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Puterea simbolurilor este la fel de veche precum simbolurile însele. Nu a 
existat nicio societate în care, de-a lungul istoriei, să nu fi fost recunoscută şi 
conştientizată această putere. Pentru indivizi, simbolurile şi actele simbolice au 
reprezentat trambuline cu ajutorul cărora să pătrundă în miezul relaţiei dintre sine 
şi lume, o metodă a cuiva de a-şi afla propria poziţie în Cosmos şi de a şi-o explica. 
Puterea (politică), la rândul ei, a instrumentat simbolurile, parte pentru a-şi 
desemna statutul de superioritate şi parte pentru a contraface un legământ identitar 
între conducători şi conduşi. 
 Scopul tuturor acţiunilor simbolice este acela de a crea un sentiment de 
consonanţă între realitatea intrinsecă şi cea extrinsecă şi, la nivelul societăţii, actele 
simbolice contribuie masiv la perceperea bivalenţei identităţii naturii umane, 
individuală şi colectivă. Simbolurile tind să umple fiecare fenomen în parte al 
istoriei cu sensuri proprii, pentru a-l lega de ceea ce este „fundamental“ în 
contextul realităţii pentru ca, apoi, să construiască o imagine completă a lumii. În 
mod curios, în contrast cu imaginile, simbolurile nefiind formule raţionale, nu pot 
fi descifrate astfel: ele trebuie să fi trăit prin ele însele. O imagine sau un tablou 
implică o unitate de tip obiectiv între ceea ce este reprezentat şi ceea ce reprezintă 
de fapt, în timp ce simbolul propune o transgresare a propriilor sale limite. Sensul 
imaginii, dar şi cel al simbolului nu pot fi interpretate exclusiv în termenii unei 
formule logice analoge, ca atare trebuie spus că „semiologia“ imaginii politice a 
liderului comunist nu poate dobândi statutul de ştiinţă exactă. 
  
 Ecouri simbolice: moştenirea rusească 

 Atunci când se studiază funcţiile simbolurilor sau cele ale unui act de tip 
simbolic, ritualic al societăţilor organizate după model sovietic, este binevenit, 
dacă nu chiar necesar să se aibă în vedere natura perimată, arhaică a structurilor 
politice, sociale sau ideologice sovietice, în comparaţie cu Europa occidentală. 
Prerogativa statului de a trasa limita dintre politic şi economic a fost, în mod 
tradiţional, mai puternică în Rusia, şi înainte şi după 1917, decât în Europa 
contemporană acesteia, iar statul, mai presus de oricine, şi-a afirmat monopolul 
asupra stabilirii pe termen lung a obiectivelor care priveau direct activitatea 
societăţii: ideologia, doctrina sau educaţia.  
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 Statul sovietic, dimpreună cu adâncile sale rădăcini în tradiţia creştinismului 
răsăritean, simbolurile, susţinute de imagini, deţin o forţă aparte: ele pot fi privite 
drept intersubiective, desemnând o experienţă colectivă care ar trebui să fie trăită 
de către toţi indivizii. În societăţile de tip „nou“ precum acelea în care s-a 
manifestat cu succes burghezia sau cele în care a fost abordat pluralismul politic, 
simbolurile tind să afişeze o obiectivitate naturală. S-ar putea, totuşi, obiecta că 
asemenea simboluri „moderne“ au fost eliberate de legătura pe care acestea o aveau 
cu afectele şi au devenit efigii care pot fi controlate numai de intelect şi, pe cale de 
consecinţă, să alunece spre nimic altceva decât spre un soi de logograme 
(vocabularul monoton al sferelor de afaceri sau semnele convenţionale de prin gări, 
aeroporturi sau puncte de frontieră). În aceste cazuri, avem de a face cu un soi de 
extra simboluri care deţin o capacitate semiotică redusă şi care rareori apelează la 
emotivitate sau la intuiţie. În cazul statului comunist însă, precum în Rusia 
anterevoluţionară, puterea politică a cultivat un tip de intra, simboluri care 
exploatează dimensiunea spirituală a existenţei.  
 Caracteristicile semioticii simbolurilor sovietice ar trebui privite în afara 
moştenirii tradiţiei ortodoxe, iar existenţa este trăită ca totalitate acolo unde 
lucrurile evidente nu pot avea sens decât în compania celor tainice. Adevărata 
cunoaştere, deci, nu a fost niciodată aflată în afara interacţiunii dintre vizibil şi 
invizibil. Biserica a fost percepută ca o entitate indivizibilă, creştinii necontând 
niciodată numai pe realităţile de pe pământ, ci şi pe faptul că aceste comunităţi 
creştine erau formate din vii, morţi şi îngeri aşa cum binele este imposibil fără 
prezenţa răului sau lumina fără întuneric. Acest binom a fost foarte bine redat în 
romanul Maestrul şi Margareta al lui Mihail Bulgakov unde personajul Woland 
(Satan) i se adresează lui Levi Matei astfel: „...dă-ţi, rogu-te, osteneala şi  

gândeşte-te la următoarea chestiune: ce s-ar fi făcut binele tău dacă n-ar fi existat 

răul, şi cum ar fi arătat pământul văduvit de umbre? Căci umbrele vin de la lucruri 

şi oameni. Uite aici, alături, umbra spadei mele. Dar umbră aruncă şi copacii, şi 

fiinţele vii. Nu cumva vrei să jupoi globul pământesc, măturând de pe faţa lui toţi 

arborii şi tot ce e viu, de dragul fanteziei tale de a respira lumină pură?“1.  
Această variaţiune maniheistă va apărea în nenumărate rânduri de-a lungul 

istoriei literaturii ruse, înainte şi după 1917 şi, generaţii întregi de intelectuali şi de 
artişti, de reformatori religioşi alături de revoluţionari de diverse extracţii au fost 
conduşi de ideea potrivit căreia nimic nu există decât raportat la opusul său. 
 Iconografia bisericii răsăritene, împreună cu speciala ei renaştere în timpul 
stalinismului dur (1945-1953), a susţinut că arta este, dincolo de orice, o formă prin 
care se obţine adevărata cunoaştere. Arta, s-a spus, are calitatea de a revela adevărul 
şi este de datoria ei să facă să se ajungă în acel punct, altfel îşi pierde funcţia de artă. 
Opera de artă reprezintă o mică parte prin care ni se înlesneşte accesul la viziunea de 
ansamblu asupra lumii. Pictura în Rusia nu a însemnat niciodată numai reprezentare 
fără esenţă. În contrast cu tradiţia romano-catolică, aici icoanele nu au fost adorate 
pur şi simplu, ci pentru că le permitea credincioşilor să împărtăşească misterul ideii 

                                                 
1 Mihail Bulgakov, Maestrul şi Margareta (trad. Ion Covaci), Humanitas, Bucureşti, pp. 444 şi urm.  
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de dincolo de icoana însăşi2. Prin urmare, icoana nu este o simplă copie, ci este 
privită ca pe o imagine vie, sfântă a ceea ce reprezintă ea şi face distincţia clară 
dintre o persoană şi imaginea ei sau dintre trup şi spirit. 

Iconologia (prin propagandă) examinează şi, mai departe, impune, potrivit 
lui Erwin Panofsky3, greutatea şi poziţia obiectului artistic de dincolo de imagine, 
ca atare reprezentările grafice în comunism au fost supuse unor experimente 
operate de o seamă de modificări de tip iconologic. Pentru a alimenta cultul 
liderului comunist în siajul lui Lenin s-a recurs, încet, încet, la o industrializare a 
imaginii, anume exprimată prin producerea în masă a portretelor, a busturilor sau 
ale altor suporturi ale imaginii oficiale ale acestuia. Componenta alegorică ce 
însoţeşte în permanenţă imaginea politizată a liderului îi face loc unui tip de artă 
mai „realist“ şi mai „palpabil“, în special utilizat în fotomontaj, în aerografie, dar şi 
în pictură, fie ea de postere sau pe pânză. Reprezentarea în cheie socială a alegoriei 
a presupus, prin urmare, un subterfugiu, anume acela că proletarul, pe vremuri un 
meşteşugar dibaci, a devenit, acum, un muncitor entuziast, iar femeile, mame 
planturoase înconjurate de mulţi copii, încep să eclipseze cantitativ eroinele 
proletare care compuneau imageria revoluţionară. În schimb, ţărăncile robuste din 
timpul războiului civil au fost înlocuite de tinerele activiste ca parte a unei 
campanii de colectivizare a idiomului artistic feminin. Această tematică artistică, 
născută odată cu revoluţia din 1917, a rămas neatinsă, ba mai mult, a fost 
aprofundată. Avem, deci, pe de o parte, imaginea unei femei identificată până la 
contopire cu decorul campestru şi astfel, subliminal, caracterizată de înapoiere, 
prostraţie şi având ca unică ocupaţie creşterea copiilor şi, pe de altă parte, bărbatul 
citadin, industria şi, ca efect final, puterea. Primii ani postrevoluţionari au pus în 
efigie, ca metodă de legitimare a actului politic comunist, un binom: bărbatul cu 
ciocanul în mână şi femeia cu secera, ipostază decodificată de celebrul cuplu 
statuar al Verei Muhina4, o sintaxă simetrică a perechii, dar în care bărbatul poartă, 
odată mai mult, sceptrul modernităţii comuniste, ciocanul.  

Cinetica tinereţii alături de dinamismul industrial însufleţesc arta socialistă, 
dar reversul a fost acela de a înăspri controlul partidului asupra societăţii. Pe 
parcursul acelor ani, graniţele au fost închise şi mai strâns decât fuseseră până 
atunci, lucru care a fost cimentat în mentalul colectiv prin tablouri şi cântece 
patriotice, prin film sau sculpturi reprezentând grăniceri ubicui şi severi, cu puşti în 
mâini şi cu câte un câine de pază alături – apărători ai patriei. Migraţia către oraşe a 
fost vigilent supraveghetă, iar ritualuri complicate au fost elaborate până şi în 
chestiunea accesului popular în diverse clădiri.  

În teorie, comunismul priveşte revoluţia ca pe o continuare a unui proces 
de modificare a conştiinţei umane la pachet cu transformarea realităţii sociale. Aşa 
                                                 
2 Pentru toate aceste chestiuni legate de icoană şi relaţia dintre om şi aceasta a se vedea Evgheni N. 
Trubeţkoi, 3 eseuri despre icoană (trad. Boris Buzilă), Editura Anastasia, Bucureşti, 1999. 
3 Pentru o solidă edificare asupra ideii de iconologie şi a avatarurilor ei artistice, trimitem la 
indispensabilul volum al lui Erwin Panofsky, Studies in Iconology. Humanistic Themes in the Art of 

the Renaissance, Icon Editions of Harper & Row,  New York, 1972.    
4 Vera Muhina, Muncitorul şi colhoznica, oţel inoxidabil, 24,5 m. Înălţime, aşezată pe un postament 
de 11 m. 
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cum au fost ele introduse de către statul comunist, programele naţionale de 
reconstrucţie (colectivizarea sau industrializarea bunăoară) au fost proiectate pentru 
a produce mutaţii profunde asupra diverselor tipuri de comportament şi de gândire 
umană la un nivel care de departe depăşeşte simpla propagandă prin cuvânt sau 
prin imagine. În realitate, regimurile comuniste au recurs, în ideea acestor 
modificări sociale, la cenzură şi iluzie, generând un anumit tip de condiţie pe care 
unii l-au descris ca fiind cumva oniric din cauza versiunii oficiale a realităţii aflate 
într-o poziţie complet diferită faţă de viaţa cotidiană. În cazul regimurilor 
comuniste longevive, precum U.R.S.S. şi România, termenul „propagandă“ nu a 
avut o conotaţie negativă printre comunişti şi, pentru că se spunea că acelaşi 
comunism oferă o viziune „ştiinţifică“ şi „obiectivă“ a lumii, aproape că nu s-a 
făcut nicio distincţie între propagandă şi educaţie. În artă, principala expresie a 
comunismului de stat a fost realismul socialist, definit de facto şi introdus în 
câmpul artistic oficial în în U.R.S.S., în 1934, pentru ca puţin mai târziu, să le fie 
impus multor state comuniste de pe mapamond. Astfel, realismul socialist a devenit 
unul dintre cele mai abordate direcţii artistice ale secolului XX. S-a spus adesea că 
realismul socialist a fost, esenţialmente, similar artei oficiale naziste, dar există, 
totuşi, câteva categorii comparative. Ambele au apărut în forţă în anii ’30 ai 
secolului trecut şi au produs imagini care idealizau figurile muncitorilor şi ale 
ţăranilor sau le construiau liderilor lor culturi ale personalităţii şi ambele utilizau un 
stil facil-populist. Regimurile sovietic şi nazist au susţinut tehnicile propagandistice 
prin metode brutale de coerciţie precum încarcerarea abuzivă sau masacrele în 
masă. Dar, o privire mai atentă asupra iconografiilor celor două sisteme totalitare 
oferă diferenţe semnificative. Din unghiul de vedere al ideologiilor, comunismul şi 
nazismul au recurs la viziuni diferite asupra naturii, tehnologiei, muncii, a 
politicilor de război, istoriei sau a idealului uman. Aceste deosebiri ideologice au 
fost modelate după şablonul unor adânci rădăcini culturale şi social-tradiţionale 
specifice fiecărui context naţional. Un contrast pregnant a fost reprezentat de 
glorificarea mitică a trecutului german, în cazul nazismului, şi entuziasmul 
comunist sovietic asupra ideii de progres. Nazismul a apărut, în parte, ca o reacţie 
la instabilitatea produsă de modernizarea aproape fulger a Germaniei, iar în 
U.R.S.S., precum şi în cazul altor naţiuni comunizate (China, Cuba sau statele afro-
marxiste din Africa postcolonială), revoluţia politică a avut loc, se spunea, tocmai 
în avantajul unui impuls modernizator substanţial, de tip progresist. Aşadar, 
dobândirea statutului de stat modernizat a desemnat o aspiraţie strâns legată de 
fundamentele societăţii comuniste.  
  

Pedagogia imaginii 

 Statutarea realismului socialist drept stil artistic oficial în U.R.S.S., în 
1934, a indicat o augmentare a controlului statului sovietic asupra artelor, proiecţie 
a dominaţiei lui Stalin asupra partidului, comportament exercitat încă din anii 
1920. Totuşi, un precedent a existat chiar în anii imediat următori revoluţiei din 
octombrie, 1917, marcat de o perioadă în care nomenclatura a permis şi a stimulat 
comportamentul experimentalist al câtorva grupuri artistice comuniste, precum şi 
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polemicile aprinse dintre ele. Aceste dezbateri nu comportau numai căutarea celor 
mai viabile stiluri pentru arta de tip comunist, dar problematizau chestiuni mai largi 
în chestiunea funcţiilor artei în interiorul acestui nou tip de societate. Dintru 
început, a fost limpede că revoluţia care generase primul guvern al muncitorilor şi 

al ţăranilor din lume modificase poziţia responsabililor ideologici, a publicului 
receptor şi a spaţiilor în care se manifesta arta. Arta comunistă trebuia să fie 
etatizată şi publică, direcţionată către audienţa generală. Dar cum puteau fi angajate 
„masele“ în asemenea practici? Care putea fi rolul acestora în producţia artistică? 
Care era nivel gustului lor artistic şi ce se presupunea că ar putea declanşa arta în 
ele?  

Aceste întrebări au ridicat, la rândul lor, o sumedenie de alte probleme: 
Cultura ar trebui să devină „proletară“ sau să fie denumită simplu „socialistă“ şi să 
aspire la statutul de artă „fără clase“? Ar trebui ea să preia caracteristicile artei 
burgheze sau, de vreme ce toate tipurile de artă tradiţională fuseseră pătate de 
capitalism, pe cale de consecinţă, realismul socialist să fie abandonat? 

Pătratul negru al lui Malevici5 încastrează o viziune radicală asupra acestei 
situaţii unice, rezumată exclusiv la un pătrat negru pe fundal alb. Realizat cu puţin 
timp înainte de revoluţie şi expus princeps în 1915, tabloul exprima o gesticulaţie 
avangardistă extremă care anunţa moartea tradiţionalismului în pictură şi, concomitent, 
eclozarea unui transcendentalism, sau ceea ce el numea „suprematism“, al percepţiei 
şi al reprezentării. „M-am transformat într-un zero al formei şi m-am extras din 

cazanul plin de gunoaie al artei academice. Am distrus inelul orizontului şi am 

evadat din cercul lucrurilor, de la orizontul-inel care limitează artistul şi formele 

naturii“6 (trad. S.-G. L.). 
 Sensurile originare al picturii au fost denaturate de noul context al 

revoluţiei din octombrie şi, treptat, Malevici a invocat acest tablou pentru a etala o 
ruptură a istoriei şi pentru a anunţa sfârşitul vechii ordini precum şi zămislirea din 
pântecele revoluţiei a unui nou viitor. Pentru Malevici şi epigonii săi, abordările de 
tip old school ale artei nu puteau decât să limiteze mintea umană prin maniere 
conservatoare de gândire. Mai mult, aceştia au dezvoltat o artă abstractă în 
interiorul căreia a fost conceput un lexicon al formelor geometrice pure, de obicei 
strident colorate, care să ghideze simţurile privitorului spre un efect dinamic. 
Avangarda rusă a definit acest efect prin termenul сдвиг (schimbare) sau o 
iluminare bruscă a percepţiei. Viziunea lui Malevici se apropie de referinţele 
apocaliptice, abordate intensiv în cultura rusă, care anunţau proiectul lui Dumnezeu 
pentru omenire, anume sfârşitul lumii materiale şi apariţia unei împărăţii celeste a 
spiritului pur. O caracteristică a acestui crez este aceea că spiritul divin va fi revelat 
în chip abstract, fără medierea vreunui limbaj, astfel încât pe lângă cele două 
testamente ale Scripturii, un „al Treilea Text“ va comunica direct cu sufletul 
omului. Ca atare, Malevici a găsit în acest prototip artistic un model pe baza căruia 
să se înfăptuiască iluminarea iminentă a conştiinţei proletare. 
                                                 
5 Kazimir Malevici, Pătrat negru (1914-1915), ulei pe pânză, (79,2 X 79,5 cm.), Galeria Treţiakov, 
Moscova (fig.1).  
6 A se vedea https://www.gagosian.com/exhibitions/march-03-2011--malevich-and-the-american-legacy. 
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V. I. Lenin, liderul bolşevic, mai pragmatic, dar şi suspicios vis-à-vis de 
avangardismul extrem, a reperat funcţia artei în interiorul contextului mai larg al 
educaţiei pentru care eradicarea analfabetismului a 80% din populaţie şi deprinderea 
tehnicilor lucrative de bază erau adevăratele priorităţi. Conservator fiind, el a 
perceput faptul că această nouă cultură socialistă trebuie construită pe cele mai 
mari cuceriri ale trecutului şi, dezvoltându-le pe acestea şi mai mult, să ridice 
standardele culturale ale maselor. Acest lucru consuna cu ideea sa despre rolul 
partidului în noua societate, adică principalul element teoretic al marxism-
leninismului. Pentru Lenin, clasa muncitoare rusă, mai cu seamă ţăranii, nu erau 
pregătiţi pentru a dezvolta ei înşişi o conştiinţă revoluţionară. Răbufnirea grevelor 
şi vandalizarea oraşelor ruseşti petrecute în iarna dintre anii 1916-1917, anume 
evenimentele care l-au determinat pe ţarul Nicolae al II-lea să abdice, au 
reprezentat ceea ce Lenin a numit, nu fără dispreţ, „mişcări spontane“: o rebeliune 
prematură, dezorganizată şi fără o conştiinţă politică. La momentul evenimentului, 
ca mulţi alţi bolşevici, Lenin însuşi se afla în exil de unde a trebuit să se întoarcă 
pentru a da instrucţiuni proaspete şi pentru a înlocui anemicul guvern provizoriu 
emanat de lovitura de stat din octombrie. Astfel, partidul a fost chemat să ofere o 
garnitură de conducere şi să formuleze bazele teoretice ale noii politici. Urmând 
modelul de pictură encomiastică al lui Isaak Brodski7, lansat la şase ani după 
moartea liderului bolşevic, multe alte asemenea tablouri l-au înfăţişat pe acesta 
scriind sau ţinând în mână o carte, aşa încât toate aceste ipostaze îl legitimau drept 
autoritatea intelectuală supremă în interpretarea noii doctrine. 

Revoluţiei din octombrie i-au urmat patru ani de război civil, care au 
demonstrat o accentuare a departamentului Agitprop, termen care descrie un set de 
tehnici de propagandă emoţională prin artă, literatură sau film. Primele forme de 
propagandă agitatorică, precum manifestaţiile stradale sau dramaturgia interactivă 
de masă, au exhibat o versiune nouă de artă publică, ce a forţat o participativitate 
populară. Proiectate să menţină fierbinte momentum-ul „elanului revoluţionar“ care 
se confrunta cu efectele teribile ale războiului civil, grupările Agitprop au căutat să 
compună o atmosferă de sărbătoare cromatică8, expusă ochiului prin diverse 

                                                 
7 Isaak Israileevici Brodski, Lenin la Smolnâi, 1930, ulei pe pânză, (190 X 287 cm.), Galeria Treţiakov, 
Moscova (fig. 2). 
8 Pentru ilustrare, nu voi utiliza decât posterul lui V. D. Guşcin, Toată lumea să se angajeze ca 

fruntaş (poster), 1932, în David King, Red Star over Russia. A Visual History of the Soviet Union 

from 1917 to the Death of Stalin, Tate Publishing, a division of Tate Enterprises Ltd., Millbank, 
London SW1P4RG, United Kingdom, 2009, p. 241 (fig. 3). Dreptunghiurile colorate din acest poster 
au fost gândite pentru ca muncitorii să-şi treacă numele şi adresele de contact în sensul unor solicitări 
de voluntariat pentru cele mai grele şi urgente slujbe în industria sovietică. Pentru a mări producţia, 
echipe întregi de Ударник (fruntaşi) erau mobilizate una împotriva celeilalte în aşa-numita „întrecere 
socialistă“. Cultul muncitorului fruntaş a atins o nouă culme la mijlocul anilor 1930 atunci când, în 
regiunea minieră Donbas, a sosit un tânăr miner pe nume Alexei Stahanov. În luna august a anului 
1935, el a extras 102 tone de cărbune în cinci ore şi patruzeci şi cinci de minute. În luna următoare, 
Stahanov a stabilit un nou record, extrăgând, într-un singur schimb, nu mai puţin de 227 de tone din 
acelaşi minereu. Mai târziu, s-a zvonit că avusese, totuşi, parte de un oarecare ajutor, dar, chiar şi aşa, 
el a devenit celebru în toată lumea şi, de atunci încoace, muncitorii fruntaşi au devenit cunoscuţi drept 
„stahanovişti“. 
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postere, graffiti-uri, tramvaie vopsite sau căruţe acoperite trase de cai care 
transportau, la vedere, tablouri reprezentând teme revoluţionare9. Extrasă parţial 
din economia sărbătorească a Revoluţiei franceze, platforma ideologică a 
agitatorilor sovietici a combinat, de asemenea, şi tiparul procesiunilor religioase de 
tip pravoslavnic, amestecat cu un soi de entertainment de inspiraţie folclorică 
susţinut de clovni, păpuşi în mărime naturală, crainici gălăgioşi, acrobaţi şi, nu în 
ultimul rând, balerini ai teatrului Balşoi. Şi, pentru a completa magnitudinea 
sărbătorilor politice în stil sovietic, amintim aici şi momentul celei de-a treia 
aniversări a Revoluţiei din octombrie, executată printr-o reconstituire a asaltului 
asupra Palatului de Iarnă al ţarului Nicolae al II-lea, interpretată de un ansamblu 
alcătuit din câteva mii de oameni, mobilizat de la departamentele dramaturgice ale 
Armatei Roşii şi ale Marinei sovietice. La exterior, a fost ridicată o scenă cu două 
platforme, una roşie, pentru muncitori şi alta albă, pentru aristocraţi. La un moment 
dat, a izbucnit o încleştare desfăşurată pe podul care unea acele două platforme, 
încleştare în urma căreia aristocraţii au fost puşi pe fugă, apoi urcaţi în camioane şi 
escortaţi de proiectoare militare. Nu au lipsit nici salvele trase de pe celebra navă 
de război Aurora, ancorată în apropiere, pe râul Neva. In interiorul palatului, a avut loc 
ceea ce regizorul acelei grandilocvente privelişti a numit „efectul cinematografic“ şi 
anume fiecare fereastră a acestuia a fost iluminată, una după alta, cu scopul de a 
derula o scenă de luptă, după care, la final, victoria roşilor a fost anunţată prin 
intermediul unui foc de artificii, declanşat de pe acoperişul clădirii în timp ce o 
orchestră gigantică glorifica evenimentul prin intonarea Internaţionalei10. 

Reconceptualizarea dramatică a revoluţiei printr-un carnavalesc de 
extracţie marxistă, care îşi imaginează viitorul ca pe un climat în care toate 
activităţile umane, susţinute de un efort colectiv, devine creativă. Lucru care, până 
la finalul anilor 1930, va modifica spiritul ludic primordial al acestui tip de artă şi îl 
va ruina prin introducerea din ce în ce mai pregnantă a unui arsenal sportiv şi 
militar, aspru şi ameninţător, caracteristic stalinismului. Scopul subînţeles al 
dinamitării profesionalismului artistic şi debutul unui ciclu cultural al creativităţii 
universale au ţesut o reţea de organizaţii culturale proletare (Пролетку́льт - 

Proletkult). Înfiinţate în 1917, aceste organizaţii au reprezentat, la bază, o mişcare 
culturală utopică, urmărind să producă o cultură colectivă a clasei muncitoare. Până 
la finalul lui 1918 se spunea că această mişcare ar avea 400 000 de membri, 1000 
de studiouri şi celule organizatorice în fiecare fabrică şi în fiecare uzină. Teoreticianul 

                                                 
9 Pentru a verifica mai în profunzime acest complex imagistic, a se vedea Stephen White, The Bolshevik 

Poster, Yale University Press, 1988; Idem, The Art of the Political Poster, in Catriona Kelly and David 
Shepherd (eds.), Russian Cultural Studies. An Introduction, Oxford University Press, 1998; Maria 
Lafont, Soviet Posters: The Sergo Grigorian Collection, Prestel, London, 2007; David King, Russian 

Revolutionary Posters: From Civil War to Socialist Realism, From Bolshevism to the End of 

Stalinism, (ed. revăzută), Tate, London, 2015. 
10 Regizorul acestei groteşti mise-en-scène a fost Nikolai Nicolaevici Evreinov, secondat de alţi trei 
asistenţi de regie. S-au folosit 8000 de cetăţeni ai Sankt Petersburgului (inclusiv cât mai mulţi posibili 
participanţi direct la adevăratul asediu al Palatului de Iarnă) şi mai multe unităţi blindate şi camioane 
ale armatei. Această reconstituire a presupus, de asemenea, dansatori de circ, iar orchestra pe care am 
amintit-o mai sus număra, efectiv, 500 de instrumentişti.  
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acestui proletkult era Alexandr Bogdanov, filozof, romancier science-fiction şi un 
nonconformist membru de partid, care susţinea cu o fervoare aproape mistică 
iminenţa eliberării unor forţe supranaturale ca urmare a colectivizării claselor 
muncitoare şi a strunirii, astfel, a potenţialului lor creativ. Mai mult, el insista pe 
ideea că arta se dezvoltă independent de economie şi de politică şi că proletcultiştii 
căutau o anumită autonomie faţă de controlul partidului. Din perspectiva lui Lenin, 
toate aceste idei ale lui Bogdanov i-au adus o provocare autorităţii partidului şi, pe 
cale de consecinţă, în 1920, acesta s-a poziţionat împotriva acestor tendinţe ale 
organizaţiei căreia, cu această ocazie, i-a limitat puterea şi a adus-o sub imediata 
jurisdicţie a partidului. Bogdanov a fost forţat să părăsească Proletkult-ul şi i s-a 
propus să-şi îndrepte preocupările spre experimentele medicale. Era cunoscută 
fascinaţia sa pentru eficacitatea transfuziilor sangvine, fapt care îi întărea 
încrederea în ştiinţă şi în regenerarea corpului uman. Şi, ca o confirmare a crezului 
său în sacrificiul individual întru viitorul umanităţii, el a murit în 1928, în timp ce 
făcea experimente pe propriul trup.  

Lenin era conştient de greutatea pe care o aveau aceste produse culturale 
de masă, dar îşi dorea, în acelaşi timp, şi un statut onorabil, convingător al 
standardelor culturale bolşevice. Intervenţia sa în acest sens a rămas cunoscută 
drept „Planul pentru Propaganda Monumentală“ publicat în ziarul Pravda, pe 
prima pagină, sub titlul „Eliminarea monumentelor ridicate în onoarea ţarilor şi a 
funcţionarilor lor şi proiectarea altora care să glorifice revoluţia socialistă rusă“11. 
Tot el a mai decis ca dislocarea statuilor să fie executată de şomeri şi, tot ei, să le 
înlocuiască cu monumente anume proiectate pentru a slăvi figuri ale trecutului 
socialist. În siajul acestei decizii, a fost întocmită o listă conţinând o sumedenie de 
figuri revoluţionare „internaţionale“ precum Marx, Engels, Robespierre şi chiar a 
sclavului-gladiator roman, Spartacus, dar şi de figuri artistice de genul unor 
Rubliov (sic!), Dostoievski, Tolstoi, Byron sau Chopin. Aceste monumente, busturi 
sau în mărime naturală, au fost executate pripit, în lemn sau în ghips, şi dezvelite 
într-un mod formal în diverse pieţe sau la intersecţia unor străzi şi bulevarde mai 
importante. 

Intenţia lui Lenin era aceea de a-şi exprima propriile sale viziuni asupra 
rolului pe care ar trebui să-l joace arta în noua societate comunistă. Şi, cum una 
dintre feţele ethos-ul său era una de factură didacticistă (fiecare bust sau statuie, se 
decisese, purta câte o plăcuţă conţinând un mic text biografic, dar şi o lecţie de 
istorie legată de figura imortalizată) şi în antiteză cu lumpenproletariatul lui 
Bogdanov, acesta a impus un comportament educaţional sobru, croit să şlefuiască 
gustul artistic al maselor. Decizia de a coopta scriitori şi artişti de orientare 
conservatoare se poate să fi avut în intenţie ideea de a asigura burghezia 
necomunistă de toleranţa şi respectul esteticii partinice faţă de moştenirea culturală 
a Rusiei. Mai mult decât atât, Lenin era sensibil la reputaţia bolşevismului în 
Occident, unde, adesea acesta era prezentat, de cele mai multe ori prin caricaturi, în 

                                                 
11 Pravda, 12 aprilie, 1918. 
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diverse ziare şi reviste, ca o mişcare ghidată de un comportament criminal barbar12. 
Acesta este şi motivul pentru care liderul bolşevic nu a impus o viziune artistică 
anume, artiştilor dându-li-se mână liberă în a exprima virtuţile diferitelor stiluri de 
abordare artistică. Această relativă libertate de expresie şi modesta scară a 
dimensiunii monumentelor vor contrasta cu monumentalismul stalinist de mai 
târziu, deşi proiectul lui Lenin de a ridica statui monstruoase înfăţişând conducerea 
bolşevică fusese, la rândul lui, mai mult decât un à propos bătut la adresa 
omniprezenţei partidului care „veghează neobosit“.  

Avangarda rusă a avut o relaţie turbulentă cu partidul, însă membrii 
acesteia, deşi puţini la număr, erau foarte bine organizaţi, energici şi, mai ales, erau 
prea puţini aceia care cochetau cu bolşevismul. Acest tip de comportament i-a adus 
în poziţii de decizie în administrarea artelor sovietice. Şeful ramurii moscovite a 
ИЗО Наркомпроса – IZO (Departamentul de Arte Frumoase) Narkompros 
(Comisariatul Poporului pentru Învăţământ), Vladimir Tatlin finisează, în 1920, 
faimoasa sa instalaţie în formă de turn intitulată Model de monument pentru cea 

de-a III-a Internaţională13. Turnul lui Tatlin, ca alternativă abstractă a viziunii 
figurative asupra monumentelor a lui Lenin, s-a dorit un model in parvo a ceea ce 
ar putea deveni cea mai înaltă clădire din lume. Scheletul metalic al clădirii, fiind 
suspendat în interior, o serie de clădiri mai mici din sticlă au fost proiectate pentru 
a găzdui toate ministerele şi departamentele unui guvern al viitorului. Aidoma 
pieselor unui motor, aceste clădiri ar fi trebuit se învârtă încet, la pas cu mişcarea 
planetelor sistemului nostru solar. Analizarea design-ului acestui turn a scos la 
iveală un simbolism ezoteric infuzat de coduri astrologice şi alchimice însă acesta 
se dorea a funcţiona şi ca un centru mass-media pentru mase, dispunând de o staţie 
radio care să distribuie propaganda bolşevică. Informaţia sosită din toate colţurile 

                                                 
12 Lewis Crumley Gregg (caricaturist), Norul!, în „The Atlanta Constitution”, 19 ianuarie 1919 (fig. 
4). Cu o zi înainte de apariţia acestei caricaturi, a avut loc Conferinţa de pace de la Paris, iar pe 
întregul parcurs al acestei luni, brutalul război civil din Rusia s-a extins. De asemenea, o revoluţie 
comunistă în Germania (Spartakusaufstand – revoluţia spartachistă) a fost anihilată ; Edmund Gale 
(caricaturist), Minunatul măr roşu, în „Los Angeles Times”, 19 aprilie, 1923 (fig. 5). În luna aprilie a 
acestui an, au început să apară avertismente din partea preşedintelui Warren G. Harding, din partea 
liderului AFL (American Federation of Labor – Federaţia Americană a Muncii) şi a altora potrivit 
cărora „forme destructive de radicalism care, în numele liberalismului, caută să altereze structura 
guvernului Statelor Unite ale Americii şi să-i distrugă sistemul militar“. Aceştia au adăugat că ideile 
liberale precum pacifismul sau o nouă legislaţie pentru bunăstarea socială erau susţinute şi apărate de 
„americani neaoşi al căror patriotism era de necontestat“ şi care deveniseră pe nesimţite victime ale 
propagandei comuniste care submina rezistenţa americană în faţa ideilor radicale; Edwin Marcus 
(caricaturist), Donatorul voios sau va veni Crăciunul vostru mai devreme? în „The New York 
Times”, 19 decembrie 1919 (fig. 6). La 21 decembrie 1919, o navă transportatoare de echipament 
military, poreclită „Arca Sovietică“ a părăsit portul New York, având la bord 249 de imigranţi ruşi, 
care au fost deportaţi ca fiind „străini indezirabili“, printre care şi liderul anarhist Ema Goldman. Cei 
mai mulţi dintre ei erau anarhişti şi comunişti care fuseseră săltaţi cu ocazia a ceea ce s-a numit 
„raziile Palmer“, iniţiate de procurorul general al S.U.A., Mitchell Palmer. La 16 ianuarie 1920, 
vaporul a acostat în Finlanda, de unde deportaţii au fost transportaţi cu trenul până la frontiera 
rusească. 
13 Vladimir Ievgarafovici Tatlin, Model de monument pentru cea de-a III-a Internaţională, instalaţie 
din metal, terminată în 1919 şi expusă pentru prima dată la Moscova, în 1920. 
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lumii ar fi fost înmagazinată de către receptorii informaţionali care aveau la 
dispoziţie o centrală telefonică. Departamentul de agitaţie şi propagandă ar fi 
transmis, prin acest mijloc de comunicare, solicitări şi proclamaţii către populaţie, 
iar seara, monumentul ar fi devenit un uriaş cinematograf în aer liber, unde puteau 
rula pelicule noi, proiectate pe un ecran agăţat de aripile clădirii şi, concomitent, 
lozinci politice bolşevice ar fi fost trasate pe cer cu ajutorul unor proiectoare de 
litere foarte puternice. Irealizabil la acea vreme, monumentul a funcţionat ca 
prototip-pionier pentru viitoarele „împliniri“ ale modernizării de tip sovietic.  

Instalaţia lui Vladimir Tatlin denotă o viziune ultracentralizată a binomului 
guvernare-propagandă şi întruchipează pasiunea naivă pentru tehnologia mass-
media a avangardei ruse. Poetul Velimir Hlebnikov, un apropiat al lui Tatlin, 
numea radioul, nici mai mult, nici mai puţin decât „arborele principal al conştiinţei 
noastre“, care „va inaugura noi posibilităţi de susţinere a nesfârşitelor noastre 
angajamente prin care vom uni întreaga omenire“14. Nici cinematograful, arta 
fotografică sau design-ul grafic nu au stat deoparte odată ce proiectul lui Talin a 
fost făcut public. Au fost dezvoltate tehnici de montaj cu un nivel ridicat de 
sofisticare pentru acei ani, de către nume precum Serghei Esenstein şi Dziga 
Vertov, Alexandr Rodcenko, Gustav Klucis sau fraţii Ştenberg. Artiştii avangardişti, 
care compuneau mişcarea constructivistă rusească şi care îl avea drept figură 
tutelară pe Vladimir Tatlin, îşi vedeau arta orientată spre producţia de masă ca mod 
de includere a acesteia în contextul general al reconstrucţiei societăţii în manieră 
comunistă. Printr-un design comunist, aplicat mobilelor interioare, hainelor, 
diverselor textile, arhitecturii sau chiar a oraşelor în ansamblul lor, constructiviştii 
au căutat o schemă a unui estetism total, care să modifice structural cutumele 
populaţiei sovietice. Dar, din cauza randamentului scăzut al tehnologiei industriale 
şi al calităţii materiilor prime, foarte puţini artişti constructivişti au intrat pe linia de 
producţie, iar până la finele anilor 1920, proiectele acestor artişti au pendulat între 
un utopism radicalizant şi o funestă plăsmuire a unor inginerii sociale. Pe de o 
parte, prototipul lui Tatlin pentru aşa-numita „bicicletă aeriană“ (fig. 13), o maşină 
zburătoare inspirată din anatomia păsărilor şi acţionată de către om, a fost conceput 
pentru ideea „eliberării“ muncitorilor, dar care, până la urmă, nu a reuşit să se 
desprindă de sol. Pe de altă parte, arhitectura de tip constructivist a impus traiul 
cotidian la comun, în apartamente largi de bloc, unde viaţa privată putea fi 
scrupulos supravegheată, copiii ar fi fost crescuţi în comun, iar locatarii îşi vor fi 
desfăşurat toate activităţile cotidiene (inclusiv momentele foarte intime) în 
conformitate cu un orar de 24 de ore.  

Pe parcursul celor cinci ani, care despart momentul morţii lui Lenin din 
1924 şi ascensiunea în topul nomenclaturii sovietice a lui Stalin, P.C.U.S. şi-a 
conservat politica relativ permisivă în chestiunea pluralismului în artă, dar a 
devenit din ce în ce mai limpede că abordările realist socialiste erau avantajate în 
comparaţie cu experimentalismul avangardist. Printre multele ansambluri artistice 
                                                 
14 Velimir Hlebnikov, The Radio of the Future, 1921, în The King of Time: Selected Writings of the 

Russian Futurian, translated by Paul Schmidt, Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1985, pp. 
155-159. 
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care activau în anii 1920, Asociaţia Artiştilor din Rusia Revoluţionară era cea mai 
cuprinzătoare şi a beneficiat şi de un sprijin considerabil din partea sindicatelor 
influente precum şi din cea a oficialilor Armatei Roşii. Anul 1928 a reprezentat 
momentul în care partidul lansează revoluţia culturală, chestiune care îşi propunea 
să remonteze procesul revoluţionar manifestat prin proletarizarea artelor, ceea ce a 
pregătit terenul pentru politicile culturale autocratice ale stalinismului.  

 
Eroismul comunist şi blazoanele sale realist socialiste 

Evoluţia figurii eroului, pentru care nu era nevoie numai de o estetică adecvată, 
ci îi trebuia aflată şi o reprezentare alegorică, a continuat să se metamorfozeze simultan 
prin reconstruire şi dislocare. Pentru a construi o nouă traiectorie figurativă a 
eroului, a trebuit să i se acorde acestuia un altfel de statut în imaginarul cultural. 
Astfel, el putea reprezenta un comunist, un june bolşevic, un comisar de armată sau 
un cekist. Dar, în atmosfera generală a timpuriilor ani 1920 şi date fiind refuzul 
intelighenţiei de a colabora cu partidul, exilul şi emigrarea multor artişti martori ai 
războiului civil, tentativa de a schimba sociograma părea a fi mult îngreunată. 
Neoreprezentarea socială a eroului comunist nu a reuşit decât să transceandă „omul 
nou“ al sec. al XIX-lea propus de Cernâşevski15 ca fiind „omul etern“ sau „omul 
din om“, eroii mistici ai lui Dostoievski sau pe cei neîndemânatici ai lui Tolstoi, 
fugăriţi de istorie şi lăsaţi să-şi găsească singuri drumul prin lume, evenimentele 
istorice neputând trasa decât o linie clară în tragicele destine ale acestor eroi, 
deopotrivă dilematici şi autoreflexivi. 

Artele plastice, literatura şi filmul au impus o lume paralelă, locuită de eroi 
– de la soldaţi temerari ai Armatei Roşii, muncitori infatigabili, elevi silitori până la 
activişti de partid totalmente angajaţi „cauzei socialismului“ – care îşi demonstrau 
comportamentul şi atitudinea exemplare de cetăţeni ideali. Noţiunea de новый 

советский человек (noul om sovietic) moştenită, în parte, pe filiera credo-ului 
marxist originar, potrivit căruia o societate armonioasă a viitorului va încuraja 
desăvârşirea individului, a presupus o perfecţionare morală, mentală şi fizică a 
umanităţii ca o aspiraţie colectivă şi de lungă durată. Odată cu trecerea la stalinism, 
această idee a devenit autoritaristă, susţinând un cult destul de feroce al individului 
devenit supererou şi ale cărui superputeri se conjugau cu normele artistice ale 
construcţiei socialiste. Maxim Gorki însuşi, vorbindu-le artiştilor în 1933, afirma 
că „omul merită să fie idealizat de către artişti“16 Tot mai sus, pânza Serafimei 
Rianghina17, ne arată un tânăr cuplu socialist la muncă, căţărându-se pe un stâlp de 
înaltă tensiune. Judecând după dimensiunea barăcilor de pe pământ şi după cea a 
trenului care şerpuieşte printre dealuri, aceştia doi se află la o înălţime de 150 de 
metri sau mai mult. Ambii poartă salopete de lucru şi sunt dotaţi cu un mosor de 

                                                 
15 N. G. Cernâşevski, Ce-i de făcut?, Editura Cartea Rusă, 1956. Lenin a declarat acest roman ca fiind 
favoritul său, roman pe baza căruia a susţinut că realismul în artă trebuie să devină un principiu moral 
şi că datoria artistului este aceea de a interpreta, reda şi modifica realitatea.   
16 Sovetskoe Iskusstvo, no. 33, 1933, p. 1.  
17 Serafima Rianghina, Tot mai sus, ulei pe pânză, (1, 49 X 1 m.), 1934, Muzeul de Stat, Kiev, 
Ucraina, (fig. 7). 
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sârmă (el) şi o un cleşte-patent (ea). Dacă nu s-ar afla pe această schelă, ai putea 
crede că întreprind un tur alpin, aşa cum sugerează crestele montane aflate în planul 
secund al tabloului. Bărbatul priveşte insistent figura femeii, iar ea scrutează, 
transportată, un punct invizibil, probabil vârful stâlpului. Feţele amândurora sunt 
puternic iluminate de către soare, iar părul le este suflat de vântul înălţimilor, astfel 
încât să sublinieze momentul acţiunii lor comune precum şi patosul acesteia. 
Mişcarea cuplului este încurajată, în registru imagistic, şi de dinamismul stâlpului 
electric ce întretaie imaginea aproape de chiar centrul ei. Nici baza şi nici vârful nu 
pot vi întrezărite de către privitor.  

Această pânză constituie, de fapt, un panegiric evident al ideii de progres ca 
urmare a declanşării celui de-al doilea cincinal. Citit strict la nivelul „realismului“, 
tabloul Serafimei Rianghina poate fi interpretat drept un mijloc de publicitate 
pentru „planul pentru electrificarea ţării“, pornit de către Lenin imediat după 
revoluţie şi finalizat în 1930. Luând în calcul anul în care a fost produs tabloul şi 
strategia acestui plan de a produce un stimulent psihologic prin care să 
impulsioneze noua societate comunistă spre nivele mai ridicate ale producţiei, 
pânza poate fi tălmăcită semiotic pe baza fluctuaţiei dintre „este“ al realităţii 
cotidiene şi „va fi“ al obiectivelor producţiei în masă. Pe figura femeii se poate citi 
invizibilul, dar deductibilul mesaj „contemplarea progresului“, sintagmă care s-ar fi 
potrivit şi ca titlu pentru acest tablou şi care trimite la un tărâm al fericirii viitoare 
încarnat de îndeplinirea planului. Ipostaza propusă de Serafima Rianghina poate fi 
tradusă, în egală măsură, şi în reprezentarea vârstei eterne a lui Adam şi a Evei, 
adică într-o interpretare stimulată de peisajul originar arhetipal şi de „zodia 
cuplului“ care reiese din centrul tabloului. De aici încolo, receptorului i se pretinde 
să creadă sau, cel puţin, să încerce să creadă că societatea sovietică se află pe 
punctul de a instala paradisul pe pământ, o utopie socialistă în care Adam şi Eva 
poartă salopete sau halate şi transportă şurubelniţe. 

 

Avataruri ale artei sovietice 
Deşi propaganda sovietică a fost dirijată exclusiv de la Moscova, efectele 

sale au depăşit cu mult graniţele U.R.S.S., ajungând până în Europa centrală şi de 
est, America centrală şi chiar în aproape toată Asia. Întrucât conceptul de 
наро́дность (naţiune) a presupus o oarecare apreciere a tradiţiilor folclorice locale, 
aceasta nu a reprezentat decât o altă formă agitatorică declanşată de Moscova în 
sensul preluării neoconformismului de tip sovietic.  

În România, spre exemplu, tablourile lui Ion Pacea18 şi cel al Anei Hadiac19 
întruchipează o adaptare uşor mai blândă şi vag naivă a realismului socialist la 
                                                 
18 Ion Pacea, Ţărancă agitatoare, ulei pe pânză, 92,5 X 62,3 cm, semnat stânga jos cu verde: I. Pacea, 
1957, nr. inv. 873 (fig. 8). Reproducere preluată din catalogul Arta sub Comunism. Arta oficială a 

regimului comunist în colecţia Muzeului de Artă Braşov (1945-1989), Editura Muzeului de Artă 
Braşov, 2011, p. 29.    
19 Ana Hadiac, Pionieră fruntaşă, ulei pe carton, 69 X 51 cm., semnat stânga jos cu roşu: A. Hadiac, 
nedatat, dar se presupune că ar fi, totuşi, vorba de anul 1961, nr. inv. 925, (fig. 9), Reproducere 
preluată din catalogul Arta sub Comunism. Arta oficială a regimului comunist în colecţia Muzeului de 

Artă Braşov (1945-1989), Editura Muzeului de Artă Braşov, 2011, p. 30.    
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temele nonruseşti. Primo, avem de a face cu o ţărancă tipică zonelor de câmpie 
care, trezită la realitate de propaganda comunistă, vine să dea seama asupra 
viitorului cât se poate de fericit sub „atenta“ supraveghere a partidului. Compoziţia 
este cât se poate de simplă, nespectaculoasă, neavând în faţa ochilor decât patru 
elemente: ţăranca însăşi, care poartă o ie cu mânecile trei sferturi şi care poate 
induce efectul de mâneci suflecate, semn că ea este gata de a se „apuca de treabă“, 
un copac venerabil, încadrat sumar în tablou, vine să completeze legătura ţărăncii 
cu natura neprihănită, purificând, astfel, însuşi gestul agitatoric, apoi o margine de 
masă, roşie, pe care îşi sprijină mâinile grosolane, muncite, dar care îi conferă o 
oarecare autoritate în faţa auditoriului din care putem face parte chiar şi noi, 
receptorii şi, în final, fondul roşu al tabloului care poate susţine fie un perete 
oarecare, fie, într-o manieră alegorică, cerul viitorului, orizontul spre care priveşte 
noua lume socialistă reînnoită, renăscută. Secondo, putem observa o altă efigie a 
cetăţeanului comunist ideal compusă din câteva note ideologice standard. Privirea 
constant-hotărâtă a şcolăriţei şi aşteptarea înfrigurată a momentului în care va pleca 
spre şcoală vin să demonstreze cota înaltă de progres pe care şcoala i-l oferă acestei 
fete. Maniera în care îşi ţine manualele în mâini reprezintă, de fapt, un 
comportament convenţional, coborât din imageria tradiţională a profeţilor biblici, 
dar regăsit, adesea, şi în ipostazele în care erau pictaţi Marx şi Lenin. Aidoma lor, 
pioniera întruchipează un „purtător al doctrinei“ şi, ca o marcă a emancipării sale 
politice, aceasta îmbracă o uniformă şi o cravată roşie la gât, iar particularitatea 
figurii ei de tânără comunistă este suprapusă rolului fetei de a personifica însăşi 
România. Tocmai din această cauză tinereţea şi feminitatea sunt chemate să 
compenseze slabele contacte dintre „fiică“ şi „patrie“, toate acestea aflate sub o 
relaţie de subordonare faţă de puterea comunistă. 

Revenind o clipă la chestiunea eroului comunist, nu putem ocoli esenţa 
acestui program propagandistic. Anume aceea potrivit căreia Stalin însuşi era, 
bineînţeles, cel mai mare erou al Uniunii Sovietice şi, mai departe, al 
comunismului mondial. Cultul personalităţii, anume conceput pentru a venera 
reuşitele şi calităţile supreme ale lui Stalin, le-a depăşit în anvergură şi 
extravaganţă pe cele ale unor Hitler sau Mussolini, cu toate că, ideologia marxistă 
nu stipula niciunde ideea de cult al conducătorului. Lenin bunăoară a respins 
construirea unui cult al propriei personalităţi, în principal ca efect al unui dezgust 
autentic faţă de elitismul şi individualismul pe care acesta le-ar exhiba. 
Pseudo„sanctificarea“ lui Lenin şi statutul său „divin“ au fost accelerate după 
moartea sa şi au fost susţinute din plin de către Stalin ca mod de legitimare a 
poziţiei sale de succesor al acestuia. De aici nu a mai rămas decât un pas până ce 
stalinismul să deturneze vechea moştenire a ţarismului, nutrită încă din vremurile 
medievale ale folclorului rusesc. În acest siaj, multe dintre tablourile dedicate lui 
Stalin îl ipostaziază drept un patriarh afabil, plasat adesea în compania soldaţilor, a 
politicienilor, a muncitorilor, ţăranilor şi a copiilor, peste capetele cărora îşi revarsă 
atenţia părintească şi înţelepciunea. Martore ale acestui transfer de autoritate stau 
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numeroasele compoziţii pe această temă, de genul celei a lui Alexandr Gherasimov20, 
în care generalissimul este plasat în faţa efigiei sacre a lui Lenin, într-o atmosferă 
aproape eclesiastică.  

Stalin a delegat o sumedenie de pictori de curte, care să producă sute de 
portrete sau ipostaze oficiale, unele dintre ele fiind de-a dreptul colosale şi 
executate, pe cale de consecinţă, de brigăzi întregi de artişti, care lucrau la propriu 
în condiţiile liniilor de producţie. Premiile şi privilegiile acordate artiştilor 
favorizaţi erau substanţiale însă, a-l zugrăvi pe Stalin, putea deveni şi o activitate 
periculoasă. Aceia care lucrau îndeaproape cu Stalin, colegi din Politburo, 
secretari, translatori sau gărzile de corp, aveau „ciudata“ tendinţă de a „dispărea“, 
adică de a fi arestaţi, executaţi ori ucişi în secret, ca urmare a capriciilor paranoide 
ale acestuia. În realitate, Stalin era scund, îndesat, crăcănat, cu o faţă ridată, frunte 
îngustă, iar braţul stâng se pare ca îi era bleg. Aşa că pentru un artist oficial ar fi 
fost neinteligent şi contraproductiv să îl reprezinte pe lider cu acurateţe. 

În timpul revoluţiei din octombrie, tânăr fiind, Stalin a deţinut un rol 
periferic în contextul revoltei bolşevice. Această realitate stânjenitoare pentru el a 
fost travestită cu ajutorul biografiilor false, care au supralicitat aventurile sale 
revoluţionare din tinereţe, alături de aşa-zis calda prietenie a lui Lenin de care s-ar 
fi bucurat. Lucrurile au stat însă pe dos, Lenin privindu-l pe Stalin cu neîncredere şi 
cu o repulsie personală. Din această perspectivă, Stalin a ajuns să se teamă de 
„vechea gardă“ a bolşevicilor şi, de altfel, de toţi cei care fuseseră implicaţi în 
mişcarea din octombrie 1917. Începând cu jumătatea anilor 1930, el a dat tonul 
epurărilor în interiorul nomenclaturii de partid şi al armatei, declanşând procesele 
spectacol şi execuţiile în masă, adică acel moment istoric cunoscut sub numele de 
Marea Teroare. Dintre cei demascaţi a făcut parte şi artistul constructivist Gustav 
Klucis (de care aminteam mai sus, vezi nota 15) care a murit în 1944, într-un lagăr 
în care fusese închis pentru că ar fi luptat de partea bolşevicilor în regimentul al 
IX-lea al puşcaşilor letoni, în 1917. Tematica revoltei din octombrie a trebuit 
abordată cu prudenţă de către artiştii realist socialişti specializaţi în reprezentarea 
istoriei, anume că momentul trebuia reconsiderat de o manieră prin care să se 
sublinieze faptul că rebeliunea îngloba, pe lângă continuarea procesului revoluţionar 
sub Stalin, supunere, autodisciplină şi respect pentru autoritate. 

 
 
 
 
   

                                                 
20 Alexandr Gherasimov, Imn lui octombrie, 1942, ulei pe pânză, (406 X 710 m.), Galeria Tretiakov, 
Moscova, (fig. 10). Această gigantescă pânză redă o adunare-ceremonial a delegaţilor moscoviţi şi a 
muncitorilor cu reprezentanţii partidului şi ai organizaţiilor locale la 6 noiembrie 1942. Printre 
reprezentanţii „intelighenţiei” se numără: Igor Grabar, Alexandr Gherasimov, Solomon Mikoels, 
Vladimir Nemirovici-Dancenko, Alla Tarasova, Alexei Tolstoi, Kornei Ciukovschi şi Dmitri 
Şostakovici. Pictat în timpul Celui De-al Doilea Război Mondial, tabloul a căpătat o semnificaţie 
aparte: anume aceea că, utilizând forţa cromatică şi simbolică tonurilor de roşu, acesta induce 
încrederea deplină că U.R.S.S. va ieşi victorioasă din război.  
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INVERTED SYMBOLS: COMMUNIST PROPAGANDA  

AND ITS SOCIALIST REALIST ICONS 

 
(Abstract) 

 

Theoretically speaking, communism regards revolutions as the continuation of a 
process which changes human consciousness according to the transformations of social 
realities. Ever since they were implemented by the communist state, national reconstruction 
programs (for instance, collectivization and industrialisation) had been set up in order to 
bring about serious transformations on various types of behaviour and human thought at a 
level that goes far beyond the mere propaganda which was spread either through words or 
images. In truth, in order to generate social changes, the communist regimes appealed to 
censorship and illusion, and these, in turn, produced a certain type of condition described 
by some as oneiric due to fact that the official version of reality was completely different 
from the real everyday life. As for longlasting communist regimes, such as the Soviet 
Union and Romania the concept of “propaganda” did not have any negative connotation 
with the communists and, since communism was believed to have offered a “scientific” as 
well as an “objective” perspective upon the world, almost no proper distinction was ever 
made among propaganda, education, and, eventually, art. 
 

Keywords: communism, propaganda, socialist realism, iconology, political symbols. 
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Fig. 1. Kazimir Malevici, Pătrat negru (www.independent.co.uk) 
 
 

 
        

Fig. 2. Isaak Israileevici Brodski, Lenin la Smolnâi 
(www.tretyakovgallery.ru)  

 

http://www.independent.co.uk/arts-entertainment/art/features/kasimir-malevichs-black-square-what-does-it-say-to-you-9608316.html
http://www.tretyakovgallery.ru/en/collection/_show/image/_id/331
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Fig. 3. V. D. Guşcin, Toată lumea să se angajeze ca fruntaş 

(poster în David King, Red Star over Russia. A Visual History 

of the Soviet Union  from 1917 to the Death of Stalin, 2009). 
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                                 Fig. 4. Lewis Crumley Gregg, Norul! (The  
                                    Atlanta Constitution, 19 ianuarie 1919) 

 
 
 

 
              
            Fig. 5. Edwin Marcus, Donatorul voios sau va veni Crăciunul vostru 

                   mai devreme? (The New York Times, 19 decembrie 1919) 
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Fig. 6. Edmund Gale Minunatul măr roşu (Los Angeles Times, 
19 aprilie, 1923). 
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                                   Fig. 7. Serafima Rianghina, Tot mai sus 

(www.studyblue.com) 
 

 
                                     
                                      Fig. 8. Ion Pacea, Ţărancă agitatoare 

(elcomunista.net) 

https://www.studyblue.com/notes/note/n/flashcards-ah-284-exam-1/deck/12259435
https://elcomunista.net/2016/01/17/realismo-socialista-rumano-en-los-depositos-del-museo-de-arte-de-brasov/
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Fig. 9. Ana Hadiac, Pionieră fruntaşă 
(www.forum-unite-communiste.org) 

 

 
 

Fig. 10. Alexandr Gherasimov, Imn lui octombrie (www.tretyakovgallery.ru)

http://www.forum-unite-communiste.org/
http://www.tretyakovgallery.ru/en/collection/_show/image/_id/331

