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A dificuldade que existe em relação à história da censura está em que ela parece fácil: lança os filhos da luz contra os
filhos das trevas; sofre de maniqueísmo - o que é compreensível, pois quem pode simpatizar com alguém que desfigura um texto
a lápis vermelho ou um filme com tesouras? De minha parte, não vou querer refutar a tradição que vai de Milton e Locke à nossa
própria constituição (1). No entanto, nós precisamos compreender a censura, não apenas para lastimá-la; e para compreendê-la é
preciso analisá-la sob uma determinada perspectiva. Gostaria de examinar a censura a partir de uma perspectiva comparativa,
observando seu trabalho sob dois antigos regimes: primeiro, um regime que acabou na França há dois séculos; em seguida, um
regime que terminou há pouco, na Alemanha Oriental. 

Gostaria de limitar minha abordagem à censura de livros e começar considerando o livro como um objeto físico. Como
ilustração, escolhi, dentre os livros de minhas estantes, dois trabalhos típicos: Nouveau Voyage aux Isles de l'Amérique (Paris,
1722), de Jean-Baptiste Labat, e Dichtungen und Fragmente (Leipzig, 1989), uma reedição da obra literária de Friedrich
Novalis. Os livros parecem, suscitam sentimentos, e mesmo cheiram diferentes. Tudo no livro francês, do papel à encadernação,
proclama seu caráter de produto feito à mão, impregnado de toda a individualidade dos objetos feitos à mão. No século XVIII,
os fregueses geralmente compravam os livros em folhas soltas e mandavam encaderná-los de acordo com seu gosto e seu
orçamento. Minha cópia é encadernada em couro de bezerro. É um modesto in-12, nada extravagante, com um título dourado e
algumas decorações florais na lombada. Mas acomoda-se agradavelmente na mão e posso imaginá-lo sendo carregado no bolso
de um redingote do século XVIII, a contrapartida impressa das mangas e das fivelas de sapato que caracterizavam um homem
das camadas médias. Ele deve ter comprado esse livro como comprava tudo que usava: sob medida. 

Os alemães orientais, como todos nós, compram seus livros de prateleiras ou estantes em lojas que às vezes parecem
supermercados. É claro que a atmosfera varia de um lugar para outro, mas, antes do fim do regime comunista em 1990, muitas
vezes entrei em livrarias onde você pegava uma cesta na porta; enchia de material impresso, e entrava na fila do caixa, lendo as
mercadorias do mesmo jeito que os americanos mordiscam comida de seus carrinhos de supermercado. Os alemães orientais são,
ou eram, leitores vorazes. Antes da "revolução", o país era conhecido como Leseland (terra da leitura) - ou Buchleseland (terra da
leitura de livros), como o chamava Ghristoph Hein. E, em geral, eles mantêm uma dieta à base de material bastante sério, como
os poemas e ensaios de Novalis, em parte porque não há muita coisa mais disponível. A hem da verdade, minha cópia do Novalis
não parece grande coisa. É envolta por um papel marrom barato, apenas com o título na capa e a citação de um intelectual
impressa na quarta capa. O papel de dentro é tão marrom, lasso e manchado, que parece um desses pedaços de toalha de papel ou
papel higiênico do Ocidente. O papel do Leste, como as roupas do Leste europeu, sempre traem sua origem. Por vezes você pode
perceber a proveniência de um livro do Leste europeu de olhos vendados, simplesmente tocando-o.

 





A sensação que um livro do século XVIII provoca é algo completamente diferente. Seu papel tem uma elasticidade e uma
textura que faltam às obras modernas, pois o papel do século XVIII erafeito de trapos, folha por folha. Quando você o esfrega
entre os dedos e o segura contra a luz, pode visualizar linhas, marcas d'água e pequenas irregularidades - um pedaço de linho não
amassado aqui (a anágua de alguém que não foi devidamente triturada pelo moinho), o pequenino circulo de uma gota de água
ali (o tanoeiro deixou uma gota escorrer de seus dedos dentro do molde) - que lhe dãoindividualidade. Cada folha difere de
qualquer outra e traz as marcas do trabalho manual de um artesão.

O texto do livro alemão tem um certo apelo, polis o linotipista era um artífice experiente. Mas nada tem do vigor do velho
texto francês, em que cada letra era ordenada à mão e cada linha ajustada a olho. Também sob esse aspecto, o livro francês tem
muito mais individualidade, e suas páginas provocam uma resposta física mais intensa por parte do leitor. Seus dedos tocam os
contornos das letras embebidas no papel, segas olhos se demoram nas áreas irregularidades dos espaços. Logicamente, o leitor
responde de formas variadas e podem me acusar de uma estética romântica. Nãoestou querendo lamentar um mundo que
perdemos, mas apenas considerar a importância de qualidade e quantidade. O livro da Alemanha Oriental pertence a uma era da
produção em massa e foi preparado para massas. A edição desse livro foi de cerca de 20.000 exemplares, o preço em torno de
oito marcos alemães (aproximadamente 25 cents, em moeda norte-americana, de acordo com a taxa de câmbio não-oficial, em
1989). Era barato e deveria ser barato, uma vez que resumia o que Benjamin chamou "arte na era da reprodução técnica" e o que
a Republica Democrática Alemã (RDA) entendia por socialismo. Em comparação, o livro francês era um produto de luxo.
Custava 30 ou 40 sous - o que não era um preço exorbitante, mas o colocava fora de alcance do poder aquisitivo da classe
trabalhadora, que ganhava 20 ou 30 sous por dia. Um dia de trabalho por um volume in-12? A ideia era inconcebível para a
maioria da população - mas muitos dos franceses de então, especialmente a maior parte das mulheres francesas, não sabiam ler.
Os livros eram endereçados a um publico restrito de leitores, relativamente ricos e bem educados, o equivalente francês dos
"gentis leitores" a quem os novelistas se dirigiam, embora o romance inglês já estivesse começando a atingir o que os franceses
iriam identificar como "grande público", cem anos mais tarde. 

Em resumo, os dois livros que servem de exemplo pertencem a dois mundos diferentes. Mas o que isso tem a ver com
censura? Tendo-os julgado por suas capas, vamos abri-los e examinar suas páginas de rosto. A página de rosto de Dichtungen
und Fragmente reduz-se a um mínimo tão sóbrio que pouco revela sobre o processo produtivo que há por trás. O Nouveau
Voyage, por outro lado, é abundante em pistas. A página vai seguindo, parecendo mais a sinopse impressa numa sobrecapa do
que a folha de rosto de um livro moderno. Na realidade, ela tem essa função: resumir e anunciar o conteúdo do livro para quem
der uma olhada preliminar. O elemento que falta, ao menos para nós, hoje em dia, é igualmente espantoso: o nome do autor. Ele
simplesmente não aparece. Não que o autor tente esconder sua identidade: seu nome aparece no início do texto. Mas a pessoa que
realmente tem de responder pelo livro, o homem que arca com a responsabilidade legal e financeira por ele, aparece com
destaque na parte de baixo da página, junto com seu endereço: "Paris, Rue Saint Jacques, loja de Pierre-François Giffart, perto da
Rue des Mathurins (rua dos membros da ordem da Trindade), na imagem de Santa Teresa". Desde 1275, os livreiros estavam
submetidos à autoridade da universidade, devendo, portanto, ter suas lojas no Quartier Latin. Reuniam-se sobretudo na Rue Saint
Jacques, onde suas tabuletas de ferro batido (daí o "na imagem de Santa Teresa") balançavam no ar como galhos de uma floresta.
A irmandade dos impressores e livreiros, dedicada a São João Evangelista, reunia-se na igreja dos padres da Ordem da Trindade
Rue des Mathurins, perto da Sorbonne. Desse modo, o endereço do livro colocava-o no coração do mercado oficial, e sua
condição ultralegal aparecia claramente através da fórmula impressa na parte de baixo: "Com aprovação e privilégio do Rei". 

Finalmente, chegamos aqui ao fenômeno da censura, pois as aprovações eram sanções formais concedidas pelo censor
real. No caso de que tratamos, existem quatro delas, todas impressas no início do livro e redigidas pelos censores que aprovaram
o manuscrito. Um dos censores, por exemplo, professor da Sorbonne, destacou em sua aprovação: "Tive prazer em ler esse livro;
é cheio de coisas fascinantes". Outro, que era professor de botânica e medicina, enfatizou a utilidade do livro para viajantes,
mercadores e estudantes de história natural; e elogiou especialmente seu estilo. Um terceiro censor, teólogo, simplesmente atestou
que o livro era uma boa leitura. Não tinha podido deixá-lo de lado porque o livro inspirava no leitor "essa doce mas ávida
curiosidade, que faz com que queiramos seguir adiante". É essa a linguagem que esperamos de um censor? (Para citar a pergunta
que Irving Goffinan determina como ponto de partida para toda investigação sociológica: O que este acontecendo aí? 

O início de uma resposta pode ser encontrado no próprio privilégio, que este impresso depois das aprovações. Ele tem a
forma de uma carta do rei dirigida aos oficiais de sua corte, notificando-os de que, como uma graça, o rei concedeu ao autor do
livro o direito exclusivo de reproduzi-lo. O privilégio é um texto longo e complexo, cheio de determinações sobre as qualidades



físicas do livro. Ele teria que ser impresso em "bom papel e num belo tipo, de acordo com as regulamentações do comércio de
livros". Estas regulamentações determinavam padrões detalhados de controle de qualidade: o papel tinha que ser feito de
determinada qualidade de trapos; o tipo tinha que ser calibrado, de modo que um "m"tivesse exatamente a largura de 'três "ll". 

 



Tratava-se de puro colbertismo, produzido, na realida de, sob direção do próprio Colbert. Eo privilégio terminava como
todos os éditos reais: "Pois esta é a nossa vontade". Legalmente, o livro existia em virtude da vontade do rei; era um produto de
sua "graça" real. A palavra "graça" é recorrente em todos os textos de editais no comércio de livros; e, na realidade, a Direction
de la librarie, ou burocracia encarregada do comércio, era dividida em duas partes: a "librarie contentieunse" (para regulamentar
conflitos) e a "librarie gracieuse" (para o que hoje chamamos copyright). Finalmente, depois do texto do privilégio, vinha uma
série de parágrafos especificando que o privilégio fora registrado pela associação dos livreiros e que tinha sido dividido em
porções que tinham sido vendidas a quatro diferentes livreiros. 

 



Hoje, tudo isto parece bastante estranho aos olhos modernos: temos censores elogiando o estilo e a leitura agradável do
livro, ao invés de cortar suas heresias; temos o rei conferindo-lhe sua graça; e temos os membros da associação dos livreiros
dividindo essa graça é vendendo-a, corno se fosse uma forma de propriedade. O que estava, realmente, acontecendo? 

Uma forma de encontrar um sentido é pensar no livro do século XVIII como algo comparável aos vidros de geléia ou
latas de biscoito da Inglaterra, que pareciam curiosos aos olhos dos americanos parque neles vinha escrito: "By special
appointement to her Majesty the Queen" . O livro era um produto de qualidade; tinha a sanção real e concedendo essa sanção os
censores tinham comprovado sua excelência. A censura não era simplesmente uma questão de extirpar heresias. Ela era positiva -
um endosso real ao livro e um convite oficial à sua leitura. 

O termo do governo nesse sistema era privilégio (etimologicamente "lei privada"). Na verdade, o privilégio era a principal
organização no Antigo Regime em geral, não apenas na França, mas por toda parte na Europa. A lei não era igual para todos: era
uma concessão especial, atribuída a indivíduos particulares ou grupos, pela tradição e graça do rei. Na indústria editorial, o
privilégio operava em três níveis: o próprio livro era privilegiado (a idéia moderna de copyright ainda não existia); o livreiro era



privilegiado (como membro de uma associação usufruía do direito de participar do comércio de livros) e a associação era
privilegiada (como corporação, gozava de determinados direitos exclusivos, especialmente a isenção de impostos). Em resumo,
por trás das páginas de um livro do século XVIII, havia um elaborado sistema de produção e distribuição da palavra impressa, e,
como um produto desse sistema, o livro sintetizava o regime inteiro. 

Mas se o sistema autorizava apenas livros com o sinete real de aprovação, o que aconteceria com livros que eram
razoavelmente inócuos, mas não suficientemente ortodoxos ou elegantes para receber a sanção real? Se os padrões eram tão
severos, qual seria o destino da maior parte da literatura? Em particular, o Iluminismo? Tornou-se clandestino. 

Isto, na realidade, punha os funcionários do Rei numa situação impossível, pois eles não podiam ignorar a crescente
demanda por obras que não tinham condições de obter um privilégio. Muitos funcionários eram, eles mesmos, simpáticos ao
Iluminismo. O mais importante de todos, Lamoignon de Malesherbes, encarregado da Direction de la librarie de 1750 a 1763,
comentou: "Alguém que leia apenas livros publicados com privilégios estará um século atrás do resto de seus contemporâneos".
Conseqüentemente; os oficiais inventaram novas categorias de legalidade ou semilegalidade: permissões tácitas, permissões
simples, permissões da polícia, tolerâncias... Criavam formas para que o livro pudesse aparecer, sem receber uma sanção oficial.
Se a obra ofendesse um magistrado ou um bispo, podiam tomar providências depois da publicação - isto é, podiam emitir uma
condenação e confiscar as cópias, embora freqüentemente passassem informação ao livreiro, de modo que ele pudesse
desaparecer com o estoque, antes de a polícia chegar. Graças a essa manobra e a uma série de outras como esta, o sistema se
preparou para mudar e o Iluminismo foi possível. 

Como exatamente o Iluminismo penetrou nas brechas do sistema e se espalhou por toda a sociedade francesa é uma longa
e complexa história. Sem contá-la em detalhes, gostaria de destacar um ponto: não se trata de uma história simples de luta entre
opressão e violência, mas antes uma história de cumplicidade e colaboração. A partir do início da censura preventiva em 1642, o
número de censores não parou de crescer. Em 1660, havia em torno de 10, 60 em 1700, 120 em 1760 e 180 em 1789. Em 1770,
eles analisavam em torno de 1.000 manuscritos por ano e sua taxa de recusa era baixa: 10 a 30 por cento dos trabalhos
apresentados. (Evidentemente ninguém com uma obra verdadeiramente perigosa tentava fazê-la passar pela censura, mas ia
diretamente aos editores clandestinos). 

A flexibilidade e a complacência do sistema não se deviam meramente a seus subterfúgios e fórmulas de escape, mas à
crescente cumplicidade entre censores e autores. Eles vinham do mesmo meio. A bem da verdade, muitos censores eram, eles
mesmos, autores - por exemplo, Fontenelle, Crebillon e Suard. Longe de serem burocratas, não recebiam salário e geralmente se
mantinham trabalhando como professores, tutores, guarda-livros e secretários. Freqüentemente, conheciam os autores cujos
textos censuravam, e muitas vezes os autores conseguiam ser censurados por seus amigos. Voltaire escreveu diretamente ao
Ministro da Justiça e ao Chefe de Polícia. Malesherbes, Diretor do Comércio de Livros, entregou a Lettre à d'Alembert para a
aprovação do próprio d'Alembert. Malesherbes viabilizou também a edição francesa clandestina de Emile, chegando mesmo a
aprovar verbas para o contrato: e trabalhou literalmente como agente na publicação de La Nouvelle Héloïse. Piquet, o censor de
La Nouvele Héloïse requereu apenas 23 mudanças no texto, a maior parte de pequena importância. Somente duas sérias heresias
mereceram atenção e Malesherbes fechou os olhos a um texto não expurgado que foi importado de Amsterdã. De fato, a maior
ameaça ao Iluminismo vinha da Igreja e não do Estado. Curvando-se a pressões religiosas, Malesherbes revogou o privilégio
concedido à Encyclopédie; mas salvou o livro, protegendo secretamente Diderot e os editores. 

A crescente indulgência produziu escândalos. Os mais conhecidos foram o relatório de um censor sobre a tradução do
Corão - "Esse livro nada contém contrário à religião cristã" - e o caso de De l'Esprit, um tratado metafísico escrito por Helvetius.
Helvetius usou seus contatos em Versailles para conseguir um censor simpático, Jean-Pierre Tercier, primeiro secretário do
Ministério do Exterior e escritor menor, que também exercia censura, mas nada sabia de metafísica. Tercier recebia as páginas
uma a uma e fora de ordem, de modo que não podia acompanhar o assunto. Durante um jantar, Mme. Helvetius, mulher de
grande beleza, usou todo o seu charme e persuadiu-o a apressar as coisas, de modo a poder entregar o manuscrito ao gráfico,
antes de sair de férias para sua casa de campo. Tercier, que estava ocupado cuidando da política exterior francesa na época da
Guerra dos Sete Anos, rubricou todas as páginas que faltavam imediatamente, sem realmente lê-las. Quando o livro apareceu, os
inimigos dos filósofos produziram um tremendo estardalhaço: tratava-se de deslavado ateísmo publicado com o privilégio real. O
livro foi condenado e queimado pelo Parlamento de Paris. Helvetius teve de renegá-lo. Tercier foi demitido. E o texto reapareceu
como um best-seller no mercado clandestino. 

Seria possível enumerar número suficiente de anedotas desse tipo para sugerir que os administradores do Antigo Regime
de fato permitiam a liberdade de imprensa. Mas também podem ser citadas outras tantas histórias de horror para provar o caso
oposto: livreiros eram desonrados e enviados para as galés; vidas eram arruinadas na Bastilha. A bastilha não era uma casa de
tortura, mas também não era um hotel de três estrelas como alguns historiadores acreditam. Cerca de 1.000 pessoas ligadas ao
comércio de livros foram aí presas entre 1659 e 1789, e em torno de 300 delas eram escritores. Voltaire foi mandado para lá duas
vezes, num total de 11 meses. Como conseqüência, passou a maior parte de sua vida no exílio. Após ser preso no cárcere de



Vincennes, Diderot abandonou a idéia de publicar algumas de suas obras mais importantes tais como oNeveu de Rameau.
Abastilha era mais do que um símbolo. Era um poderoso recurso de intimidação, que contribuiu para a mais pérfida forma de
censura, a que era internalizada. 

Vou concluir com uma contradição. O Antigo Regime na França era tanto humano quanto brutal. Quando o Rei descobriu
que a invenção da tipografia móvel poderia abalar seu trono, tentou resolver o problema decretando, numa lei de 1535, que
qualquer pessoa que imprimisse um livro seria enforcada. Isso não funcionou, como também não a lei de 1757, que ameaçava
punir com a morte todo autor de obras contra a religião ou sediciosas. O sistema continuava, em princípio, implacavelmente
repressivo. Na prática, continuava crescentemente flexível, graças aos administradores iluministas, que contornavam as leis e,
fazendo isso, criaram espaço suficiente em uma estrutura arcaica para acomodar grande parte da moderna literatura - pelo menos
até que tudo desmoronasse em 1789. 

Voltando agora à Alemanha Oriental de 1989, torna-se evidente a um rápido olhar á página de rosto de Dichtungen und
Fragmente que estamos lidando com um sistema literário diferente, que não estipulava regras abertas para o exercício da censura.
De fato, a censura era proibida pela Constituição da RDA. Assim, para ver como funcionava, era preciso ir além das fachadas
dos livros e Constituições, e interrogar as pessoas gila faziam o sistema operar. 

 



Por sorte, essas pessoas permaneceram em seus escritórios num estado de administração suspensa, por alguns meses entre
a queda do muro de Berlim e reunificação das duas Alemanhas. Graças à apresentação de um amigo em uma editora de Leipzig,
conheci dois deles, Hans-Jurgen Wesener e Christina Horn, e ambos estavam ansiosos por falar. Levaram-me para visitar seu
departamento na Clara-Zetkin Strasse, n°. 90, a dois edifícios apenas do muro, e explicaram como o trabalho era feito. Ouvir o
relato de um censor sobre a censura era uma oportunidade rara, portanto gostaria de discuti-lo em alguns detalhes e depois, no
final, tentar ver se há analogias com o caso francês. 

Os censores não gostavam do termo "censura". Soava muito negativo, explicou Frau Horn. O departamento deles se
chamava "Administração Central de Publicação e Comércio de Livros" e sua principal preocupação era fazer com que a literatura
se tornasse realidade - isto é, supervisionar o processo através do qual as idéias se tornam livros e os livros atingem os leitores.
No início dos anos 60, Frau Horn e Herr Wesener se formaram na Universidade Alexander von Humboldlt, com notas bastante
altas em Literatura Alemã. Foram trabalhar no Ministério da Cultura e logo foram designados para a Divisão de Publicação e
Comércio de Livros, onde foram progredindo nos setores de literatura da Alemanha Oriental e literatura estrangeira.

Levei algum tempo até conseguir ter uma visão clara da organização da burocracia, pois inicialmente vi apenas corredores
e portas fechadas, sempre iguais - marrons, sem nenhuma indicação, exceto um número no alto. O número para ficção alemã-
oriental era 215, 40 portas adiante num corredor marrom no segundo andar de um prédio que parecia não acabar mais, virando e
retorcendo-se em volta de um pátio central. Na verdade, a burocracia era organizada em segmentos hierárquicos: setores,
divisões, administrações e ministérios, submetidos ao Governo ou ao Conselho de Ministros. E toda a estrutura era subordinada
ao Partido Comunista, que tinha sua própria hierarquia e, recentemente, ao Politburo sob Erich Honecher, o poder supremo na
RDA (cf. ilustração). Explicaram-me rapidamente como tudo isto funcionava. Logo que cheguei, Erau Horn e Herr Wesener
estavam ansiosos por mostrar que também eram pessoas da universidade como eu, não burocratas sem rosto e certamente não
estalinistas. Um chefe de divisão poderia ter sido diretor de uma editora, editor de um jornal, ou membro da diretoria do
Sindicato de Escritores. Literatura era uma engrenagem, que abrangia várias instituições, e as pessoas no círculo literário
freqüentemente se interligavam. Eles próprios poderiam ter contatos paralelos com jornais e firmas editoriais, pois eram todas
dirigidas pelo Partido Comunista e eles sempre foram membros leais do partido. 
E claro que lealdade tinha seus limites. Tanto Herr Wesener quanto Frau Horn participaram da demonstração maciça de 4 de
novembro de 1989, que precipitou o colapso do Politburo e a abertura do Muro. Identificavam-se com os reformistas dentro do
Partido e mesmo com autores dissidentes como Christoph Heine Volker Braun, cujas obras haviam ajudado a censurar. Eram
favoráveis ao "socialismo com cara humana", a "terceira via" entre os sistemas soviético e americano. E lastimaram a queda do
luro de Berlim.

Pude perceber que havia muito de autojustificativa nas descrições que faziam deles mesmos. Ninguém queria aparecer
como um apparatchik em junho de 1990, quando tivemos essa conversa. Mas por que defendiam o Muro? Porque ele havia
ajudado a fazer da RDA uma Leseland, explicou Herr Wesener. Havia afastado a corrupção da cultura de consumo. Uma vez
aberto, não poderia mais oferecer resistência ao lixo - livros pornográficos, manuais de exercícios e romances ordinários - o que



seguramente era o que viria da Alemanha Ocidental. Eu deveria compreender que a Alemanha Oriental, que logo seria engolida
pela Ocidental, sustentava alguma coisa mais do que o socialismo: Bildung, a orgulhosa tradição intelectual da cultura alemã, que
remontava a Goethe e Schiller. A cultura séria merecia apoio; o lixo deveria ser mantido afastado. Apenas o Estado poderia fazer
esse trabalho, e o Estado da RDA atinha-se a determinados princípios, em contraste com a permissividade generalizada da
Alemanha Ocidental. O trabalho deles era garantir esses princípios, traçando a linha das publicações literárias: nada de fascismo,
de racismo ou de militarismo. Estes eram os três tabus que a censura reforçava, o que era também uma coisa boa. Por isso,
nenhuma edição de Mein Kampf e nenhuma biografia de Hitler podiam ser publicadas na RDA. O sistema era basicamente sadio,
exceto pelo fato de que, ao ser estabelecido em 1948 e ao ser reestruturado em 1954 e 1963, seguiu o modelo soviético. "Não
havia escolha", lastimava Herr Wesener. E isto significava adesão a outro princípio: "Nenhuma coexistência no reino do espírito.
A verdade é indivisível". Tiveram, então, que agüentar algumas imposições incômodas tais como a promoção do realismo
socialista. Mas, insistiam, a censura na União Soviética não era tão severa como a maior parte das pessoas imaginava, e depois
de Gorbachev parecia positivamente progressista em comparação com a que Honecker determinava. Herr Wesener tinha viajado
por muitos lugares da Europa do Leste. Quando encontrava colegas em Moscou ou Sófia, antes do advento da glasnost, eles
diziam: "As coisas vão mal por aqui, pior do que com vocês. Mas se quiserem ver alguma coisas realmente terrível devem ir à
Coréia do Norte." 

Nesse momento, o gelo já se tinha quebrado e o terreno estava suficientemente preparado para que eu pudesse perguntar
diretamente: qual era, exatamente, a censura que eles exerciam? Herr Wesener respondeu com uma única palavra:
"Planejamento". No sistema socialista, explicou, literatura era planejada como qualquer outra coisa, e para comprovar
apresentou-me um documento digno de destaque com o seguinte título "Assunto - Plano para 1990: literatura na RDA". Era um
relatório de 78 páginas sobre toda a ficção prevista para ser publicada em 1990, um ano literário que nunca aconteceu. 

Como Herr Wesener me cedeu uma cópia do plano, pude estudá-lo em detalhe mais tarde. Para minha surpresa, achei-o
monótono e escrito num tom de linguagem comercial. Trazia uma lista de todos os livros projetados em ordem alfabética de
acordo com o último nome do autor. Cada entrada continha o título da obra, o editor, o número de exemplares proposto, em
alguns casos o gênero e a série em que deveriam aparecer e uma curta descrição do conteúdo. Eis um exemplo típico: 



Dorothea Iser (autor)Verlag hleues heben (editor) 
Duas irmãs (título)20.000 (n°. de exemplares)  
Edição nova

A história gira em torno de Bettina Schonfled, uma estudante que cresce completamente dependente de sua irmã mais velha,
Jule, uma moça de sucesso. Começa a se libertar dessa dependência através de seu amor por Albert.

Talvez a literatura da Alemanha Oriental contivesse mais lixo do que Herr Wesener admitia. A previsão do ano, de 202
novos títulos (de ficção e obras literárias, sem contar novas edições), incluía um grande número de histórias de amor, histórias de
detetives, romances-históricos, aventuras de guerra, westerns e aventuras de ficção-científica (chamadas de "novelas utópicas" no
dialeto dos censores). É claro que ninguém poderia avaliar suas qualidades literárias sem lê-las; o que se tornou impossível uma
vez que a maioria foi descartada, junto com a censura, logo que o ano começou. Mas os resumos de um parágrafo que
acompanhavam cada título no relatório sugeriam algo como um kitsch socialista. Assim, em O peso da intimidade, de Erika
Paschke: 

 



 

"enquanto Ina Scheidt viaja de país em país, seguindo sua promissora carreira como tradutora, sua mãe e a irmã de 17 anos,
Marja, vão ficando cada vez mais fartas de ter que manter a casa funcionando somente com o esforço delas duas. Um dia, Ina
traz um homem para casa com ela e uma série de complicações se seguem nas relações entre os três membros da familia. O
homem reconhece que lna se preocupa excessivamente com os valores externos e se afasta deles. Neste, como em outros
romances, a autora se mostra preocupada com questões éticas na vida doméstica. Estabelece noções de valor humano e respeito
mútuo, em oposição à falta de compreensão pelos outros. "



Tudo isto soa surpreendentemente a telenovela e está certamente bastante longe do realismo socialista ou do conteúdo
rigoroso que se poderia esperar da chamada "terra de operários e camponeses". Mas a Alemanha Oriental também era conhecida
como uma Nischengesellschaft, uma sociedade de pessoas voltadas para a vida privada; desse modo, romances moralizantes
sobre relações pessoais deveriam parecer apropriados a esses planejadores literários, especialmente quando advertiam nos leitores
contra viagens - isto é, contra a exposição às seduções do Ocidente. 

Enquanto o plano estava sendo preparado, milhares de alemães orientais estavam escapando para a Alemanha Ocidental e
a RDA inteira passava a maior parte de suas tardes assistindo à televisão da Alemanha Ocidental. Talvez então não fosse
coincidência que muitos dos romances planejados tratassem de dramas familiares no contexto das relações entre os dois Estados
alemães. Em algum lugar da Europa, de Wolfgang Kroeber, iria abordar "um problema atual: por que pessoas deixam seus
países?" Ouço uma saída, de Rita Ruczynski, deveria contar a história de Suschen e sua família nas duas metades da Berlin
dividida. Sinais de separação, de Kurt Nowak, iria traçar a história de uma familia nos dois lados da fronteira Alemanha-
Alemanha. E Oúltimo correio, de Lothar Guenther, mostraria como um jovem trabalhador fez a heróica escolha entre uma
convocação do exército e o convite para reunir-se a seu pai no Ocidente. 

Embora não contenha propaganda evidente, o plano dedica-se incansavelmente à correção política, no estilo alemão-
oriental. Quando amantes se beijam ou se unem, pagam tributo à mais profunda qualidade das relações pessoais num sistema
livre das superficialidades do consumismo. Quando os índios lutavam contra os invasores em Dakota ou na Amazônia,
desfechavam golpes contra o imperialismo. A própria ação de lutar permanecia resolutamente antifascista, mesmo na ficção
científica. A ameaça, de Arne Sjoeberg, contaria a derrubada de um Fuehrer que havia tomado opoder em Palmyra, um planeta
colonizado por terráqueos, através da criação de um falso alarme que impediria a catástrofe. O sol assassino, de Rolf Kron, ia
narrar episódios de um conflito intergaláctico de maneira que iria "esclarecer problemas de nosso tempo através do fantástico".
Em O jogo do Soma, Heiner Huefner usaria ingredientes similares - conflitos entre as populações do Sul e do Norte no planeta
Merlot-Muan e os terráqueos em visita, a fim de promover a coexistência pacífica. Enquanto isto, de volta à terra, Alfred
Salamon, em A volta, deveria demonstrar que o serviço militar obrigatório era uma coisa boa, até mesmo para cicatrizar feridas
do coração. 

Os gêneros-padrão enviavam mensagens-padrão através do plano. Enquanto desenvolviam minuciosos detalhes acerca da
vida e do amor no passado, os romances históricos iriam demonstrar o desenvolvimento da consciência de classe, assim como a
versão de Hans Erich Korbschmitt da República de Weimar em Mudança de cenário (um ator frustrado entra para o exército; mas
termina lutando na resistência comunista), a saga de partisans albaneses em Agron e Fátima, de Albert Donle, (rapaz encontra-se
com uma moça durante a luta contra o fascismo), e o relato de Wener Neubert sobre a Comuna de Paris, em O trem para Paris
(um maquinista da Saxônia testemunha o primeiro levante proletário no despertar da Guerra Franco-Prussiana). Ao mesmo
tempo em que iam revelando quem era o culpado, as histórias de detetive expunham a decadência dos sistemas capitalistas,
especialmente o americano. Em Morte na Califórnia, de Robert Kuendiger, um pesquisador do Ministério da Defesa iria
encontrar por acaso acordos secretos em uma fábrica de foguetes da Califórnia e "pagar com a própria vida". E O segredo de um
vestido, de Wolfgang Kohrt, exploraria todo o mundo do crime na América, de modo a deixar a nu "o vazio das relações entre os
sexos, os ultrajes da vida diária, a vontade de vingança, a ambição por dinheiro, heranças, e desejos insatisfeitos". 

Na verdade, alguns dos livros propostos pareciam ser evidentes histórias de amor ou policiais, sem subtextos ideológicos.
A ideologia aparecia por entre as linhas ou nas frases finais do resumo do enredo que soava monótono e óbvio. Ao invés de
expressar uma tentativa de lavagem cerebral, o plano parecia tratar de coisas habituais a um Ministério da Cultura. As pessoas
que o traçaram simplesmente partiam de pressupostos de como a literatura deveria ser. Na realidade, para eles, aquilo era
literatura: isto se tornou bem claro durante a conversa sobre o plano com Herr Wesener e Frau Horn. Para eles, literatura não era
criada espontaneamente por escritores rabiscando longe de suas vistas. Era planejada, e assim o plano a apresentava. Traçando o
plano, os burocratas em sua divisão do Ministério preparavam a completa dieta literária de toda a população da RDA; faziam a
literatura acontecer. E como tomavam decisões pela maioria da população, tendiam a pensar que sabiam o que era melhor para o
povo: daí o tom didático e moralizante que ecoava através do texto. 

Mas havia também um subtexto, ou melhor, um outro texto anexo, um Themenplaneinschätzung ou relatório ideológico
que vinha junto com o plano para o Comitê Central do Partido Comunista. Esse documento era tão formidável quanto o próprio
plano; fiquei, pois, especialmente grato por ter recebido uma cópia, assinalada "confidencial", de Herr Wesener. O relatório havia
sido aprovado pelo Comitê Central em meados de 1988 e dava conta do plano de 1989, o último ano literário do antigo regime na
Alemanha Oriental. Nele podíamos ver os censores defendendo seus pontos de vista em relação à produção seguinte de livros
frente aos chefões do Partido Comunista e podíamos perceber o inconfundível sotaque da burocracia de Estado. O socialismo
estava avançando por toda-parte, tudo apontava para frente e para o alto; a produção estava se expandindo: 625 títulos estavam
programados para serem publicados, um total de 11.508.950 cópias, representando um significativo avanço sobre o plano anterior
(559 títulos, totalizando 10.444.000 cópias). Evidentemente, 1989 deveria ser um ano de celebração dos 40 gloriosos anos de
governo socialista na Alemanha Oriental. Conseqüentemente, o ano literário deveria ser dedicado, antes de mais nada, ao passado



e ao presente da RDA, tal como tinham sido definidos pelo camarada Erich Honecher: "Nosso partido e nosso povo mantêm uma
tradição revolucionária e humanística de séculos de luta por progresso social, liberdade e direitos e valores da humanidade".
Então, na linguagem carregada de preleções características do discurso da RDA, o relatório examinava os principais temas do
plano. Os livros sobre história da RDA deveriam confirmar o mandamento básico da literatura da Alemanha Oriental: "enérgico
antifascismo, coexistência pacífica, solução dos problemas globais, visando à humanidade e ao progresso social". Na prática, isto
significava romances sobre a vida diária de trabalhadores e ensaios históricos de escritores como Markus Wolf e Walter Markov.
Os romances passados na RDA do presente deveriam seguir os princípios do realismo socialista e promover a "histórica missão
da classe operária na luta pelo progresso social". Mas os autores do plano tinham que confessar algum desapontamento com seus
esforços para produzir mais histórias sobre trabalhadores em fábricas e motoristas de tratores. Iriam compensar essa deficiência
publicando antologias de antiga literatura proletária. O relatório afirmava audaciosamente que o prazer de ler tinha seu lugar no
sistema socialista. Mas os planejadores julgaram prudente reduzir a publicação de histórias de mistério para 18 ou 20 títulos, e
deixavam bem claro que esse divertimento deveria servir a um propósito social mais elevado. As guerras nas estrelas em sua
ficção científica e as aventuras nos livros de viagem deveriam expor a "reacionária política imperialista" dos Estados Unidos.
Romances históricos e biografias deveriam celebrar progressivamente figuras como Thomas Muntzer. Antologias e contos sobre
a vida diária deviam promover um sentimento saudável em relação à terra natal (Heimatbewusstsein), e não nacionalismo. 

O plano incluía trabalhos de 20 novos autores. Alguns demonstravam recomendável senso de relevância política, mas
nenhum deles parecia ser especialmente talentoso, de acordo com o relatório. Através da explanação, o relatório apenas
destacava: "os editores se esforçam para que se manifeste excelência ideológica e literária num trabalho que leva anos para ser
desenvolvido, e tentam também testar sua eficiência na ordem social". Desse modo, o relatório acusava certos problemas, mas
dava a forte impressão de que as coisas estavam bem e ficando ainda melhores. Não mencionava o menor sinal de dissidência.
Ao contrário, indicava que autores, editores e funcionários estavam de mangas arregaçadas levando a literatura a novas alturas no
momento exato em que o sistema inteiro estava desmoronando. 

Parecia estranho ler esse testemunho sobre pureza ideológica e saúde institucional dos próprios envolvidos no trabalho
interno de um regime que estava a ponto de desmoronar. Seriam esses textos destinados a circular de um grupo de apparatchiks
a outro, sem esbarrar com as realidades da vida literária na RDA? Como o plano afetava realmente a maneira coma os livros
eram produzidos? 

Por sorte, Herr Wesener e Frau Horn estavam ansiosos não apenas por fornecer documentos, mas também para explicar
todo o processo de publicação na Alemanha Oriental, um procedimento complexo, que reduziram aos seguintes tópicos: 

1 - Editor e autor chegavam a um acordo sobre uma idéia para um livro e submetiam uma sinopse, junto com avaliações
de outros autores ou especialistas, à Administração de Publicação e Comércio de Livros. 

2 - O setor apropriado da Administração preparava um dossiê sobre a proposta e o apresentava. a uma comissão
consultiva (Literaturarbeitsgemeinschaft ou LAG, no caso de ficção), composta por representantes de editoras, livrarias,
bibliotecas, o mundo acadêmico, o Sindicato de Escritores (Schriftsteller Verband) e Ministério da Cultura. 

3 - Se a LAG o aprovasse, o dossiê era enviado de volta a um escritório da Administração (por exemplo, o setor de Frau
Horn para literatura alemã oriental, onde burocratas o resumiam numa ficha e incorporavam os resumos ao plano anual. Eles
também preparavam um relatório geral no plano (Themenplaneinschatzurtg)que descrevia os temas principais e as tendências
ideológicas da produção anual de literatura proposta. 

4 - O plano e o relatório ideológico eram submetidos à Divisão Cultural do Comitê Central do Partido Comunista, um
grupo de aproximadamente 15 especialistas em ideologia, que o debatiam exaustivamente, aprovando ou rejeitando cada proposta
de livro. 

5 - Se a proposta em questão recebesse aprovação, um funcionário da Administração iria notificar o editor, que daria sinal
verde ao autor, que completaria o texto. 

6 - Depois de copidescado (um processo que poderia envolver mais algum veto), o manuscrito final ia para um
especialista da Administração, que verificava cada palavra. O especialista poderia pedir ao editor que determinadas passagens
fossem cortadas ou modificadas. Então o texto ia para o chefe da divisão (por exemplo Herr Wesener) para a aprovação final,
que tomava a forma de uma autorização para impressão (Druckgenehmigung).

7 - Munido dessa autorização, o editor levava a cópia para a gráfica, que produzia o livro. As cópias encadernadas eram
enviadas para um depósito central em Leipzig e daí distribuídos às livrarias de todo o país. Não havia anúncio e poucas resenhas
na RDA, mas informações sobre novas publicações corriam de boca em boca e o estoque nas prateleiras freqüentemente



determinava o que o freguês iria comprar. 

E tempo de voltar à nossa questão original: o que era censura, e ande ocorria nesse elaborado processo? A resposta,
evidentemente, é por toda parte - na cabeça dos autores, nos escritórios dos editores, na mesa dos copidesques, na burocracia do
Ministério da Cultura e na organização interna do Comitê Central do Partido Comunista. A censura ocorria ao nível de cada
palavra, de textos inteiros e no conjunto da literatura que iria constituir o estoque de leitura do ano em todo o país. A
responsabilidade estendia-se por todo o processo e a cada estágio era dividida por grupos de pessoas - na editora, na
Administração de Publicação e Comércio de livros e no Comitê Central. No entanto, as autoridades podiam sempre apontar as
pessoas-chave: o diretor de uma editora, Klaus Hopcke, o vice-ministro encarregado de Publicação e Comércio de livros; e
Ursula Ragwitz, chefe da divisão cultural do Comitê Central. Havia sempre pontos-chave - válvulas e comportas - onde o fluxo
podia ser controlado. O destino de um livro dependia principalmente de seu sucessó ao passar pela comissão especial (LAG),
pelo ministro e pelos cães de guarda do ministro no Comitê Central. Finalmente, ele não poderia nunca ser publicado sem a
autorização final assinada por um chefe de divisão como Herr Wesener. Herr Wesener deu-me um desses papéis de autorização -
um simples formulário impresso que parecia inexpressivo, até que ele explicou que nenhum gráfico poderia realizar um trabalho
sem ter recebido tal pedaço de papel e que, literalmente, todas as gráficas do país pertenciam ao partido Comunista. 

Da forma como os censores descreviam, a censura era de fato um processo de planejamento - engenharia social executada
pelo Estado sob a supervisão do Partido Comunista. Mas será que o sistema funcionava realmente da forma ordenada que Herr
Wesener descreveu? Não haveria momentos em que ele ou Frau Hom armavam-se de um lápis vermelho, eliminando frases que
tivessem escapado ao exame preliminar e que poderiam ofender os homens acima deles-na escala de poder? 

Frau Hom admitiu que exercera certa censura no sentido tradicional da palavra, mas insistia que fora mínima, De 200 a
250 novas obras na área da literatura alemã oriental, ela e os outros cinco censores que trabalhavam sob suas ordens haviam
rejeitado sete e, em geral, os contrabandeavam de volta em planos subseqüentes, quando o caminho estava livre no Comitê
Central. Ela tinha aprendido a identificar certas "alergias" dos membros do Comitê Central, assim sempre evitava palavras que
pudessem provocar uma reação hostil - por exemplo, "ecologia" (um substantivo-tabu: estava sempre associado à maciça
poluição produzida pelo próprio Estado na RFA) e "crítico" (um adjetivo-tabu: evocava dissidentes, que deveriam ser sepultados
no silêncio). Referências ao estalinismo eram tão mal vistas que ela mudava "opositores de Stalin" para pessoas "em contradição
com seu tempo"; e até mesmo substituía "os anos 30" por uma expressão mais vaga: "a primeira metade do século XX". Uma
década atrás qualquer referência aos Estados Unidos era delicada. Tiveram dificuldade em fazer uma tradução de O apanhador
no campo de centeio passar por Kurt Hager, o chefe de ideologia no Comitê Central, porque Elager considerava Holden Caufield
"um mau exemplo para a juventude da RDA". Mas depois da subida de Corbachev, em 1985, a União Soviética se tomou o
assunto mais delicado no escritório da Frau Horn, e os censores tinham que ser especialmente prudentes com qualquer coisa
ligada à "SU Lit" como era tratada a literatura soviética em seu jargão doméstico. 

De que modo os censores saberiam como agir quando havia mudança de linha dentro do Comitê Central? Frau Hom disse
que eles nunca recebiam recomendações. Supunha-se que fossem sensíveis a mudanças no clima ideológico, já que censura era
um negócio sutil, uma questão de tato ou Fingerspitzengefühl. Eram necessários dois anos para treinar um bom censor. Alguns
chegavam ao departamento com um excelente conhecimento de literatura alemã, doutorados pela Universidade Humboldt; mas
teriam que aprender como adotar o tom correto na elaboração de relatórios, como prever reações de seus superiores no Ministério
da Cultura e no Comitê Central e como recuar quando houvesse problema. Uma certa dose de problemas era inevitável. Se eles
pusessem alguma coisa muito audaciosa no plano, poderiam ser convocados pelo Comitê Central. Se um livro demasiado ousado
passasse pelo Comitê, isto poderia causar escândalo no público. O pior dos escândalos estourava quando o imprensa do Ocidente
percebia algo que cheirasse a heresia. Então bradavam: "O que está acontecendo com esse escritório?" E o chefe do setor ou da
divisão recebia uma reprimenda (Rugr) oficial do partido. Mas todos, tanto no ministério como no partido, desejavam manter as
coisas calmas. Calma (Ruge) era o principal objetivo de suas operações diárias, e eles a conseguiam trabalhando juntos. Quando
um censor comum (Mitarbeiter) recebia um texto delicado, deveria se dirigir a seus colegas e a seu chefe de setor (Sektorleiter),
que poderia levar o texto a um outro chefe de setor ou ao diretor de divisão (Abteilungsleiter); o qual, por sua vez, poderia
mesmo consultar Klaus Hopcke, o ministro encarregado da Administração de Publicação e Comércio de Livros. Um texto
problemático seria lido por pelo menos dez pessoas. Se parecesse muito "quente" - "quente" sendo a antítese de "calmo" no
jargão do departamento - eles poderiam proibi-lo completamente ou, o que era mais provável, segurá-lo por alguns anos para que
ele esfriasse. "Deixa a poeira assentar", diriam um para o outro. 

As observações de Frau Horn sugeriam que a principal preocupação do departamento de censura era a Divisão Cultural
do Comitê Central. Os censores pareciam estar sempre tentando fazer um livro escorregar através da Divisão ou protegendo-se
da fúria da Divisão. Eu me perguntava se eles não gastavam mais tempo agonizando em cima dos documentos gerados pela sua
própria burocracia - dossiês sem fim, planos e relatórios - do que sobre os textos produzidos pelos autores. Freqüentemente,
censuravam a eles mesmos. Seria a censura um sistema fechado em si próprio, um processo arcaico de interação burocrática que
ocorria nos corredores do poder, mais do que um mecanismo de controle voltado diretamente para o público? 



Herr Wesener assegurou-me que eles sempre tinham em mente o público. Eles se preocupavam com literatura. Seus
principais oponentes nessa batalha com as palavras não eram os autores, mas os 15 ideólogos que trabalhavam sob Ursula
Ragwitz na Divisão Cultural do Comitê Central. A cada ano, o chefe, Klaus Hopcke, marchava em direção à "Cultura", com seus
planos debaixo do braço, para lutar com Frau Ragwitz. Quando voltava, só podia dizer o que Frau Ragwitz e suas tropas haviam
permitido e o que haviam rejeitado. Não havia explicações, nem recusa por escrito. Então Herr Wesener tinha que transmitir as
recusas para os diretores das editoras, e não podia dizer nada além de que se tratava de uma ordem superior: "Das ist so".

No entanto, havia formas de contornar os filisteus da "Cultura". Eu não notara os espaços em branco no plano para 1990?
Havia 41 deles seguindo as 202 entradas de novas obras de ficção. Os funcionários de Hopcke podiam encher esses espaços com
livros relativamente "quentes". É claro que tinham que ter permissão da "Cultura". Ela, porém, vinha mais facilmente em
condições ad hoc do que em um encontro formal, quando o grupo de Frau Ragwitz tentava sempre ultrapassar um ao outro na
demonstração de sua militância. 

E também não teria eu notado que o plano continha mais entradas para republicações (315) do que para novas edições
(202)? Era onde eles punham os itens mais "quentes" - livros de autores da Alemanha Oriental, que haviam aparecido na
Alemanha Ocidental, causado certa confusão (mas não para o departamento de censura), e podiam ser publicados (o mais
disfarçadamente possível e geralmente em pequenas tiragens) na RDA, quando as coisas tinham se acalmado. 

Desde que mantivessem sua crítica implícita e estivessem envoltos numa protetora capa de ironia, Hopcke estava ansioso
por deixar que alguns livros desse tipo escoassem através da burocracia até o corpo político. Na verdade, ele correu tantos riscos,
que se tornou uma espécie de herói, não apenas para seus subordinados no departamento de censura, que sempre protegia, mas
também para alguns dos editores e escritores que encontrei na Alemanha Oriental. Ele era descrito como um calejado jornalista
independente que assumiu a Administração de Publicação e Comércio de Livros em 1973, com as piores idéias possíveis sobre
como impor ordem à vida intelectual. Mas quanto mais tempo ele perdia combatendo a burocracia do Partido, mais simpatia ia
desenvolvendo pelos autores de pensamento independente. Na altura de 1980, tinha se tornado um especialista em fazer livros
não-ortodoxos passar pelo Comitê Central. Dois deles quase lhe custaram o emprego. 

O romance Die neue Herrlichkeit, de Gunter de Bruyn, causou tal ofensa ao topo do partido que teve de ser retirado das
livrarias e destruído - apenas para ser reimpresso com a bênção de Hopcke quando a tempestade passou. O livro descreve o jogo
de paixões numa casa de repouso socialista, com ecos dos temas de A montanha mágica, de Thomas Mann. Mas, por trás das
intrigas sentimentais, expõe o sistema de privilégios que separa os apparatchiks do resto da sociedade da Alemanha Oriental. O
anti-herói do romance, o filho mimado de um alto oficial e de uma mãe ambiciosa, recolhe-se à casa de repouso a fim de
completar seu doutorado. Lá encontra o amor na pessoa de uma moça simples da cidadezinha - e termina por abandoná-la para
seguir a carreira diplomática que seus pais tinham preparado para ele no alto escalão da ordem social. 

Hinze-Kunze-Roman, de Volker Braun, causou um escândalo ainda maior, pois colocava os privilégios do apparatchik no
centro do enredo, um relato da troca ideológica entre um alto funcionário do Partido e seu motorista. O funcionário era um obtuso
poderoso do Partido, cujas ortodoxias eram rebatidas pelo motorista, um rapaz impertinente egresso das classes mais educadas.
Os alemães orientais não tinham que fazer muito esforço para encontrar sátira sociopolítica no livro; desse modo, Hopcke teve
que orquestrar a recepção da obra para abrandar o choque. Deu telefonemas para amigos bem situados na imprensa e até
escreveu uma resenha ele mesmo. Mas alguém dentro do Comitê Central denunciou o romance como uma "bomba intelectual".
Hopcke foi convocado e recebeu uma censura formal. Apesar de tudo, conseguiu manter seu posto aceitando a reprimenda e
curvando-se. Alguns anos mais tarde, numa reunião do Pen Clube da Alemanha Oriental em fevereiro de 1989, apoiou uma
resolução condenando a prisão de Vaclav Havel na Tchecoslováquia. 

Evidentemente, é preciso descontar o interesse próprio ao avaliar as histórias contadas por Herr Wesener e Frau Horn. Os
censores se apresentavam como liberais num sistema estalinista. Mas eles não disfarçavam sua ligação com o sistema e
lastimavam sua destruição, mesmo sentados em escritórios que, como sabiam, iriam desaparecerem seguida com a unificação das
duas Alemanhas. Apesar da parcialidade de seus testemunhos e da documentação incompleta, penso que seria possível arriscar
algumas comparações entre a censura sob esses dois, muito diferentes, antigos regimes. 

Certamente é preciso levar em conta as diferenças. 200 anos depois da queda do Antigo Regime na França, o papel do
livro e o papel da burocracia mudaram completamente. O próprio livro é um objeto diferente, como tentei mostrar no início desse
trabalho. A Alemanha Oriental pode ter sido uma Leseland, mas os alemães orientais tiravam ontem a maior parte de suas
informações e de seu divertimento da televisão, e da televisão da Alemanha Ocidental. O livro era o meio de comunicação
dominante na França do século XVIII, embora os jornais fossem amplamente lidos e a massa analfabeta trocasse informação
boca a boca. O estado francês tornou-se crescentemente centralizado; mas, apesar de Tocqueville, era um monumento barroco à
ineficiência comparado com o da monolítica estrutura de poder da RDA. Se eu fosse desenhar um diagrama organizacional da



Direction de la librarie, iria parecer um confuso xadrez de linhas de poder e proteção em contraste com as claras linhas de
comando dentro da burocracia estalinista da RDA. 

Apesar de tudo, os censores da Alemanha Oriental falavam constantemente de Spielraum, ou áreas de flexibilidade dentro
do sistema. Na verdade, descreviam dois sistemas: um formal, de acordo com as linhas de poder traçadas pelo Partido, e outro
informal, onde seres humanos comuns dobravam as regras. A mesma dicotomia existia na França do século XVIII, com a
exceção de que os censores não eram burocratas. Não recebiam salário e funcionavam por conta própria como autores. Apesar
disso, o status burocrático de Herr Wesener e de Frau Horn não os impedia de ver a literatura como uma vocação. Alguns de
seus colegas tinham sido autores, jornalistas ou editores. Havia tanto movimento paralelo em círculos literários que seus
escritórios na Clara Zetlin Strasse pareciam até mesmo mais permeáveis que a Direction de la librarie em Paris. Seria exagerado
descrever seu patrão, Klaus Hopcke, como uma versão moderna de Malesherbes. No entanto, Hopcke ajudou muitos livros
audaciosos a passar através do sistema, do mesmo modo que fez Malesherbes. Seu principal recurso, os espaços para reedição no
plano anual, funcionava de forma equivalente às permissões tácitas de Malesherbes. Como diretores do comércio de livro, os
dois homens ampliaram a área nebulosa por onde a heresia velada podia se desenvolver. Quando as heresias apareciam, sabiam
como bater em estratégica retirada - e, em última análise, salvar o livro. Os escândalos provocados por Die neue Herrlichkeit e
Hinze-Kunze-Roman foram equivalentes aos causados por De l'esprit e pela Encyclopédie. Autores, editores e censores moviam-
se essencialmente na mesma direção. Estavam ligados uns aos outros nos dois países pelos padrões do trabalho cotidiano, antes
como cúmplices do que como oponentes. 

Em resumo, a censura sob cada regime pertencia a um sistema cultural com seus próprios valores, pressupostos e
princípios organizacionais - no primeiro caso o privilégio, no outro o planejamento. Envolviam diferentes concepções da própria
literatura. Mas as diferenças não tornam a comparação impossível, e as comparações ajudam a abrir caminho para uma visão
mais fresca da censura como fenômeno histórico. A censura não é sempre, e nem é em todos os lugares, um esforço constante
para suprimir a liberdade de expressão. Para melhor ou para pior (em geral para pior), está ligada a sistemas de cultura e de
comunicação. Sua história é um registro de conflito e acomodação num terreno sempre em mutação. Tem seus momentos de
tragédia e de heroísmo, é claro, mas geralmente acontece em áreas nebulosas e obscuras, onde a ortodoxia se esbate em heresia e
rascunhos fixam-se como textos impressos. Parte da história da censura leva à Bastilha ou ao Goulag, mas a maior parte pertence
à zona crítica do controle cultural, onde o censor se torna um colaborador do autor e o autor um cúmplice do censor. Precisamos
explorar essa zona para entendê-la, e quando tivermos encontrado um caminho por entre essas brenhas, conseguiremos ter uma
nova visão de eminentes monumentos como a Areopagitica e o Artigo Primeiro do Bill of Rights.

Artigo elaborado para o XIV Encontro Anual da AIVPQCS em Caxambú, outubro de 1991. Tradução de Beatriz
Resende. 

NOTAS

1-No original, Bill of Rights, conjunto dos 10 primeiros artigos da Constituição americana que garantem as liberdades individuais.
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