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Rezumat 
 

Teza de faţă tratează funcţionarea mecanismelor de propagandă din fosta regiune 

teritorial-administrativă Cluj, având ca titlu Propaganda comunistă în fosta regiune Cluj 

(1950-1968). Motivaţia acestei opţiuni de cercetare a avut la bază faptul că fenomenul 

propagandei reprezintă un domeniu mai puţin cercetat şi analizat în istoriografia 

românească actuală, deşi a constituit o prioritate a regimului totalitar în încercarea sa de 

modificare a comportamentelor umane, care vizau crearea aşa-numitului Om Nou. 

Propaganda comunistă din România a reprezentat un fenomen complex, desfăşurându-se 

atât pe verticală, într-o formă comunicaţională descendentă, cât şi pe orizontală, 

cuprinzând întregul spaţiu de locuire şi de acţiune al omului. Studiile actuale asupra 

dezvoltării, funcţionării şi evoluţiei fenomenului de propagandă totalitară în România 

postbelică sunt încă la început, reflectând, în ansamblu, metodele şi instrumentele 

persuasive, manipulatoare ale mesajului sau gestului propagandistic. Scopul cercetării, în 

ansamblul său, constă, astfel, în dezvoltarea unei tendinţe de investigaţii locale asupra 

fenomenului propagandistic românesc de tip totalitar, precum şi în aprofundarea 

cunoaşterii istorice în acest domeniu. În acest studiu ne-am propus să abordăm subiectul în 

primul rând din perspectiva modului de acţiune a mecanismelor propagandistice şi a 

specificului instrumentelor şi procedeelor persuasive, pentru a cunoaşte amploarea 

fenomenului de propagandă. 

Din punct de vedere structural, lucrarea de faţă este împărţită în şapte capitole: 

Principiile ideologiei comuniste, Primele acţiuni de propagandă comunistă în spaţiul 

clujean; Instituţionalizarea propagandei comuniste în regiunea Cluj; Organizaţiile de 

masă clujene în slujba regimului totalitar; Sistemul educaţional public clujean între 

ştiinţă şi politică; Agitaţia politică de masă în regiunea Cluj; Acţiuni de propagandă 

anticomunistă în regiunea Cluj.  

Primul capitol prezintă problema pătrunderii marxismului în spaţiul rus, prin filiere 

ale emigraţiei ruse revoluţionare, dinspre spaţiul german, mai ales, de-a lungul a mai 



 5

multor decenii premergătoare revoluţiei bolşevice, din octombrie 1917. Această 

pătrundere a fost urmată de o adaptabilitate ideologică destul de consistentă, care mai 

păstra din marxismul german esenţa concepţiei materialiste şi metoda dialectică de 

cercetare a fenomenelor şi a istoriei omenirii. Mijloacele şi metodele de transpunere în 

practică a teoriei marxiste au fost însă altele. Spre exemplu, în ceea ce priveşte rolul de 

frunte al proletariatului în desfăşurarea luptei de clasă, leninismul se îndepărta de ideea lui 

Marx, acordând această „onoare” revoluţionarilor de profesie, grupaţi în facţiunea 

bolşevică a Partidului Muncitoresc Social-Democrat din Rusia, care se va transforma în  

Partid Comunist (bolşevic). O altă trăsătura a leninismului a fost proclamarea unei alianţe 

între muncitorime şi ţărănime în lupta pentru desfiinţarea statului monarhic şi construirea 

unui stat nou, proletar, comunist, în frunte cu partidul-stat. În privinţa funcţionării statului, 

leninismul preconiza o întărire a lui, în loc de o slăbire, ca în cazul ideologiei marxiste, 

argumentată de nevoia consolidării cuceririlor revoluţionare. Societatea românească a 

intrat în contact cu aceste ideologii, încă de la sfârşitul secolului al XIX-lea, fără a fi, însă, 

influenţată prea mult de acestea. Căile de pătrundere a ideilor marxist-leniniste în 

societatea românească le-au constituit micile ziare de provincie, de influenţă socialistă, sau 

publicarea de broşuri şi manifeste cu principalele evenimente care se desfăşurau în Rusia 

presovietică şi sovietică. 

Capitolul Primele acţiuni de propagandă comunistă în spaţiul clujean propune o 

imagine de ansamblu a situaţiei în care se afla acest spaţiu geografic din nordul ţării, sub 

aspectul socio-economic, al problemelor legate de procesul revenirii Universităţii „Regele 

Ferdinand” de la Sibiu la Cluj, în toamna anului 1945, al înfiinţării unei universităţi 

maghiare de stat, în primăvara aceluiaşi an, precum şi al procesului de epurare, început 

deja încă din toamna anului 1944. Partidul Comunist Român, dominant în coaliţia de 

guvernare, instaurată la 6 martie 1945, a acţionat în direcţia manipulării spaţiului 

academic şi a conflictelor interetnice din Cluj, cu scopul promovării unei imagini de 

stabilitate şi de democraţie a României în Europa, în contextul Conferinţei de Pace de la 

Paris. Hotărârea acestei Conferinţe în privinţa Transilvaniei de Nord-Est, favorabilă 

României, a încurajat coaliţia de guvernare, condusă de Petru Groza, în folosirea 

mijloacelor de propagandă pentru realizarea altor obiective importante, precum alegerile 

parlamentare din 1946 şi desfiinţarea cultului greco-catolic, în toamna anului 1948. Presa 
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scrisă, afişele electorale, radioul, manifestaţiile şi demonstraţiile publice au propagat 

agresiv imaginea partidelor din coaliţia de guvernământ, mai ales pe aceea a comuniştilor, 

în paralel cu măsuri abuzive şi chiar represive la adresa opozanţilor politici, în principal a 

celor două partide democratice, Partidul Naţional Ţărănesc şi Partidul Naţional Liberal. 

Considerăm că toate aceste acţiuni, pe fondul unor probleme socio-economice dificile, al 

rivalităţii afişate dintre maghiarii majoritari în oraşul Cluj şi românii minoritari, al 

divizării elitei universitare, a începutului represiunii anticatolice, precum şi al căştigării 

alegerilor prin fraudă masivă, au făcut parte din planul general de cucerire a puterii în 

România. 

Conţinutul capitolului Instituţionalizarea propagandei comuniste în regiunea Cluj 

vizează organizarea şi funcţionarea învăţământului de partid în regiunea Cluj, criteriile de 

selecţie a propagandiştilor şi cursanţilor acestui tip de învăţământ, mecanismul de control 

al învăţământului politic, dar şi calitatea profesională şi morală a cadrelor. 

Instituţionalizarea propagandei comuniste s-a realizat prin intermediul Secţiei Propagandă 

şi Agitaţie de pe lângă Comitetul Central al Partidului Comunist (Muncitoresc) Român, iar 

în provincie, prin filiale judeţene şi apoi regionale ale acestei secţii. Organizarea acestei 

secţii şi a filialelor sale provinciale pe sectoare specifice unor domenii de activitate, 

precum învăţământul de partid, cel public, agitaţia politică, presa şi difuzarea acesteia, 

ştiinţa şi cultura sau chiar sportul, arată scopul final al aparatului de propagandă totalitară, 

acela de persuasiune şi manipulare a conştiinţei indivizilor şi de formare a unei opinii 

publice controlabile. Unul dintre mecanismele esenţiale prin care se putea ajunge la acest 

scop final era educaţia, atât în cadrul învăţământului politico-ideologic, cât şi în cadrul 

sistemului public de învăţământ. De aceea, au fost organizate numeroase forme de 

şcolarizare politică şi ideologică, de la câteva zile sau săptămâni, până la câteva luni, unul, 

doi sau mai mulţi ani, echivalente unor cercuri de politică curentă, cursuri serale de partid, 

şcoli medii de trei şi apoi de şase luni sau universităţi serale de marxism-leninism. Aceste 

forme au fost întâlnite şi în marile oraşe regionale din ţară, cu excepţia şcolilor superioare 

de partid, „A.A. Jdanov” şi „Ştefan Gheorghiu”, contopite în 1958 sub denumirea Şcoala 

Superioară de Partid „Ştefan Gheorghiu”. Pregătirea politică şi ideologică a membrilor de 

partid şi a activului fără partid din judeţul şi apoi regiunea Cluj a urmat o traiectorie mereu 

ascendentă, încă de la înfiinţarea acestor forme de şcolarizare, accelerându-se după 1955, 
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când frecventarea cursurilor politice devine o obligaţie de partid. Consecinţa a fost 

creşterea, doar într-un singur an, a procentului de frecventare a învăţământului ideologic şi 

politic de la 39%, în 1955, la 67%, în 1956 şi la peste 90%, în anii următori. Tematica 

abordată în cadrul învăţământului de partid era diversă, de la cunoaşterea principiilor 

marxism-leninismului, până la problemele politice „curente”, situaţia internaţională şi  

rolul Uniunii Sovietice în eliberarea României de sub ocupaţia mazistă. Complexitatea 

tematicii era diferită în funcţie de forma de învăţământ de partid, iar după 1949 aceasta 

cuprinde şi principalele proiecte guvernamentale de transformare socialistă a agriculturii, a 

industrializării şi electrificării satelor. Selecţia propagandiştilor şi agitatorilor din regiunea 

clujeană a acordat muncitorilor locul fruntaş, dar s-a bazat şi pe ţărani, intelectuali sau 

funcţionari, în proporţii mai reduse. Spre sfârşitul anilor ’50, însă, se observă o 

abandonare treptată a criteriului originii muncitoreşti de selecţie şi creşterea ponderii altor 

categorii socio-profesionale în cadrul corpului propagandiştilor şi al cursanţilor şcolilor de 

partid.  

Majoritari în oraşul Cluj, dar minoritari în mediul rural al regiunii, maghiarii au 

avut, în cadrul şcolilor de partid, un grad de reprezentativitate constant sub nivelul celui al 

românilor, chiar dacă în primii ani postbelici şi, mai ales, în oraşul Cluj, aceştia au depăşit 

uneori ponderea românilor. După 1950, însă, a fost aplicat principiul de reprezentativitate 

etnică, potrivit căruia, participarea maghiarilor în munca de partid, de orice fel, era 

estimată în funcţie de ponderea minorităţii maghiare în cadrul populaţiei regiunii Cluj. Cu 

o pondere de 20,5% în cadrul populaţiei regionale, maghiarii deţineau, în 1956, 31% din 

funcţiile de conducere ale şcolilor de partid şi în aparatul regional PMR, fapt explicabil 

prin ponderea de 30% a minorităţii maghiare în totalul membrilor de partid pe întreaga 

regiune. Situaţia s-a schimbat destul de mult până în 1967, când la Conferinţa regională a 

partidului a fost ales un Comitet de partid în cadrul căruia minoritatea maghiară nu mai era 

reprezentată decât într-un procent de 15%, iar la nivelul Biroului Executiv al Comitetului 

regional de partid de 13%, sub procentul demografic pe care maghiarii îl aveau în regiune 

şi, oricum, mult sub cel din mediul urban clujean. Acest fapt însemna o scădere a 

selectivităţii pe baza criteriului etnic, în cazul maghiarilor, de aproape 50% faţă de 

mijlocul deceniului al şaselea şi, implicit, diminuarea drastică a importanţei elementului 

etnic maghiar în cadrul aparatului de partid clujean. În privinţa calităţii resursei umane 
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folosite în propaganda comunistă din regiunea Cluj, am constatat numeroase cazuri, 

prezentate în documentele secţiei de resort, care ieşeau din profilul stabilit pentru ocuparea 

unor funcţii în aparatul de propagandă local sau pentru frecventarea formelor de 

învăţământ politic. Oportunismul, viciile, lipsa de loialitate şi incapacitatea intelectuală a 

multor membri de partid, cursanţi sau lectori şi conferenţiari politico-ideologici, au făcut 

din şcolile de partid un spaţiu interesant de întâlnire a tipologiilor umane. În acest sens, 

între documentele de partid şi mărturiile luate unor persoane care s-au aflat în apropierea 

fenomenului propagandistic există o coincidenţă destul de mare, care contribuie la 

conturarea unui posibil profil al propagandistului comunist din regiunea Cluj: oportunist, 

dar şi loial partidului, cu educaţie precară, la început, apoi medie, mai rar superioară, cu 

anumite vicii acceptate, gata oricând să îndeplinească sarcinile partidului.  

Capitolul Organizaţiile de masă clujene în slujba regimului totalitar relevă 

existenţa altor instrumente de propagandă politică, al căror discurs au însoţit propaganda 

oficială de partid. În această direcţie, existenţa şi funcţionarea sindicatelor clujene, a 

organizaţiilor tineretului muncitoresc şi a organizaţiilor regionale ale femeilor au 

constituit, de asemenea, subiecte de analiză în cadrul acestei cercetări. Chiar dacă teoretic 

aceste organizaţii se aflau în afara partidului, din punct de vedere practic ele acţionau la 

comanda organizaţiilor de bază ale partidului, existente în fiecare întreprindere şi instituţie 

publică. Legătura dintre partid şi muncitorimea din întreprinderile clujene era făcută prin 

intermediul Consiliului Regional al Sindicatelor din Cluj, ale cărui planuri de muncă erau 

dictate de către Comitetul Regional PMR Cluj. Pe lângă sarcinile cotidiene de propagare a 

importanţei realizării obiectivelor economice, a întrecerilor socialiste în muncă, sindicatele 

aveau şi obligaţia de mobilizare a sindicaliştilor cu ocazia unor manifestări festive, mai 

ales de 1 Mai şi 23 August. Organizaţiile de masă ale tinerilor din regiunea Cluj au avut 

un rol de mobilizare, asemănător cu al sindicatelor, cu menţiunea că, pe parcursul 

calendarului festiv, această mobilizare depăşea frecvent cadrul rigid al organizării 

demonstraţiilor şi intra în acela al organizării timpului liber, al unor manifestări sportive 

sau culturale. În ce priveşte organizaţiile de femei, accentul propagandistic s-a axat pe 

eliberarea acestora din constrângerile conservatoare şi legislative, promovându-se insistent 

o femeie emancipată, puternică şi egală a bărbatului. Cu toate acestea, documentele de 

partid, precum şi publicaţiile feminine contrazic în parte propaganda oficială, atâta timp 
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cât reprezentativitatea femeilor în diferitele funcţii de partid sau publice, la nivelul regiunii 

Cluj, se reducea la un procent de aproximativ 15-20 %. Prin urmare, egalitatea sexelor era 

încă departe, sau doar ca temă de propagandă. Mai mult, rolul femeilor din regiunea Cluj 

era apreciat în planul acţiunilor sociale şi caritabile şi pe timpul campaniilor electorale, dar 

mai puţin în planul funcţionării învăţământului politico-ideologic, unde dominau bărbaţii. 

Cu asemănări şi deosebiri, prin aceste organizaţii de masă, regimul totalitar încerca să 

controleze segmentele active ale populaţiei din această zonă a Transilvaniei.  

Spre deosebire de organizaţiile de masă, care au avut un mesaj de escortă, de 

conformitate la procedeele propagandei comuniste, sistemul educaţional preuniversitar şi 

academic din regiunea Cluj a reprezentat un obiectiv prioritar pentru întregul aparat de 

propagandă, prin faptul că asigura impunerea mesajului oficial de la o vârstă mică. 

Accesul uşor al mesajului comunist, prin intermediul programei şcolare şi al manualelor 

şcolare, spre nivelul de înţelegere al copiilor şi al adolescenţilor, a transformat 

învăţământul public românesc într-o uriaşă manipulare, capabilă să asigure crearea unei 

noi mentalităţi individuale şi colective. Asigurarea aceloraşi drepturi de educaţie tuturor 

cetăţenilor, indiferent de naţionalitate, a reprezentat una dintre temele favorite ale 

propagandei comuniste, promovată prin publicaţiile locale ale partidului şi prin 

discursurile publice. În paralel cu educarea tinerelor generaţii, statul comunist a iniţiat o 

vastă campanie de alfabetizare a persoanelor mature, în general a celor din mediul rural, 

numai în judeţul şi apoi în regiunea Cluj, numărul acestora fiind de câteva zeci de mii. 

Documentele secţiei de propagandă clujene au scos în evidenţă legătura directă dintre 

conducerile şcolilor şi organizaţiile de partid din şcoli. Controlul activităţilor şcolare şi 

extraşcolare se afla în sarcina organizaţiilor regionale, raionale şi orăşeneşti de partid şi a 

secţiilor locale de propagandă, cazurile de control din raioanele Sărmaş şi Zalău, din 1954-

1955, fiind o dovadă în acest sens. Cât priveşte conţinutul învăţământului public, după 

proclamarea republicii, acesta avea două trăsături esenţiale: adoptarea realismului 

ştiinţific, ca unică metodă de cunoaştere, şi slavofilismul, ca mijloc de manifestare a 

prieteniei faţă de putererea sovietică. Un rol de seamă în acest sens l-a avut şi Asociaţia 

română pentru strângerea legăturilor cu Uniunea Sovietică, care avea filiale în toate 

judeţele şi apoi în toate regiunile din ţară. La Cluj, A.R.L.U.S. a acţionat pentru 

promovarea culturii şi ştiinţei sovietice, în cadrul manifestărilor anuale dedicate Revoluţiei 
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din Octombrie, prin conferinţe tematice, dar şi pentru promovarea limbii ruse. Ca şi 

învăţământul preuniversitar clujean, cel academic a suferit ingerinţa politicului în actul de 

educaţie, prin mijlocirea organizaţiilor de bază din facultăţi, institute de cercetare şi 

biblioteci. Este greu de analizat însă care a fost impactul propagandei comuniste pe grupe 

de vârstă şcolară, ştiut fiind faptul că gradul de autonomie intelectuală creşte odată cu 

vârsta. Chiar şi în lipsa unor astfel de analize, considerăm că şcoala a reprezentat un 

fundament solid al inoculării unor „adevăruri”, cu influenţă până în zilele de astăzi, când 

mai există încă o nostalgie privind valabilitatea acelui sistem educaţional comunist. 

Unul dintre cele mai importante capitole ale tezei – Agitaţia politică de masă în 

regiunea Cluj – tratează o problematică mai vastă, care include organizarea activităţii de 

agitaţie în cadrul secţiei regionale Cluj, responsabilă cu propaganda, dezvoltarea 

capacităţii agitaţionale şi formele şi instrumentele de agitaţie. Sub aspect organizatoric, 

agitaţia politică din această regiune se afla în subordinea directă a sectorului de agitaţie 

din cadrul Secţiei Propagandă şi Agitaţie de pe lângă Comitetul Regional PMR Cluj. În 

practică însă, agitaţia reprezenta un ansamblu de acţiuni la care trebuiau să ia parte şi 

celelalte sectoare ale secţiei, precum sectoarele presă şi edituri, difuzarea presei, ştiinţă şi 

cultură, necolaborarea unora făcând ineficientă acţiunea celorlalte sectoare. O problemă 

asupra căreia am insistat în acest capitol a fost cea a dezvoltării capacităţii agitaţionale, pe 

care am privit-o din perspectiva creşterii constante a numărului de agitatori din regiune, de 

la 3000-4000, existenţi în 1950, în judeţul Cluj, la peste 70.000, existenţi, sub diferite 

forme, în regiunea Cluj în jurul anului 1960.  

Formele de agitaţie ocupă o parte însemnată din acest capitol, reprezentând nucleul 

analizei din jurul acestei probleme. Caracteristica agitaţiei scrise, considerată deseori cea 

mai eficientă formă de propagandă, a fost diversitatea mare de publicaţii, care aveau însă 

acelaşi conţinut, stabilit în cadrul unor planuri de muncă ale redacţiilor ziarelor de partid 

regionale şi locale, precum Făclia, Avântul, Lupta Rodnei, Lupta Jiboului şi altele, dictate, 

la rândul lor, de către sectorul Presă şi Edituri din cadrul Secţiei Propagandă şi Agitaţie 

din Cluj. Preocuparea presei comuniste regionale a fost asigurarea unei cantităţi constante 

de exemple mobilizatoare la muncă, la luptă, la întrecerile socialiste, denigratoare la 

adresa lumii democratice, occidentale, referitoare la marile înfăptuiri economice şi sociale 

din regiunea Cluj sau despre marile realizări sovietice. Repetitivitatea, omisiunea, 
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uniformizarea informaţiei au fost doar câteva dintre tacticile folosite pentru realizarea unui 

„conţinut adecvat” în ziarele şi revistele locale. Mai agresive, în plină perioadă stalinistă, 

ziarele clujene de la sfârşitul deceniului al şaselea al secolului trecut şi începutul 

deceniului al şaptelea reflectă tendinţa de destindere faţă de lumea occidentală, vizibilă 

prin creşterea numărului articolelor despre această lume, în paralel cu scăderea numărului 

celor referitoare la Uniunea Sovietică.  

Pentru mediul rural al regiunii Cluj agitaţia scrisă a vizat îndeosebi procesul de 

transformare socialistă a agriculturii. Articolele elogioase despre bogăţia colhozurilor 

sovietice, redate sub forma unor mărturii ale ţăranilor „în vizită” în Uniunea Sovietică, 

productivitatea sporită a noilor gospodării agricole colective din regiune, denigrarea şi 

condamnarea „reacţiunii” au reprezentat tactici folosite în această agitaţie mediatică, a 

cărei intensităţi a coincis cu aceea a procesului de colectivizare în sine. Pentru locuitorii 

din mediul urban al regiunii Cluj, agitaţia scrisă reprezenta o aglomerare zilnică de noi 

realizări industriale, construcţii de locuinţe, performanţe economice, dar şi o reflectare a 

noilor posibilităţi de petrecere a timpului liber, semn al ridicării continue a nivelului de 

trai al oamenilor. Agitaţia vizuală a folosit o diversitate de instrumente, de la afişe, 

portrete, pavoazări festive, lozinci, gazete ale satelor, caricaturi, până la filme 

documentare şi artistice, în cadrul campaniilor cinematografice. Pentru susţinerea unui 

asemenea efort propagandistic vizual, autorităţile comuniste au construit în mediul rural 

cămine culturale, case ale alegătorului, iar în cel urban cinematografe, atenee populare, 

stadioane şi case ale sindicatelor. Vizibilitatea propagandei se intensifica cu ocazia 

sărbătorilor comuniste, când piaţa din faţa Teatrului Naţional din Cluj se împodobea cu 

lozinci şi steaguri, iar străzile mari erau folosite ca spaţiu de defilare. Spectacolele şi 

întrecerile sportive completau tabloul agitaţiei vizuale din aceste zile, nu doar în oraşe, ci 

şi în mediul rural, fiind o sarcină de partid, stabilită prin planuri de măsuri, cu câteva 

săptămâni înainte.  

Unul dintre instrumentele cel mai des întâlnite în logistica agitaţională comunistă a 

fost afişul de propagandă. Afişele descoperite în fondurile bibliotecilor şi muzeelor 

clujene reprezintă un indicator mai sensibil al evoluţiei regimului totalitar românesc, 

îmbinând culoarea şi textul în proporţii adecvate înţelegerii rapide a mesajului transmis. 

Astfel, afişele electorale din 1946 pentru zona Clujului încearcă să convingă alegătorii de 
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importanţa acestor alegeri folosind doar două culori, roşul şi negrul, precum şi texte 

mobilizatoare. După proclamarea republicii, şi mai ales spre sfârşitul anilor ’50, culorile 

predominante în afişele tipărite au fost roşul şi albastrul, iar negrul, deşi nu dispare 

complet, este tot mai puţin folosit. Dincolo de cromatică şi de text, eficienţa afişului 

comunist de propagandă era privită de către realizatorii săi din perspectiva timpului de 

pătrundere în conştiinţa privitorului. Cu toate acestea, ca şi în cazul celorlalte forme de 

agitaţie, o măsurare a gradului de receptivitate a mesajului comunist de către indivizi este 

dificil de realizat în lipsa unor instrumente de măsurare, care să fie valide şi aplicabile 

retroactiv. Martorii chestionaţi îşi aduceau vag aminte de afişele comuniste din perioada 

dejistă, semn al unei receptivităţi reduse a acestora, contrazicând ceea ce Gheorghe Cosma 

şi alţi istorici ai afişului contemporan au afirmat despre impactul vizual şi psihologic al 

acestuia asupra indivizilor.  

Propaganda prin intermediul radioului încheie capitolul referitor la agitaţia politică 

de masă în regiunea Cluj, făcând parte din categoria instrumentelor electronice de 

informare în masă. Prudenţa autorităţilor comuniste faţă de folosirea receptoarelor radio, 

singurele instrumente de agitaţie, pe care populaţia le putea deturna împotriva regimului, 

ascultând clandestin posturile de radio occidentale, a dus la dezvoltarea unor reţele de 

transmitere a emisiunilor radiofonice în mediul rural şi în oraşele mai mici din regiunea 

Cluj, cu ajutorul unei staţii de radioamplificare, conectată la postul naţional de radio şi la 

difuzoarele montate în principalele instituţii locale şi în unele gospodării. Acest sistem de 

radioficare asigura impenetrabilitatea informaţiilor transmise către populaţie şi, implicit, o 

propagandă constantă, condiţionată, totuşi, de deschiderea difuzoarelor. Căminele 

culturale şi casele alegătorului din satele clujene erau dotate, de asemenea, cu aparate de 

recepţie radio, deşi multe dintre ele, cel puţin în primii ani ai regimului, funcţionau 

defectuos sau nu funcţionau deloc; la aceasta se adăuga dezinteresul responsabililor 

acestor instituţii faţă de importanţa unui astfel de mijloc de informare. Inaugurarea 

postului regional de radio de la Cluj, în martie 1954, era văzută ca un impuls dat creşterii 

intensităţii agitaţionale în regiunile Cluj, Baia Mare, Oradea şi Regiunea Autonomă 

Maghiară, cu emisiuni în limbile română şi maghiară. 

Ultimul capitol al tezei – Acţiuni de propagandă anticomunistă în regiunea Cluj –  

analizează acţiunile de propagandă îndreptate împotriva regimului comunist, prin 
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raportare şi la mişcarea de rezistenţă anticomunistă din România. Cele două tipuri de 

acţiune au reprezentat o trăsătură generală a manifestărilor anticomuniste din România, 

condiţionându-se reciproc. În mediul rural clujean acţiunile de propagandă anticomunistă 

au fost, în principal, motivate de rezistenţa la colectivizare, dar şi de persecuţiile 

anticatolice. Mijloacele folosite în acest scop au fost răspândirea de zvonuri, de ştiri, mai 

mult sau mai puţin verificate, de manifeste, bilete scrise de mână, scrierea unor lozinci pe 

garduri sau pe pereţii clădirilor publice, denigrarea realizărilor în agricultură ale Uniunii 

Sovietice sau, în condiţii de agitaţie crescută în sate, chiar declaraţii deschise faţă de 

reprezentanţii puterii. Intensitatea acestor acţiuni anticomuniste a fost determinată de 

intensitatea acţiunilor represive ale statului totalitar. Astfel, în toamna anului 1948 şi după 

aceea, acţiunile „reacţiunii” din judeţele Cluj, Turda şi Someş au urmărit propagarea unor 

zvonuri legate de începerea unui nou război în Europa, prilej de speranţă pentru eliberarea 

României de sub ocupaţia sovietică, dar şi al unor informaţii eronate, potrivit cărora Iuliu 

Maniu ar fi fost eliberat şi chemat la Bucureşti pentru a prelua conducerea ţării. Anul 1956 

a prilejuit o altă creştere în intensitate a agitaţiei anticomuniste, când au fost înregistrate 

numeroase cazuri de instigare la revoltă în mediul rural, lozinci împotriva regimului, 

distrugerea afişelor, lozincilor sau a gazetelor de stradă din sate, precum şi manifestări 

ostile deschise. Mediul urban al regiunii Cluj a fost, însă, mai puţin activ în ceea ce 

priveşte propaganda anticomunistă. Unele acţiuni care combăteau propaganda comunistă 

au avut loc tot în toamna anului 1948, alimentate de acelaşi zvon al „venirii americanilor”, 

dar şi de persecuţiile asupra preoţilor greco-catolici. Forma sub care s-au manifestat aceste 

acţiuni a fost răspândirea de manifeste şi lozinci anticomuniste şi antisovietice, cuvântări 

„antidemocratice” ale preoţilor sau desenarea unor svastici pe pereţii unor instituţii. 

Mediul academic clujean s-a aflat în centrul acestor acţiuni anticomuniste, prin studenţii 

săi, principalii autori ai propagandei anticomuniste scrise şi prin câteva personalităţi ca 

Onisifor Ghibu, Lucian Blaga sau Episcopul greco-catolic Alexandru Todea. Revoluţia 

ungară din 1956 a impulsionat acţiunile din mediul academic clujean împotriva regimului, 

dar numai prin lansarea de manifeste, lozinci anticomuniste şi apeluri de solidarizare cu 

populaţia budapestană, fără alte acţiuni vizibile. În paralel însă, au apărut şi manifestări 

antiromâneşti din partea minorităţii maghiare, majoritără încă în oraşul Cluj, şi 

antimaghiare în satele regiunii, ceea ce a diminuat mult din forţa acţiunilor 
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propagandistice antitotalitare din această regiune, lucru exploatat ulterior de către 

autorităţile comuniste în 1959, cu ocazia sărbătoririi zilei de 24 ianuarie. 

În concluzie, teza de faţă investighează şi supune analizei principalele mecanisme 

de propagandă comunistă, inclusiv pe cele de sprijin, cum au fost organizaţiile de masă, 

formele agitaţiei politice şi instrumentele de care comuniştii s-au folosit în propagarea 

mesajului lor, precum şi reacţia populaţiei la această propagandă.  
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