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ILUSTRATE DINTR-UN STAT ORFAN. 
ISTORII, CORPURI ȘI VIZIUNI ÎN REALISMUL SOCIALIST 

SILVIU GABRIEL LOHON� 

Nicio naţiune din lume nu are un simbol primordial, absolut. Ele (simbolurile) au 
fost inventate si create pentru a desemna diferite concepte, iar sensibilităţile fiecărei 
naţiuni empatizează cu un anumit registru cromatic în funcţie de circumstanţele 
climatice, religioase sau politice, într-un cuvânt, istorice. Cu toate acestea, culoarea 
roşie a fost întotdeauna favorită. 

Istoria prezenţei acesteia în viaţa cotidiană, precum şi în estetică, în general, 
are „găurile” sale „negre”, anume unele care reclamă cercetări academice temeinice. 
Ierarhizarea iniţială a pigmenţilor fusese legată de relativa dificultate de reperare a 
acestora în mediul înconjurător (oxizi metalici, plante, moluşte sau diferite tipuri de 
sol) lucru care, în timpurile străvechi, era un proces greoi şi costisitor. Statele mai 
dezvoltate au fost primele, prin urmare, care au utilizat o largă paletă de vopseluri 
şi de scheme cromatice, deprinzându-se, treptat, cu procedeele de intensificare a 
culorilor şi a concentraţiilor şi crescându-le astfel impactul. Roşul, cea mai 
atractivă şi candidă dintre culori, a devenit o componentă importantă a diverselor 
festivităţi, precum şi un atribut al puterii. A devenit mai mult decât o culoare; a 
desemnat apartenenţa la elită. 

Pentru majoritatea popoarelor europene (şi, mai târziu, şi pentru cel american), 
culoarea roşie este unul dintre simbolurile centrale ale majestăţii, dar şi al 
grandorii, singurele variaţiuni existând numai în combinaţiile în care tonurile sale 
calde au fost „implantate” mai degrabă drept componente de bază ale cromaticii 
vexilologice. Alături de alte elemente active, precum albastrul sau verdele (Italia, 
Franţa şi Germania), roşul poate deveni mai puţin distinct, sau, alternativ, mai 
intens, depinde de poziţionarea şi vigoarea culorilor însoţitoare. În limba slavă 
orientală, cuvintele „frumos” şi „bun” au rădăcini similare cu „roşu”, iar în Rusia 
cuvântul „krasnîi” şi-a pierdut sensul originar de „frumos” care a fost aplicat pur şi 
simplu culorii roşu. În acest caz, combinaţiile de alb şi roşu, cu inserţii de galben-
auriu au început să fie folosite în secolul al XVIII-lea, având ca bază de inspiraţie 
pictura religioasă, creştină bizantină. 

În combinaţie cu tonul neutru al albului, roşul a ajuns şi mai maiestuos şi pur. 
Unele culori indică fie iluzia de îngustime, de strâmtorare, fie pe aceea de 
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expansivitate, de exuberanţă. Roşul îi aparţine acesteia din urmă. Culoarea roşie 
este una „pe termen lung”, având capacitatea de a-l însoţi pe receptor chiar şi după 
ce actul privirii s-a încheiat, creând efectul de prezenţă, de permanenţă. În arta 
populară, spre exemplu, ea simbolizează sărbătoarea şi ospitalitatea. În combinaţii 
lexicale de tipul „Piaţa Roşie”, cuvântul „roşu” are o rezonanţă optică şi sonoră 
deopotrivă, înlesnind „decodificarea” conceptelor de bun, frumos, ajungându-se 
până la perfect. Roşul predomină, de asemenea, în vestimentaţia festivă populară, 
în decoraţiunile interioare ale caselor şi în contextul bâlciurilor. Chiar fardurile de 
pe tenul femeilor din Rusia induceau, la rândul lor, o prospeţime şi un farmec 
artificiale, nuanţele de roşu-sângeriu ale feţelor fiind, cum spuneam, un mijloc 
vizual adiţional. 

Roşul pătrunde, aşadar, în viaţa cotidiană din Rusia, iar variile combinaţii ale 
sale devin indispensabile tehnicii picturii iconografice. Au apărut, apoi, tipăriturile 
populare ieftine, în care roşul era un element principal, după cum jucăriile copiilor 
şi arsenalul obiectelor din gospodării erau pictate de mână tot cu roşu. Gradual şi 
subliminal, roşul devine culoarea favorită, purtând semnificaţii profunde. Energia 
şi intensitatea sa implică forţă şi pasiune, părând să dinamiteze orice urmă de calm 
vizual, „arzând” şi radiind căldură şi inoculând ambiţie şi certitudine. Paradoxal 
pentru aparenta sa francheţe, culoarea roşie creează, totuşi, un efect dramatic, uneori 
chiar tragic în orice pictură în care este inserată, adăugându-i acesteia un aer special, 
grav. 

Aflată la periferia spectrului solar, culoarea roşie influenţează comportamentul 
altor culori aflate în vecinătatea sa – verdele, de exemplu. Trecând prin verde, unda 
razelor spectrale întâlneşte roşul şi, reflectându-se, se întoarce şi intensifică impactul 
optic al verdelui. Mecanismul a fost aplicat, nu fără succes, de artiştii ruşi, ei investind 
astfel indirect culoarea roşie cu atributul creării imaginii finale. Influenţa acestei 
culori asupra conştiinţei publice a crescut odată ce a fost posibilă „producţia de 
masă” a culorilor, graţie dezvoltării industriei textile şi a tehnicii imprimării lor cu 
ocazia scăderii preţurilor vopselurilor şi ale pigmenţilor. 

Ca şi concept, alături de construcţiile lexicale, roşul a devenit, cum spuneam, 
o mostră sonoră şi vizuală în Rusia, mai cu seamă la începutul secolului XX. 
Poporul rus a identificat acest element cromatic cu fenomenele fizice şi cu ideea de 
acţiune. Imaginile color au trecut în registrul obiectelor concrete (covorul roşu, 
perdelele roşii ş.a.) şi al onomasticii geografice (Krasnaja Poliana, Krasnoje Selo). 
La sfârşitul secolului al XVIII-lea, Revoluţia Franceză a generat primul mare 
eveniment istoric în cadrul căruia, pentru „lupta revoluţionară”, culoarea roşie a 
fost folosită ca simbol, pentru ca, ceva mai târziu, în Rusia, aceeaşi culoare să 
trimită la eliberare şi la „noi începuturi”. Ideologia revoluţionară rusă a început să 
exploateze intensiv potenţialul simbolic al culorii roşii, topind în el trimiteri la 
sânge, triumf, victorie, speranţă şi credinţă. 

În ciuda erodării sensului originar pe parcursul proceselor revoluţionare, 
conceptul de „roşu” rămâne în memoria şi conştiinţa Rusiei drept un simbol 
incontestabil. Regimul sovietic a preluat sensurile cromatice ale acestei culori de la 
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Sfânta Rusie şi a utilizat roşul după propriul program: Armata Roşie, Cavaleria 
Roşie, Steagul Roşu etc. Roşul, ca nicio altă culoare, a reflectat starea naţiunii, 
speranţele ei, laolaltă cu ambiţiile. Oamenii s-au obişnuit cu culoarea roşie, iar 
aceasta a intrat în conştiinţa publică şi, indiferent de cursul istoriei, roşul va rămâne 
definitiv principalul debuşeu emoţional, însoţind tot ceea ce este solemn, cald şi 
jubilant. 

Comunismul pledează la trecut. Problema lui rămâne însă aşezată în însăşi 
esenţa preocupărilor noastre de azi. A discuta această problemă înseamnă a 
demonstra că ea este încă mutilată prin interpretări, mai vechi sau mai noi, care 
prezintă constituirea schemei comuniste ca pe o digresiune istorică a secolului XX. 

Max Weber schiţa trei tipuri diferite de autoritate: tradiţională, legal-
raţională şi carismatică. Sistemele totalitare ale secolului XX care au generat 
culturi ale personalităţii proprii (I.V. Stalin, Adolf Hitler, Benito Mussolini, Mao 
Zedong etc.) pot fi văzute ca o caracterizare a ceea ce acelaşi Weber numea 
„rutinizarea” autorităţii carismatice. Dar, în timp ce această tipologie weberiană 
oferă un bun punct de plecare în discutarea problematicii cultului liderului, ea este, 
într-un fel, şi insuficientă1. Comunismul, aşadar, a căutat să se legitimeze printr-o 
combinaţie de recurs la tradiţie, drept legal şi carismă. Ceea ce este unic este modul 
în care această căutare a legitimităţii a amestecat idei, evenimente, instituţii cu 
personalităţi carismatice. O parte a acestei strategii a privit promovarea cultului 
liderului, ţintind crearea unei legături între lider şi receptor. 

Cultul liderului şi cultul individului 

Comunismul stalinist a fost unul ultraautoritar şi a cultivat un masiv cult al 
veneraţiei în jurul figurii liderului de la Kremlin. În 25 februarie 1956, cu ocazia 
celui de-al XX-lea congres al P.C.U.S., Nikita Hruşciov a abordat virulent sistemul 
„despotic” al lui Stalin. Prin utilizarea termenului kultlicinost (cult al personalităţii), 
acesta a expus modificările apărute în statutul nomenclaturii sovietice după 1934: 
consolidarea dictaturii personale a lui Stalin, urmată de abuzuri de putere cu 
caracter criminal şi de o extraordinară adulare care l-a transformat pe Stalin într-o 
infailibilă prezenţă2. Termenii în care Hruşciov a declamat întreaga problematică a 
cultului personalităţii au dat seamă asupra psihologiei staliniste ca factor explicativ 
a ceea ce a urmat implementării acesteia, însă acelaşi Hruşciov a legat exacerbarea 
despotismului stalinist de schimbările produse în structurile de putere din U.R.S.S. 
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către Machiavelli în chestiunea diverselor tactici la care acesta ar trebui să recurgă pentru a câştiga 
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1960, p. 31. 
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de la începutul anilor ‘30. Mai mult, noul lider moscovit îşi întărea discursul 
spunând răspicat că deciziile politice – colectivizarea forţată, spre pildă – luate 
după 1928 au contribuit din plin la această stare a lucrurilor. Dar acelaşi Hruşciov a 
refuzat să plaseze tirania stalinistă la braţ cu ideea bolşevică, cu structurile ei, cu 
practicile şi cu psihologia acesteia. Prin urmare, el nu a oferit un excurs complet 
asupra factorilor politici şi culturali care au constituit bazele unui astfel de sistem. 

Cultul personalităţii este un sistem de venerare a unui lider politic, la care toţi 
membrii unei societăţi sunt aşteptaţi să subscrie, un sistem ubicuu care e construit 
pentru a dăinui la nesfârşit. Aşadar, el nu poate fi decât un angrenaj construit şi 
menţinut deliberat şi a cărui funcţie nu este alta decât aceea de a circumscrie corpul 
politic în jurul personalităţii liderului. Aşa cum, în Rusia sovietică, personalitatea 
centrală a fost Stalin, tot aşa în România Gheorghe Gheorghiu-Dej, urmat de 
Nicolae Ceauşescu au fost cele două personalităţi la care făcea trimitere conceptul 
de „cult’ al „personalităţii”. 

Apariţia cultului liderului modern nu poate fi discutată decât legând-o de 
aspiraţiile şi metodele de organizare a regimurilor aşa-zis revoluţionare din secolul 
XX. Robert C. Tucker amintea într-o lucrare de-a sa3 de „aspectele demonice” ale 
politicii acestora: violenţa ca bază de acţiune, forţa şi frauda. Pentru comunişti, prin 
conceptele de „luptă de clasă” sau „război de clasă”, politica a reprezentat, de fapt, 
o chestiune belicoasă, de conflict armat. Liderii totalitari ai secolului XX au fost 
descrişi ca reprezentând de fapt semizei, gangsteri, megalomani sau chiar monştri, 
iar regimurile pe care le-au prezidat au fost martorele unor convulsii fără precedent 
şi care, în final, au dus la declanşarea războiului mondial secund. 

Cultul liderului comunist român trebuie plasat în contextul variilor strategii 
de legitimare a guvernării comuniste însăşi. Comuniştii autohtoni nu au putut vorbi 
nici de tradiţie, nici de autoritatea legal-raţională când au încercat să-şi 
construiască legitimitatea, dar au căutat să convingă populaţia de dreptul lor şi nu 
al altora de a guverna. Ca alternativă la teoria weberiană rezumată mai sus, vom 
încerca schiţarea unor trei variante, să le zicem suplimentare, de legitimare. Prima 
dintre ele se referă la ataşamentul afectiv, deci simbolic, axat pe identificarea până 
la contopire, tot simbolică, a poporului cu regimul comunist, cu ideologia lui, cu 
instituţiile, liderii şi chiar cu momentele cruciale ale istoriei partidului comunist. 
Cea de-a doua variantă trimite la suportul ideologic şi programatic, şi contează pe 
perceperea obiectivelor ideologice ale regimului şi a manierelor în care acestora li 
s-a modificat structura în concordanţă cu diversele circumstanţe ivite (cel de-al 
Doilea Război Mondial, Noua Constituţie din 1949 sau parcursul postrăzboinic al 
României). În sfârşit, dobândirea performanţei politice şi economice bazată pe 
modelarea unei percepţii publice potrivit căreia statul e capabil să satisfacă nevoile 
imediate ale societăţii şi ale membrilor ei, luând în calcul diversele contexte locale 
sau internaţionale. 
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Statele eşuate economic şi social caută invariabil o întărire a legitimităţii 
simbolice. Acolo unde nu există consens ideologic şi politic, regimul caută ataşamentul 
simbolic prin apelul la loialitatea cetăţenilor, loialitatea faţă de stat, faţă de partid 
şi, nu în ultimul rând, faţă de lider. Iată particularitatea comunismului. 

Liderii totalitari ai secolului XX reclamă similitudini cu vechile culte ale 
monarhilor sau ale liderilor religioşi. Figurile venerate în secolul XX au fost 
învestite cu puteri aproape miraculoase, fiind consideraţi daruri ale providenţei, 
salvatori ai naţiunii, posedând puterea de a „curăţa” ţara. Ei nu au promis salvarea 
post mortem, ci erau preocupaţi de soarta muritorilor, aici şi acum. 

Cultul comunist şi sacralizarea politicii 

Încă de la început regimul comunist sovietic a afişat o puternică propensiune 
către ideea de cult în care rolul liderului ocupa o poziţie centrală. La moartea lui 
V.I. Lenin, în 1924, a fost stabilită o comisie care să supravegheze „imortalizarea” 
memoriei acestuia. Mai mult, a fost creat un institut care să-i cerceteze creierul şi s-a 
ridicat un mausoleu care să-i găzduiască rămăşiţele, transformate, eretic, într-un soi 
de moaşte pentru diverse pelerinaje. Sloganul, de acum celebru, „Lenin a trăit, 
Lenin trăieşte, Lenin va trăi” a întărit aspiraţia spre imortalizarea memoriei defunctului 
lider. Au existat şi opozanţi ai acestui proiect, Nadejda Krupskaia, soţia lui Lenin, 
fiind unul dintre ei. Aceştia îşi motivau poziţia prin trimitere la similitudini ale acestui 
proiect cu cele medievale, orientale sau asiatice, însă fără succes. 

Putem conchide deci, pe urmele lui Nikolai Berdiaev4, că întregul comportament 
ideologic şi forţa sa culturală de influenţare îi este tributar ortodoxiei de tip rusesc. 
Altfel spus, comuniştii au avut propriile lor pelerinaje şi festivaluri, proprii profeţi, 
apostoli, preoţi şi discipoli. Au dispus de scrierile lor sfinte. Au avut un panteon 
propriu, după cum marile parade şi festivaluri au înlocuit serviciile religioase şi 
procesiunile. Sistemul de îndoctrinare s-a bazat, aşadar, pe un fals catehism şi pe 
omilii trădate tocmai pentru că efigia lui Lenin a înlocuit icoana. 

Variante ale cultului personalităţii 

Cultul postum al lui Lenin nu a făcut altceva decât să-l legitimeze pe 
succesorul acestuia, iar cultul lui Stalin, nu a fost construit, la început, decât pe aşa-
zisa strânsă apropiere a acestuia de Lenin. Cultul lui Stalin a devenit, ulterior, 
certificatul de garanţie al regimului sovietic. Gândind noţiunea de marxism-
leninism ca ştiinţă clară şi adevărată, nu a mai fost decât un pas până la osmoza 
dintre adevăr şi lider. Acesta poseda cele mai înalte calităţi pe care le poate avea 
cineva, ba unele aproape supranaturale: intuiţie extraordinară, viziune largă asupra 
lumii şi a lucrurilor, abilitate excepţională de a soluţiona probleme şi o capacitate 
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neobişnuită în a-i inspira şi mobiliza pe cei din jurul său în sensul atingerii 
scopurilor propuse. Dar, cu toate acestea, era Stalin a descris o prelungă şi acută 
perioadă de adversitate de tip economic pentru majoritate cetăţenilor sovietici. 

Cultul lui Stalin a fost susţinut şi de o serie de alte culturi ale membrilor 
importanţi ai Politburo-ului. Veaceslav Molotov, şeful guvernului (Sovnarkom),  
L.M. Kaganovici ca prim secretar al organizaţiei Moscova a organizaţiei de partid 
1933–1934, apoi ca şef al comisariatului căilor ferate sau Kliment Voroşilov ca 
ministru al apărării, au avut propriile lor culturi. Nikolai Ejov, ca şef al N.K.V.D., 
1936–1938 a văzut o înflorire a propriului cult, la fel şi succesorul său, Lavrenti 
Beria. Kirov apoi Andrei Jdanov, ca primi-secretari ai Leningradului au avut, de 
asemenea, culturile lor. Schema a fost extinsă şi asupra secretarilor de partid din 
marile oraşe şi din republicile sovietice. Ba, mai mult, directorii marilor uzine şi-au 
construit propriile culturi, iar la sărbătorile publice portretele lor erau purtate cu 
avânt de către muncitori. 

Motivul central al imageriei regimului era sacrificiul, martirajul şi patosul 
faţă de tovarăşul căzut, o reaprindere a idealismului epocii ilegalităţii şi a 
Războiului Civil. Stilul artistic stalinist a fost realismul socialist, straniu prin faptul 
că pictura aspira spre epic, în vreme ce arhitectura sa era monumentală. 

Receptarea cultului 

Asemenea maniere de venerare susţin nevoia psihologică a liderilor şi a 
acoliţilor lor. Pentru lideri, acest sprijin este un antidot, o centură de siguranţă 
împotriva insecurităţii şi a incertitudinii, conferindu-le concomitent un puternic 
sentiment de putere, devreme ce ei sunt plasaţi automat în afara oricărui spaţiu critic. 
Când vorbim de regimul comunist, opinia publică este inexistentă, iar a desena o 
schiţă a sentimentului popular, într-un moment sau altul, este cu atât mai dificil. 
Populaţia sovietică şi, în general, toate popoarele care au experimentat comunismul a 
fost, în cea mai mare măsură, alienată de către stat. În anii ’30, Stalin nu era o figură 
populară. Chiar şi după ce a devenit generalissim, cetăţenii nu şi-au pierdut 
capacitatea de a discerne între acele aspecte pe care regimul îi obliga, prin diverse 
forme, să le accepte şi cele pe care ei le condamnau, ce-i drept, în tăcere. 

Oficialii regimului, activiştii şi simpatizanţii au reprezentat baza de la care s-a 
plecat în construirea cultului personalităţii, anume aceia la care se referea Martov, 
în 1917, numindu-i „pensionari” ai „statului”. Activiştii de partid ca agenţi sociali 
ai regimului, ca agitatori şi propagandişti şi ca voluntari în Războiul Civil sau în 
procesul colectivizării au oferit partea cea mai consistentă de sprijin în această 
chestiune. În chestiunea Armatei Roşii şi a CEKĂI, cele două instituţii cheie ale 
puterii comuniste sovietice, planul era acela de a inculca un puternic sentiment de 
loialitate faţă de lider, iar în ceea ce priveşte clasa muncitoare şi intelighenţia, au 
existat şi acolo grupuri de suporteri stalinişti. Partidul bolşevic era unul tânăr în 
1917, prin urmare au fost promovate în poziţii de conducere, succesiv, în 1928–
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1931 şi în 1936–1938, generaţii mai tinere de cadre5. Noua intelighenţie sovietică, 
în special beneficiarii epurărilor, au fost declaraţi, aşadar, drept baza socială principală 
a regimului. 

Ideea de cult îşi are originea şi în tradiţia rusească, una a autoritarismului şi a 
unui profund etatism, cu propria sa cultură birocratică şi chiar cu un tradiţionalism 
cu rădăcini adânci în cultura populară. De asemenea, cultul personalităţii îşi găseşte 
surse de inspiraţie şi în puternica cultură patriarhală cu respectul ei pentru cei mai 
bătrâni (starosta) alături de o solidă etică colectivistă. 

Cultul personalităţii a reflectat şi a susţinut tradiţii culturale şi intelectuale care au 
oferit o viziune simplificată asupra unei lumi în care contradicţiile erau excluse. El a 
oferit asigurări psihologice şi emoţionale, un nucleu de stabilitate şi unitate într-o lume 
a incertitudinilor. Cultul personalităţii a vizat ceva mai mult decât simpla adeziune la 
ideea comunistă. Şi-a propus să înlănţuiască emoţional comunitatea „credincioşilor”, a 
căutat să inducă entuziasmul şi credinţa oarbă în lider şi în regim. Ca orice ideologie, 
marxism-leninismul, în ciuda viziunii sale ştiinţifice asupra lumii, a fost, întâi de toate, 
o chestiune de credinţă. Iar cei care au crezut în ea vor fi cruţaţi de zeitatea supremă – 
istoria. Sau, în cuvintele lui Fidel Castro, „istoria” îi „va absolvi”. 

Cultul exportat 

Ocupaţia militară sovietică în Europa de est a fost însoţită de o apropiere 
simbolică a acestor teritorii prin ridicarea unor monumente memoriale care 
comemorau soldaţii sovietici căzuţi pe front. Acestea listau monumentul berlinez 
Tiergarten, de lânga Reichstag şi care dezvăluie privirii un soldat victorios alături 
de două tancuri T–34. Întinsul cimitir Berlin–Treptow, cu statuia sa reprezentând 
patria, şi cu mormintele sale pe care sunt sculptate citate din Stalin, reprezintă cea 
mai mare mărturie supravieţuitoare a cultului lui Stalin din întreaga Europă. În 
Polonia, pe malul drept al Vistulei, monumentul Varşovia-Praga desemnează trei 
soldaţi, doi sovietici şi un polonez, simbolizând „frăţia de arme” a popoarelor 
slave. În acelaşi sens, la Cracovia, a fost construit un întreg cartier muncitoresc, 
Nowa Huta, presărat, şi el, de astfel de monumente. Nici Budapesta nu a fost 
ocolită de acest import nedorit de simboluri. Astfel, un măreţ memorial de război a 
fost construit în piaţa Szabadság (Piaţa Libertăţii), înlocuind unul dintre cele mai 
importante monumente din perioada horthystă interbelică. La solicitarea lui K.E. 
Voroşilov, tot la Budapesta, „Monumentul Eliberării” s-a finalizat în 1947 după 
design-ul artistului sovietic Alexander Gherasimov. Şi tot aşa monumente similare 
au apărut pe tot cuprinsul Europei centrale şi de est. 

Aceste memoriale de război compuneau „cultul” Marelui Război Patriotic ca 
apoteoză a triumfului sovietic asupra nazismului. În statele aflate sub ocupaţie 
sovietică ele au îndeplinit nu numai o simplă funcţie de comemorare a morţilor 
                                                 

5 Sheila Fitzpatrick, Stalin and the Making of a New Elite, 1928–1939 în Slavic Review, 38:3, 
1979, pp. 377–402. 
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sovietici, ci şi una specială, de readucere aminte acestor state de sacrificiul făcut în 
numele „eliberării” lor de către U.R.S.S. la pachet cu problema vinovăţiei în 
colaborarea acestora cu Germania lui Hitler. Legitimitatea noilor regimuri din aceste 
state s-a bazat, în parte, pe „sacrificiile” făcute de U.R.S.S., acesta fiind şi motivul 
pentru care iconoclasmul faţă de aceste memoriale şi faţă de arta sovietică în ansamblul 
ei, au fost considerate drept sacrilegii, drept ceva de neconceput şi reprobabil. Începând 
cu 1948, democraţiile populare din Europa răsăriteană au intrat într-un proces de 
sovietizare care a inclus, inevitabil, şi transplantarea cultului lui Stalin aici. Liderii 
partidelor comuniste din aceste state au fost, la rândul lor, obligaţi (nu fără proprie 
disponibilitate, totuşi!) să-şi dezvolte un cult pe cont propriu. Spre exemplu, Wladisław 
Gomułka, prim-secretarul partidului comunist polonez, a vorbit, după denunţul 
hruşciovian, despre cât de dezgustaţi au primit acest dictate moscovite6. Datorită 
închistării structurilor interne, chiar şi partidele comuniste neobediente, au reuşit să 
susţină un cult al liderilor lor, precum Palmiro Togliatti sau Maurice Thorez.7 

În Europa de est majoritatea statelor a preluat aceeaşi schemă a cultului 
personalităţii care, între 1945–1947, a utilizat o paradigmă proprie de expunere. 
Apoi, după 1948, odată cu debutul războiului rece, s-a recurs la o sovietizare totală 
pentru ca, din 1956, în cele mai multe state, acesta să se restrângă treptat. Pe de altă 
parte, exportarea cultului personalităţii liderului comunist a făcut ca în China, Mao 
să invoce un statut cel puţin egal cu cel al lui Stalin, propriul său cult acumulând 
magnitudine odată cu Revoluţia Culturală din 1966. Spectre asemănătoare au 
răsărit în Coreea de Nord, Vietnam care, la rândul lor, au influenţat state aparţinând 
de geografia europeană, precum România şi Albania. 

Internaţionalizarea cultului liderului comunist nu s-a simţit nicăieri mai 
pregnant decât în momentul eternizării trupului post-mortem al acestuia. Şi aici, 
Moscova a emis exemplul şi a efectuat şi expertizele. Mica mână de cosmeticieni 
funerari responsabili de tratamentul corpului lui V.I. Lenin au „perenizat” şi 
rămăşiţele unor Gheorghi Dimitrov (liderul partidului comunist bulgar), 
Horloogiyn Hoybalsan (dictatorul stalinist din Mongolia), Klement Gottwald 
(liderul partidului comunist cehoslovac), Ho Şi Min (preşedintele nordvietnamez), 
Agostino Neto (liderul Republicii Populare Angola), Linden Forbes Burnham 
(preşedintele Republicii Guyana) sau Kim Il Sung (liderul Coreei de Nord)8. 

Funcţiile cultului liderului 

Regimurile comuniste din U.R.S.S., Iugoslavia, Albania, China, Coreea de 
Nord, Vietnam sau Cuba prezintă, din acest punct de vedere, semnalmente comune, 
toate ranforsate pe câteva relativ mici, militante, rebarbative şi masiv ideologizate 
                                                 

6 A se consulta, pentru această chestiune, cartea lui Zbigniew K. Brzezinski, The Soviet Block: 
Unity and Conflict, Harvard University Press, 1967, pp. 111–112. 

7 Ibidem. 
8 Ilya Zbarsky, Samuel Hutchinson, Lenin's Embalmers, Harvill Press, 1999, p. 88. 
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mişcări revoluţionare. Ele au fost motivate de experienţa politică subterană, 
războaie civile, partizanat războinic sau de aşa-zisele lupte de eliberare naţională, 
iar liderii acestora au fost adânc marcaţi de experienţele primordiale de acest tip. Ei 
au dirijat o autoritate din chiar miezul mişcărilor respective care, în cele mai multe 
cazuri, au durat decenii. Figuri ca Lenin, Stalin, Hoxa, Mao, Ho Şi Min, Kim Il 
Sung, Castro sau Ceauşescu au fost actori istorici drapaţi cu aura unor lideri 
militari de succes în jurul cărora s-au construit cu lejeritate mituri şi simbolistici 
abracadabrante. Aceste mişcări au acumulat putere, transformându-se pe sine în 
forţe de guvernământ, iar comisarii şi comandanţii din perioadele războaielor civile 
au ajuns să domine noile structuri de conducere ale partidului-stat. 

Deşi diferite între ele, dar interdependente, trei sunt funcţiile pe care le-a 
servit cultul liderului comunist. Întâi şi întâi, rolul său a fost acela de a legitima puterea 
grupusculelor din jurul marilor lideri. Apoi, la nivel de intenţie, s-a dorit a fi un 
mecanism de control şi de dezamorsare a potenţialelor conflicte izbucnite în chiar 
rândurile nomenclaturii. În sfârşit, a fost nevoie de instituirea acestui cult pentru a 
păstra o distanţă paşnică între elita conducătoare a partidului, executiv şi restul 
societăţii. 

Cultul personalităţii a fost crucial în gestionarea diferenţelor dintre diferitele 
nivele ale structurii de putere. Pericolele pe care le-ar fi putut întâmpina transformările 
din interiorul acestora ar fi putut genera o competiţie deşănţată în interiorul elitei 
politice respective şi, mai departe, ar fi scăpat din mână controlul asupra întregii 
societăţi. Prin urmare, cultul liderului a fost folosit pentru a obstrucţiona astfel de 
porniri, dar şi pentru a legitima ordinea politică existentă. 

Această abordare sociologică a cultului liderului s-a confirmat şi atunci când 
cultul s-a spart. Odată cu moartea lui Tito şi a lui Enver Hoxha clasa conducătoare 
a căutat să revitalizeze postum cultul ca o metodă de unificare a dezideratelor 
nomenclaturii cu manierele de control asupra societăţii ale acestora. Disoluţia 
acestor culte, parţial din cauza eşecurilor de ordin economic, a făcut imposibilă 
prezervarea unei unităţi a nomenclaturii sau a coeziunii sociale şi, date fiind aceste 
circumstanţe, a trebuit căutată o nouă bază legitimă a autorităţii politice. Bunăoară, 
în cazul federalizării Iugoslaviei s-a recurs la naţionalism, logică după care s-a 
produs şi dezintegrarea Uniunii Sovietice în 1991. Iar ţările comuniste din Europa 
Centrală şi de Est – Polonia, Ungaria, Republica Democrată Germană, Cehoslovacia, 
Bulgaria şi România – nu au fost altceva decât regimuri-surogat care au căutat să 
preia un model conceput la Moscova. 

Concluzii 

Regimurile comuniste ale secolului XX au descris o tentativă unică de a 
cosmetiza în chip carismatic instituţiile statului, ideile şi personalităţile, oricare ar 
fi fost ele, şi de a le impune propriilor popoare venerarea politică ritualică. În timp 
ce cultul lui Stalin a recurs la tradiţii şi predecesori, strategia generală de construire 
a acestuia în alte părţi a fost una deliberată şi calculată. Sensul în care tradiţia 
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istorică ar trebui înţeleasă este acela în care aceasta este transmisă şi reînnoită de la 
o perioadă la alta, tocmai pentru că un cult al personalităţii nu poate fi explicat 
numai prin recursul la tradiţie. Tradiţiile sunt confiscate, refolosite şi reinterpretate 
în funcţie de nevoile imediate ale unei epoci sau ale alteia pentru că ele au rădăcini 
adânci, solide (deferenţa, respectul autorităţii şi conformitatea). Acesta este şi 
motivul pentru care dialectica aceasta a cultului liderului a însemnat, de fapt, un 
quiproquo: în timp ce liderul seducea mesele, acestea îl percepeau ca pe un bun 
care le aparţinea. Cel mai mare duşman al cultului personalităţii este, însă, timpul: 
moartea liderilor, a generaţiilor de cadre şi, în definitiv, a popoarelor ca indivizi, 
pentru care apelul la eroism şi utopie al regimurilor revoluţionare a fost o realitate. 

Perioada post stalinistă în U.R.S.S. şi în Europa de est a recurs la tentative 
identice de îmbunătăţire a stării materiale şi a condiţiilor culturale ale populaţiei. 
Criza regimurilor comuniste, începând cu 1987, a început odată cu primele semne 
de oboseală a ataşamentului simbolic prin pierderea credinţei în chemarea 
ideologic-programatică a discursului comunist şi prin atenuarea posibilităţii de a 
obţine performanţă. Toate acestea au constituit o serioasă criză de legitimare a 
acestor regimuri, astfel încât au preluat cultul lui Lenin şi pe cel al lui Stalin care 
reflectau nostalgia unor credincioşi pasionaţi faţă de o „epocă de aur” pierdută. 

POSTCARDS FROM AN ORPHAN STATE. HISTORIES, 
BODIES AND VISIONS IN SOCIALIST REALISM STYLE 

(Abstract) 

In communist Romania, a questionable reverence for working together with an 
enduring faith in the artistic ethic have played a significant role in shaping self and civic 
identity from the very beginning till the near end of the second half of the 20th century. 
Certainly, it was a common place assumption that what we do as communists was often the 
most outstanding indicator of who we are. The diversity of histories, images and objects 
belonging to Romanian socialist realism places upon the local artist’s heels a false property 
of heavenly ingredients for the birth of the new communist man and the official painters 
were not far from this commitment. 
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