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Ministerul Artelor, Secþia de Propagandã
ºi Agitaþie ºi „îndrumarea“ culturii

Impunerea controlului comunist asupra culturii.
Aspecte instituþionale
În ultimele luni ale anului 1947, conducerea PCR aprecia
cã existenþa Partidului Social-Democrat, chiar ºi fãrã facþiunea
din jurul lui Constantin Titel Petrescu, punea în pericol unitatea
ideologicã a clasei muncitoare ºi împiedica Partidul Comunist
sã exercite controlul deplin asupra unor domenii importante,
precum Învãþãmântul ºi Cultura (atât Ministerul Educaþiei Naþionale, cât ºi Ministerul Artelor erau conduse de lideri social-democraþi: ªtefan Voitec ºi Ion Pas). Ultimul era secondat de influentul
secretar general din Minister, ªtefan Tita, care avea aceeaºi culoare
politicã. O astfel de realitate instituþionalã putea avea ºi importante implicaþii politico-ideologice: atât timp cât exista un ministru al PSD la departamentul Artelor, în repertoriul teatrelor se
puteau strecura piese cu caracter „reformist“ ºi „social-democrat“
care sã pericliteze preconizata constituire a Partidului Unic Muncitoresc1. Responsabilii cu activitatea ideologicã din PCR nu
puneau în discuþie doar persoana titularului din fruntea Ministerului Artelor, ci chiar organizarea ºi structura acestui Departament. Pentru un control cât mai eficient asupra culturii româneºti
era nevoie de un nou cadru instituþional, iar modul de structurare
al Ministerului Propagandei pãrea mult mai adecvat. În plus, încã
1. ANIC, fond CC al PCR – Secþia de Propagandã ºi Agitaþie, dosar
nr. 37/1948, f. 5.
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de la 6 martie 1945, Partidul Comunist l-a desemnat pe titularul acestui departament: iniþial Petre Constantinescu-Iaºi,
apoi Octav Livezeanu.
La începutul anului 1946, însã, guvernul Petru Groza era
constrâns de împrejurãrile externe sã se angajeze cã va respecta
libertãþile specifice unei democraþii liberale. În ºedinþa guvernului din 8 ianuarie 1946, prim-ministrul a propus cabinetului
sãu spre aprobare executarea integralã a hotãrârilor luate de Cei
Trei Mari la Conferinþa miniºtrilor afacerilor externe ai URSS,
SUA ºi Marii Britanii de la Moscova din 16–26 decembrie 1945.
Comunicatul Conferinþei preciza cã „Cele trei guverne iau notã
cã guvernul român astfel reorganizat [incluzând doi reprezentanþi ai opoziþiei: PNÞ ºi PNL, n.n.] va declara cã se vor þine
alegeri libere ºi nemãsluite, cât de curând posibil, pe baza votului universal ºi secret. […] Guvernul astfel reorganizat va da asigurãri privind acordarea libertãþii presei, a cuvântului, a religiei
ºi de asociere“1. Unul dintre ministerele chemate sã asigure
respectarea acestor angajamente era Ministerul Propagandei.
În acest context, pe agenda guvernului a intrat, la sfârºitul lunii
februarie 1946, un act normativ care reorganiza Ministerul Propagandei (botezat al Informaþiilor), dar nu în sensul favorizãrii
respectãrii cerinþelor occidentale. Din aceastã cauzã, opoziþia
democraticã, prin ministrul Mihail Romniceanu de la PNL,
a criticat „existenþa unui Departament special însãrcinat cu
propaganda guvernamentalã, chiar dacã ar fi denumit Ministerul Informaþiilor, [deoarece] este incompatibilã cu un regim
într-adevãr democratic“. „O asemenea instituþiune este, prin
ea însãºi, caracteristicã unui regim totalitar ºi nu se poate
închipui decât în acele state care nu admit decât o singurã opiniune, aceea a guvernului – se preciza în memoriul de protest
înaintat guvernului de ministrul liberal la 28 februarie 1946.
De altfel, este un lucru notoriu cã prima înfãptuire a unor
1. Dinu C. Giurescu, Imposibila încercare. Greva regalã, 1945. Documente diplomatice, Editura Enciclopedicã, Bucureºti, 1999, p. 81.
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asemenea regimuri, chiar ºi la noi în þarã, a fost înfiinþarea
unui Minister al Propagandei“1.
Proiectul de lege sporea atribuþiile noului Minister prin înfiinþarea unei Direcþii a relaþiilor culturale cu strãinãtatea, a Direcþiei Radio ºi a Direcþiei Culturale; în plus, Direcþia cinematograficã
dobândea ºi prerogativa de a da autorizare sau de a interzice
funcþionarea oricãrei sãli de cinema2. În mod clar, actul normativ transfera unele atribuþii care s-ar fi cuvenit Ministerului
Artelor sau Ministerului de Externe. În „laboratoarele“ lui Iosif
Chiºinevschi, personaj care va deveni principalul inchizitor ideologic al comunismului românesc3, s-a elaborat în 1947 un alt
anteproiect de lege pentru organizarea Ministerului Informaþiilor,
care a fost trimis spre studiere la biroul lui Vasile Luca4. În cele
din urmã, în primãvara anului 1948, balanþa a înclinat spre unificarea Ministerului Informaþiilor cu cel al Artelor, soluþie sugeratã
lui Iosif Chiºinevschi de cãtre Nicolae Moraru, ºef al Comitetului de Artã ºi Culturã din subordinea CC al PCR. În aceastã
privinþã, a fost urmat modelul celorlalte „democraþii populare“,
unde cele douã departamente erau contopite, iar lucrurile „mergeau
destul de bine“, dupã aprecierile responsabililor cu Propaganda
ºi Agitaþia de la Bucureºti5. În plus, personalul din Ministerul
Informaþiilor, controlat de comuniºti, care au impus o selecþie
atentã a cadrelor, putea fi „colonizat“ mai uºor în funcþii de decizie în noua structurã unificatã.
Asaltul asupra ministerelor conduse de social-democraþi a
fost însã amânat din motive tactice, iar unul dintre cei menajaþi
1. ANIC, fond Preºedinþia Consiliului de Miniºtri–Stenograme
(1944–1959), dosar nr. 2/1946, f. 169; notã asupra Proiectului de lege
pentru înfiinþarea ºi organizarea Ministerului Informaþiilor.
2. Ibidem, f. 168.
3. V. Vladimir Tismãneanu, Irepetabilul trecut, Editura Albatros,
Bucureºti, 1994, p. 180.
4. ANIC, fond CC al PCR – Cancelarie, dosar nr. 54/1947.
5. Ibidem, fond CC al PCR – Secþia de Propagandã ºi Agitaþie, dosar
nr. 37/1948, f. 24.
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a fost chiar Ion Pas. În schimb, Ion Burcã, subsecretar de stat
al PSD la Ministerul de Interne, a fost destituit din funcþie la
sfârºitul lunii septembrie 1947, dupã ce în prealabil fusese atacat
în presa oficialã de un alt ideolog al PCR, Leonte Rãutu1. Imediat dupã reuniunea de constituirea Biroului Informativ al Partidelor Comuniste, desfãºuratã la Sklarska Poreba, presiunile
comuniste în sensul dizolvãrii PSD, pentru a se contopi cu PCR,
s-au intensificat. În mod paradoxal, deºi ªtefan Tita a fost în
toamna anului 1947 mult mai vocal în a susþine unificarea celor
douã partide muncitoreºti, fiind, în opinia unor istorici, întruchiparea „condeierului procomunist“, conducerea PCR ºi-a concentrat atacurile tocmai împotriva sa. Probabil, ªtefan Tita era
mai vulnerabil din perspectiva „dosarului“ ºi, în consecinþã, mult
mai uºor de compromis. Prin urmare, în primele luni ale anului
1948, organele Direcþiei de Propagandã ºi Agitaþie a CC al PCR
au strâns materiale compromiþãtoare ºi denunþuri împotriva secretarului general al Ministerului Artelor. Principalele acuzaþii erau:
deturnarea unor sume din Fondul TOB (destinat construcþiei
Teatrului de Operã ºi Balet), cultivarea în minister a unei „camarile“, acceptarea unor „ºperþuri“ prin intermediul lui H.P. Blazian,
alt înalt funcþionar din acelaºi departament, atitudini promonarhiste etc.2. La campania de delaþiuni îndreptatã împotriva
lui ªtefan Tita s-au asociat ºi unele personalitãþi culturale precum Zaharia Stancu, Geo Dumitrescu, Horia Liman. Responsabilii
cu cadrele din CC al PCR au solicitat declaraþii de incriminare
ºi lui Ury Benador ºi Leon Haber, dar aceºtia au evitat învinuirile
1. Nicolae Jurca, Istoria Social-Democraþiei din România, Editura
ªtiinþificã, Bucureºti, 1994, p. 370. Cu câteva luni înainte, Octav Livezeanu, ministru al Informaþiilor, dezvãluia, într-o ºedinþã de guvern, faptul cã I. Burcã a intervenit pentru menþinerea pe marile ecrane a unor filme
cu subiect poliþist, nepotrivite într-un regim politic dominat de PCR; ANIC,
fond Preºedinþia Consiliului de Miniºtri – Stenograme (1944–1959),
dosar nr. 7/1947, f. 27.
2. Ibidem, fond CC al PCR – Secþia Propagandã ºi Agitaþie, dosar
nr. 17/1948, ff. 3 ºi urm.
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grosolane. Dupã numai doi ani, Zaharia Stancu, apreciat în 1948
de Iosif Chiºinevschi pentru devotamentul sãu faþã de Partid,
avea sã cadã el însuºi victimã a campaniei de „verificare“, fiind
exclus din rândurile PMR1.
În linii mari, în lunile februarie–martie 1948 era pus la punct
sistemul prin care Partidul Comunist, prin intermediul Direcþiei
de Propagandã ºi Agitaþie a Comitetului Central, sã poatã controla în mod eficient toate Direcþiunile din Ministerul Artelor
ºi Informaþiilor. Dacã în februarie 1948, Direcþiunea Muzicii
din minister era încã plinã de „PSD-iºti ºi sinecuriºti“, Comitetul
Central al PCR controla ºi îndruma de facto Direcþiunea Artelor
Plastice, chiar peste capul ministrului Ion Pas2. Totuºi, înlãturarea ministrului era necesarã în opinia factorilor decizionali
din cadrul Direcþiei de Propagandã ºi Agitaþie, deoarece potrivit
aceluiaºi Nicolae Moraru „devine periculoasã prezentarea ideologicã a creaþiilor la Minister. Vin anumite linii de [la] noi ºi se
dau contradirective de cãtre Pas. Maican3, de la noi primeºte
o directivã, de la Minister alta“4. În consecinþã, responsabilii
Comitetului de Artã ºi Culturã îi sugerau lui Iosif Chiºinevschi
cã problema artei trebuie sã devinã în mod efectiv o problemã
de stat, deoarece „mergând spre socialism trebuie fãcutã ºi revoluþia culturalã“, „iar arta, ca orice domeniu ideologic, are rolul
sãu“5. Urmarea logicã: în cursul lunii aprilie 1948, dupã contopirea celor douã ministere, Ion Pas era înlãturat ºi înlocuit cu
Octav Livezeanu. Acesta din urmã s-a aflat la conducerea instituþiei doar câteva luni, pânã la numirea sa ca ambasador. În funcþia lui ªtefan Tita, silit sã demisioneze la 1 mai 1948, a fost adus
1. Ibidem, fond CC al PCR – Cancelarie, dosar nr. 20/1950, f. 7.
2. Ibidem, fond CC al PCR – Secþia de Propagandã ºi Agitaþie, dosar
nr. 37/1948, f. 21.
3. Aurel Ion Maican – directorul general al Direcþiunii generale a
Teatrelor din cadrul Ministerului Artelor.
4. ANIC, fond CC al PCR – Secþia de Propagandã ºi Agitaþie, dosar
nr. 37/1948, f. 23.
5. Ibidem.
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nimeni altul decât Nicolae Moraru, unul dintre cei care au planificat impunerea controlului comunist asupra Ministerului; noua
echipã de conducere era completatã cu scriitori ºi artiºti devotaþi
PMR: Marcel Breslaºu, Zeno Vancea, Lucian Grigorescu, Petre
Iosif, Constantin Bugeanu, Radu Negreanu, Alfred Mendelsohn,
Mihail Novicov ºi Mihail Davidoglu1.
În timpul ministeriatului lui Livezeanu ºi al succesorului
sãu, Eduard Mezincescu, Departamentul Artelor a devenit o structurã specificã regimului totalitar, aºa cum de altfel anticipa în 1946
Mihail Romniceanu, sau, într-un limbaj mai apropiat de cel al
lui Iosif Chiºinevschi, „o pârghie a frontului ideologic“2. Rememorând obiecþiile de fond ale opoziþiei democratice, prim-ministrul declara la 27 mai 1948: „Cuvântul Propagandã spune totul. Se
discuta odatã dacã e bine sã menþinem aceastã instituþiune a
Ministerului Propagandei, care a fost înfiinþatã în þara noastrã sub
un regim fascisto-hitlerist, fiindcã pe vremuri, sub guvernele partidelor istorice, nu exista acest departament. Am fost de pãrere
cã nu este un motiv sã renunþãm la acest organism, ci, dimpotrivã,
noi trebuie sã scoatem aceastã armã, propaganda, din mâinile inamicului ºi s-o utilizãm pentru scopurile noastre. Odatã, acum vreo
zece ani, fiind întrebat ce este [sic!] fascismul ºi hitlerismul ºi
cum le-aº defini, le-am definit în felul urmãtor, aºa cum trebuie,
cu o definiþie scurtã, clarã ºi precisã, cuprinzând toate criteriile:
hitlerismul ºi fascismul sunt ultimele încercãri ale sistemului burghezo-capitalist de a-ºi prelungi existenþa, cu lozinci ºi metode
expropriate de la marxiºti. Aici am spus totul: am arãtat a cui este
încercarea, am precizat cã este vorba de ultima încercare ºi am
adãogat prin ce mijloace ºi cu ce lozinci este fãcutã: cu mijloace ºi
lozinci expropriate tocmai din sectorul ideologic cel mai de stânga.
Ministerul Propagandei a fost înfiinþat mai întâi de aceste state
fasciste, tocmai pe linia utilizãrii acestui instrument – ºi metodã
de propagandã –, împrumutat de la marxiºti, de la comuniºti ºi
1. Monitorul oficial, partea I–B, anul CXVI, joi 20 mai 1948, p. 4435.
2. ANIC, fond CC al PCR – Cancelarie, dosar nr. 127/1949, f. 10.
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mai cu seamã de la Partidul Comunist Sovietic. A fost o încercare
de utilizare a unei metode ºi, pentru motivul cã fasciºtii ºi hitleriºtii
au încercat sã o foloseascã, noi nu trebuie s-o înlãturãm, ci, dimpotrivã, s-o avem în mânã, pe linia destinatã iniþial acestei metode
de propagandã. O propagandã este, în definitiv, o armã de deºteptare a conºtiinþei, o muncã de instruire a oamenilor neinstruiþi asupra unor lucruri noi, cu care omenirea pânã acum nu s-a întâlnit.“1
Argumentaþia lui Petru Groza este îndoielnicã ºi contradictorie
ºi nu prea avea cum sã fie pe placul conducerii PMR; de altfel,
aceastã cuvântare a sa din 27 mai 1948 nu a fost niciodatã tipãritã
în variantã integralã, fiind cenzurat tocmai acest pasaj2. Discursul
prim-ministrului dezvãluia de fapt natura comunã, totalitarã, a
nazismului ºi a comunismului.
Însã termenul de „pârghie“, folosit de Chiºinevschi pentru
a defini funcþia Ministerului Artelor ºi Informaþiilor, nu îi diminueazã în nici un fel importanþa, cãci instituþia care de acum înainte avea sã joace un rol decisiv în elaborarea politicii culturale
va fi Direcþia de Propagandã ºi Agitaþie a CC al PMR, alcãtuitã în
urma Congresului de unificare din 21–23 februarie 1948. (Odatã
cu reorganizarea PMR din ianuarie 1950, Direcþia a primit numele
de Secþie.) Competenþele Direcþiei (Secþiei) erau considerabile:
controla executarea Hotãrârilor PMR de cãtre Ministerul Învãþãmântului Public, Ministerul Artelor ºi Informaþiilor, Academia
RPR, Comitetul pentru Radioficare ºi Radiodifuziune, Comitetul pentru Cinematografie, Comitetul Aºezãmintelor Culturale,
Comitetul pentru Culturã Fizicã ºi Sport, Direcþia Generalã a
Industriei Poligrafice, Direcþia Generalã a Presei ºi Tipãriturilor,
Agenþia AGERPRES, ARLUS, uniunile de creaþie (Uniunea
Scriitorilor, Uniunea Artiºtilor Plastici), Societatea pentru Rãspândirea ªtiinþei ºi Culturii3.
1. Ibidem, dosar nr. 139/1948, ff. 6–7.
2. Cf. Petru Groza, Articole, cuvîntãri, interviuri. Texte alese, prefaþã
de George Ivaºcu, Editura Politicã, Bucureºti, 1973, pp. 521–525.
3. Nicoleta Ionescu-Gurã, „Reorganizarea PMR-ului dupã modelul
PC (b.) al URSS ºi crearea nomenclaturii CC al PMR în Republica
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În plus, Direcþia a primit sarcina de a selecþiona ºi repartiza
cadre pentru aceste instituþii ºi de a da directive în baza liniei
trasate de CC al PMR în probleme de presã, radio etc. Direcþia
de Propagandã ºi Agitaþie pregãtea diverse materiale (referate,
rapoarte, analize) care aveau tangenþã cu spaþiul cultural, iar
aceste documente erau înaintate spre discutare Secretariatului,
Biroului Politic ºi Biroului Organizatoric al CC al PMR1. Existau tentacule ale Direcþiei în Ministere – fiecare departament
avea o Secþie de Agitaþie ºi Propagandã2, care urmãrea „întãrirea
conºtiinþei de clasã“ a salariaþilor.
Direcþia de Propagandã ºi Agitaþie lucra pe baza unor Planuri
de Muncã elaborate de resorturile din subordine. Între acestea:
Sectorul pentru Literaturã ºi Artã ºi Sectorul pentru Presã. Secþia
a cunoscut mai multe reorganizãri. Pavel Þugui, care în 1951
a fost numit ºef al Sectorului de Literaturã ºi Artã din cadrul Secþiei, susþine cã „spre sfârºitul lui decembrie 1952“ sau „la începutul anului 1953“ a fost înfiinþatã Secþia de Literaturã ºi Artã,
condusã de Constanþa Crãciun, româncã – dupã cum þine sã sublinieze fostul demnitar comunist3. Pavel Þugui, devenit atunci
adjunctul Constanþei Crãciun, adaugã în legãturã cu aceastã schimbare: „pentru prima oarã, dupã cinci ani, activitatea literar-artisticã
este scoasã din sfera preocupãrilor lui Leonte Rãutu, dar ea continua sã fie coordonatã de Iosif Chiºinevschi, secretar al CC ºi
vicepreºedinte al guvernului. Existenþa acestei secþii a durat vreo
opt luni, când problemele literar-artistice au trecut, din nou, în
subordinea lui L. Rãutu, adjunctul lui fiind Virgil Florea“4.
Popularã Românã (1949–1954)“, în Gheorghe Oniºoru (coord.), Totalitarism ºi rezistenþã, teroare ºi represiune în România comunistã, cuvânt
înainte de Sabine Habersack, CNSAS, Bucureºti, 2001, p. 224.
1. ANIC, fond CC al PCR – Cancelarie, dosar nr. 39/1951, ff. 16–22.
2. Ibidem, fond CC al PCR – Secþia de Propagandã ºi Agitaþie, dosar
nr. 49/1948, f. 1.
3. Pavel Þugui, Amurgul demiurgilor. Arghezi, Blaga, Cãlinescu (Dosare
literare), Editura Floarea Darurilor, Bucureºti, 1998, pp. 18 ºi 190.
4. Ibidem, p. 18.

