
Definind cenzura, în spiritul analizelor lui
Kant din Conflictul facultãþilor, ca pe o
„criticã ce dispune de forþã”, în care

dreptul de a cenzura e indisociabil de puterea de
a o face (1), Jacques Derrida exploreazã simultan
aspectele ei instituþionale ºi funcþia ei filosoficã,
de criticã interioarã a raþiunii. Subliniind faptul cã
cenzura se manifestã doar acolo unde existã
spaþiu public ºi centralizare de tip statal (cenzura
ecleziasticã medievalã, exercitatã în sînul
universitãþilor de teologi, se desfãºura în structuri
cu caracter statal), filosoful refuzã sã o identifice
cu forþa represivã, care „interzice”. Pentru el,
funcþia de cenzurare e înscrisã în însãºi noþiunea
de „instituþie” (orice instituþie cenzureazã),
inclusiv în regimurile democratice ºi liberale în
care cenzura de stat e foarte redusã dar în care
dispozitivele ºi discursurile de interzicere,
reprimare, marginalizare, depreciere, descalificare
ºi delegitimare sînt suprapotenþializate (2). Legatã
de finitudinea omului ºi de posibilitatea erorii
ireparabile, problematica cenzurii, ca remediu
impus slãbiciunii umane din exterior, îmbinã
reflecþia asupra rãului radical cu cea asupra
universitãþii ca spaþiu în care acesta poate fi
gîndit cu instrumentele raþiunii. În acest sens,
Kant legitimeazã raþiunea de stat ca raþiune
cenzurantã în interiorul universitãþii ºi în
persoana filosofului, universitatea fiind singurul
loc în care acesta, scos de sub puterea statului, se
poate exprima în maniera unui cenzor, lipsit însã
de orice mijloc de constrîngere. Ca funcþie
necenzurabilã a gîndirii, filosofia se va mulþumi
„sã spunã fãrã sã facã [ceva], sã enunþe adevãrul
fãrã sã dea vreun ordin, sã-l formuleze în
universitate ºi nu în afara ei” (3). 

Fãcînd din pãrþile „cunoaºterii superioare”
(teologia, dreptul, medicina, 4) un obiect de
examen ºi de criticã – nu propriul ei conþinut -,
filosofia dobîndeºte o structurã topologicã aparte.
Instalat în cercul exterior cu cea mai mare
cuprindere, ce le înveleºte pe celelalte trei,
filosoful, „maestru în raþiunea purã”, e în acelaºi
timp o prezenþã panopticã ce acoperã cu privirea
întregul cîmp al cunoaºterii, cãruia facultãþile
superioare, aratã Kant, „trebuie sã-i accepte
obiecþiile ºi îndoielile expuse public” (5). Subiect
individual situat într-o materie (filosofia), filosoful
e totodatã un subiect ce predã raþiunea purã. El
„predã fãrã a transmite cunoºtinþe” („il enseigne
sans apprendre”), în afara oricãrei tradiþii,
deoarece prin el filosofia devine un act, nu un
conþinut. Ca „legislator al raþiunii” (magister) el e
o absenþã cu putere de organizare; graþie lui,
caracterul ºtiinþific al cunoaºterii se manifestã sub
forma organicitãþii sistemice, prezentatã în Critica
raþiunii pure prin imagini ale corpului animal
cãruia creºterea nu îi adaugã nicio parte,
dezvoltîndu-le pe cele existente ºi pãstrînd
proporþia dintre ele. 

Maestru absent, filosoful-cenzor al lui Kant nu
poate produce obiecte de predare ci doar
enunþuri, fraze ºi discursuri critice privind
„cunoaºterea scopurilor esenþiale ale raþiunii
umane” (6). Fãrã loc instituþional, atopicã,
raþiunea criticã se exprimã în discursul metafizic,
al cãrui spaþiu de evoluþie e facultatea inferioarã,
ºi care se manifestã ca „un cenzor fãrã forþã
publicã [care] îºi exercitã cenzura, eventual,

împotriva cenzurii de stat [...]: cenzura raþiunii, în
serviciul raþiunii ºi nu împotriva ei” (7). 

Trebuie oare sã vedem în elogiul derridean al
cenzurii ca act al raþiunii filosofice un risc de
autocenzurã? Va sfîrºi oare cenzura, ca exerciþiu
critic al raþiunii îndreptat, la nevoie, împotriva
puterii care o legitimeazã în sistemul ei ca pe o
„facultate inferioarã”, sã se întoarcã împotriva sa?
Admiþînd oarecum enigmatic cã existã o
problemã a „celei mai bune cenzuri”, Derrida
leagã indisolubil exerciþiul raþiunii ca cenzurã de
finitudinea fiinþei umane: „În cazul fiinþei finite
cenzura nu e niciodatã ridicatã. Avem doar un
calcul strategic: o cenzurã împotriva alteia” (8).
Rãzboiul cenzurilor, evocat în trecere de Derrida
în textul sãu din 1985, ne pune în faþa extinderii
spaþiului de manifestare a dexteritãþilor Anastasiei
în zilele noastre.   

În seria de „cãrþi negre” din ultimii ani,
consacrate printre altele comunismului,
prostituþiei, psihanalizei, Revoluþiei franceze,
cenzura nu putea rãmîne neilustratã. Cartea ei
neagrã, apãrutã în 2008 la editura Le Seuil (9),
inventariazã domeniile în care pãtrunde ºi
modalitãþile flexibile, uneori inedite, în care se
exprimã. 

Practicatã iniþial de instanþe de stat sau legate
de puterea de stat, cum aratã Derrida, cenzura
actualã e pusã în funcþiune tot mai mult de
organisme private, asociaþii, grupuri de presiune,
ligi de apãrare ºi promovare a minoritãþilor.
Înscrisã într-o logicã a precauþiei, a prevenirii
riscurilor ºi catastrofelor, naturale sociale sau
individuale, cenzura se privatizeazã, generînd într-
o spiralã a neîncrederii, a suspiciunilor ºi a
panicilor colective efecte de destructurare socialã.
Rezerva suportului paternalist (retragerea statului,
a bisericilor) e în acelaºi timp dovada neputinþei
ºi a duplicitãþii puterii politice. Discreditatã,
aceasta renunþã la capacitatea de a cenzura prin
forþã lãsînd sã acþioneze în locul ei, pe cale
juridicã, organizaþii ce pretind cã apãrã valori
publice. E bine cunoscutã, în Franþa, acþiunea
convergentã a grupurilor politice de extremã
dreaptã ºi a asociaþiilor catolice integriste.
Deturnînd semnificaþia rasismului, acestea agitã
sperietoarea „rasismului anticreºtin” (10), reluat în
ecou de activismul islamist, care a introdus în
mass media noþiunea de „rasism antimusulman”
cu ocazia publicãrii celor douãsprezece caricaturi
ale lui Mahomed în septembrie 2005 în
Danemarca (republicate, din solidaritate, în
ianuarie 2006 în Norvegia ºi în februarie în
Franþa, 11). Respingînd confuzia dintre respectul
datorat credinþelor ºi libertatea de exprimare a
artiºtilor în cazul caricaturilor lui Mahomed,
justiþia francezã nu a ezitat însã sã-l condamne pe
generalul Paul Aussaresses pentru apologia torturii
ºi justificarea masacrelor în timpul rãzboiului din
Algeria într-o carte publicatã în 2001. Protejat de
amnistie, fostul coordonator al serviciilor secrete
franceze din Algeria a fost condamnat pentru
delict de presã (apologia ºi justificarea torturii
împotriva inamicului înarmat) – recunoaºtere
implicitã a caracterului de crime de rãzboi a
torturãrii algerienilor.   
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volumele sale, Moartea citeºte ziarul uzeazã nu
doar de un vocabular interzis de cenzurã, ci ºi de o
forþã expresivã rarã, care mai ºchiopãteazã totuºi de
pe urma epicizãrii versurilor în volumele anterioare.
Cu toate acestea, impactul acestei cãrþi, a cãrei
publicãri nu a fost posibilã în România decât dupã
cãderea comunismului, este dat de transformarea
ironiei în sarcasm, acesta fiind, practic, punctul în
care conºtiinþa moralã a autorului recurge la
sfidarea esteticului, în favoarea eticului. Tot acum,
perspectiva asupra lumii se modificã ºi, odatã cu
ea, ºi imaginea „cuprinzãtorului cuprins”, care
nuanþase fenomenul eschivãrii fiinþei în faþa
pericolului ºi jocul alternanþei deciziei ºi indeciziei
de reacþie. 

Poetul este parte integrantã a unei lumi pictate
de mâna reumaticã a divinitãþii, o lume pe care nu
o mai filtreazã prin privire ca în creaþia de tinereþe
ºi nici nu o mai studiazã de pe poziþii privilegiat-
protectoare, ci pe care, cunoscând-o de aceastã datã
din interior, o refuzã: „Istoria parcã ne duce-n burtã
/ ºi parcã a uitat sã ne mai nascã / preafericiþii cu
privirea scurtã / sorb borºul dogmei ce le plouã-n
bascã, / fãcând spre lucruri zilnic reverenþe / cãci
cine ºtie ce episcop doarme / în polonic, în coºul
pentru zdrenþe, / în þevile acestor triste arme /
unde Nebunul îºi cloceºte crima / ºi ne omoarã
fiindcã ne iubeºte, / când ne e foame deseneazã
peºte, / câns vine frigul aresteazã clima, / opriþi
Istoria – cobor la prima / opriþi la staþia Doamne-
Fereºte”(Doamne-Fereºte). 

Fronda asumatã, refuzul oricãrui compromis ºi
exercitarea libertãþii de exprimare sunt elemente ce
se subsumeazã refuzului de apartenenþã la o reali-
tate ingratã, condiþionatã istoric. Deºi târzie pentru
atitudinea profund iconoclastã a poetului, luarea de
poziþie survenitã acum este, totuºi, rodul unui pro-
ces complex de gestaþie a ideii ºi de dozare a reacþi-
ilor, deplasarea accentului de pe estetic pe etic fiind
reperabilã în cazul unei atente priviri asupra operei
poetice dinesciene între 1971 (anul debutului) ºi
1989 (anul cãderii comunismului). În evoluþia ei pe
aceastã axã cronologicã, poezia lui Mircea Dinescu
devine tot mai angajatã în relaþie cu realitatea pe
care, numind-o fãrã ocoliºuri, o refuzã. 

Stabilind el însuºi un salt de la candoarea
nemulþumirii iniþiale la revolta finalã asumatã, poet-
ul redã nu doar variaþiile lumii care îl
condiþioneazã, ci, mai ales, modulaþiile imaginii
acestei lumi în funcþie de modificãrile sale inte-
rioare. În ultimã instanþã, utilizând parcã tehnica
romanescã a oglinzii purtate de-a lungul unui
drum, el exprimã conflictul conºtiinþei individuale
cu constrângerile istorice ºi, finalmente, succesul
acestei conºtiinþe care nu-ºi revendicã schimbarea
sistemului obtuz, ci simplul fapt de a nu se fi lãsat
pe deplin dominatã de acesta.

Note:
1 Sanda Cordoº, Literatura între revoluþie ºi reacþiune,
ediþia a II-a, Ed. Biblioteca Apostrof, Cluj-Napoca, 2002,
p. 144. 
2 Petru Poantã, Radiografii, vol. II, Ed. Dacia, Cluj-
Napoca, 1983, p. 58. 

3 Vladimir Jankélévitch, Ironia, trad. de Florica Drãgan
ºi Vasile Fanache, Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 1994, p. 83.
4 Nicolae Balot?, Lupta cu absurdul, Ed. Univers,
Bucureºti, 1971, p. 12.
5 Eugen Negrici, Introducere în poezia contemporanã,
Ed. Cartea Româneascã, Bucureºti, 1985, p. 78.
6 Laurenþiu Ulici, Literatura românã contemporanã.
Promoþia ’70, Ed. Eminescu, 1995, p. 83.
7 Doina Cornea, Faþa nevãzutã a lucrurilor (1990-1999).
Dialoguri cu Rodica Palade, Ed. Dacia, Cluj-Napoca, p.
19.



Mulþumitã mass mediei avem, de acum, ºi un
„rasism muncitoresc” (12). În ianuarie-februarie
2009, sub lozinca „locuri de muncã britanice
pentru muncitori britanici”, folositã iniþial de
politicienii de extremã dreaptã protecþioniºti, au
avut loc în Anglia greve „sãlbatice” de amploare,
în condiþiile unei legislaþii antisindicale dure.
Preluînd unitãþi industriale britanice, o
întreprindere italianã i-a concediat pe muncitorii
autohtoni înlocuindu-i cu alþii, italieni ºi
portughezi, neafiliaþi niciunui sindicat. Mînia
concediaþilor, îndreptatã împotriva patronatului
care a exploatat inegalitãþile de încadrare ºi
remunerare în condiþiile deschiderii pieþei
europene a mîinii de lucru, a fost prezentatã de
mass media britanicã ºi europeanã ca o acþiune
xenofobã, naþionalistã ºi rasistã. Utilizarea de
cãtre patronat a unei categorii de muncitori
(strãini, lipsiþi de drepturi sociale ºi mai slab
plãtiþi) împotriva alteia (britanici competenþi ºi
bine plãtiþi în virtutea acordurilor salariale dintre
patronat ºi sindicate) a fost instrumentalizatã
mediatic prin reinterpretarea tendenþioasã a
faptelor, conexiuni arbitrare, cenzurare a
informaþiilor (13) ºi curse întinse greviºtilor (14),
Replicã a delocalizãrilor de activitãþi productive,
procedurile opace de transferare a unor drepturi
antreprenoriale permiþînd reducerea costurilor de
producþie constituie, în ambianþa
neoliberalismului ºi a dereglãrii programate a
pieþii, un ferment de instabilitate ºi un risc major
de explozii sociale. Cît despre noua „uniune
sacrã” în care partenerii sînt oamenii politici,
întreprinzãtorii ºi mass media ce încearcã solidar,
prin dezinformare, sã acrediteze teza xenofobiei
celor ce nu fac decît sã-ºi apere locurile de
muncã, trebuie sã ne temem ca, graþie lor,
ficþiunea sã nu devinã realitate (15). 

Dezangajarea statului ca organ de cenzurã
apare uneori în intervenþii puþin „fierbinþi” ale
puterilor publice. Printr-o manevrã contestatã de
unii juriºti, legea Évin din 1991, ce urmãreºte
restrîngerea libertãþii de comunicare în
publicitatea pentru alcool ºi tutun, exclusã din
sãlile de cinematograf ºi de pe posturile de
televiziune, încredinþeazã iniþiativa plîngerii
asociaþiilor implicate în aceste acþiuni – organisme
private invitate sã se constituie victime. În lupta
împotriva tabagismului ºi în faþa presiunii
producãtorilor de þigãri, guvernul a atacat iniþial,
pe cale ocolitã, nu publicitatea unei mãrci anume
ci propaganda în folosul produsului în
globalitatea lui (publicitatea fãcutã þigãrilor prin
intermediul sporturilor mecanice, de exemplu
cursele de automobile). ªireteniei legislatorului 
i-au rãspuns însã, în cascadã, încercãri subtile sau
provocatoare de deturnare a semnificaþiei
publicitãþii. Invocînd libertatea de exprimare a
umoristului, revista „Entrevue” a fãcut în 2001
publicitate deschisã unei mãrci de þigãri, 
însoþind-o de textul „Atenþie, fumatul produce
cancerul de anus” (!) [s.n.]. Judecãtorii nu s-au
lãsat însã pãcãliþi, arãtînd cã intenþia satiricã nu
se îndrepta împotriva obiectului reprezentat sau a
producãtorilor de tutun ci, insultãtor, împotriva
cititorilor mesajului, printre care se numãrau ºi
magistraþii. Negustînd ironia, aceºtia au
condamnat revista pentru publicitate ilicitã (16).   

Prin juridizare, cenzura dobîndeºte accente
aparte ºi se extinde, asemenea unei investiþii
profitabile ce aduce prosperitate
întreprinzãtorului. Definiþia proprietãþii
intelectuale ca „incorporalã”, despãrþitã de
suportul ei material, face ca proprietarul unei
opere de artã (tablou, manuscris, fotografie,
statuie) sã nu fie titularul drepturilor de autor. În

acest fel, operele protejate de dreptul de autor nu
pot fi înstrãinate fãrã acordul acestuia, care-l
cenzureazã pe cel ce i-a cumpãrat opera. Cît
despre cele din domeniul public, ce pot fi
consultate ºi folosite de oricine, proprietarul lor
poate impune un „drept de acces” (de exemplu
fotografierea sau filmarea în condiþii care sã nu
dãuneze operei) – drept care, în cazul muzeelor, e
formulat de proprietarul operelor, nu de
organizatorul expunerii lor (17). Prohibitiv, dreptul
de acces interzice fotografierea locurilor publice
(gãri, stadioane, aeroporturi, muzee, parcuri,
clãdiri administrative), legîndu-se de dreptul la
imagine, pe care legea îl aplicã persoanelor dar ºi
bunurilor. Sînt protejaþi de aceste prevederi nu
doar sportivii, artiºtii, personalitãþile publice ºi
persoanele obiºnuite ci ºi proprietãþile, imobilele,
iahturile ºi... animalele domestice (18). 

Privatizarea cenzurii prin sancþiuni economice
validate juridic (în cazul publicaþiilor sau al
produselor audiovizuale interzicerea - foarte rarã -,
eliminarea unor pasaje, plata de amenzi sau
despãgubiri, inserarea de rectificãri, suspendarea)
introduce indirect autocenzura, practicile „politic
corecte”, redactarea silitã a unor „coduri etice” ºi
deontologice ale meseriei (ca în industria
cinematograficã a anilor 1930) – elemente pe care
sofisticarea tehnologiilor le amplificã. În prezent,
China e cel mai impresionant laborator de
cenzurã prin tehnologii de înalt nivel. De esenþã
politicã, cenzura chinezã filtreazã prin consemne,
operaþiuni private ale unor „intermediari tehnici”,
reglaje ºi bariere informatice informaþiile sensibile
privind Taivanul, Tibetul, drepturile omului. De
exemplu, platforma de bloguri Typepad, o
întreprindere privatã, îºi rezervã dreptul de a
bloca accesul oricui la informaþii la simpla cerere
a unei terþe pãrþi, în absenþa oricãrei decizii
judiciare: o democratizare a cenzurii prin
privatizare tehnologicã decomplexatã (19). 

Însuºindu-ºi propria marcã ca pe un drept de
autor, întreprinderile cenzureazã comunicarea ºi
organizarea sindicalã a salariaþilor. Solicitîndu-le
„loialitate” sub ameninþarea voalatã a concedierii,
patronatele la interzic acestora folosirea sau
exhibarea mãrcii în acþiuni de contestare socialã
(manifestaþii, greve), fãcînd sã treacã protestele
împotriva politicii întreprinderii drept o denigrare
a produselor ei, susceptibilã de a-i diminua
vînzãrile: un dispozitiv pervers ºi eficient de
angajare a responsabilitãþii civile a protestatarilor,
deveniþi, printr-un rafinament juridic, autori ai
pagubelor ºi prejudiciilor suportate de
întreprindere. 

Crearea unui „spaþiu public confidenþial” în
punctele de distribuire a presei în care raionul
adulþilor e rezervat produselor pornografice sau în
programele de televiziune în care semnalizãrile tot
mai complexe (20) decupeazã plaje de vizionare
potrivite cu vîrsta telespectatorilor pune problema
„fragilitãþii” psihologice a tinerilor, a legãturii
dintre imaginile ºi actele violente, a cauzelor
criminalitãþii juvenile ºi, îndeosebi, a justificãrii
prescripþiilor ca mijloc de prevenire a delincvenþei.
Lãsînd la o parte interferenþele dintre artã,
violenþã, imoralism ºi erotism dus pînã la
pornografie în opera lui Sade, a lui Gide, a
poeþilor ºi pictorilor suprarealiºti ºi expresioniºti, a
lui Bataille, Artaud sau Houellebecq, sociologi de
prestigiu precum Durkheim ºi Bourdieu au
demonstrat cã nu existã violenþã în sine, ºi cã
actele violente se datoreazã unor variabile sociale
(ºomajul, marginalizarea, singurãtatea,
discriminãrile, excluderea), nu frecventãrii unui
anumit gen de imagini. În acest sens, cenzurarea
imaginilor trebuie însoþitã de o educare prin
imagini corespunzãtoare vîrstei tinerilor (imagini

bune în locul celor rele), fãrã de care rãmîne, în
termenii lui Bourdieu, o simplã „politicã a
percepþiei” standardizatã ºi etatizatã, sau o
normativizare psihologicã dãunãtoare producþiei
artistice.  

Note:
(1) Jacques Derrida, «Chaire vacante: censure,

maîtrise et magistralité», în Du droit à la philosophie,
Paris, Galilée, 1990, p. 352. 

(2) Ibid., p. 354. 
(3) Ibid., p. 352 [subl. Derrida]. 
(4) Concepþia kantianã a universitãþii distinge

«facultãþile superioare» (teologia, dreptul, medicina),
legate de puterea de stat pe care o reprezintã, de
«facultatea inferioarã» (filosofia), în care adevãrul se
exprimã fãrã a acþiona. 

(5) Citat în Derrida, p. 359. 
(6) Ibid., p. 369. 
(7) Ibid., p. 370.

(8) Ibid. 
(9) Emmanuel Pierrat (dir.), Le livre noir de la

censure, Paris, Seuil, 2008. 
(10) Tacticã încununatã de succes întrucît între

1981 ºi 1999 extrema dreaptã, adusã în faþa justiþiei de
patruzeci de ori, a cîºtigat treizeci de procese. (Caroline
Fourest, Fiametta Venner, «La religion», în Le livre noir
[…], op. cit., p. 207). 

(11) Publicate ºi în Egipt la o lunã dupã apariþia lor
în presa danezã, caricaturile incriminate nu au trezit
niciun ecou. Pe de altã parte, caricaturistul care îl
reprezenta pe Mahomed purtînd un turban-bombã
publicase anterior ºi caricaturi “antisemite” (steaua lui
David atîrnînd de o bombã), ºi acestea neluate în
seamã de mass media (ibid., p. 222). Cît despre
urmãrirea îm justiþie pentru «rasism» a sãptãmînalului
«Charlie Hebdo», care republicase caricaturile pentru a
reafirma libertatea de exprimare a artiºtilor ºi a
jurnaliºtilor, ea a fost opritã.

(12) Seumas Milne, «Des grèves «racistes» au
Royaume-Uni?», în Le monde diplomatique, 663, juin
2009, p. 8. 

(13) În 2 februarie 2009, un muncitor britanic
declara pe postul de televiziune BBC: «Nu putem lucra
alãturi de ei», referindu-se la noii angajaþi. Fraza a fost
cenzuratã; versiunea ei nedifuzatã era: “Nu putem lucra
alãturi de ei din cauza segregãrii care ne desparte”
[s.n.]. 

(14) Încercînd sã-i provoace pe manifestanþi,
jurnaliºtii unor tabloiduri ce filmau desfãºurarea grevei
le-au sugerat sã se fotografieze alãturi de drapelul
britanic!

(15) Seumas Milne, art. cit.  
(16) Flore Masure, «La santé», în Le livre noir [...],

p. 314. 
(17) Emmanuel Pierrat, «Les formes de la censure»,

în Le livre noir […], p. 36. 
(18) Ibid., p. 37. 
(19) Florent Latrive, «Les nouvelles technologies», în

Le livre noir […], op. cit., p. 111 ºi urm. 
(20) Proliferarea delirantã a semnalizãrilor ce

însoþesc programele de televiziune, jocurile electronice
ºi produsele audiovizuale, solicitate de asociaþii de
pãrinþi ºi religioase, ºi-a gãsit încoronarea în legea din 5
martie 2007 referitoare la prevenirea delincvenþei
juvenile, ce prevede obligativitatea semnalizãrilor pe
ambalaj dar ºi pe produs, sub ameninþarea închisorii ºi
a unor amenzi grele. Pentru legislatorul-cenzor
producãtorul de benzi desenate violente e agent de
dezintegrare socialã prin violenþa tinerilor ce le
vizioneazã, pericol ce poate fi conjurat prin...
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