redacåia
nu are nici o vinã. Nu invocãm nici lipsa de hârtie, nici vreun defect al maæinilor … Decât: nu sunt
vremurile subt om, ci bietul om subt vremuri“. Formula iniåialã s-a schimbat, fiind tãiate explicaåiile.
Definitivã a rãmas doar parafraza dupã Miron Costin, prin hotãrârea lui Colan, indicatã marginal „Asta
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rãmâne“ . Cercetarea numerelor de probã ne-a lãmurit întrucâtva: au existat douã numere 45 ale ziarului,
pregãtite pentru ziua de maråi, 15 iunie. Primul este incomplet, exemplarul deåinut de noi având numai
50
editorialul din coloana de mijloc pãstrat æi celelalte coloane decupate. Nu putem æti ce conåineau
articolele tãiate. Al doilea avea un aranjament schimbat. Editorialul lui D. Chirculescu era mutat în altã
51
paginã æi înlocuit cu o poezie patrioticã de Lucian Valea. Abia acest numãr trecea de examenul drastic al
cenzurii æi numãrul de maråi apãrea … miercuri cu explicaåia redacåiei, æi ea cenzuratã.
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Mai rare în economia ziarului, articolele informative despre situaåia militarã æi cea politicã
internaåionalã sunt cenzurate în pasajele lor neconvenabile pentru ceea ce putea sã transparã în
public. Informaåiile militare nu sunt niciodatã precizate datoritã caracterului lor confidenåial, iar
articolele care se refereau la armatã erau minore sub raportul conåinutului: anunåuri funerare,
concerte pentru armatã, daruri cu prilejul Crãciunului etc. Indicaåiile asupra numãrului unitãåilor
militare, asupra locului æi datei moråii celor cãzuåi pe front, chiar reportajul despre Palatul Invalizilor,
52
erau eliminate. Trebuie spus cã se proceda la îndepãrtarea detaliilor, în majoritatea cazurilor
articolele rãmânând modificate în numãrul definitiv æi nefiind, în general, înlãturate. În cursul anului
1944 evenimentele de pe front determinã apariåia unor accente defetiste în presã. Astfel, în mai 1944,
în articolul La nord de Iaæi … de V. Braniæte, se fãceau aprecieri despre rolul României în rãzboi æi
responsabilitatea rãzboiului: „Vlaga neamului nostru se risipeæte într-un rãzboi pe care nu noi l-am
început æi nici nu-l vom sfâræi noi. Nu l-am început pentru cã noi întâi am sângerat æi apoi am intrat în
hora de foc. Întâi ni s-au prãbuæit graniåele, nu din vina noastrã, nici pentru pacea noastrã, ci pentru
interesele altora. […] Æi nici nu-l vom sfâræi noi pentru cã armele nu vor putea zãmisi (!) niciodatã
lumea dreptelor revendicãri româneæti. […] Pânã atunci însã ni se prãpãdesc feciorii la Nord de
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Iaæi“ . Asemenea afirmaåii (ne)diplomatice æi dezvãluiri ale situaåiei militare nu erau posibile æi
întreg articolul dispãrea, locul fiindu-i luat de mai inofensivul articol Fenomene sufleteæti, de aceeaæi
ziaristã, care se referea la starea de spirit a populaåiei bombardate.
Cenzura acåiona aspru asupra cronicilor externe æi editorialelor de politicã externã. În
cuprinsul articolelor erau sacrificate comentariile despre nerespectarea alianåelor æi tratatelor
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internaåionale semnate cu åãri atacate ulterior, precum Iugoslavia , analiza împãråirii Poloniei între
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Hitler æi Stalin , critica politicii de acaparare a spaåiului vital , demascarea minciunii generalizate
prezente în presã, diplomaåie, politicã, aluzii la acceptarea concesiilor de dragul alianåelor, cenzurate
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integral . Datoritã naturii æi caracterului general al ultimei expuneri, redactorul-autor decidea sã nu
respecte indicaåia cenzurii; din acest motiv nota marginal propria recomandare: „Pe propria mea
rãspundere se va publica. Eu nu pricep ce are rãu acest articol care priveæte o problemã ce depãæeæte
hotarele åãrii“. Mersul rãzboiului, rãsturnarea situaåiei pe fronturi, problema pãcii erau urmãrite cu
atenåie æi nu se permitea publicarea informaåiilor de interes general într-o manierã din care sã se
întrevadã dificultãåile rãzboiului, neconformã cu punctul de vedere oficial. Din acest motiv în mod
regulat sunt modificate sau îndepãrtate pasaje æi cuvinte care nu se potriveau lungimii variabile a
patului lui Procust al cenzurii. De pildã, comentariile despre regimul ce a urmat demisiei ducelui de
Mussolini erau total neconvenabile cenzurii æi guvernului român: „… nu s-a anunåat în mod oficial
dacã regimul fascist se menåine sau el a fost desfiinåat. Totuæi, faptul cã la începutul æi sfâræitul
emisiunilor de radio italiene nu se mai cântã Giovinezza – imnul naåional fascist – se presupune cã
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fasciile au fost desfiinåate. Cu alte cuvinte, în Italia a fost instaurat un nou regim. Se poate ca la
apariåia ziarului nostru situaåia din Italia sã se fi cristalizat într-o formã care sã înlãture provizoratul.
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[…] Zilele ce vor urma vor fi hotãrâtoare pentru soarta Italiei“ . Pacea era un cuvânt alergic, rapid
59
înlocuit din titlurile care ilustrau rubrica Cronica rãzboiului , iar articolele cu conåinut pacifist erau
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eliminate integral . Pe mãsura schimbãrii cursului rãzboiului în favoarea Aliaåilor anglo-americani,
problema responsabilitãåii începerii conflictului era ridicatã de cãtre beligeranåi. Ecou al acestor
acuzaåii rostite de adversari, ziariætii români luau atitudine æi se pronunåau în chestiune. La
interogaåia Cine a început?, Ion Colan rãspundea: „Întrebarea priveæte numai douã åãri mari:
Germania æi Anglia“ æi preciza cã cineva trebuia sã înceapã „fiindcã altfel n-ar avea nici un rost
discuåiunile de azi, aceste pilatice spãlãri pe mâni. Englezii pretind cã inaugurarea au fãcut-o
germanii, dau zile æi ore. Germanii, la rândul lor, sunt tot atât de siguri cã reprezentaåia de premierã a
fost oferitã de Englezi, se indicã zile æi ore“. Concluzia era cã „Noi înåelegem ca Anglia æi Germania,
61
dacã tot au început, sã se terorizeze reciproc. Îæi pot permite æi acest lux, fiindcã au ei de ce“ , iar
România era absolvitã de orice rãspundere în rãzboi. Poziåiile respective erau împotriva regulilor
cenzurii æi, ca atare, nu mai apãreau în numãrul definitiv. În sfâræit, situaåia postbelicã æi consecinåele
viitoarei organizãri a lumii preocupau spiritele. Într-un articol cu titlul Sãrãcirea Europei, autorul Dr.
M. Suciu-Sibianu scria: „Statele Unite ale Americii cu deosebire, bucurându-se enorm de pe acuma
de victoria ce li se zugrãveæte la orizont, vor avea drept rãsplatã a contribuåiei la victoria aliatã o
Europã proletarizatã, cu slabã putere de cumpãrare, fãrã vlagã de viaåã æi pe deasupra … în
nemulåumiri sociale … din cauza acestei sãrãciri generale, ætiut fiind cã cu cât clasa proletarã este mai
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mare ca numãr, cu atât este statul respectiv expus la convulsiuni interne“ . Era inadmisibil sã încalci
normele severe ale cenzurii æi sã prezinåi aspecte militare æi sociale, exprimând convingerea din ce în
ce mai conturatã în victoria adversarilor României. Evident, cenzura nu a ezitat sã înlãture cu totul
fragmentul citat. Cu toate cã meseria de istoric exclude principiul predictibilitãåii æi al retrospectivei
teleologice, nu ne putem opri sã nu observãm cã diagnosticul social-politic pus de autor s-a dovedit
corect pentru jumãtatea esticã a Europei.
La graniåa între politicã, militar æi naåionalism se situeazã articole de mare interes, apãrute în
prima jumãtate a anului 1944. Pe mãsura avansului rãzboiului æi a ætirilor despre respingerea trupelor
Germaniei æi ale noastre pe frontul din Est, accentele de defetism sporeau, iar presa rezona la starea
de confuzie ce domina. Reacåionând la panica ce cuprindea societatea, Colan analiza critic psihologia
cetãåeanului din spatele frontului, ascultãtor de ætiri care induceau mai multã tulburare decât
certitudini. Dupã pãrerea sa, rãzboiul mediatic purtat de posturile de radio strãine înfãåiæa realitatea ca
un „geam aburit“, confuzie sporitã de acei „bine informaåi care trec imaginar prin cabinetul de
audienåã al d-lor Churchill, Hitler, Roosevelt, Stalin“ æi „asupra secretelor de stat autohtone, aparatul
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de radio fiind dublat aici de surse misterioase mult mai precise“ . Numele politicienilor erau
cenzurate, fiind înlocuite de redactor, marginal, cu perifraza „al tuturor conducãtorilor“, iar restul
58
59
60
61
62
63

44

Articolul Demisia ducelui Mussolini de Mardare Mateescu, la rubrica Cronica rãzboiului, în GT, nr. 56, 28 iulie 1943, anul
106, p. 4
Articolul Pacea… de Mardare Mateescu, la rubrica Cronica rãzboiului, în GT, nr. 39, 23 iunie 1943, anul 106, p. 3, rãmas
în numãrul definitiv cu titlul schimbat Svonuri …
Prea e „hidos“! de Ion Berciu, în GT, nr. 39, 24 iunie 1944, anul 107, p. 2
Ibidem, p. 1
GT, nr. 36, 3 iunie 1944, anul 107, p. 4
Neguri de Ion Colan, în GT, nr. 9, miercuri, 2 februarie 1944, anul 107, p. 1

Cenzura æi „Gazeta Transilvaniei“ în anii 1943-1944

cãdea de la sine înåeles. În final, redactorul emitea sentenåios principiul cãlãuzitor al cetãåeanului care
trebuia sã descifreze din noianul de informaåii doar ceea ce avea nevoie conætiinåa sa naåionalã, citat
de noi pentru a ilustra rolul asumat de mass-media în viziunea jurnalistului: „Dacã sufletul tãu însuåi
nu åi l-ai construit ca sã emitã æi sã recepåioneze pe o singurã undã tot ce are nevoie credinåa ta ca sã
rãmânã întreagã în victoria naåiei tale, atunci zadarnic învâråi butonul aparatului de radio,
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alimentându-åi curiozitatea cu ce aduc undele dinafarã“ . Aæadar, ceea ce conta era întãrirea
încrederii în foråa naåiunii cu orice preå, în ciuda evidenåelor. Presa, radioul, ætirile nu aveau drept
scop strict informarea, ci erau menite sã fie un suport psihologic æi de manipulare a publicului care nu
trebuia sã renunåe în nici un fel la speranåa în victoria naåiunii. Asupra tãriei credinåei în viitorul åãrii
revenea Ion Colan, în cursul aceluiaæi an, într-un articol intitulat sugestiv Eu cred!. Criticând
speculaåiile asupra cursului rãzboiului pe baza comunicatelor oficiale, el îæi reafirma încrederea æi
rostea o profesiune de credinåã astfel: „De aceea, de ce e sortit sã sufere o åarã angajatã în rãzboi n-o
poate scuti schimbarea noului macaz, mai cu seamã când în ceea ce ne priveæte pericolul cel mare
unul este, indiferent de liniile pe care ne îndrumãm locomotiva“. Expresia „schimbarea noului
macaz“ fãcea aluzie destul de precis la evoluåia frontului. Conætient de ceea ce mãrturisea prin
asemenea formulare, însuæi redactorul înlocuia, marginal, cu sintagma „lamentarea omului cu
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convingerile prinse de nisip“ , ceea ce schimba considerabil sensul, dupã pãrerea noastrã. Pentru
ilustrarea accentului pus pe aspectul naåional în paginile Gazetei, meritã amintit modul cum a
reacåionat redacåia la actul de schimbare bruscã a alianåelor României de la 23 august 1944. Numãrul
din 26 august, aæadar posterior evenimentelor, publica editoriale despre birocraåie pe prima paginã,
în timp ce aprecieri ale modificãrii politicii externe a României se regãseau în ultima paginã, la
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rubrica despre rãzboi, unde era rezumat comunicatul oficial al Regelui . Redactorul-æef al Gazetei
lasã impresia cã nu a perceput evenimentul de la 23 august, cu consecinåe adânci pentru destinul åãrii,
ca fiind unul major. Faptul sugereazã cã existã istorii paralele ale aceluiaæi reper cronologic æi diferite
niveluri de percepåie, în funcåie de criteriile de evaluare a situaåiei. În cazul nostru, actul politic æi
diplomatic curajos æi riscant de la 23 august 1944 nu avea însemnãtate decât dacã se finaliza cu
reunificarea Transilvaniei pierdute, obiectiv naåional esenåial al Gazetei Transilvaniei. Doar aæa se
explicã aparenta lipsã de reacåie faåã de aceastã datã, în timp ce recucerirea Clujului æi recuperarea
Careiului au åinut capul de afiæ al ziarului.
Dupã 23 august 1944, cenzura nu s-a mai fãcut simåitã în paginile Gazetei Transilvaniei.
Pentru scurt timp pânã la suspendarea din ianuarie 1945 s-a revenit la normalitate, caracterele
tipografice au redobândit mãrimea micã, spaåiile nu mai erau distanåate ci dense, cliæeele au dispãrut.
De aceastã datã în mod liber jurnaliætii au criticat evenimentele grave de naturã politicã care se
petreceau în societatea româneascã, provocãrile din culise ale comuniætilor, lupta pentru putere,
începutul epurãrilor, instaurarea dictaturii comuniste. Începea un alt capitol din istoria României æi se
sfâræea altul din istoria ziarului braæovean.
Tentativa de cercetare a cenzurii în cazul particular al Gazetei Transilvaniei relevã criteriile
acesteia de control asupra anumitor informaåii: sociale, politice, militare æi diplomatice. Sistemul de
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alianåe al României din al doilea rãzboi mondial a obligat cenzurarea atitudinilor naåionaliste, a
poziåiilor clar antimaghiare. Erau eliminate mai cu seamã exprimãrile care excelau prin duritate,
lãsând conåinutul în mare parte neschimbat. Studierea numerelor de probã pune în luminã o perioadã
din istoria mai puåin cunoscutã a ziarului. În acea epocã Gazeta Transilvaniei era o tribunã a ideilor
naåionaliste, militând æi pledând pentru cauza româneascã în conjunctura dificilã a rãzboiului æi
regimului autoritar. De aceea articolele se mãrgineau la consemnarea atitudinilor, reacåiilor,
punctelor de vedere æi fãceau apel la procedeele alegorice, metaforice, sensul figurat, aluzii, ironie.
Se practica genul de jurnalisticã foiletonisticã dupã model francez, nu cea de informare dupã model
anglo-saxon. Este adevãrat cã era dificilã supravieåuirea unui ziar în împrejurãrile de atunci. Aæadar,
ziarul era o reflectare a politicii redacåiei, presiunilor cenzurii æi regimului politic din epocã. Meritã
spus cã, în acest context, adesea curajul lui Ion Colan de a înfrunta cenzura pe propria rãspundere
aratã, prin foråa exemplului personal, cã æi vremurile pot fi sub om. Prin cunoaæterea profundã a
mecanismelor cenzurii, diplomaåie, profesionalism, moralitate æi devotament pentru românism,
I. Colan a reuæit sã impunã un model al gazetarului æi sã eludeze cenzura în anumite momente. În
acelaæi timp, prin poziåia combatantã adoptatã, Gazeta s-a implicat în influenåarea æi manipularea
cititorilor prin receptarea æi comunicarea acelor idei convenabile crezului naåional asumat, precum
încrederea pânã la capãt în victoria neamului. Am putea zice cã în felul acesta Gazeta a încercat sã
punã zãgaz panicii æi îndoielilor æi sã cenzureze la rândul ei mesajul realitãåii. Dispunem de
argumente care sã confirme aceastã aseråiune. Cu lumini æi umbre, acesta este bilanåul Gazetei
Transilvaniei. Dincolo de aspectele deontologice ridicate de analizã, deseori am întrevãzut în trecut,
ca într-o oglindã, obsesiile æi problemele prezentului, perpetuate pânã astãzi, precum æi imaginile
despre noi æi alåii. Dar despre acest ultim registru nu ne-am propus sã vorbim, ci doar sã-l amintim ca
pentru a semnala un alt drum dintre atâtea deschise de istoria presei în general.
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