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antinomici, vezi Braga, 2018).

Revoluţie şi imaginar social 

Sanda Cordoş 

De când există literatură română într-un sens artistic (adică de la Istoria ieroglifică 
şi de la Ţiganiada), scriitorii au arătat interes şi au valorificat în operele lor un imaginar 
social sau, cu un concept preferat de alţi teoreticieni, un imaginar colectiv (Bouchard, 
2014, p. 21), adică viziuni, valori, credinţe ale unei comunităţi aflate în mişcare şi care, 
chiar prin operele în cauză şi prin simbolismul pe care îl implică, intenţionează să con
fere sens (uneori chiar să dea un impuls) dinamicii sociale respective. Credem că, 
antrenând personaje din clase şi categorii sociale diverse, aplecându-se asupra unei 
problematici comunitare nevralgice, literatura imaginarului social în limba română s-a 
dezvoltat, prioritar, în două direcţii : o literatură a obidiţilor şi o literatură a răzvrătiţilor. 
Cea dintâi pleacă, probabil, de la I.L. Caragiale (cel din Năpasta şi din Cănuţă, 

, 1898), trece magistral prin epica lui Mihail Sadoveanu, Liviu Rebreanu şi Ion 
Agârbiceanu, iar în perioada postbelică, în opera unor Augustin Buzura, Mihai Sin, 
Gabriela Adameşteanu, Alexandru Vlad şi ajunge până în actualitate, în scrierile Laviniei 
Branişte. A doua direcţie nu doar oferă, precum cea dintâi, reprezentări ale injustiţiei 
sociale, dând astfel imagine şi glas celor fără de putere, ci, mai mult, proiectează schim
barea societăţii, lichidarea nedreptăţilor comunitare. În acest al doilea caz, cea mai 
rezistentă este imaginea revoluţiei, străbătând ca un veritabil fir roşu aproape întreaga 
literatură română, din postpaşoptism până astăzi. 

Înţeleasă, în expresia lui Bronislaw Baczko, ca un "timp cald", revoluţia poate să 
dea "un elan particular imaginaţiei sociale", fiind singurul mit modern „capabil să facă 
din trecut tabula rasa şi să instaleze definitiv şi pentru totdeauna Cetatea Nouă pentru 
omul nou" (1984, pp. 46, 55). În termenii aceluiaşi important teoretician al imaginarului 
social, revoluţia poate fi, în spaţiul acestuia, ,, şi şi 

, un limbaj simbolic şi - pentru a relua termenul 
folosit de Herzen şi de Michelet - pe care revoluţionarii au îmbrăţişat-o" (Baczko, 2000, 
p. 264). Aş adăuga că, din punct de vedere literar, revoluţia este o imagine foarte 
profitabilă artistic, permiţând valorificarea sa în registre dintre cele mai diferite, de la 
entuziasm la decepţie (pentru felul în care revoluţia alimentează topoi diferiţi, uneori 

Deşi atât de statornică în literatura română, imaginea revoluţiei trimite la mai multe 
generaţii literare şi evenimente politice, care i-au alimentat, plecând de la ideologiile lor 
specifice, viziuni şi conţinuturi diverse. În funcţie de cei care participă sau o imaginează 
(inclusiv artistic, adică literar), se poate distinge între revoluţionarii cu joben (din secolul 
al XIX-lea), revoluţionarii cu smoching (din prima jumătate a secolului XX), revoluţionarii 
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cu cravată (din a doua jumătate a secolului XX) şi revoluţionarii în blugi (cei de la 1989). 
E o distanţă, aşadar, între cei care proiectează revoluţia şi cei care o realizează (pentru 
apropierea de valori şi principii între grupuri aparent contrastante, Dobrescu, 1998, 
p. 24). Interesant de semnalat este faptul că sunt preocupaţi de imaginea revoluţiei atât 
participanţii, cât şi simplii martori, atât revoluţionarii, cât şi reacţionarii, adversarii săi 
(cazul notoriu fiind cel al lui I.L. Caragiale). În funcţie de conţinuturile pe care le 
antrenează, se poate distinge între o revoluţie naţională (Revoluţia de la 1848), o revoluţie 
socială (din a doua jumătate a secolului al XIX-lea, aflându-şi punctul culminant şi mode
lul în Revoluţia roşie sau Marea Revoluţie Socialistă din Octombrie 1917 din Rusia, iar 
în România, din 1948 până în 1989, în aşa-numita - în documentele oficiale - "revoluţie 

socialistă") şi o revoluţie populară (cea din 1989). Primele două se alimentează şi se 
aliniază la ideologia occidentală dominantă : ideologia de factură naţionalistă, franceză 
(mai ales), specifică Revoluţiei de la 1848 (Popovici, 1969; Cornea, 1972) şi ideologia 
materialistă a lui Karl Marx şi Friedrich Engels, la care se adaugă, după 1918, cea pro
dusă şi fixată de scrierile lui Vladimir Ilici Lenin. În raport cu acestea, a căror ideologie 
este, în timp, sacralizată (rară parcurgerea paşilor normaţi de ideologie, revoluţia este 
ca inexistentă), revoluţia din 1989 poate fi considerată o revoluţie fără ideologie sau o 
revoluţie nepregătită de o ideologie (pentru scenarii explicative, Tismăneanu, 1997 ; 
Tănase, 1999; Gabanyi, 1999; Cesereanu, 2004). 

O altă distincţie preliminară care merită consemnată este aceea între tema revoluţiei 
(care vertebrează o foarte bogată publicistică, dar şi scrieri memorialistice, de la paşop
tişti până în actualitate) şi imaginea revoluţiei, care apare reprezentată, în aceeaşi durată 
lungă, în literatura de ficţiune. Obiectul acestui articol îl constituie imaginea revoluţiei, 
felul în care un asemenea eveniment tumultuos (trăit sau numai proiectat ori aşteptat) a 
inseminat imaginarul literar (iar dintre speciile acestuia, ne vom opri prioritar la roman 
şi, în două cazuri faimoase - care au influenţat întreaga literatură română-, la piesele 
de teatru datorate lui I.L. Caragiale şi Camil Petrescu). Aş reţine, totuşi, din acest corpus 
bogat câteva texte care au intrat în ceea ce s-ar putea numi o vulgată intelectuală. Astfel, 

Mersul revoluţiei în istoria românilor (1850), Nicolae Bălcescu scrie: "Revoluţia gene
rală fu ocazia, iar nu cauza revoluţiei române. Cauza ei se pierde în zilele veacurilor" 

Cornea şi Zamfir, 1969, vol. I, p. 310). Devenită idee cardinală a vieţii şi gândirii 
paşoptiste, revoluţia poate fi regăsită, inclusiv în naraţiuni evocative sau explicative, în 
epistolele scriitorilor care au trăit-o (Bălcescu, Ghica, Alecsandri) sau în nu mai puţin 
faimoasele însemnări diaristice (Jurnalul meu) ale unui alt redutabil corifeu al mişcării 
paşoptiste, C.A. Rosetti. De semnalat rămâne faimoasa scrisoare a lui Nicolae Bălcescu 
(1819-1852), redactată la cald (în 24 februarie 1848, la Paris), către Vasile Alecsandri 
(ocazie cu care îi trimite şi o bucată din catifeaua ce acoperise tronul regal): ,,Află că 

naţia cea mare s-a rădicat şi că libertatea lumii s-a mântuit. Minunata Revoluţie, ce 
te căesc amarnic că n-ai văzut-o cu ochii, va schimba faţa lumei". Decenii mai târziu, 
I.L. Caragiale (1852-1912) scrie, în 1907, într-un articol el însuşi faimos (,,1907. Din 
primăvară până-n toamnă. Câteva note"), despre "revoluţia oarbă de jos" şi despre faptul 
că aşteaptă, pentru echilibrare socială, ,,o revoluţie luminată şi conştientă de sus", dat 
fiind că „între masa poporului şi clasele stăpânitoare este (cine ar putea-o tăgădui?) o 
prăpastie de interese şi de sentimente". O publicistică şi o memorialistică ample pro
duce şi revoluţia din 1989. Aş reţine doar câteva fraze din jurnalul poetei Florenţa Albu 
(1934-2000), Zidul martor 
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Doritorii nebuni

REVOLUŢIE ŞI IMAGINAR SOCIAL 

Revoluţia de-acum este copilul născut de o asemenea mamă prea obosită, inertă care poate 
muri infectată, dacă nu se trece la remediul rapid, chiar brutal, pentru a o trezi, a o salva. 
Dar cine poate să o salveze? Şi când va lua sfârşit acest proces al extirpării părţii infectate, 
al purificării interioare - organismul mamei este prea obosit sau bolnav, pare neînstare 
să-şi ducă naşterea până la capăt. 

Aceste fraze marchează o diferenţă substanţială de imaginar între 1848 şi 1989, adică 
între cele două momente (singurele, de altfel) în care, în numele unei schimbări colective, 
s-a ieşit în stradă: câtă vreme cei de la 1848 aspiră la o naştere a ţării, cei de la 1989 
proiectează, în cel mai bun caz, o renaştere anevoioasă a acesteia (pentru revoluţiile 
din 1989 interpretate ca renaşteri, vezi Soltan, 2005). 

Revoluţia de la 1848 

Prima reprezentare romanescă a revoluţiei se găseşte în Ciocoii vechi şi noi 
faimosul roman al lui Nicolae Filimon (1819-1865), unde sub numele de "revoluţie" 
este desemnată mişcarea lui Tudor Vladimirescu, care, în economia operei literare (ce 
are ca scop punerea în evidenţă a unui tip social, cel al parvenitului), "părea venită 
într-adins ca să dea ocaziunea lui Păturică a arăta lumii duplicitatea şi laşitatea caracte
rului său". Fără a se spune explicit, căderea ciocoiului nou are strânsă legătură cu 
trădarea cauzei naţionale, lui revenindu-i rolul trădătorului arhetipal, al lui luda: după 
ce „deveni cel mai fierbinte apărător" al revoluţiei, acesta trece de partea lui lpsilanti 
şi "stabili vânzarea liberatorului României". 

Un an mai târziu (1864), apare - e adevărat doar în foileton, în revista Dâmboviţa 
volum vede lumina tiparului de-abia în anii 2000 - un roman vertebrat imagistic 

de proiecţia revoluţiei, , scris de unul dintre participanţii la evenimentele 
din 1848, Dimitrie Bolintineanu (1819-1872). Fiind şi un consistent roman de idei, 
membrii unei loji masonice, ,,societatea de regeneraţiune" (ale cărei ritualuri sunt şi ele 
reţinute narativ), discută - la sfârşitul anilor 1830 - despre oportunitatea organizării 
unei revoluţii. Edem, un conspirator „mai bătrân" (în expresia proprie) şi cu sânge "mai 
rece" este de părere că „programul unei revoluţiuni" este uşor de tăcut, mai dificil fiind 
să-l pui în practică, întrucât pot interveni dur turcii, ruşii şi austriecii: ,,Atunci închi
soarea, exilul vor sfărâma toată această junime generoasă ce ridică capul la soarele 
vieţii". Dimpotrivă, Vele de părere că: "O revoluţiune ne va face cunoscuţi în Europa, 
va face să nască simpatii pentru români" şi tot el crede că, dat fiind faptul că societatea 
este grav bolnavă (,,merge repede către moarte"), revoluţia este singura „vindecare" 
posibilă. Mai târziu, Vel îl invită să intre în societatea secretă şi pe poetul Dem, natură 
foarte sensibilă, care trăieşte multe frământări, printre care şi pe acestea care duc la o 
definiţie (curentă, de altfel, în epocă, şi mai ales în mediul foştilor combatanţi paşoptişti) 
a revoluţiei : "Este răsturnarea lucrurilor celor vechi, îndreptarea relelor, vindecarea 
rănilor sub cari ţara este îngenuncheată, este frumosul soare al libertăţii ce are să răsară 
în mijlocul întunericului în cari ne aflăm". Pentru planurile lor revoluţionare, unii dintre 
conspiratori sunt arestaţi şi duşi la agie. 

Imaginea şi, mai ales, reprezentarea literară a revoluţiei îi preocupă şi pe scriitorii 
din generaţiile următoare ; observaţia ce se impune este diferenţa care se remarcă între 
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viziunea (întotdeauna mai vibrantă, mai gravă şi mai asumată a) participanţilor şi a mar
torilor contemporani şi cea (mai distantă) a urmaşilor. Astfel întâlnim imaginea revoluţiei 
în operele marilor clasici. La Mihai Eminescu (1850-1989), aceasta apare în romanul 

(redactat, probabil, între 1868-1872 şi publicat postum în 
1902 şi 1904), acolo unde Toma Nour, după eşecul aventurii amoroase cu Poesis, se 
refugiază în satul natal transilvan, în timp ce „revoluţiunea ardea". În manuscrisul pe 
care i-l încredinţează testamentar naratorului, Toma istoriseşte această puternică expe
rienţă, din care reţine mai ales violenta şi atrocitatea (,,spectacol înfricoşat" ; ,,spectacol 
cumplit şi înfiorător"), chiar dacă îi atribuie o origine divină, revoluţia fiind „unul din 
acele spectacole măreţe, din acele tablouri uriaşe pe care numai Dumnezeu le poate 
zugrăvi". În imaginarul eminescian, revoluţia devine expresia modernă a mâniei unui 
Dumnezeu teribil (veterotestamentar) : ,, Un om ucis, o literă necitită: un oraş de ars, 
o pagină de-ntors - iată cartea de legi a revoluţiunilor, a dreptăţii lui Dumnezeu!". 

Ca un spectacol este imaginată revoluţia şi de I.L. Caragiale, doar că într-un registru 
diferit (vesel, satiric, sarcastic), care, după cum vom vedea, va influenta pe termen lung 
(şi fără graniţe politice) imaginarul literar românesc. Astfel, în „farsa" într-un act 
Leonida faţă cu reacţiunea ( 1880), personajul principal îşi aminteşte, pentru uzul celei 
de-a doua neveste, coana Efimita, cum a fost în timpul revoluţiei de la Ploieşti: ,,Zic: 
găteşte-te degrabă, Mitule, şi... hai şi noi pe la revuluţie. Ne îmbrăcăm, domnule, 
frumos, şi o luăm repede pe jos pân' la teatru". Potrivit aceleiaşi piese, confuzia 
semantică este atât de mare încât revoluţia poate fi interpretată drept contrariul ei: ,,Nu 
e revuluţie, domnule, e reacţiune". În (1885), revoluţia este scandal 
personal, este o răfuială sentimentală. În acest sens, Mita (republicană, originară din 
Ploieşti) îşi ameninţă amantul infidel : ,,Năică, şi am să-ţi torn o revuluţie, da o 
revuluţie ... să mă pomeneşti! ... ". 

Mai puţin cunoscut e faptul că şi Ioan Slavici (1848-1925) a scris un prim roman 
(publicat în foileton doar în revista arădeană în 1873, ajungând în volum 
de-abia în seria de Opere, vol. VIII, 1976), Revoluţia din Pârleşti Roman tragodic în 
cinci părţi. Naraţiunea de factură satirică (sau eroi-comică) se petrece la Pârleşti, un 
oraş transilvan (,,o Romă în miniatură"), avându-l ca protagonist pe „necutremuratul 
erou" Augustus Spulber, zis Gusti. Avocat de 27 de ani, ,,un june democrat şi republican", 
acesta o iubeşte pe unguroaica Giza şi îi scrie în stilul lui Rică Venturiano ( eroul de mai 
târziu al lui Caragiale, din O noapte furtunoasă) : ,,Înger ! Te iubesc ! te ador ! am nebu
nit ! ... Viata mea este a ta ! Pentru tine sum gata a mă lupta cu zmei ! ". Intriga aceasta 
amoroasă este transformată de autorităţi, printr-o confuzie, în „întâmplări revoluţionare", 
care i-ar contrapune pe românii conduşi de Spulber maghiarilor, întrucât cei dintâi „ voiesc 
revoluţiune şi anume pentru înfiinţarea Daco-României, un ideal, de care, cel puţin 
deocamdată, românii se ocupă foarte puţin". 

Pe urmele Revolutiei din Octombrie . 
Desigur, au existat şi în revoluţia de la 1848 proiecte de „renovare a socialului" (Nicoară, 
1999, p. 282; Antohi, 1999), dar, după cum demonstrează istoricii, dominant rămâne 
proiectul naţional, susţinut de intelectuali, tocmai pentru că nu exista o coagulare şi, cu atât 
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REVOLUŢIE ŞI IMAGINAR SOCIAL 

mai puţin, o conştiinţă a claselor sociale. Însă pe măsură ce ce ne apropiem de finalul 
secolului al XIX-lea, revoluţia este tot mai mult (inclusiv în imaginarul artistic) revoluţie 
socială şi se află sub influenta ideologică (şi sub modelajul la nivelul conţinuturilor şi 
al viziunii) a marxismului. Potrivit acesteia, într-o opoziţie ireconciliabilă (ce nu poate fi 
rezolvată decât printr-o răsturnare socială violentă) se află clasele exploatatoare şi clasele 
exploatate. În România, în 1893 se înfiinţează primul partid socialist al muncitorilor 
(consideraţi, din punct de vedere marxist, cea mai avansată clasă care e în măsură să 
producă schimbarea socială, adică revoluţia), iar în 1921 ia fiinţă Partidul Comunist 
Român, care în 1924 este scos în afara legii (situaţie care îi sporeşte clandestinitatea 
mişcărilor şi gradul de periculozitate comunitară, precum şi aura eroică de mai târziu). 

Reamintim că în octombrie 1917 este declanşată Marea Revoluţie Socialistă, în urma 
căreia (şi a unui război civil de câţiva ani, ce îi opune pe bolşevici menşevicilor, pe ruşii 
roşii celor albi) înapoiata şi anarhica Rusie devine Republica Sovietică Federativă 
Socialistă Rusă, prima ţară socialistă din lume. Cercurile artistice (ele însele emergente 
în mişcări de avangardă, considerate revoluţionare în raport cu istoria artei de până atunci) 
îşi exprimă, în general, fascinaţia şi sprijinul pentru revoluţie şi pentru URSS, chiar 
dacă, aşa cum arată sociologul artei Pierre Bourdieu decenii mai târziu, este evidentă 
„distanta structurală, în ciuda omologiei, între poziţiile «avansate» în câmpul politic şi 
în câmpul artistic", ieşind la lumină „decalajul sau chiar contradicţia dintre rafinamentul 
estetic şi progresismul politic" (Bourdieu, 1998, p. 348). În România primelor decenii 
ale secolului XX, lucrurile nu stau diferit. Artiştii se grupează în cercuri de stânga (majo
ritatea se intitulează avangardiste, ca unele ce propun şi înnoirea artistică), care susţin, 
în primul rând pe calea publicisticii, schimbarea socială şi îndreptarea inechităţilor, 
pregătirea şi înfăptuirea, după modelul sovietic, a revoluţiei (Pop, 1990; Cernat, 2007; 
Morar, 2016; Cordoş, 2017). 

Deşi neînregimentat politic, un mare scriitor din prima jumătate a veacului XX 
preocupat de revoluţie este Liviu Rebreanu (1885-1944). Valorificând constant în opera 
sa partea instinctuală, stihială, abisală a fiinţei umane, prozatorul extinde investigaţia 
asupra acesteia de la individ (dominantă în romane precum Pădurea spânzu-
raţilor Crăişorul Horia (1929) şi Răscoala 

evidenţiată o problemă de psihologia maselor, aşa cum reiese aceasta în timpul unui 
eveniment major din istoria poporului (răscoala ţăranilor din Transilvania, conduşi de 
Horea, Cloşca şi Crişan în 1784, în primul caz; răscoala ţăranilor din 1907, în cel de-al 
doilea). Desigur, indiferent de eveniment şi de data istorică la care se declanşează, 
principiul social (pus în pagină epic prin întâmplări concrete, generate de sărăcie, foamete 
şi boală) este acelaşi : al nedreptăţii. Ajuns la Viena şi intrat (în aşteptarea audientei la 
împărat) în dialog cu un notar care îi este favorabil, Horea îl enunţă cu claritate: ,,fără 

dreptate şi fără lege nu putem trăi". Lui îi corespunde, în Răscoala, afirmaţia (de 
asemenea principială) a lui Titu Herdelea: ,,Legea învinge revoluţia. Numai fărădelegea 
provoacă şi propagă revoluţiile ! ". Rebreanu este interesat de mecanismele iraţionale ale 
declanşării violentei colective, care sunt aleatorii şi incontrolabile. Ce se întâmplă când 
o mulţime informă, tăcută şi răbdătoare e cuprinsă de furie şi trece - cu o expresie din 
Crăişorul Horia - de la „ vremea iertărilor" la „ vremea pedepselor" sau - de data aceasta 
cu cuvinte din Răscoala - atunci când „sufletele sunt prea agitate din cauza foamei şi 
a mizeriei"? Ca un bun strateg, Horea înţelege că „mulţimea iobăgească" are nevoie, 
pentru a se pune în mişcare împotriva nedreptăţii, de „o momeală, un cuvânt fermecat 
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în este a ,  

 

a lui Dumnezeu.

 (1932) îi are ca 

sau un semn deosebit". Aşa încât el îi ridică pe „sărmanii năpăstuiţi" şi porneşte „rebelia" 
sub semnul poruncii împărăteşti ; oricât ar părea de paradoxal, viziunea care se exprimă 

Crăişorul Horia revoluţiei ca poruncă împărătească după cum în Răscoala 
ţăranii se ridică în conformitate cu spusele unei fantasme (însă cât se poate de reale 
pentru ei), pe care şi le împărtăşesc cu tărie şi febrilitate (motivul - perpetuat subtil 
de-a lungul romanului - apare pentru prima dată cu claritate în capitolul „Vestitorii"): 
călăreţii lui Vodă (adică ai Regelui) umblă prin sate şi îi anunţă pe ţărani că acesta le 
porunceşte să împartă pământurile boierilor. Odată declanşată, furia mulţimii este de 
nestăvilit: dacă în Crăişorul Horia „năvala venise aşa de fulgerător", în Răscoala 
ţărănimea „se manifestă fatal în explozii de sălbăticie", având loc „răsturnări fără 

seamăn", care includ incendieri, crime, violuri. 
Pentru că Liviu Rebreanu nu este partizanul vreunei ideologii politice, pe care, într-un 

fel sau altul, s-o exprime în literatura sa, el înscrie (din nou, atipic pentru literatura 
secolului XX) revoluţia în tipare biblice, transformând violenţa colectivă într-o violenţă 
sacră. Astfel, în Crăişorul Horia, înfrângerea răscoalei şi drumul spre roată al deja 
legendarului său conducător reeditează drumul eristic al Golgotei, în vreme ce, în 
Răscoala, mişcarea răzvrătiţilor devine o apocalipsă, anunţată nu doar de „glasul trâm
biţei, necruţător şi ameninţător", având uneori „ţipete de aramă", care se înalţă din 
regimentul ce se ocupă cu represaliile, ci explicată mai ales de Anton, nebunul satului, 
care aude „poruncile care trâmbiţează în văzduhuri" şi proclamă „judecata cea mare" 

Unii dintre scriitorii care sunt şi activişti în cercurile de stânga (implicaţi fervent în 
viaţa politică din România) duc şi în literatura lor romanescă imaginea revoluţiei. E 
cazul lui N.D. Cocea (1880-1949) care în romanul Fecior de slugă 
protagonişti pe Tănase Bojoceanu, feciorul de slugă, şi pe Nelu Azan, ce cresc amândoi, 
împrietenindu-se, în casa colonelului Hotnog, fost erou în Războiul de independenţă. 
Cel dintâi ia calea parvenitismului social, devenind comisar de poliţie fără scrupule 
(preocupat, ca orice parvenit, de avansarea rapidă în carieră) şi asupritor de bolşevici, 
pe care îi urăşte sincer, ca pe unii care nu sunt oameni, ci „bestii" şi „fiare". Nelu Azan 
e nepotul de soră al colonelului, devenit un intelectual de stânga ce pune la cale, 
subversiv, răsturnări sociale. Romanul se încheie cu episodul în care Tănase îl denunţă 
la Siguranţă pe Nelu, care îi sprijină pe bolşevici, având ascunsă în grajduri o tipografie 
clandestină. Până acolo însă, în acest roman de aventuri (sociale, dar tot aventuri) se 
găsesc şi pagini în care eroii tăifăsuiesc despre clase şi injustiţii sociale, proiectând 
revoluţia. Astfel, ajungând într-o vizită neanunţată la Nelu, Tănase îi găseşte aici pe 
Constantin Dobrogeanu-Gherea, dr. Cantacuzino, prof. univ. Voinov, prof. univ. Parhon 
şi pe fruntaşul socialist I.C. Primu (personalităţi istorice, neficţionale). Cel dintâi dă şi 
o definiţie a revoluţiei, ca fiind „o evoluţie întârziată". I.C. Primu este cel care face 
distincţia între muncitori şi slugi: ,,în ţara asta de slugi, numai noi singuri, muncitorii, 
ne mai dăm osteneala să n-avem nici suflete, nici apucături de slugi". Mai târziu, în 
naraţiune, apare şi bolşevica Lenuţa, de 19 ani, studentă la Litere şi Drept, ce provine 
din Basarabia, dintr-o familie muncitorească; ea îi explică lui Nelu că „graniţele dintre 
clase" sunt mai dure ca graniţele dintre state: ,,O prăpastie ne desparte". 

Un basarabean (Vania Răutu), născut într-o familie boierească de ţară, la Năpădeni, 
este şi eroul romanului lui C. Stere (1865-1936), În preajma revoluţiei (1931-1936). 
Deşi romanul este interzis în timpul regimului comunist în România, biografia lui Vania 



159

 (cum vom ve

printre care Capitalul

Fata morgana 
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devine dea) oarecum standardi7.atl li tmprumutatl de o lntreagl serie roma
ncd: Vania. ca mai top molotionaril din romanele postbelice, ce DU llllllt iubiţi. sau 
mncar acceptaţi ID. familiile de origine, este un „intrus ID. cuibul familiei•, dulm.lnit de 
maml fi de fnlp, vhut ca „un pui de lup". Adedrata lui familie va fi c:elula rcYOlutiomrll 
(pe prima o deacopd l'D m:mn liceului de la Chişinlu), acolo imde, pe lingi faptul 
ele cultivadl semibilitatea lui sociali (trezitl b1Cll din copillric), citefte clrtile necesare, 

lui Karl Marx. .,a«:e111tll evanplie a socialismului". Pen1IU mptele 
lui sul>versive, tiDlrul Rlutu e deportat pentru trei ani în Siberia. Pe alocuri, romanul 
devine fi un catdlism al RM>luţimmului: ,.Ccmapjnp e prima fndatmiJe a mvlu
ponarului" ; ,.ID. molu&ie nn aunt lnglduite iniliative individuale" etc. De remarcate 1i 
rer.ena lui Vania fal!l de „rm>l'IJtia purl". 1n. care 11e ref1cctl „tot misticismul. adbc al 
firii rusetti •. Manat de aceutl convinp!e, dar fi de nostalgia pentru llleCUllOICUta 
RomAnie, tAdrul ~ li treacl Prutal (dupl ~ din Sibcria), animat de ideea 
el „DU mai me multi vmne p4nl la revoluţia scx:iall, dupl profetia lui Bqela .•• ". 

Sub semnul (motoul) lui Bqela, combina1 cu Lautrwnont, ae afli li romanul lui 
Ghemlrim L-w:a (1913-1994), (1937). Lm-un r:cgimu al frondei &Ylllllat
diste fi al am.biguizlrii dume oniric 1i mal, dintre idilic 1i monstruos etc., eate explorat 
parcursul tadrului ~ al Scm:ovei, baauabean li fiu de negustor, cue ar:c „sinea lui 
moluţionarl". Spre deosebite de filantro,Pli de circatDstanll, acesta manifest1 un hlteles 
real pemru obimpi r.ortii, pentru proletari 1i imm. 1n. slujba eliberlril clrora IC pune, 
mpecWld „legile de fier ale 00nspinliei•. dlq,t pmtru care e tadija ti anr.:hetat: .Inima 
lui era largi, tnclpltoare. ÎDtrqu1 proletariat ar fi putat imn 1n. ea, tlrl sl st!njem:ascl 
fi al îqhesuie nici un pam din tcmde de ud ti padml". Dimpmmll cu mum:itorii 
(hdr-un sens larg, ioclUliv muncitorii pilrnAnhihu), F~er luptl fi pentru eliberarea 
lllllUrli, care fi ca „astbi e !Dcuiatl bm-o cad de fier, astbi e schmgillilll ca fraţii uopri 
din tnclmoare", fiind m.ampulall de putemicii li bogaiii lumii. 
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Danton
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Un scriitor devenit canonic (şi foarte influent în istoria literaturii române). preocupat 
constant de imaginarul social şi reprezentarea revoluţiei (cărora le acordl prim-planul 
mai ales în dramaturgia sa interbelici) este Camil Petrescu (1894-1957). Pe lângl!. faptul 
de a fi autorul notoriu al unei piese care îşi propune sll reconstituie biografia excepţionalii 
a revoluţionarului francez (1931), el este creatorul celebru al unui omolog român 

Jocul ielelor (scrisll în 1916, 
dar publicatll în volum în 1946. fiind reprez.entatll scenic doar în 1965). Subiectul e 
plasat în mai 1914 şi începe cu scene din redacţia ziarului Dreptatea social4, unde apare 
un personaj episodic febril care anuntl{, pentru noaptea urmlltoare, declanşarea Revolu
ţiei socialiste mondiale. Daci!. acesta „are o ţicnealll" §i face acelaşi anunţ de ani de zile, 
de cu totul alt calibru este şeful publicaţiei, Gelu Ruscanu, avocat cu profunde convingeri 
socialiste, care pledeazll ,,în procesul ceferi§tilor de la Paşcani", n viziteazl1 pe proletarul 
Petre Boruga în temniţl!. şi înţelege credinţele şi valorile clasei muncitoreşti. În redacţie, 
tovarllşii îi spun Saint-Just, fiind, ca şi acela, .,un revoluţionar teribil", .,tllios ca un 
paloş, pur ca zăpada ... Deoarece vlzuse «Jocul Ielelor. a dirijat teroarea şi a trimes pe 
Danton la ghilotinll ". Schimbând ce e de schimbat, nu într-o revoluţie în desflşurare, 

precum cea francez!, ci în una proiectatll, Ruscanu declanşeazll teroarea într-un mic 
cerc bucure§tean, dorind sl!. publice, în ziarul pe care îl conduce, o scrisoare de amor 
care sll-1 dea în vileag pe ministrul Justiţiei, Şerban Saru-Sineşti, ca fiind un ucigaş. 
Spre deosebire de ceilalţi din jurul sl!.u, care relativizeazll valoarea dreptllţii., Gelu 
Ruscanu este, aidoma lui Saint-Just, inflexibil. El crede că „Dreptatea este deasupra 
noastră şie una pentru toatl!. lumea şi toate timpurile", adică „Dreptatea este inumanr. 
Îngrozit, Ruscanu observă că pânl şi toYarll§ii slli pun „partidul deasupra dreptllţii". înţe
legând că, prin replica devenitl1 între timp celebrll, .,câtll luciditate atâta existenţl!. şi deci 
atâta dnum", el se sustrage de la solupa colectivll pe care i-o propune toYarll§ul Praida 
(,,Nu e scllpare de la gindkea laolaltll ... Te pierzi daci!. te departezi de organizaţie") şi 
se sinucide, trăgându-şi un glont în piept. 
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Statutul Uniunii Scriitorilor din 

Mitrea Cocor (1949), romanul lui Mihail 

Mitrea Cocor

REVOLUŢIE ŞI IMAGINAR SOCIAL 

Revolutia socialistă , 

Odată cu instaurarea comunismului în România, reprezentarea revoluţiei se birocrati
zează, devenind o obligaţie de serviciu a scriitorului, consemnată în mai toate documentele 
oficiale care sunt menite să îi normeze activitatea. În 
Republica Populară Română (singura grupare admisă în mediul literar, înfiinţată după 
model sovietic) din 1949 ( ca şi în zecile de documente care vor urma până la căderea 
regimului, semnate de Gheorghe Gheorghiu-Dej şi de Nicolae Ceauşescu) se prevede, 
încă din primul articol, utilizarea de către scriitori a metodei realismului socialist, "care 
cere zugrăvirea realistă, istoriceşte concretă, a vieţii privită în dezvoltarea ei revoluţio
nară". Mai ales în această primă perioadă a regimului, a realismului socialist (1948-1965), 
imaginea revoluţiei devine un clişeu literar, care opune clasele exploatatoare (ce trebuie 
să dispară în cel mai scurt timp) claselor exploatate, adică muncitorimea şi ţărănimea 
săracă şi progresistă. Potrivit prescripţiilor ideologice, eroii revoluţiei erau învăţaţi în 
URSS despre strategiile şi procedurile revoluţionare, care trebuiau urmate în ţară. 

Dintre cărţile care au alimentat clişeul (devenind, totodată, un model literar şi 

propagandistic, fiind recunoscute şi premiate), mă opresc la câteva. Întâi de toate 
(cronologic, dar şi ca putere a influenţei), este 
Sadoveanu (1880-1961), care, în mare măsură, fixează topoii şi liniile directoare, 
vertebrante, ale reprezentării revoluţiei în timpul realismului socialist. Într-un sat din 
Bărăgan, Malu-Surpat, trăieşte, în expresia proprie, ,,un băiat sărman", urât de mamă 
şi ignorat de tată (care mor, de altfel, prematur, într-un accident, ,,întâmplarea cea 
năprasnică"), năpăstuit de fratele mai mare, morarul Ghiţă şi de nevasta acestuia, Stanca, 
care decid să-l dea argat la conacul boierului Cristea. În scurtă vreme, acelaşi frate 
împreună cu boierul pun la cale o intrigă în urma căreia băiatul e bătut teribil de 
jandarmul satului. Drept care, Mitrea fuge de acasă şi încearcă să-şi găsească un rost 
într-un regiment, unde întâlneşte un fost fierar, devenit caporal, cu care discută despre 
„dreptatea sărmanilor" care "e de mult moartă şi îngropată"; fierarul îi vorbeşte despre 
„oameni care luptă pentru dreptatea sărmanilor şi luminarea celor neştiutori", adică 
despre „revoluţia ruşilor". Ajuns pe front şi devenit prizonier în URSS, Mitrea vede şi 
înţelege nemijlocit revoluţia, pe care, în primăvara lui 1945, vine s-o realizeze şi în satul 
natal, împărţind moşia boierului Cristea şi punând bazele pentru colectivizarea după 
modelul sovietic. Romanul are un final ideologic, vestind revoluţia la sate, în frazeologia 
rudimentară a documentelor oficiale : 

Oamenii de la Malu se ofilesc în umbra trecutului. Asupra acestora trebuie îndeplinită 
revoluţia. Alcătuirea veche să fie în întregime răsturnată. Statul socialist nu va întârzia să 
puie la îndemâna foştilor robi toate puterile ştiinţei, aşa încât, unde au fost cândva noroaie 
şi cocioabe, să apară şosele şi case luminate electric ; unde bântuia seceta, să vie pe canaluri 
bucuria apei ; unde se trudea silnic omul, maşinile să-i uşureze munca. 

Modelul lui este transparent - într-o variantă dilatată - în Pâine albă 
(1952) de Dumitru Mircea (1924-1998), un alt roman considerat canonic pentru perioada 
realismului socialist. Sergentul Toma Găvrilaş, membru de partid, se întoarce ("pe la 
sfârşit de Octombrie"), în satul natal, Plopşor, regiunea Cluj, unde „se petrece acum o 
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Setea

Setea Mitrea Cocor

mare revoluţie". Aici se înfiinţează, contrar multor obstacole puse în cale de duşmani, 
gospodăria agricolă colectivă „Drumul socialismului". Toma are un rol esenţial în această 
izbândă, deşi, pentru început, nu găseşte sprijin la fratele şi cumnata rămaşi în casă (după 
tiparul familial al modelului). Romanul se încheie (din nou, ideologic) cu o scrisoare 
pe care colectiviştii din Plopşor o trimit, fericiţi, Comitetului Central al Partidului 
Muncitoresc Român, felicitându-l pentru 30 de ani de existenţă a partidului şi expri
mându-se triumfalist : ,,În cinstea acestei glorioase aniversări, am terminat însămânţările 
de primăvară la data de 12 Aprilie 1951, cu trei zile înainte de termen, în bune condiţiuni, 
respectând toate regulile agrotehnice". 

Un alt scriitor care întrebuinţează imaginea revoluţiei la sat este Titus Popovici 
(1930-1994), un tânăr autor talentat, care publică în anii 1950 un ciclu epic, format din 
două romane polifonice, cu unele personaje memorabile, precum bătrâna ţărancă Ana 
Mot (Străinul, 1955 şi , 1958), talent, din păcate, pus în slujba ideologiei (prezentă 
explicit în romanele în cauză) şi tocmai de aceea virusat propagandistic. Mai ales în 

e pus la lucru (imagistic şi ideologic) modelul sadovenian din , trans-
mutat în mediul ardelenesc, în satul Lunca, din apropiere de oraşul Arad. Aici se întoarce 
din război, din URSS, cu Divizia "Tudor Vladimirescu", învăţătorul George Teodorescu, 
ginerele pomenitei ţărănci, cu o biografie puternică (şi cu o personalitate pe măsură), 
având convingerea că renaşterea demnităţii umane "depinde de succesul revoluţiei". 
Ajuns în sat, avându-i alături pe ţăranii săraci şi pe un muncitor venit de la oraş, 
învăţătorul începe, nu fără opoziţie (şi peripeţii narative), după model sovietic, acţiunea 
de împărţire a pământurilor boiereşti şi cea de colectivizare. Asistând la înscrierea 
entuziastă şi nerăbdătoare în gospodăria colectivă, muncitorul Ardeleanu înţelege că 
"aici era mediul cel mai revoluţionar, oameni care nu erau legaţi de ţărănişti, de nici 
un fel de naţionalism. Voiau pământ şi aveau curajul să-l vrea". 

Felul în care muncitorii unei vechi uzine siderurgice sunt „angajaţi într-o mişcare 
revoluţionară", avându-i în frunte pe comunişti, iar ca duşmani pe sabotorii politici ai 
producţiei, constituie şi subiectul romanului-cult al anilor 1950, Oţel şi pâine, apărut 
în 1951 (şi trecut prin mai multe ediţii), scris de un vechi scriitor din mediile de stânga, 
Ion Călugăru (1902-1956). 

Interesant este felul în care scriitori din epocă optează să rezolve tema impusă (sau, 
oricum, recomandată de normativele partinice) a revoluţiei recurgând la romanul istoric, 
la revoluţia din alte vremuri, care, într-un fel oblic, o pregăteşte pe cea comunistă. Cazul 
de mare notorietate rămâne cel al lui Camil Petrescu, care, bazându-se pe o documentare 
scrupuloasă, publică romanul de mare amploare (rămas neterminat), Un om între oameni 
(1953-1957), consacrat, prioritar, lui Nicolae Bălcescu. Spun prioritar, deoarece, deşi 
biografia paşoptistului ocupă (din copilărie până la vizita la Kossuth şi la Avram Iancu) 
prim-planul naraţiunii, romanul polifonic are mai multi eroi (inclusiv clăcaşi, acoperind 
o scară socială foarte diversă, de la ţărani la mici şi mari boieri, precum şi la intelectualii 
momentului), iar prima lui carte (circa 150 de pagini) e consacrată Revoluţiei de la 1821. 
Există, de altfel, mai multe personaje care circulă între evenimente (veritabili fermenţi 
naţionali şi sociali, vectori umani ai unei memorii a locului), printre care Magheru, 
Popa Şapcă şi însuşi Nicolae Bălcescu, care din "băieţaşul acela negricios, micuţ şi cu 
ochi gânditori" devine tânărul ardent, care trăieşte intens şi pătimaş, şi care "va slăvi 
şi va duce mai departe, în fruntea poporului, tocmai revoluţia lui Tudor Vladimirescu". 
Mai întâi, tânărul vorbeşte despre posibilitatea şi sensurile revoluţiei în 1840 (în urma 
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acestor discuţii, va fi, de altfel, arestat), alături de câţiva boieri care se gândesc la 
progresul ţării şi, mai ales, în lungi plimbări alături de căminarul Mitică Filipescu. În 
acest context, Bălcescu dezvoltă o altă înţelegere a istoriei : 

Luminată de acest cuvânt - revoluţie - toată istoria poporului român capătă alt tâlc şi 

îndeamnă pe alte drumuri. Trecutul nu mai apare atât de frumos, cât i se părea, de acea 
frumuseţe romantică, aşa cum începuse să se spună cu acest cuvânt la modă. Nu e numai 
vitejie şi sânge, faimă şi înfrângeri... E şi o rădăcină înăbuşită în tulpina ei cea mai 
sănătoasă ... Sunt greşeli şi crime naţionale ... 

Opt ani mai târziu, aflat la Paris, Bălcescu înţelege (dintr-o scrisoare trimisă de un 
prieten din ţară, membru al „Frăţiei") că„ Ţara e coaptă pentru revoluţie", revine acasă 
şi intră în vâltoarea evenimentelor pe care, în mare măsură, le pune la cale, dar care, 
de la un moment dat, îi scapă de sub control, dovedind „neputinţa oamenilor revoluţiei 
de a lua o hotărâre". 

Cel mai probabil urmându-i exemplul, un alt coleg de generaţie, aşadar un alt scriitor 
deja consacrat în interbelic, Cezar Petrescu (1892-1961), publică în 1954 romanul Ajun 
de revoluJie 1848. Lipsit de anvergura şi de miza Unui om între oameni, romanul - de 
mică întindere - îl are în centru pe eroul ficţional Stroe Vardaru, care, student în 1848, 
„în luna lui faur se aflase şi el pe baricadele Parisului", iar la început de iunie se află 
la Bucureşti pentru a pune la cale revoluţia română. Are de partea sa tovarăşi de nădejde 
(printre ei se numără stimulativ Nicolae Bălcescu), dar nu reuşeşte să capete încuviinţarea 
părintelui său, fost pandur al lui Tudor, devenit clucer (mic boier), care însă, în final, 
îşi dă seama că „feciorul avea să-l târâie şi pe dânsul, măcar pentru o bucată de vreme 
în iureşul revoluţiei, unde era adevăratul loc al Vardarilor, de obârşie din satul de pe 
Jii, şters de pe faţa pământului de urgiile stăpânitorilor". 
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la putere.

Galeria cu 

Obsedantul deceniu 

După 1965, odată cu autonomizarea literaturii în raport cu politicul, imaginea revoluţiei 
trece şi ea într-o nouă fază şi se dilematizează. Dintr-un timp accelerat al istoriei, capabil 
de mari înfăptuiri (sau, măcar, de extraordinare promisiuni) în ceea ce priveşte moderni
zarea ţării şi justiţia socială, revoluţia este arătată, în operele literare, ca un timp, de 
fapt, accidentat, care a provocat destule victime. În tot mai multe naraţiuni, figura 
revoluţionarului şi conţinutul revoluţiei sunt, aşadar, puse sub semnul întrebării. Acesta 
e cazul volumului al doilea din Moromeţii (1967), faimosul roman al lui Marin Preda 
(1922-1980), prin care, de altfel, se deschide o clasă narativă amplă şi longevivă în 
România socialistă, cea a prozei obsedantului deceniu. În acest roman, Niculae, fiul cel 
mic al lui Ilie Moromete, este sedus de discursul noului notar, postbelic, al satului, şi 

se înscrie, ca activist, în partidul unic, întorcându-se (îndeplinind o sarcină partinică) 
în satul natal, ca să contribuie la înfiinţarea unei gospodării colective. Notarul comunist 
îi vorbeşte lui Niculae despre "o religie nouă", pentru ca în aceeaşi discuţie să revină 
cu precizarea: ,,Dar de ce să-i spunem religie şi să nu-i spunem revoluţie? Fă-ţi din 
eliberarea omului de sub povara luptei pentru existenţă un crez şi ai să vezi că reali
zându-l, o să ai înaintea ta un om nou". Întreg romanul poate fi citit ca o deconstruire 
a acestor două proiecte (de început) utopice, al revoluţiei şi al omului nou. Deşi Niculae 
îi explică la un moment dat tatălui său că "intriga şi turnătoria n-o să facă niciodată din 
nimeni şi pe nimeni un om nou", ele sunt, de fapt, dominante, inclusiv în partid, reuşind 
să înlocuiască promisa revoluţie. Dacă fiul este animat, în conformitate cu logica 
revoluţionară, de un etos al schimbării lumii, tatăl întrevede speriat o lume răsturnată, 
o lume pe dos, lipsită de repere şi de valori : ,, Când lucrurile pornesc de se dau de-a 
rostogolul la vale, ele nu se liniştesc până nu ajung jos şi n-au unde se mai rostogoli. 
Ce putem noi împiedica? Lumea asta se ţine bine pe picioarele ei, sau primului nebun 
care îi vine în minte s-o dea peste cap o dă? ! Asta e întrebarea". Cu alte cuvinte, tatăl 
se teme de „smintiţii ăştia", lipsiţi de umor, pe care aşa-zisa revoluţie a fiului îi aduce 

O problematică asemănătoare este de găsit şi în Păsările (1970) de Alexandru Ivasiuc 
(1933-1977), roman foarte influent în epocă, prezent multă vreme (până la căderea 
regimului) în manualele de liceu. Aici, foarte tânărul inginer Liviu Dunca (ce va face 
închisoare "pentru omisiune de denunţ") nu crede în sabotajul anchetat pe şantier şi 
pentru care i se cere să depună mărturie (în anii 1950). Fuge la Bucureşti, la un comunist 
onest, în care are deplină încredere, ca să se sfătuiască cu acesta, pentru că, în opinia 
lui Dunca (împărtăşită febril demnitarului) ,,nu trebuie distruşi nişte oameni nevinovaţi, 
nu trebuie să curgă sânge nevinovat". Vechiul tovarăş de idealuri, în schimb, devenit 
colonelul de securitate Cheresteşiu, consideră că nu trebuie judecate, în conformitate 
cu gândirea proprie, cazurile individuale, ci trebuie privit "la scară istorică", întrucât 
"o revoluţie e o treabă complicată, mai complicată chiar decât îţi poţi închipui, decât 
mi-am închipuit eu, când eram tânăr şi am pornit pe acest drum". 

Din aceeaşi clasă tematică ( dar cu o valoare artistică de vârt) face parte 
viţă sălbatică (1976), romanul lui Constantin Ţoiu (1923-2012) în care se prezintă nu 
doar maniera în care „în primii paşi ai revoluţiei" este exclus din partid, într-una dintre 
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celebrele şi teribilele §Cdinţc dcmasc:atoare. tânlrul Chirii Meri§or, redactor de cditurll, 
ci şi faptul el, dupl ce tn 1957 t1i pierde caietul cu lnsemollrl personale într-o banali 
cabilll de probl a unui magazin, acela1i personaj e arestat li condamnat politic un an 
mai drziu (luându-ii viata tn tncbisoar;i:), peD1rll el rem.I sl dezvllluie tn anchetl 
identitima lui A., ,.cel mai sincer comunist pe care-l cunosc". Despre acest fost &tnmgar 
fi fost ilegali&t, ajum la pensie, Chirii scrisese tnjurnal: ,.Ce cere A. la urma w:mei 7 
Cumj, 1implitate, modestie, virtuJ,i tipic nM>luţionan,. Şefii li nu-fi uite originea de 
clallll fi li nu. se aSCUDdll ciupi fraze". 

Tensiunea dinuc individual şi colec;tiv este complet resorbit! în trilogia din anii 1980 
(mult mai hleologizatl) a lui Dinu Sllmu (n. 1932), Dragostea 1i molu/ia (1981-1989). 
Potrivit acestei stufoase scrieri, Aleuru:ha Terenţia Rudeanu. descendenta unei familii 
moperefti, este iubita Wllli. demomr coDWDilt, Anghel Tocsobie, fi arhitecta care, în 
subordinea prlm-teeretarului de judeţ Dumitru Dumitru, în octombrie 197S, proiecteazll 
fi>atul conac al f.amilici. De altfel, Dumitru exprimi, la. fata fustei fetiţe caie, tn urmi 
cu treizeci de ani, ti-a pkbit, allturi de bunici, cua în fllclri, o conc:epţie concilianti 
asupra rew,luţiei: .. Vedeţi d~ cum e rewluiia, noastrl 7 Bu i-am dat fi>c 

1i 1Dt eu n ridic cum a fi>st. în aceeqi epoci şi sub acelea1i idealuri". 
O consistentl reprezentare a molupei (dar şi o puternici, lueidl reflccpe asupm 

resorturilor 1i eYOlupei sale) se glse1te în romanul Prin/ul Ghica (trilogia istorici aplrutl 
în perioada 1982--1986) al Dm. Dumitriu (1943-1987). Defi în prim-plamll oaraJ,iUDil 
este Ion Ghica, menit tn tari peD1ru Unirea Principatelor, wzut, apdar, în UJtetvalul 
1858-1866, adesea eate evocatl tlnereţea acestuia (li a genempel sale) de la 1841. El 
se slmle tn continuare fratele lui Nicolae B!lcescu (mai mult declt al fralelui lui de 
IIIDF, Panbizi), ,.Sflntul nMJluJ,iei lor", fatl de cm, se simte vin<JYBt 11i dsmr. în numele 
acestei datorii (fatl de Bllc:esc:u, dar şi fatl de propria tinerele), consideri evenimentele 
actuale lui, pe cuc tn mare mlsurl le erccazl, drept urmarea progresist! a c.elor de la 
1848, dat fiind el „tinerii de la '48 SUDt blrbap copţi la 1858". Pe de altl parte (li de 
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aici vinovăţia), nu poate să nu se gândească (şi nu e singurul) la degradarea imaginii şi 
a idealurilor din tinereţe : ,,În tinereţe, voiau să răstoarne lumea veche, să aducă lumea 
nouă, iar cea nouă se dovedeşte bolnavă de morbul politicului". Aceasta, desigur, pentru 
că „problema românească e mai importantă decât revoluţia, guvernul provizoriu, demo
craţia, constituţia şi mantia lui Eliade şi că ea stă în mâna unor politicieni şi nu a unor 
suflete răzvrătite". Dar şi pentru că intră în destinul tuturor marilor evenimente să se 
degradeze: ,,Revoluţia va fi batjocorită prin exces de evlavie! Şi chiar de către noi, cei 
de la '48 ! Asta este soarta tuturor marilor evenimente solemne". Într-o plimbare noc
turnă, poetul Grigore Alexandrescu îi explică prinţului diversele confuzii din spaţiul 
public, printre care faptul că liberalii „Fac atâta gălăgie pentru ideile lor revoluţionare 
că au sfârşit prin a convinge pe mulţi că sunt într-adevăr revoluţionari, ceea ce nu e nici 
real şi nici nu le foloseşte. La noi toate zaverile s-au terminat cu o ocupaţie şi poporul 
se mefiază de rebelişti". 

Un caz special îl furnizează Paul Georgescu (1923-1989), comunist din convingere, 
foarte influent în critica dogmatică a anilor 1950, dar şi susţinătorul înnoirilor estetice 
din deceniul ce urmează, care a debutat târziu ca prozator (după 40 de ani), fiind însă 
recunoscut drept creatorul unui univers epic original. Este autorul unui roman retro, 
care, începând cu (1984) coagulează un ciclu epic (ce mai cuprinde 

, 1986 şi , 1987) cu subiectul plasat în primele decenii ale 
secolului XX, într-un orăşel de provincie din Bărăgan, Platoneşti. Este vorba despre un 
roman de idei voit degradat, tratat în registrul comic (tocmai de aceea, mai curând un 
roman de taifas sau de taclale), în transparentă descendenţă caragialescă (şi cu multe 
alte aluzii livreşti), altoind astfel idei de stânga pe un viguros vector de dreapta, 
amestecând revoluţia cu reacţiunea, în care personajele sunt aceleaşi, adică „nişte 

intelectuali mălăieţi care şed şi răsşed şi bârâie din buze" (cu expresia din 
). Pe lângă vârstnicul judecător Miron Piereţeanu, ciclul romanesc îi are ca 

protagonişti pe mai tinerii Matei, Ioan, Marcu şi Luca (evangheliştii laici ai unei lumi 
noi, ai schimbării sociale), dintre care primul este nepotul de sânge, fiul surorii jude
cătorului, alungat de-acasă tocmai din cauza convingerilor sale de stânga. Cei patru 
discută adesea despre societate şi uneori despre revoluţie, înţeleasă, mai ales de primii 
doi, ca singura şansă de schimbare şi de progres. Deşi invocă frecvent dimensiunea 
naţională şi cea socială a revoluţiei (Ioan este originar din Transilvania şi se gândeşte la 
desprinderea acesteia din Imperiu), ei întreţin şi alte dialoguri, alegorice şi aluzive. 
Astfel, Ioan este de părere că „orice revoluţionar" ar trebui să cunoască „strategia surce
lelor", pentru că: ,,Dacă umpli soba de butuci, nu mai faci focul în veci şi te umpli de 
fum. - Dar ele ard repede, prea repede. - Când s-au aprins, pui şi lemne mature" ( 

). Despre vârsta participanţilor la revoluţie discută (într-o manieră mai 
explicită) Luca şi Marcu : 

Luca : - Marcule, cum îţi explici totuşi că atâtia tineri iau parte la Revolutii şi chiar se 
jertfesc pentru revolutie ... Ei au în fata lor viitorul, ceilalti nu mai au aşa de mult de pier
dut. . . Şi totuşi. .. La război, e altceva, toţi bărbaţii în stare să poarte armă sunt mobilizati. 
Scurt ! Dar la Revoluţie ia parte numai cine vrea. Dacă doreşti, stai frumos acasă şi joci 
tabinet. Marcu: - Nu m'am gândit. Poate fiindcă ai viitorul în fată şi vrei să-l schimbi. 
Poate fiindcă nu ai răspunderea unei familii, a copiilor, mai ales. Dar şi inima bate altfel 
pulsează cu fortă ( 
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Revoluţia din decembrie 

Deşi observaţia este valabili pentru orice revoluţie, ea revine cu putere în imaginarul 
literar modelat de revoluţia de la 1989, despre care s-a scris, nu o dată, în memorii, ca 
şi în foarte bogata publicistici (Cordoş, 2003) pe care a generat-o, ca despre o „cruciadl 
a copiilor" sau, oricum, ca despre o mişcare înflptuită de tineri. De aceastl dată, poporul 
(&i, mai ales, piltura tinerilor) se opune unei elite politice osificate, devenită o putere tota
litara, ce dorea sl aibl controlul deplin (economic, social, moral, comporta.mental etc.) 
asupra individului, anihilând drepturile elementare ale omului (de a se exprima, de a 
cm.tori, de a se întruni etc.). Se realizase, astfel, o societate a minciunii, susţinut! prin 
frică şi teroare. Este valabilă observaţia făcută şi în cazul epocilor anterioare : imaginea 
revoluţiei are nevoie de timp pentru a se ficţionaliza. în schimb, în acest nou imaginar 
literar prilejuit de Revoluţia de la 1989 (Ghitl, 2013; Goldiş, 2015; Cltălui, 2016) se 
produce o modificare semnificativii (pentru dinamica iroaginarolui artistic, dar şi pentru 
dinamica social-politicl) : daci prin tradiţie imaginea revoluponarului era aceea a unui 
personaj subversiv şi conspirator, de această dată revoluţionarul de rând este văzut ca 
parte a unei conspiraţii nevlzute şi neştiute (o marionetl în mAna unui plpuşar invizibil), 
fiind adesea prezentat ca victimă a manipulării, a unor strategii viclene, care au şi canale 
noi, inexistente în trecut (telev:i2iunea şi radioul). Indiferent de scriitor şi de gruparea 
ori generaţia cilreia îi aparţine, literatura avanseazll o viziune care denunţl cinismul 
schimbmi ce îi sacrificll pe inocenţi, ucigaşii :rllrobil:od fantasme colective fi1rl{ chip. 
ln plus, romanele care dezvolt! reprezentlri ale revoluţiei din decembrie 1989 prezintl 
(foarte adesea) complementar o imagine a ţlrii bolnave ori blestemate. 

„Balamucul de Revoluţie" (cu o expresie repetatl şi care are varianta „zlplceala asta 
de Revoluţie") alimenteazl imaginarul romanului Istoria eroilor unui /illUt de verdeaţd 



168 IMAGINAR LITERAR

cineva a murit pentru tine 

sine die

şi răcoare (1998), scris de Radu Aldulescu (n. 1954). Perspectiva (într-o naraţiune la 
persoana întâi) aparţine lui Aurel (zis Relu) Golea, un interlop bucureştean, care trăieşte 
şi înregistrează evenimentele din decembrie 1989 atât la Timişoara (unde se află cu 
câţiva tovarăşi ai săi cu scopul de a trece clandestin graniţa), cât şi în capitală. Cu 
instinctul bine dezvoltat al unei fiinţe de subterană (,,o lighioană iubitoare de întuneric"), 
acesta înţelege repede că „ tuturor le era frică, în afara unora ca noi ăştia de la masa 
asta, cu sânge-n pulă şi puşi pe nebunii, pe zbierat ce nu e voie şi pe spart vitrine, aşa 
că nouă şi altora asemenea nouă ne revenea misiunea să-i salvăm pe români şi să-i 

spălăm de ruşine în faţa lumii întregi". După ce o parte din grupul său moare, Relu îşi 
dă seama că, pentru cei care i-au împuşcat, aceşti „eroi ai neamului" pot deveni oricând 
„nişte reziduuri şi nişte scursuri toxice, întruchipând tot ce-i mai rău din popor, restul 
de stricăciune ce se cere îndepărtat şi aruncat la gunoi". 

Tot un marginal (,,terchea-berchea" în viziunea prim-secretarului care primeşte dele
gaţia comitetului revoluţionar) trăieşte revoluţia şi raportează despre ea (într-o naraţiune 
autobiografică, prin urmare la persoana întâi) şi în romanul lui Augustin Buzura (1938-2017), 
Recviem pentru nebuni şi bestii (1999). E vorba, însă, la fel ca în opera anterioară a 
scriitorului, de un intelectual dezadaptat, ziaristul Matei Popa, care mai întâi consideră 
că e participant la „această uriaşă răsturnare", pentru ca mai apoi să aibă sentimentul 
că „persista starea de derută, nedumerirea". Cu toate minusurile pe care le înregistrează 
(cu o luciditate febrilă ce vine în linia personajelor camilpetresciene), totuşi, acesta păs
trează gândul că revoluţia este „o bucurie mare". 

O realizare aparte (fiind dedicat în întregime, prin palierul narativ de prim-plan, 
momentului decembrie 1989) este romanul lui Bogdan Suceavă (n. 1969), Noaptea când 

(2010). Într-o naraţiune la persoana întâi, un student la Mate
matică din primul an de la Universitatea din Bucureşti povesteşte evenimentele uluitoare 
la care a participat în 25 şi 26 decembrie 1989, sub imperativul că „Bucureştii trebuie 
povestiţi aşa cum au fost, cu viscerele afară". Dacă tânărul începe prin a crede că 
,,puternic ardea soarele revoluţiei, în mintea mea răsărit, în venele mele răsărit", el -
care cunoaşte experienţe extreme în calitate de revoluţionar: face parte dintr-un filtru 
stradal care controlează maşinile, pentru a-i demasca pe duşmani, iar mai apoi e o ţintă 
în care se trage - ajunge să fie avertizat de un bătrân nebun: ,,Crezi că faci tu revoluţia? 
Căcat şi-un bici, revoluţia e făcută deja, de mult". Aşa încât unul dintre refrenele cărţii, 
„eu sunt revoluţia", ajunge să fie tot mai mult dublat de gândul „fac ceva inutil", adică 
„în piesa aceea cel mai insignifiant rol îmi este atribuit mie". Tot mai mult, revoluţia se 
identifică cu „haosul" sau cu „apocalipsa căzută peste sărăcie". Interesant este faptul 
că tânărul participant la revoluţie are doi însoţitori fantasmali. Unul e matematicianul 
Bernhard Riemann, care a participat la Revoluţia de la 1848, tăcând de gardă la palatul 
regal din Berlin; al doilea e soldatul Cristi, ,,fratele" din armată, pe care studentul la 
Matematică îl pregăteşte pentru o viitoare admitere la ASE. Acesta e împuşcat mortal 
pe stradă, ceea ce îl face pe narator să se umple de groaza nefiinţei : ,,Îmi imaginez 
moartea muşcând din lumea mea în fiecare zi câte puţin" şi să îşi dea seama de „mişcarea 
browniană" care s-a instalat, , în oraşul natal. În ultimul capitol al cărţii (înainte 
de „Epilog") e construită imaginea unui „peisaj apocaliptic", care este cel al oraşului 
însuşi, al capitalei, ,,în care cărţile pot să ardă din întâmplare, oamenii pot fi ucişi din 
întâmplare, fără ca nimeni să aibă vreo responsabilitate pentru asta". Şi atunci tânărul 
narator se întreabă dureros: ,,Ce s-a rupt în noi? S-a rupt cumva în noaptea asta? Ce 
s-a frânt înlăuntrul ideii de patrie? Ce a luat Ceauşescu în mormânt cu el?". 
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REVOLUŢIE ŞI IMAGINAR SOCIAL 

Revoluţia (,,blestemată revoluţie") este deconstruită şi denunţată ca „farsă prost 
interpretată de nişte actori de mâna a şaptea" şi în romanul lui Adrian Petrescu (n. 

Dansul focului sau 21. Roman despre o revoluJie care n-a avut loc 
într-o construcţie complexă (care presupune, printre altele, o structurare simbolică în 
21 de capitole şi o temporalitate arborescentă, pe mai multe planuri, care se succed 
cumva poliedric), sunt urmărite narativ două grupuri de conspiratori şi ulterior de 
combatanţi în ale revoluţiei : unul constituit din oameni simpli, ba chiar din marginali, 
altul ce îi cuprinde pe viitorii conducători ai ţării, inclusiv Preşedintele. Indiferent de 
acţiunea în care se implică şi de rolul politic ce li se rezervă, toţi sunt deconspiraţi drept 
„nişte marionete pe care le manevrează alţii", revoluţia fiind lipsită tocmai de eroi 
autentici şi de revoluţionari. 

Revoluţia ca „harababură" este reprezentată şi de Ruxandra Cesereanu (n. 1963) în 
(2013). Într-unul dintre capitolele cărţii apare generalul 

Iunian, care, exasperat de această mişcare confuză şi convins că „în orice revoluţie se 
trage şi aiurea", dă două telefoane menite să sporească dezordinea, în urma cărora 
oamenii trag unii în alţii. La antipod, tânărul revoluţionar Iasmin este rănit la Televiziune, 
moare în spital, unde este considerat (şi scrijelit ca atare pe piept) drept terorist. Când 
rămân, şi după moarte, revoluţionari, imaginea tinerilor morţi tulbură: ,,Nu te puteai 
despărţi de ei decât închegând, printre franjuri, zorzoane şi alte substanţe volatile, 
imaginea triumfală, confecţionat regală, a unei ţări pe cale de a se naşte din nou". 

Ruxandra Cesereanu (n. 1963) 
Mircea Struţeanu 

Adrian Buz (n. 1971) consacră din romanul său 1989 (2014), ,,acel an ciudat", câteva 
capitole (adică, câteva zeci de pagini) evenimentelor din decembrie. Problema este că, 
în ele, perspectiva narativă la persoana întâi, încredinţată unui tânăr soldat (,,soldat 
anonim"), care suferă un accident de maşină şi este astfel spitalizat, jucând un rol de 
martor îndepărtat, este îmbinată cu una impersonală (jurnalistică ? ) ce dă informaţii în 
plus şi completează tabloul, însă într-o manieră neverosimilă şi inabilă artistic. 
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Uricaru (n. 1946), care recurge în Permafrost

Fontana di Trevi

Alexandru Vlad (1950-2015) surprinde în ultimul său roman, Omul de la fereastră 
(2015), momentul în care "comunismul a tăcut infarct şi s-a prăpădit în câteva zile". 
Apoi, în ţară se instalează „anomia" ori "o debandadă îngrozitoare căreia, pentru că 
existaseră victime, i se spunea încă Revoluţie şi toată lumea venea aici ca să vadă cum 
se năştea mult aşteptata lume nouă". Doar că ceea ce descoperă în scurt timp naratorul, 
încă tânărul Adam, este că schimbarea nu se produce şi "după comunism viitorul n-a 
mai venit, a fost cel mult un prezent, alt provizorat. Eroismul nostru fusese lupta împo
triva propriului viitor, aşa cum ni-l pregătise societatea". În plus, asemenea lui Marin 
Preda în urmă cu decenii, observă „c-au ieşit la suprafaţă oameni de proastă calitate". 

În 2018, apar două romane care cartografiază cu mijloacele artistice specifice toposul 
revoluţiei din 1989. Primul (în ordinea cronologică a apariţiei) este scris de Eugen 

la mijloacele parabolicului, pentru a 
denunţa eşecul revoluţiei ( o temă care nu e nouă în universul acestui scriitor, preocupat 
constant de putere - ce poate trece ca o supratemă a universului său narativ - şi de rela
ţiile şi strategiile pe care aceasta le generează). Aşa le apare revoluţia inclusiv arhitecţilor 
ei, precum e cazul lui Neculai Crăciun, o eminentă cenuşie a schimbării (complotist 
vechi, încă din anii 1950, sau, în dimensiunea parabolică a romanului, însuşi diavolul, 
adică complotistul arhetipal), care constată cu oarecare amărăciune şi furie că: ,,Regimul 
comunist nu tăcuse explozie. O explozie ar fi eliberat terenul. Făcuse implozie - aşa 

încât toate dărâmăturile rămăseseră pe loc. Ştia ce urmează, toate ruinele se vor strădui 
să-şi păstreze poziţia, statutul, importanţa. Ceea ce se va construi se va ridica peste ele, 
continuându-le". În prim-planul naraţiunii se află revoluţia pusă la cale în fosta localitate 
minieră Suruleşti, avându-l ca protagonist pe inginerul Valer Negrea-Negrescu, ajuns 
aici în urmă cu şapte luni, trimis într-o misiune imposibilă şi inutilă de superiorii săi 
( aşadar, ca pedeapsă). Pe lângă numele simbolice, alegoria este construită şi prin situarea 
aşezării : pe un pământ îngheţat care, când se încălzeşte, devine mlăştinos (pe care, 
aşadar, nu se poate construi nimic), dincolo de râul Letea, pe care îl traversează doar 
şoferul Haron Luntraşu. Dar dacă „revoluţiile nu sunt niciodată judecate. Ele sunt cele 
care judecă şi care pedepsesc", sau, în termenii unui locuitor din Suruleşti, "niciodată 
nu ştii când se întorc lucrurile, acum avem Revoluţia, dar nicio Revoluţie nu ţine mult", 
Valer şi iubita sa, Nora, o vreme fruntaşii mişcării emancipatoare, sunt ucişi cu atrocitate. 

Despre „aşa-zisa revoluţie" (cu varianta "zăpăceala politică din anii '90") se vorbeşte 
adesea în , romanul Gabrielei Adameşteanu (n. 1942). Discută ani multi 
(decenii, chiar, dacă socotim că reperul naraţiunii este o zi din 2017) personajele de 
prim-plan ale romanului, care au vârsta a doua sau a treia. În schimb, revoluţia au 
înfăptuit-o tinerii, precum Claudia, ieşită din întâmplare din casă în 21 decembrie şi 

căreia, văzând oamenii cerând schimbarea, ,,i s-a părut că plutea ceva sărbătoresc în 
aer. Deci lucrul ăsta incredibil se petrecea cu voia puternicilor lumii, americani, francezi, 
dar şi a lui Dumnezeu, altminteri la vremea asta ar fi fost troiene de zăpadă şi cine ar 
mai fi stat, în ger de minus 10 grade, în stradă, să strige Nu vă fie frică/ Ceauşescu 
pică ? ! ". Treptat, tinereii se face frică şi îşi dă seama că "nu, nu era o sărbătoare, era 
numai un vis îngrozitor din care ea trebuia să iasă, dar cum?". Ea reuşeşte să iasă, dar 
prietenul ei, Şerban Dumitriu, este împuşcat mortal în aceeaşi zi, după ce fusese călcat 
de un tanc. Fata pleacă din ţară, studiază peste tot în lume, adică îşi poartă peste tot 
trauma, astfel încât, aflată la New York în 11 septembrie 2001, "Claudiei i s-a părut că 
retrăieşte 21 decembrie 1989, la Bucureşti". 
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Romanul ce realizeaz

arhetipale (a Istoriei) este (2007), al treilea volum al trilogiei lui Mircea 

[...]

i care iz

Liviu Mocanu, 

REVOLUŢIE ŞI [MAG[NAR SOC[AL 

ă o sinteză imagistică a revoluţiei române, demonstrând, astfel, 
narativ, c!1 evenimentele din decembrie 1989 sunt doar o simplă ipostază a Revolutiei 

Aripa dreaptă 
Cărtărescu (n. 1956), Orbitor. Plasând subiectul „la sfârşitul fatidicului an 1989", 
resimţit, în mai multe rânduri, ca un an apocaliptic, aşadar în chiar zilele mişcării eli
beratoare, romanul prezint!, pe unul dintre planurile sale narative, ,.dezolarea marelui 
canion al Căii Victoriei", adică, la firul ierbii şi în cod realist, ,.haosul tlră margini" 
al strazii, violenţele şi sângele dictate de istorie : ,,cineva lângă el avea trupul zdrobit de 
şenile şi altcineva avea tibia ţăndări, genunchiul sfărâmat, şi urla până la leşin". Alături 
de acest plan, care îl are ca protagonist pe tânărul Mircea (prelungit de toposul aparta
mentului bucureştean, în care, potrivit mamei, ,,e revoluţie la televizor!"), este cel 
alegoric, în care evoluează, generic, venind „maiestuos" pe Bulevardul 1848, Revoluţia 
Română, imaginată la intersecţia dintre celebrul tablou al paşoptistului Daniel Rosenthal, 
Ronu2nia revoluţionară, şi imaginaţia monstruos deformantă (dar iconică) a lui Federico 
Fellini, ca fiind „o fată de zece metri înălţime, cu sânii goi vădindu-se prin ia cusut! 
cu arnici peste care atârni o salbă de ducaţi austrieci şi cu şoldurile cuprinse într-o 
catrinţl de borangic cu fota în faţl şi în spate". ,,Înalt! până la etajul trei al clădirilor", 
aceasta are rolul de a îmbărbllta „cetlţenii pe calea istoriei glorioase a neamului". Un 
capitol din carte este consacrat scenariului degradat (în evident registru grotesc) al acestei 
istorii : aici, atât capii revoluţiei (,.nucleu de disidenţi şi opozanţi ai regimului, margi
nalizaţi de tiran sub ciuperca albastrll a Circului") şi noii conducători (salvatori) ai 
patriei, cât şi Revoluţia (,,Fata-cu-pic~lungi") sunt arlltaţi ca lucrlltori ai Circului. 
Dupll un chiolhan triumflltor închinat uciderii lui Ceau5escu 5i a sopei sale, cei dintâi 
(care se deconspirll astfel ca „pigmei" şi ca „masculi pitici", dându-şi jos masca de 
„ bărbaţi providentiali ") o violează pe cea din urmll, înzestrat! cu „cea mai frumoasll 
vulvll ce se arlltase vreodatll ochilor bărbllteşti ". Adormitll, fata alegorie! nu simte asaltul 
lubric al bllrbaţilor, astfel încât violul se transformll într-o profanare ; imaginea pllstrează, 
însă, sensul degradat, incomplet şi imposibil al Revolupei (schimbării) din 1989. 

Prin longevitatea sa (de la 1848 pânll azi), imaginea revolupei cumulează unul dintre 
cele mai puternice bazine semantice din literatura noastră, ea irigând multe opere literare, 
precum şi alte imagin vorllsc din puterea ei. 

Pentrn vizualizarea imaginii, vă rngăm să consultaţi 

volumul nr. 1 al Enciclopediei imaginarii/or din România. 

Volumul a fost publicat la Editura Polirom în anul 2020 şi 

poate fi achiziţionat de a1c1: 

https://www.polirom.ro/web/polirom/carti/-/carte/73 l 4 


