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Revolutia
, si
, revolutionarii
,
Mihai Chiper

Între 1789 şi 1917, categoria revoluţionarului colonizează imaginarul politic occidental, iar forţa de seducţie a revoluţiei este întâlnită în toate ţările care experimentează
modernizarea. "Umbra lui 1789" se întinde antrenând cu ea mirajul unei ridicări generale în numele progresului şi naţiunilor.
O literatură istorică masivă urmăreşte să explice cum, de ce şi când se declanşează
revoluţiile. Teoriile structuraliste - sintetizate prin celebra formulă "revoluţiile nu se
fac, ele izbucnesc" (Theda Skocpol) - favorizează economia politică, statul, socialul şi
ignoră rolul esenţial al revoluţionarilor. Oamenii sunt simpli "purtători ai structurilor",
iar ideile, ideologiile sau reprezentările trecutului sunt epifenomene (Foran, 2004,
p. 208). ,,Partidei" structuraliste îi scapă printre degete voluntarismul, pe care reuşesc
să-l pună în valoare sociologia culturii în Statele Unite, studiile culturale în Marea
Britanie sau poststructuralismul francez. Teoriile culturale resping ideea că revoluţiile
ar putea avea loc în absenţa voinţei oamenilor. Doar ei spun poveştile convingătoare,
descoperă subiectele angajante cu care se pot vrăji mulţimile (Foran, 2004, p. 15). Prin
urmare, obiectele predilecte de analiză ajung să fie curentele de idei, memoriile colective, politica simbolică, imaginarul social şi cultura populară.
În perspectiva culturală, revoluţiile sunt creaţii umane, construcţii voluntariste şi mai
puţin procese naturale inevitabile. Ele devin o problemă de opţiuni, şi nu de determinism,
de transformare a societăţii, şi nu de tranziţie (Selbin, 2004, p. 131). Prin urmare, sub
lupa istoricului intră acţiunile intenţionate ale indivizilor, viziunea liderilor despre organizarea populaţiei, creativitatea discursurilor şi acţiunile utilizate în luptele pentru
instaurarea unor societăţi noi. Dobândesc prioritate analizarea elementelor în funcţie de
care oamenii răspund la apelurile de schimbare a puterii, conţinutul "trusei cu instrumente" miraculoase cu care se câştigă „inimile şi minţile", precum şi procedeele de
mobilizare a indivizilor şi de transformare a acestora în protagonişti înfocaţi, pregătiţi
de sacrificiu. Cultura, credinţele, imaginile şi reprezentările realităţii devin un câmp de
bătălie pentru cei care deţin puterea şi cei care vor să o cucerească (Selbin, 2004, p. 134).
Practicile culturale joacă un rol major în declanşarea revoluţiilor. Dar cum definim
cultura? Optăm în cazul de faţă pentru perspectiva propusă de Peter Burke : "Un sistem
de sensuri, atitudini şi valori împărtăşite şi de forme simbolice (manifestări culturale,
artefacte) prin care acestea sunt exprimate sau întruchipate". Cultura presupune capacitatea oamenilor de a crea, a venera, a manipula şi a respinge simboluri. Politica simbolică se referă la simbolurile create în decursul istoriei care modelează capacitatea
actorilor de a structura ideologiile şi de a organiza mişcări revoluţionare. Prin urmare,
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sunt esenţiale interpretările indivizilor asupra propriei istorii şi a poveştilor pe care şi
le spun unii altora despre istoria respectivă (Selbin, 2004, p. 137).
Revoluţiile sunt puternic influenţate de imaginar. Abordarea noastră se plasează la
intersecţia dintre imaginarul istoric şi imaginarul istoriografic. Primul se referă la
menirea pe care au avut-o structurile imaginare - proiecţii, simboluri, mituri politice,
utopii, viziuni, escatologii - în revoluţiile din istoria reală. Participanţii la revoluţii au
în minte idei, reprezentări, imagini despre semnificaţiile evenimentelor la care contribuie.
Istoricul le poate constata sau ignora, dar ele îşi fac simţită prezenta indiferent de voinţa
acestuia. Contrar intuiţiei, miturile şi mitologiile politice ocupă un rol central şi în cele
mai „raţionale" societăţi şi nu intră în conflict cu realul definit prin regulile raţiunii
logice. Ele au o funcţie de explicare, fumizează chei pentru înţelegerea prezentului,
ordonează haosul evenimentelor şi au capacitatea de mobilizare (Nicoară, T., 2002,
pp. 241-242).
Al doilea nivel al analizei, nu neapărat autonom în raport cu primul, deşi poate avea
această pretenţie, este imaginarul istoriografic - istoria restituită şi reconstituită de
istorici cu ajutorul unui instrumentar teoretic specializat. Istoricii înşişi nu se pot sustrage
istoriei. Ei sunt prizonierii epocilor în care trăiesc şi nu se află deasupra „păcatului",
oricâte prezumţii de imparţialitate şi-ar asuma. În imaginarul istoriografic sunt importante viziunile agregate de un istoric în scenariul narativ pe care îl propune (Boia, 2000,
p. 53). Prin urmare, este intim conectat la dezbaterea despre natura şi posibilitatea
cunoaşterii istorice. Iar în centrul atenţiei se regăseşte explica/ia istorică ce se foloseşte
de imagini şi imaginaţie pentru a susţine teoriile pe care le îmbrăţişează în reconstituirea trecutului (Boia, 2000, pp. 162-168). Schemele interpretative menite să susţină sau
să combată teoriile istorice se fundamentează pe anumite imagini/reprezentări ale trecutului şi ale viitorului. Istoriografia fixează tendinţele, intersecţiile interpretative,
modelând percepţiile, simbolurile, semnificaţiile, valoarea moştenirii istorice şi relevanţa
tradiţiilor. Şi, deseori, istoriografia este parte dintr-o luptă ideologică, una soft, culturală,
sau una agresivă politic, propagandistică, care umăreşte mistificarea şi dispreţuieşte
ideea de onestitate intelectuală şi adevăr (Nicoară, T., 2002, pp. 247-251).
Capitolul de faţă urmăreşte cum a fost imaginată, construită şi percepută revoluţia
în imaginarul istoric şi istoriografic românesc. Ne propunem să prezentăm noţiunile de
„revoluţie" şi „revoluţionari" în principalele momente ale modernităţii, conotaţiile
pozitive/negative atribuite, faliile culturale circumscrise clivajului tradiţional-modern şi
relaţia lor cu proiectele modernizării. În expunerea noastră urmărim mecanismele de
construire culturală a revoluţiei în perioada modernă (secolele XIX-XX) prin intermediul
literaturii istorice, al sărbătorilor politice şi al panteonului, exemplificând cu evoluţia
lor în timp. Nu în ultimul rând, vom acorda atenţie criticii/valorizării paşoptismului,
lecturii pe care ideologiile o întreprind în perioadele regimurilor democratice şi totalitare.

,,Duhul nesupunerii

franţuzeşti"

În căutarea primilor revoluţionari din Principate, influenţaţi de impactul anului 1789,
istoricii s-au oprit la Moldova anului 1804. Răzvrătitorii, un grup conspirativ de boieri
mijlocii şi mici, erau învinuiţi de marea boierime - în anaforaua adresată lui Alexandru
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Moruzi Vodă - că se lăsau cuprinşi „de duhul nesupunerii franţuzeşti". Conspiratorii
anonimi acuzau în memorii că marii boierii divăniţi se comportau ca tiranii dinăuntru,
imorali, ruinând şi asuprind compatrioţi. Ameninţarea concretă a „rllzvrătitorilor" consta în aplicarea metodelor folosite de popor împotriva marii nobilimi franceze, ceea ce
le-a furnizat aureola de revoluţionari animaţi de ideile Revoluţiei Franceze, imagine
construită ulterior de A.O. Xenopol, Pompiliu Eliade ori Eugen Lovinescu. Situaţia
politică incendiară - tranşată prin întruniri de Divan şi hatişeriful sultanului - pare însă
impropriu evaluată ca revoluţionară. Deşi micii boieri căutau mijloace să lovească în
oligarhie, acţiunea trebuie încadrată în seria unor conflicte pentru influenţă şi autoritate,
departe de a exprima o luptă de idei şi principii. Numai dorinţa de a construi ancore
ale teoriilor privitoare la răspândirea ideilor politice liberale sau influenţa spiritului
francez a proiectat explicaţiile dincolo de un orizont real (Ploscaru, 2013, pp. 531-540).
Abia prin mişcarea de la 1821 ideea de revoluţie intră propriu-zis în atenţie. Anul
1821 a fost imaginat în istoriografie ca un „prag de epocă", confruntări pasionale încercând să răspundă la o întrebare comună - revoluţie sau răscoală? -, fără ca răspunsurile
să fie lămuritoare. În epocă, acţiunea organizaţiei greceşti Eteria împotriva stăpânirii
otomane, la care se ralia Tudor Vladimirescu, a fost numită „zaveră", răscoală, şi nu
revoluţie, ceea ce indică preferinţa pentru o terminologie populară, străină de conotaţia
ideologică franceză. Sugestiv, într-o lectură ulterioară, paşoptiştii au fost primii interesaţi să semantizeze 1821 ca „revoluţie", în căutarea unor antemergători de la care să se
revendice. Dacă în 1843 Mihail Kogălniceanu se referea încă la „întâmplările de la
1821 ", Nicolae Bălcescu fixa ulterior o conexiune strânsă între 1821 şi 1848, considerând
că misiunea paşoptiştilor fusese aceea de a împlini programul mişcării lui Tudor. Mai
concis, programul de la 1848 era la fel cu cel din 1821, minus fanarioţii, plus chestiunea socială, instituind cadrele revoluţionare : înlăturarea stăpânirii străine, abuzurile
interne, guvernul naţional şi pactul liberal (Iseru, 1996, pp. 202-205).

Pentm vizualizarea imaginii,

vă rugăm să consultaţi

volumul ru.
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publicat la Edihua Polirom în anul 2020 şi poate fi achiziţionat de
aici: https://www.polirom.ro/web/polirom/carti/-/carte/7315.

Paşoptistul

C.D. Aricescu îi consacra statutul istoriografic prin Istoria revoluJiunii de
„revoluţia" îl va păstra neştirbit până în 1945, la apariţia

la 1821 (1874), statut pe care
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cărţii lui Andrei Oţetea Tudor Vladimirescu şi mişcarea eteristă din Ţările Româneşti.
De ce a fost declasată la o simplă răscoală, subordonată Eteriei? Influentul academician
subscria ideologiei internaţionalismului sovietic, cu o imagine diferită despre revoluţie :
jurământul lui Tudor faţă de eterişti instituise în Valahia un adevărat condominium. La
rândul ei, argumentaţia lui Oţetea - centrată pe legământul lui Tudor încheiat cu liderii
eterişti Iordache Olimpiotul şi Ion Farmache - avea să fie pusă sub semnul întrebării
odată cu manifestarea naţional-comunismului în istoriografie. Schimbarea reflecta noua
orientare ideologică a regimului comunist, interesat să se autonomizeze în raport cu
Moscova, şi s-a tradus printr-o operă istoriografică ce milita în favoarea autohtonismului revoluţionar. Revoluţia nu mai putea fi subsumată unor forţe externe, pe filieră
masonică, secretă. Raportul dintre revoluţionarii români şi cei greci devenea unul de
alianţă. Revoluţionarismul, în imaginarul naţional-comunist, trebuia să fie o trăsătură
politică naţională, să se înscrie în seria năzuinţelor de veacuri împotriva dominaţiei
străine. Astfel, Tudor era reevaluat. Alura pandurului, declasată de Oţetea la cea a unui
executant, agent al unor forţe externe (Eteria, Ipsilanti), căpăta autonomie de acţiune şi
revenea în arena istoriei ca un creator de program naţional emancipativ (Iseru, 1996,
pp. 252-288).
În tandem cu revoluţia/răscoala de la 1821, imaginea liderului traversează epoci de
mitizare şi demitizare. Primul pas a fost combaterea portretului odios configurat de
istoriografia grecească. În contrapartidă, istoriografia romantică îi creiona un portret
eroic. Tudor era primul idol-martir modern al naţionaliştilor români. După o eră neagră
de domnii fanariote şi jug al dominaţiei străine, mişcarea sa provoca o revenire la "vârsta de aur" a domniilor pământene. Patriotismul autentic era contrapus lipsei de loialitate a fanarioţilor infiltraţi în compartimentele societăţii româneşti. Cel mai cunoscut
portret al său - plăsmuire artistică realizată în 1874 de pictorul Theodor Aman după
descrieri ale apropiaţilor - înfăţişează într-o cheie romantică un prototip al patriotului
filtrat de experienţa revoluţionară paşoptistă.
Plecând de la analiza lexicului social-politic din perioada 1821-1848, în imaginarul
social nu se observă conturarea unei teorii a revoluţiei, chiar dacă mici grupuri de
complotişti plănuiau revolte. Funcţionarii care îi anchetau pe conjuraţii lui Dimitrie
Filipescu din 1840 foloseau termenul "răsturnare". Lipseau şi luările de poziţie cu privire la mişcările revoluţionare din Europa. În presa oficială se vorbea de "revuluţie",
„turburări", ,,mişcări revoluţionare de conjuraţi" şi „uneltitorii complotului". Abia anul
1848 aducea schimbarea de paradigmă : revoluţia nu mai era asociată cu răsturnări
violente, iar esenţială devenea dimensiunea transformărilor, în sensul unei cultivări şi
deşteptări treptate a oamenilor. Revoluţia era o verigă a concepţiei despre istorie ca
evoluţie providenţială, ca în viziunea lui Bălcescu, un eveniment legic al dezvoltării
progresive, regulate. Sinonimele revoluţiei erau "mişcare", ,,reformă", ,,regeneraţie",
iar în cazul Valahiei, cel mai frecvent întâlnit era „constituţie", întruchiparea revoluţiei.
Revoluţionarii respingeau termeni precum „răzvrătire", "complot", "revoltă" sau
,,rebelie", iar adversarii politici foloseau „răzvrătire", ,,complotul revoluţiei", "rătăci
rea", ,, tulburarea", ,,neorânduieli" şi nevoia „restatornicirii liniştii" (Bochmann, 2017,
pp. 205-209).
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- calea

regenerării

Odată cu 1848, cadrul general se schimba complet. Generaţiei paşoptiste i se poate
atribui un portret de grup care imaginează, gândeşte şi organizează acţiunea politică în
funcţie de un proiect de revoluţie.
După modelul francez, imaginarul revoluţionar în general este axat pe mitul solar,
întunericul fiind biruit de metaforele luminii, ale regenerării vieţii din stadiul morţii proiecţii mitice ale unor reprezentări colective. Revoluţia din 1848 promovează o esca
tologie luminoasă, împărtăşind şi preluând o serie de teme şi imagini-cheie ale revoluţiei
europene (Nicoară, S., 1999, pp. 130-132). În Valahia şi în Ardeal era percepută ca
"un miracol", o „zi a izbăvirii", legitimată prin voinţa providenţială. Revoluţia apărea
în "tiparul mitic al unei geneze", originea unei înnoiri generale. În acelaşi timp, era o
proiecţie a regenerării, promiţătoare, optimistă, reactualizarea unei "vârste de aur", o
restituire, întoarcere la un model, la pretinse drepturi, la virtuţile morale ale unui trecut
exemplar, în timp ce prezentul era dominat de o voinţă ostilă, de forte din interior şi
din exterior (Nicoară, S., 1999, pp. 284-285).
La 1848, în Moldova a existat la nivelul elitei o imagine a revoluţiei tradusă prin
fascinaţia pentru schimbare (Nicoară, S., 1999, p. 284), însă fără suficient timp şi
context pentru articularea unui etos şi a experienţelor revoluţionare propriu-zise. Legitimismul mişcării paşnice din 27 martie era evident : la adunarea din fata Hotelului
Petersburg - unde a participat, în mod ilustrativ, ministrul „Trebilor din Lăuntru" ! -,
se insista pe un set de măsuri ameliorative, şi nu pe o strategie de răsturnare. Moldovenii
nu intenţionau să creeze un bastion împotriva domnitorului. Dimpotrivă, se declarau
gata să-l protejeze, iar spre deosebire de valahi, cereau „păzirea" Regulamentului
Organic. În ce consta aspectul revoluţionar al adunării? Mai curând reacţia exagerată a
domnitorului autocrat Mihail Sturdza a ridicat miza, asimilând mişcarea unei manevre
revoluţionare destinate să-i uzurpe puterea. Recursul la mijloace brutale pentru a destructura şi a pune sub acuzare "răzvrătitorii" a adus în prim-plan imaginarul complotului
şi al conspiratorilor care trebuiau pedepsiţi. Prin urmare, contribuţia Moldovei la imaginarul revoluţionar paşoptist este ştearsă, iar istoriografia nu a reuşit să pună în circulaţie, spre deosebire de cazul Valahiei şi al Transilvaniei, imagini ale revoluţiei (Nicoară,
s., 1999, pp. 135-141).
În comparaţie, revoluţia românilor din Transilvania s-a manifestat într-o cheie dramatică, asumând viziunea unei rupturi cruciale cu trecutul. Tabloul revoluţionar este
tragic în contextului războiului civil. Blocată în speranţa reformismului austriac, elita
politică ardeleană nu avea la începutul anului 1848 o concepţie revoluţionară de acţiune.
Impulsul de organizare a venit odată cu apariţia celor douăsprezece postulate ale
Revoluţiei Maghiare. Ultimul punct - uniunea Ardealului cu Ungaria - a constituit
catalizatorul mişcării naţionale româneşti. Noua direcţie a însemnat trecerea de la consultări în manieră restrânsă cu autorităţile imperiale la adunări populare ca forme de
consultare politică. Şi a avut succes. Imaginea iconică a revoluţiei a rămas până astăzi
Adunarea de la Blaj, de pe Câmpia Libertăţii, exemplificare a mitului Sfintei Naţiuni.
Prin intermediul ei, liderii revoluţionari români au regizat spectacolul întemeierii naţi
unii şi a unităţii (Nicoară, S., 1999, pp. 156-169).
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Pentru o comunicare politică reuşită, revoluţionarii au recurs la termeni şi concepte
preluate din religie. Metaforele lazariene marcau debutul - ziua învierii, a răsturnării
pietrei de pe mormânt, a ieşirii din groapă şi a unei vieţi veşnice (Nicoară, S., 1999,
pp. 142-144). Noul curs viza „deşteptarea din somnul greu", din „moartea politică",
lăsarea în urmă a trecutului întunecat caracterizat de „injustiţie, umilinţe, legi barbare,
privilegii asupritoare". Noua imagine de sine a românilor era contrapusă unei creionări
negative a alterităţii. Dacă românii erau consideraţi bravi (martiri ai creştinătăţii, zid de
apărare contra turcilor, naţia cea mai veche care susţinea de fapt ţara), ungurii, secuii
şi saşii erau definiţi printr-un set de clişee ale inferiorităţii morale, susţinând de secole
un sistem marcat de intoleranţă, persecuţie şi deznaţionalizare a românilor.
De fapt, resentimentele erau reciproce, de unde şi explozia violentei şi declanşarea
războiului civil (Nicoară, S., 1999, p. 145). Intrăm astfel în partea întunecată a anului
1848 transilvănean. Imaginarul violenţei şi dimensiunea abrutizantă a revoluţiei nu
reuşesc să prindă prim-planul rememorărilor. Războiul civil din toamna anului 1848 şi
represaliile din 1849 au marcat profund comunităţile româneşti, maghiare, săseşti,
secuieşti, instalând o stare de neîncredere istorică între români şi maghiari (Maior, 1998,
p. 20). În logica evitării unui episod blamabil şi difamant pentru etniile implicate, istoriografia pune accentul pe „adevărata" faţă a anului 1848 în primele două adunări de la
Blaj, dar o neglijează pe cea din septembrie, care militarizează revoluţia. De asemenea,
accentul este pus pe acţiunile de până în octombrie 1848, când românii încă nu vărsaseră
sânge. Ce lipseşte din tabloul revoluţiei din Transilvania? O pată albă, dar sugestivă,
este absenta imaginilor şi reprezentărilor (litografii, picturi) circulabile care să transpună
imensa traumă colectivă a războiului civil româno-maghiar, adică Sfânta Naţiune în
acţiune revoluţionară. Explozia furiei populare, violenţele şi masacrele, răzbunările
ţărăneşti, execuţiile şi exterminarea reciprocă a românilor şi maghiarilor, torturile, uciderea copiilor şi femeilor, răzbunările pline de ură nu pot fi justificate şi onorante.
Această decădere completă, abrutizată a umanităţii, degradantă pentru principiile luminoase de la care plecase revoluţia, nu a putut fi recuperată şi omologată ca formă de
eroism în procesul revoluţionar de afirmare a naţiunii române. Dat fiind caracterul
deranjant al memoriei războiului civil, reprezentarea violentei colective a fost marginalizată şi degrevată de încărcătura emoţională, fiind plasată într-o neutralitate axiologică.
O supapă prin care era recuperată o parte a etosului războinic naţional avea să fie mitul
salvatorului, organizat în cultul lui Avram Iancu.
Dinamica revoluţionară nu poate fi înţeleasă fără persistenta unei credinţe populare
în puterea protectoare a împăratului habsburg, credinţă manipulată şi întreţinută abil de
cercurile politice vieneze. Figura regelui-preot, asocierea împăratului cu Biserica, au
influenţat trecerea de la loialitatea religioasă la cea imperială în secolul al XVIII-iea.
La fel, aşa-numitele reforme tereziene şi iosefine din a doua jumătate a secolului
al XVIII-iea au constituit suportul popular prin care împăratul s-a profilat la începutul
revoluţiei ca „Părinte al Patriei", instantă salvatoare a aspiraţiilor naţionale româneşti.
Fidelitatea faţă de suveran, demonstrată prin numeroase acte simbolice - jurământul
naţiunii de la Blaj, rugăciunile pentru împărat, intonarea imnului casei domnitoare
habsburgice, arborarea flamurii imperiale cu culorile negru-galben - explică alianţa pe
care naţiunea română o stabilea cu autorităţile imperiale pentru înăbuşirea revoluţiei
maghiare.
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Şi elitele române au contribuit la imaginea de protector a împăratului. Între cele două
părţi

a existat un transfer simbolic şi reciproc de legitimitate. Avram Iancu a fost privit
ca mandatar, momentele când „intra la împărat" fiind prezentate ca o dovadă a interesului aparte manifestat faţă de români. Şi mai sugestiv este faptul că românii s-au înrolat cu entuziasm în armata împăratului, pentru a-l salva de primejdia „facţiunii turbate,
complotiste şi rebele" a lui Lajos Kossuth. Francisc Iosif I a întreţinut speranţele prin
modul în care a primit petiţia românilor ardeleni, iar românii au perceput intervenţiile
militare ale trupelor habsburgice ca un scut ocrotitor împotriva actelor de răzbunare ale
revoluţionarilor maghiari (Nicoară, S., 1999, pp. 209-218). Deloc întâmplător, sub
autoritatea imperială era instituită o memorializare contrarevoluţionară după 1849. Prin
ea se marca restabilirea dinastiei de Habsburg-Lothringen la cârma imperiului şi se
ştergea amintirea revoluţiilor care îl zguduiseră.
Revoluţionarii valahi întruchipează prototipul paşoptiştilor din spaţiul românesc. Ei
au reuşit să construiască o mitologie revoluţionară care a modelat cultural societatea.
Participanţii au imaginat revoluţia ca pe un scenariu providenţial, o acţiune legitimă, şi
nu o răzvrătire titanică. În presa revoluţionară (Pruncul Român) era descrisă o „rotire"
ce răsturna toate gunoaiele şi păcatele trecutului, un act cosmogonic marcând un nou
început. Aidoma propagandei întâlnite în Transilvania, metaforele pasivităţii, letargiei,
amorţirii, fatalismului şi morţii politice erau contrapuse renaşterii, deşteptării şi regenerării. Sprijinită pe un mit solar , revoluţia avea atributele luminoase ale progresului
care spulbera ignoranţa şi aducea „aurora libertăţii". Cine reprezenta întunericul?
Regimul regulamentar decadent, inechitabil, impopular, ciocoismul. Câmpul politic al
revoluţiei era trasat într-o manieră maniheistă, a luptei dintre „bine" şi „rău". Revoluţionarii
se considerau în „tabăra regeneraţiei" , a patrioţilor, un fel de mandatari adevăraţi ai
poporului, în timp ce îi etichetau pe adversarii revoluţiei drept „reacţionari", oameni ai
vechiului regim, parveniţi, ,,vrăjmaşi ai patriei", ,,fiii întunericului", ai lui „Satan",
inamicii libertăţilor poporului, trădători şi vânzători de patrie (Nicoară, S., 1999,
pp. 222-224).
Sursa de putere revoluţionară era poporul. De aceea trebuia „adunat cât mai des şi
în mai multe locuri", ca mijloc de consfinţire a iniţiativelor revoluţionare într-un spaţiu
public. La Islaz, apoi pe Câmpia Libertăţii de la Filaret, în zilele de 9, 11 şi 15 iunie,
îi era afirmată suveranitatea (Nicoară, S., 1999, p. 226). Poporul corespundea unui
proiect utopic al armoniei sociale - mai curând moderat decât revoluţionar în esenţă-,
construit pe mesajul fraternităţii şi binelui comun. În interiorul poporului se distingea
figura ţăranului (inocent, simbol al umilinţei, de o condiţie umană inacceptabilă, subjugat), ignorat de veacuri, aflat în centrul chestiunii sociale. Deloc întâmplător, populismul revoluţionar mai asocia poporul cu Hristos, simbol al martiriului, bătut, jefuit,
suferind. Profilul poporului era legendar, cu o vârstă milenară, creştin din naştere
(Nicoară, S., 1999, pp. 236-239).
Mesianismul revoluţionar ţintea la instaurarea unei „vârste de aur", a unui popor
format din români liberi, egali, proprietari, angajaţi ca fraţi în înfăptuirea binelui comun.
Revoluţionarii credeau că revenirea la „vârsta de aur" se putea realiza numai printr-o
„altă organizaţie a societăţii". În „Despre starea socială a muncitorilor plugari în
Principatele Române în deosebite timpuri" (1846), Bălcescu imagina epoca în care
romanii au colonizat Dacia, împărţind pământul coloniştilor. Societatea primordială a
oamenilor liberi, proprietari de pământ, a fost răsturnată odată cu înfiinţarea statelor
medievale. Uzurparea s-a desfăşurat de-a lungul Evului Mediu şi, mai recent, fusese
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Organic, care permisese, prin clacă, ,,robie", ,,exagerări",
spoliere şi jaf, monopolizarea proprietăţilor în mâna ciocoilor şi deposedarea moşnenilor
de pământ. Astfel constituită, marea proprietate nu putea fi decât nelegitimă (Bochmann,
2017, p. 236). Cum se puteau restabili armonia socială şi solidaritatea? Soluţia „fră
ţească" (şi utopică) a rezolvării chestiunii proprietăţii consta în generozitatea proprietarilor, apelul la misiunea boierilor de a statornici dreptatea Evangheliei şi renunţarea
la privilegii (Nicoară, S., 1999, p. 249). În fapt, imaginarul redistributiv (ca formulă
de refacere a armoniei sociale) era contracarat de boieri cu un discurs centrat pe perenitatea marii proprietăti, constituită istoric printr-o acumulare meritocratică, prin hărnicie
şi chibzuinţă. Cu privire la relatia lor propriu-zisă cu ţăranii, marii proprietari proiectau
o atitudine paternalistă, de respect şi grijă în spiritul unui umanism strămoşesc. De aceea,
în ochii detractorilor, revoluţionarii, ,,tineri îmbibati în idei socialiste", propagau o „ură
inveterată a ţăranilor contra proprietarilor" şi erau vinovati de „introducerea suspiciunii
între toate clasele societăţii". Pentru ei, revolutia nu tlcuse decât să distrugă armonia
socială şi să atace sfântul principiu al respectării proprietăţii (Nicoară, S., 1999, p. 228).
Şi din revolutia valahă au fost îndepărtate tuşele violente - destul de vizibile în mediul
rural (Mihai, 2010, pp. 133, 163). În ciuda retoricii ferme, guvernul provizoriu avea o
putere fragilă şi se comporta ezitant, chiar contradictoriu. Complotiştii de la 19 iunie,
Odobescu şi Solomon, deşi stigmatizaţi public, erau numai arestaţi, mergându-se pe
preceptul biblic al iertării (Nicoară, S., 1999, p. 231). Funeraliile victimelor atentatului
împotriva guvernului din 19 iunie nu se transformau în comemorări ale apărătorilor
revoluţiei. Singurul episod eroizant al violentei revoluţionare a fost rezistenta pompierilor de pe Dealul Spirii din 13 septembrie, asimilată ulterior botezului de sânge al unei
armate ce redescoperea patriotismul pierdut sub administraţie străină. Eroii din Dealul
Spirii au figurat pe prima medalie militară românească, ,,Pro Virtute Militari" (1866),
şi au fost intens valorizaţi prin intermediul ceremonialului militar.
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Deşi revoluţia nu a rămas marcată de un parcurs violent, întâlnim momente semnificative de violenţă simbolică: arderea Regulamentului Organic (,,cod al sclaviei") şi a
Arhondologiei (registrul de ranguri boiereşti, piedică în calea înfrăţirii sociale), simboluri ale vechiului regim. Anatemizarea Regulamentului s-a exprimat atât prin simularea
unei înmormântări la care participa însuşi mitropolitul Neofit, cât şi prin martelarea
monumentului public.
Imaginea negativă a revoluţiei oscilează între o expresie a anarhiei şi accentul teatral-comic al declamaţiilor revoluţionare acceptate doar de spiritele credule. În ochii
scepticilor, revoluţia se rezuma la o răzvrătire împotriva ordinii legitime, conspirată de
„utopişti" obscuri, o catastrofă în care se angajase doar un mic segment al societăţii
(Nicoară, S., 1999, p. 236). Propaganda contrarevoluţionară a generat fobia unor conspiraţii. Imaginarul complotului funcţiona intens atât printre revoluţionari, cât şi printre
contrarevoluţionari, fiind ilustrat prin zvonurile despre iminenta invazie militară rusească,
zvonuri care vor provoca retragerea, fără justificare reală, a guvernului provizoriu spre
munţi, la 29 iunie 1848. Conspiraţionismul revoluţionar era transferat spre istoriografie
odată cu primele schiţe ale istoriei revoluţiei. În scrierile sale, Ion Heliade-Rădulescu,
cel mai popular şi mai suspicios dintre revoluţionari, convins că I.C. Brătianu şi C.A. Rosetti
cultivau radicalismul pentru a provoca intervenţia rusă, îi asimila unor agenţi ai ţarului
şi orice măsură susţinută de ei era interpretată ca parte a unui complot rusesc. Teoria a
fost preluată în discursul politic conservator, dar şi de istorici experimentaţi precum
A.D. Xenopol, care cădea în plasa naraţiunii conspiraţioniste heliadiste şi o transfera
imaginarului istoriografic despre 1848. Scoaterea revoluţiei din paradigma conspiraţio
nistă era realizată târziu de Xenopol, în 1893 (vol. VI din Istoria Românilor din Dacia
Traiană), după un efort intens de documentare (Chiper, 2015, p. 229).
Deosebirea fundamentală a revoluţionarilor români faţă de fervoarea secularizantă şi
laicizantă a predecesorilor francezi constă în utilizarea masivă a simbolisticii şi conceptelor religioase. Au fost obligaţi să-şi adapteze mesajele propagandei la o forma mentis
religioasă din cauza traducerii dificile a ideilor politice abstracte, greu de înţeles de
populaţie. Constituţia, consfinţită la 15 iunie printr-o liturghie politică, era declarată
„sfântă", ,,luceafărul mântuirii" şi legile ei croite „după Evanghelie"; terminologia
revoluţionară abunda în termeni împrumutaţi: ,,mântuire", ,,închinare", ,,izbăvire", iar
stindardele revoluţionare inscripţionate cu deviza „Dreptate, Frăţie" erau sfinţite. Revoluţia
se încadrase într-un scenariu al politicului creştinat.

Contrarevoluţia
Contrarevoluţia

paradoxale. Cenzura bloca în Principate până şi scridar paşoptiştii refugiaţi în exil, deşi risipiţi şi împărţiţi în
grupări rivale, şi-au păstrat libertatea de organizare. Ei acţionau în ideea declanşării
unei „revoluţii viitoare", ,,generale", sperând într-o victorie a forţelor democratice în
întreaga Europă, care, în opinia lui Nicolae Bălcescu, trebuia să se manifeste ca o
revoluţie „naţională" (Bochmann, 2017, p. 2ITT). Exilul a fost laboratorul din care s-a
iniţiat marele război pentru câştigarea posterităţii. Mitologia revoluţiei nu a avut o contramitologie, ceea ce a lăsat o libertate de mişcare fabuloasă pentru paşoptişti. Pe când
erile

a avut

consecinţe

contrarevoluţionarilor,
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revoluţionarii încropeau narativul istoriei revoluţiei - pe un nucleu memorialist şi epistolar impresionant-, contrarevoluţionarii nu reuşeau să furnizeze o memorie operaţio
nală, un set de imagini ale anului 1848.
Până la revenirea în ţară, în 1857, exilaţii construiau o viziune a istoriei naţionale
dificil de combătut. Revoluţia însemna momentul zero al modernităţii, timpul liniar se
împărţea într-un fnainte şi un după, marcând un reper în care întoarcerea era imposibilă.
Foştii revoluţionari construiau un mit modernizator dominat de imaginarul regenerării
naţionale, scenariu fixat al experienţei istorice care constituia un mod particular de a
gândi istoria. Regenerarea acţiona ca imaginaţie narativă, era o idee morală, care postula
şi orienta, dovedindu-se extrem de utilă în impunerea unei culturi politice bazate pe

convenţiile revoluţionare.

Cei mai activi s-au dovedit a fi liberalii radicali munteni. Ei au deschis o ofensivă
imagologică pentru definirea profilului actorilor istoriei româneşti postpaşoptiste. Reperele
centrale erau "progresul" şi „reacţiunea". În prima categorie, foştii adepţi ai revoluţiei
reprezentau agenţii modernizatori ai statului român, constituiţi în partida liberalilor
munteni grupaţi în jurul lui I.C. Brătianu şi C.A. Rosetti. Autoreprezentându-se ca
avangardă a umanităţii, ei militau invariabil pentru democratizare, egalitate politică şi
abolirea privilegiilor. Lor li se opunea "reacţiunea", inevitabil demonizată, suspectă şi
nefrecventabilă. Alcătuită dintr-o serie consistentă (începând cu Barbu Catargiu, continuând cu junimiştii şi conservatorii), în cele din urmă reacţiunea era strivită de forţele
triumfale ale progresului istoric după 1918. Conservatorii nu făceau decât să respingă
egalitatea politică şi, mânaţi de egoismul de clasă al aristocraţiei, urmăreau să blocheze
calea spre occidentalizare şi luminile civilizaţiei, a formelor noi, împrumutate din Apus
(Stanomir, 2013, pp. 41-43). Imaginarul istoriografic croit pe această paradigmă a ajuns
mai târziu modelul unei tradiţii intelectuale care s-a afirmat ca proeuropeană, iluministă
şi raţionalistă (Eugen Lovinescu, Ştefan Zeletin). Pentru Eugen Lovinescu, de pildă,
Constituţia de la 1848, cu tot caracterul ei teoretic şi imitativ, definea „formaţia revoluţionară a civilizaţiei româneşti" (Ornea, 1980, p. 322).
Imaginarul politic şi istoric al liberalilor radicali avea un model iacobin. În primul
rând, viziunea era centrată pe demonizarea boierimii ca expresie a vechiului regim : cei
care nu aderau la formele revoluţionare nu aveau vocaţia de a fi buni români. Singura
conduită asociabilă patriotismului autentic era radicalismul social şi politic. Ulterior,
clivajului progres-reacţiune, patrioti-reacţionari îi mai era ataşată o temă socială şi de
clasă : exploataţi-exploatatori. Moderaţia, spiritul critic şi gradualismul păreau metode
ezitante, exprimând o voinţă şi direcţie neconvingătoare, angajamentul nesincer pentru
aclimatizarea progresului (Stanomir, 2008, pp. 47, 53).
Chestiunea proprietăţii rămânea un reper capital care diferenţia actorii politici după
1859. În linie revoluţionară, liberalii radicali continuau să propună o reîntemeiere adamică a societăţii printr-o redistribuire etatistă, pe când conservatorii optau pentru o
inginerie socială graduală (Stanomir, 2008, p. 50). Promisiunile Revoluţiei de la 1848
se reactualizau, irumpând aceleaşi tensiuni sociale şi politice. Un episod elocvent s-a
înregistrat în 1862, în mijlocul dezbaterilor legii rurale pentru împroprietărirea ţărănimii.
Grupurile liberale radicale au reiterat scenografia revoluţiei ca formă de presiune
publică şi mobilizare politică, prin organizarea aniversării mişcării paşoptiste pe Câmpia
Libertăţii. Aniversarea interzisă de conservatori a fost considerată de liberali o „a doua
înfrângere a revoluţiei" (Chiper, 2015, pp. 142-144). Tiparul revoluţionar al ridicării
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maselor şi conspiraţiilor, combinat cu republicanismul rămân mijloace de acţiune din
arsenalul liberalilor radicali până la momentul de turnură din 1876, când PNL intră la
guvernare. Până atunci, ei descriu detronarea lui Alexandru Ioan Cuza din 11 februarie
1866 ca pe o revoluţie de îndepărtare a unei domnii autoritare şi se mai remarcă prin
tentativa complotistă eşuată, caricaturală, aşa-numita „Republică de la Ploieşti" (1870),
o conspiraţie politică menită să-l detroneze pe Carol I.
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Revoluţia

s-a dovedit a fi şi o sursă importantă de capital politic. Activitatea liderilor
a fost reflectată în broşuri, calendare, dicţionare şi comemorări în care erau
celebraţi ca „părinti ai patriei". În panteonul revoluţionar, amplu disputat, atribuirea
poziţiilor fruntaşe a fost influenţată de rolurile politice postrevoluţionare ale paşoptişti
lor. Nicolae Bălcescu era de câteva decenii o personalitate marginalizată, Heliade-Rădulescu
s-a bucurat, o scurtă perioadă, de o popularitate apreciabilă, iar Brătianu şi Rosetti au
reuşit să devină centrali datorită activităţii lor politice. Regimul comunist a răsturnat
complet ierarhia, i-a exclus pe liberali şi l-a idolatrizat pe Bălcescu (Chiper, 2015,
pp. 189-225). Moştenirea revoluţiei a fost asimilată relativ târziu în manualele şcolare,
„arme ale educaţiei în masă". Cel care a modelat într-o cheie paşoptistă predarea
istoriei în şcoală a fost Grigore Tocilescu, care, începând cu 1886, a redactat o serie de
manuale comandate politic de liberalii aflaţi la guvernare. Imaginea astrală a revoluţiei
a determinat toate actele politice pozitive ale secolului : unirea, reformele, desfiinţarea
iobăgiei, obţinerea independenţei, proclamarea regatului. Paşoptiştii erau portretizaţi ca
paşoptişti
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„adevăraţii patrioti", purtătorii valorilor progresului - clişee şi locuri comune ale
propagandei liberale. Sesizând mizele enorme ale operaţiunii, junimiştii, prin Titu
Maiorescu, au încercat să protejeze şcoala de interferentele politice şi ideologice liberale,
să blocheze implicarea liderilor liberali în alcătuirea programelor pentru studiul istoriei
(Chiper, 2015, pp. 292-297).
Aparent, partida revoluţionară reuşise să colonizeze imaginarul social cu paradigma
progresului rapid. Însă la două decenii de la revoluţie şi după un deceniu de reforme
asimilate anului 1848 apărea cea mai profundă contestare intelectuală a metodelor radicale de generare a progresului: celebra „teorie a formelor fără fond". Adepţi ai evoluţionismului istoric, junimiştii şi-au imaginat revoluţia sub forma unei treceri convulsive
şi radicale de la o etapă istorică la alta, în urma căreia nu avea cum să fie garantat
nicidecum progresul. Revoluţia era socotită un mijloc primitiv, improvizat, nenatural şi,
evident, nefundamentat pe experienţă, de îndreptare a societăţilor ; finalitatea experimentului rămânea imprevizibilă (Ornea, 1998, pp. 166-167). De aici şi respingerea ideii
statului contractual, propus de Revoluţia Franceză din 1789, considerat artificial, în
favoarea principiului statului ca organism natural, descendent al tradiţiilor. Statul contractual inspirat de modelul francez propovăduia necesitatea eliminării pe cale revoluţionară a structurilor feudale şi organizarea societăţii pe baza triadei din 1789 :
libertate-egalitate-fraternitate (Ornea, 1998, p. 172).
Importanta istorică şi succesul generaţiei paşoptiste, cu programul ei de transformare,
erau puse la îndoială şi aproape complet devalorizate. Spiritus rector al Junimii, Titu
Maiorescu, aprecia că aşa-numita regenerare de la 1848 nu avea gradul de relevantă
atribuit de liberalii din Muntenia. În afară de deşteptarea unei conştiinţe naţionale şi de
conectarea la Europa, oamenii de la 1848 nu avuseseră o concepţie asupra organizării
politice. Constituţia din iunie era socotită o „operă de fantasie, fără valoare practică",
un „amalgam de idei nebuloase" transpuse într-o frazeologie goală, iar articolul 13 din
programul valah referitor la împroprietărirea ţărănimii, despre care Nicolae Bălcescu
afirma că „revoluţia se cuprinse pe de-a întregul", era blamat de junimişti (Ornea, 1998,
pp. 181, 183).
Provocarea Junimii era iniţierea unei dezbateri asupra progresului şi modernizării în
afara tiparului interpretativ propus de liberalii radicali şi contestarea momentului 1848
ca „izvor al politicii române". S-a apreciat că textul lui Maiorescu din 1868 „Teoria
formelor fără fond" respingea proiectul de societate impus pe o cale revoluţionară. El
solicita „un efort de regândire a direcţiei progresului", cu scopul de a ieşi din potemkiniada creată prin importurile superficiale şi aparentele nou-createlor instituţii după model
european (Stanomir, 2008, pp. 80, 84, 94). Tehnica de modernizare revoluţionară a
societăţii, prin grefa formelor din străinătate, nu putea conduce automat la o sincronizare.
În afara proiectului rămăseseră trecutul şi tradiţiile, specificul naţional, ţărănimea şi
datinile ei (Stanomir, 2008, p. 101). De fapt, aici regăsim in nuce idei ale dezbaterii
tradiţionalism-modernism din perioada interbelică. Revoluţia supraestimase capacitatea
societăţii de asimilare a culturii Apusului.
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Revoluţia în epoca tentaţiei totalitare
În întreaga Europă, regimurile fasciste, naţional-socialiste şi mişcările de extremă
s-au poziţionat într-o antiteză categorică cu principiile Revoluţiei Franceze de
la 1789. Liderii fascişti, în tradiţia dreptei conservatoare, au respins ostil premisele
universaliste şi egalitariste ale Revoluţiei, acuzând materialismul şi liberalismul ei
intrinsec. Cazul românesc se înscrie în acest curent. Adepţii extremei drepte româneşti
se raportau la paşoptism ca la un legatar al Revoluţiei Franceze. Ilustrativ, cel mai
cunoscut exponent al mişcării legionare, Corneliu Zelea Codreanu, cerea în 1933, de
la tribuna parlamentului, să se pună capăt existenţei statului democrat întemeiat pe
ideologia "perimată" a Revoluţiei Franceze şi să se întemeieze statul etnic-naţional,
pe primatul culturii naţionale, al familiei şi corporaţiilor muncitoreşti (Ornea, 2015,
pp. 50-51).
În viziunea extremei drepte, revoluţionarii de la 1848 iniţiaseră o ruptură violentă
cu trecutul, deturnând poporul de la calea de dezvoltare proprie şi împingându-l pe o
traiectorie nefirească. Intelectualii apropiaţi mişcării legionare, care au intentat un adevărat proces anului 1848, proiectau un set de imagini defavorabile pentru a-l portretiza.
Revoluţionarii erau etichetaţi drept mesageri ai unei spiritualităţi străine, implantate
ameninţător în spaţiul românesc. Tiparul civilizaţional european era considerat contrar
celui preexistent în spaţiul românesc. Incapabili să fondeze statul românesc pe realităţile
autohtone, paşoptiştii apelaseră la un simulacru, rezultând o butaforie a lumii apusene.
Împrumutul occidental, formă "stearpă şi ineficace", era înţeles ca rodul unui automatism exterior, funest, o „maimuţăreală europeană". Organismul social, animat de o viaţă
publică şi politică cu înfăţişare precumpănitor franceză, avea sub pojghiţa cosmopolită
o „realitate organică" diferită. Statul român, creat prin implant artificial, nu crescuse
din" vechea viaţă românească", dar reuşise săi se suprapună, acaparând-o (Ornea, 2015,
pp. 28-32).
Ca direcţie de acţiune se enunţa necesitatea unei răfuieli cu paşoptiştii, incriminaţi
că aduseseră din Apus "vedenia unei Românii europenizate" (Nichifor Crainic). În
acelaşi sens, Nae Ionescu propunea „lichidarea romantismului 48-ist", a aparenţei de
civilizaţie importate din Franţa (constituţia, tradiţia juridică), pentru a face loc tradiţii
lor meseriaşului şi plugarului, cu legi dictate de istorie, etnografie şi evoluţie organică
(Ornea, 1980, pp. 318-321). Se propunea o reluare a întemeierii statului din punctul în
care fusese deturnat, o închidere a acoladei europene (Ornea, 2015, p. 29).
În portretul de grup al Legiunii, Corneliu Zelea Codreanu se distingea ca un contrarevoluţionar angajat într-o ciocnire deschisă cu două tradiţii revoluţionare : bolşevică
şi franceză. El îşi făcuse ucenicia politică în Iaşiul universitar, ameninţat - atât în viziunea autorităţilor, cât şi a sa-, în 1919, de pericolul iminent al unei revoluţii bolşevice.
Noul stat părea înconjurat de cavalerii apocalipsei bolşevice (Schmitt, 2017, pp. 46-48).
Prin urmare, viitorul lider al Legiunii se forma sub presiunea imaginarului politic al
cetăţii asediate : România, parte a civilizaţiei creştine, ameninţată de împărăţia satanică,
atee a bolşevicilor (Schmitt, 2017, p. 183), trebuia să reziste duşmanilor dinăuntrul şi
din afara hotarelor, să demonteze conspiraţia iudeo-bolşevică, sabotajele şi pornirile
revoluţionare îndreptate împotriva patriei. Membru în Garda Conştiinţei Naţionale,
dreaptă
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Codreanu acţiona ca un spărgător de greve înfierbântat împotriva muncitorilor la revoltele de la Regia Tutunului ori Atelierele CFR din laşi, în care au fost date jos portretele
regelui şi înlocuite cu cele ale lui Marx, Troţki şi C. Racovski. Codreanu s-a considerat
toată viata un antibolşevic şi, de vreme ce credea că bolşevismul ar fi controlat de evrei,
antisemitismul decurgea din respingerea revoluţiei leniniste şi din echivalarea doctrinei
cu comunitatea evreiască (Schmitt, 2017, pp. 50-53).
Există însă şi în mişcarea legionară un miraj revoluţionar. Asemenea fasciştilor
europeni, legionarii se considerau profeţi şi revoluţionari, prorocind declanşarea unei
iminente „revoluţii naţionale", spirituale şi morale în acelaşi timp (Ornea, 2015, p. 288).
Aspiraţiile lor vizau apariţia unui om nou, a unei lumi autentice şi profund româneşti,
redescoperirea credinţei şi spiritului de sacrificiu, instituirea unei noi ordini şi ierarhii
politice, care să se rupă de tradiţiile sistemului decadent burghez (Heinen, 2006,
pp. 455-456). Ţelul era suprimarea efectelor Revoluţiei din 1848 prin iniţierea unei
contrarevoluţii spiritualiste, iraţionaliste, în esenţă o demoderniwre europeană.
Exaltaţi de misiunea lor, adepţii mişcării legionare elaborau un imaginar al regenerării. Erau mai curând proiecţii decât planuri concrete, elaborări intelectuale cu o
fundamentare mistică, ce imaginau o modificare structurală a ţării. În primul rând,
renaşterea proiecta fundarea unui „stat etic" românesc, fecundat de „principiul autorităţii morale" (Omea, 2015, p. 52). Sub raport doctrinar, legionarismul cultiva vizionarismul : lumea veche, venală, iudaizată, a democraţiei falsificate, malefică prin afacerism
şi politicianism, urma să fie înlocuită utopic cu o lume înnoitoare (Ornea, 2015, p. 87).
Elanurile personalizate erau totuşi greu de armonizat şi de integrat unei mişcări politice.
Emil Cioran era obsedat de necesitatea revoluţiei naţionale totalitare şi mesianice structurate în jurul colectivismului naţional (Omea, 2015, p. 157). Colegul său de generaţie
Mircea Eliade proiecta o revoluţie „spirituală şi creştină" care instaura raporturi de
omenie şi creştinătate în sânul unei comunităţi de sânge. Eliade plasa revoluţia legionară
sub semnul Arhanghelului Mihail; ea trebuia să-şi asume o ţintă supremă: mântuirea
neamului, împăcarea neamului cu Dumnezeu, care va crea „un om nou", corespunzător
unui nou tip de viaţă europeană (Omea, 2015, pp. 164-167). Mai exact, ideologii
Legiunii nu propuneau reforme sociale, ci năzuiau la o revoluţie spirituală, la o metanoia
creştină în urma căreia oamenii aveau să se transfigureze în interior (Lavric, 2007,
p. 152).
Replica liberală şi democrată la rinocerizarea politică a „tinerei generaţii" a rămas
timidă. Ştefan Zeletin dinspre sociologia economică şi Eugen Lovinescu din direcţia
sociologiei culturii se distingeau ca ultimii descendenţi intelectuali importanţi ai paşop
tismului. Zeletin concluziona că era absolut necesar „a lămuri în chip complet revoluţia
de la 1848 ca un fenomen social necesar, nu ca o inovaţie arbitrară". Lovinescu aprecia
Constituţia de la 9 iunie 1848 drept „punctul de plecare al unei noi orientări a poporului român", ,,gestul simbolic prin care axa vieţii politice şi culturale s-a schimbat", de
ea legându-se „viitoarea formaţie revoluţionară a civilizaţiei româneşti", singura posibilă
din punct de vedere sociologic. Revoluţia rupsese sistemul evoluţiei lente, care ar fi
păstrat cadrul Regulamentului Organic, iar paşoptiştii au făcut din revoluţie „principiul
regenerator al civilizaţiei româneşti" (Omea, 1980, pp. 322, 325).
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Regimul comunist îşi începea opera printr-o retorică revoluţionară intensă. Din dorinţa
de a copia modelul revoluţiei bolşevice, de a respecta scenariul instaurării marxismului
mondial, noua ordine politică şi socială trebuia să fie rezultatul unei revoluţii care să
marcheze ruptura de vechiul regim şi să certifice momentul fondator. Trei au fost
direcţiile în care s-a manifestat veleitatea revoluţionară: confiscarea momentului 1848,
23 august 1944 prezentat ca o „revoluţie antiimperialistă" şi dezvoltarea conceptului de
,,revoluţie proletară".

Imediat după alungarea regelui Mihai I şi după proclamarea republicii, la 30 decembrie 1947, comuniştii şi-au arogat preluarea misiunii neîncheiate a paşoptiştilor şi
definitivarea Revoluţiei de la 1848. Printr-o adevărată operaţiune de piratare a simbolurilor istorice, ,,ştafeta progresului" ajungea în mâinile bolşevicilor. Propaganda regimului răstălmăcea paşoptismul, suprapunându-i ficţiunile unei revoluţii bolşevice în care
se distingeau masele, luptele de clasă, revoltele împotriva exploatatorilor ori a imperiilor vecine. Pentru a exprima ruptura de trecut, înnoirile şi transformările „noii etape
istorice", adjectivul „revoluţionar" era atribuit demersurilor împotriva fundamentelor
societăţii burgheze. Cel mai important dintre actele „revoluţionare" - legea naţionaliză
rii întreprinderilor industriale şi a băncilor - a fost fixat la 11 iunie 1948, ziua în care
se împlineau 100 de ani de la începutul revoluţiei în Valahia, demers prezentat ca întăptuirea programului de la 1848.
Construcţia arcului imaginar peste timp între 1848 şi 1948 s-a realizat printr-un
re-enactment politic de proporţii. Prima reeditare, pusă în scenă la Blaj pe Câmpia
Libertăţii, la 15 mai 1948, a necesitat eforturi organizatorice impresionante şi zeci de
mii de oameni aduşi din toate părţile Transilvaniei ; la fiecare zece metri, pe panouri
aşezate de o parte şi de alta a străzilor, erau omniprezente două date, arc peste timp,
„ 1848-1948" şi emblema Partidului Muncitoresc Român. Liderii comunişti înfăţişau
festivitatea ca momentul care atesta „desăvârşirea" Revoluţiei din 1848. După acelaşi
ceremonial, o altă adunare era organizată la Islaz la 11 iunie 1948. În faţa miilor de
ţărani mobilizaţi, liderii comunişti susţineau că noul regim înfăptuia năzuinţa lui Bălcescu
şi a maselor din urmă cu un veac, adică „izgonirea monarhiei şi proclamarea republicii".
Partidul pretindea că îi reîntrupa pe patrioţii din 1848, iar lumea istoricilor era subordonată partidului pentru a crea suportul ideatic al noii mitologii revoluţionare. Istoricul
oficial al regimului, Mihail Roller, clama necesitatea rescrierii istoriei anului 1848,
privit ca un „prolog" al programului bolşevic. Scopul era să reînnoade firul rupt al
tradiţiei revoluţionare pentru „libertatea şi bunăstarea norodului", să sufle colbul uitării
în care monstruoasa coaliţie încercase să înăbuşe spiritul revoluţiei. Lectura momenului
1848 se realiza printr-o falsificare completă, prin ştergerea oricărei referiri la paradigma
novatoare, la democratizare şi la naţionalitate, specifice paşoptismului. Aproape întregul
univers explicativ se centra pe lupta de clasă, generată în profunzime de resorturile
economice. Legătura cu Europa, cu tot ce însemnase modelul politic apusean, era interzisă, fiindcă „lumina", noul mit solar al revoluţiei, venea de la răsărit. În imaginarul
istoriografic comunist istoria era proiectată conform progresului liniar, căruia i se ataşa
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un sfârşit promis şi previzibil. Mitul progresului se fundamenta pe succesiunea modu
rilor de producţie: sclavagism-feudalism-capitalism-socialism. Primele trei demonstrau
că antagonismele sociale şi de clasă erau fără soluţie. Predispoziţia la revoltă din partea
maselor pauperizate alimenta amplitudinea crescândă a luptei de clasă. Anul 1848 măr
turisea un crescendo revoluţionar, care culminase cu venirea la putere a comuniştilor
(Mihalache, 2002, p. 150).
Mitul revoluţiei proletare era complet inventat. Cu revoluţia proletară, totul se petrecea ca şi cum imaginea putea genera în mod natural conceptul. Construirea imaginară
şi compensatorie a unui trecut românesc proletar s-a tăcut prin puneri în intrigă : greve,
mişcarea socialistă, crize economice, ravagiile capitaliste. Consistenta revoluţiei proletare
se proiecta prin promovarea unor valori culturale precum revolta ca mijloc al emancipării, victoriile morale ale celui mai slab, superioritatea muncii fizice faţă de cea intelectuală (Mihalache, 2002, pp. 186-198, 202, 211).
O revoluţie proletară, neapărat "populară", se sprijinea pe noi categorii sociale, iar
puterea discursivă reinventa identităţile politice. Apar noi actori colectivi, supraindividuali, construiţi cu ajutorul metaforei : clasa muncitoare, ţărănimea şi intelectualitatea.
Clasei muncitoare i se atribuie „conştiinţa de clasă" şi îndreptăţirea istorică obiectivă
de a înfăptui programul revoluţionar al partidului. ,,Conştiinţa revoluţionară de clasă"
susţinea, de exemplu, actul naţionalizării. Ţărănimea, conform teoriei marxist-leniniste,
trebuia curăţată, prin luptă revoluţionară, de elementele duşmănoase, chiaburii. Dintr-o
clasă non-revoluţionară, conservatoare, ţărănimea era împinsă spre însuşirea unei conştiinţe de sine revoluţionare, care să devină, alături de muncitorime, bază a regimului
„democrat-popular". Calea revoluţionară a socialismului viza formarea la sate a unei
ţărănimi "noi", cooperatiste, într-o arhitectură socială din ansamblul căreia dispăreau
„clasele exploatatoare". În ceea ce priveşte intelectualitatea, spre deosebire de cea
„veche", retrogradă, cea „nouă" trebuia să fie „legată de popor", îndrumată de clasa
muncitoare (Morar-Vulcu, 2007, pp. 239-249, 259-282).
Substitutul de revoluţie l-a jucat un timp arestarea lui Ion Antonescu, la 23 august
1944, prin iluzia retrospectivă a instaurării puterii muncitorilor şi ţăranilor (Mihalache,
2002, p. 228). Odată cu proclamarea republicii, la 30 decembrie 1947, regimul a fixat
Ziua Naţională: 23 august 1944. Momentul a fost prezentat ca o răsturnare a vechilor
structuri interbelice şi intrarea într-o epocă de mari transformări economice, sociale şi
politice. Analizând denumirile atribuite evenimentelor din 23 august 1944 de aparatul
ideologic al partidului, observăm următoarea evoluţie: 1) ,,lovitură de stat"; 2) "eliberare" de către armata sovietică; 3) insurecţie armată; 4) insurecţie armată antifascistă
şi antiimperialistă ; 5) revoluţie de eliberare socială şi naţională, antifascistă şi antiimperialistă, în ultimul deceniu al perioadei comuniste. Abia ultimul stadiu al dictaturii,
de autarhie, a corespuns unei etape "profund revoluţionare", deoarece ţara se afla în
faţa „revoluţiei agrare", ,,revoluţiei tehnico-ştiinţifice", ,,revoluţiei culturale", ,,revoluţiei socialiste", componente ale revoluţiei de eliberare socială şi naţională declanşate la
23 august 1944 (Anghel, 1994).
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Decembrie 1989 - revoluţia-spectacol
1989 încă nu a coborât din sferele pasionante ale imaginarului social pentru a atinge
serenitatea „terestră". Tocmai pentru că au rămas chestiuni esenţiale de lămurit, fiecare
român a compensat lipsa certitudinilor prin elaborarea unei interpretări proprii despre
cea mai sângeroasă cădere de regim din blocul comunist. Experienţa în sine, o transfigurare colectivă prin violenţă şi emoţie, a însemnat o confruntare pe viaţă şi pe moarte
cu vechiul regim (Ceauşescu, comunismul, teroarea, lipsa libertăţilor, foamea, frigul).
Tocmai forţa răscolitoare a imaginilor şi simbolurilor - sânge, eroism, tirani executaţi, orori - a iscat de la început suspiciuni privind forma „mult prea perfectă" a revoluţiei (Cesereanu, 2009, p. 171). Orgia imaginarului conspira/ionistparazitează revoluţia
şi îi eclipsează demnitatea istorică, rarefiindu-i substanţa până la pierderea relevanţei.
Ca dovadă, termenul generic „revoluţie" este evitat frecvent şi considerat impropriu,
eventual folosit în sens figurativ şi cu ghilimelele de rigoare (Cesereanu, 2009, p. 123).
Participanţii, analiştii şi istoricii s-au simţit obligaţi să-i ataşeze sintagme sau definiţii
explicative, în încercarea de a sintetiza perspectiva prin intermediul căreia abordează
,,Revoluţia din 1989". Plaja etichetărilor depreciative este extinsă: ,,furată", ,,deturnată",
,,confiscată", ,,uzurpată" de sensul ei anticomunist, în înţelesul unei restauraţii mascate,
culminând cu viziunea unei revoluţii complet „false" - o şaradă pusă în scenă de interese
străine. Varianta revoluţiei „furate" a alimentat mitul necesităţii „celei de-a doua revoluţii", una „adevărată", idee preluată de societatea civilă anticomunistă şi de partidele
politice istorice (Siani-Davies, 2006, p. 397). Se mai face distincţia între o revoluţie
„pură", ,,spontană" (înainte de 22 decembrie) şi una „orchestrată", ,,manipulată"; o
revoluţie de „sus în jos" (a comuniştilor reformişti, gorbaciovişti) şi revoluţia de „jos
în sus" (populară, anticomunistă) (Cesereanu, 2009, p. 69).
Imaginarul nestăvilit este potenţat de condiţiile excepţionale ale desfăşurării revoluţiei. A fost caracterizată drept „prima telerevolu/ie din istorie", atât în sensul transmiterii evenimentelor în timp real după 22 decembrie, cât şi ca urmare a faptului că
studioul Televiziunii Române (TVR), unicul canal de televiziune, a devenit centrul de
coordonare şi scena în care revoluţia era jucată ca o „dramă clasică" (Cesereanu, 2009,
p. 179). Timp de câteva zile, TVR a devenit spaţiul-cheie al unei „dramaturgii" în care
rolurile păreau distribuite dinainte, ceea ce a tăcut să se vorbească de o „revoluţie-spec
tacol", ,,revoluţie de studio", o farsă cu figuranţi, şi o alta reală, în culise, tranşată de
Securitate, KGB, grupuri din PCR (Cesereanu, 2009, p. 171). În context, TVR s-a
transformat în cutia de rezonanţă a unui imaginar social-politic proiectat şi orientat în
forme nestructurate, haotice, de multe ori împachetat cu mesaje manipulatoare, cu tră
sături de război informaţional ale diferitelor grupări din fostul partid comunist, facţiuni
din Securitate, armată şi Ministerul de Interne, angrenate în lupta pentru succesiunea la
putere şi în lepădarea de regimul totalitar pe care îl susţinuseră.
Imaginarul conspiraţionist reprezintă aproape în totalitate o variantă a ceea ce a
enunţat Nicolae Ceauşescu ca teorie explicativă: ,,un puci intern", ,,lovitură de stat"
(Cesereanu, 2009, pp. 119-121) a „trădătorilor" care colaborează cu „agenturile străine".
În esenţă, aceasta reflecta tocmai imaginarul leninist despre ceea ce nu constituia o
revoluţie : excludea loviturile de stat, conspiraţiile prealabile şi teoretiza exclusiv o
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ridicare populară spontană, pură, motivată nu atât de preluarea puterii, cât de o instaurare idealistă a unui regim perfect. Conform scenariului, în spatele complotului intern
se aflau diverse facţiuni civile, în general nomenclaturişti marginalizaţi de Ceauşescu
sau din structurile Securităţii şi ale armatei. Jurnaliştii francezi - care iniţial au proiectat în Revoluţia Română o reeditare a Revoluţiei Franceze după 200 de ani - au fost
primii colportori ai teoriei unei lovituri de stat interne cu sprijin sovietic (Cesereanu,
2009, pp. 100, 124-126). Lovitura de stat a şefilor serviciilor secrete şi a lui Ion Iliescu,
credeau ziariştii francezi, beneficiase de sprijinul logistic al sovieticilor.
Similar „puciului intern" sau „loviturii de stat", imaginarul conspiraţiei externe este
deosebit de activ şi diversificat, având ca punct de plecare, în datele lui fundamentale,
tot variantele lansate de Ceauşescu. În versiunea caricaturală, revoluţia este teatrul de
operaţiuni al KGB (cel mai adesea) şi CIA, al serviciilor secrete maghiare, al unor
cercuri şovine sau rodul unor înţelegeri Washington-Moscova pentru redefinirea sferelor
de influenţă, în care au fost implicaţi francmasoni, evrei ori complotişti occidentali
nespecificaţi. Combinaţiile şi variantele diferă.
Nota discordantă în interpretarea revoluţiei aparţine aşa-numitei categorii a „emanaţilor", cei care ajung la putere pe valul revoluţionar. Adjectivul „emanat" este folosit
tocmai pentru a demonta mitologia greu de acceptat pe care o propunea : teoria unei
revoluţii „pure", spontane, de mase, coborâtă din manualele de istorie, care şi-a găsit
liderii în mod natural, fără implicarea vreunui grup conspirativ preexistent. Evident, ea
a fost avansată şi apărată de principalii beneficiari ai schimbării de regim, aparatcici
marginalizaţi, grupaţi în jurul lui Ion Iliescu. De aici se naşte întrebarea firească asupra
motivelor pentru care liderii postcomunişti au insistat că revoluţia a fost spontană. Una
dintre cele mai solide ipoteze este că au urmărit să se diferenţieze de tradiţia revoluţio
nară leninistă în spiritul căreia au fost educaţi şi cu care nu au dorit să fie identificaţi.
Se voiau „oameni noi". Frontul Salvării Naţionale (personal Ion Iliescu) a încercat să o
încadreze în tradiţia revoluţionară preleninistă, mai veche, naţională, conform căreia
revoluţia reprezenta „o corecţie politică legitimă împotriva unui regim nedrept". Făcea
trimitere la o viziune mitologizantă a Revoluţiei Franceze din 1789, transmisă prin
intermediul paşoptismului (Siani-Davies, 2006, pp. 394-395). Iliescu dorea să fie perceput ca un paşoptist.
Adjectivele folosite pentru a surprinde complexitatea Revoluţiei din 1989 sunt şi ele
sugestive: ,,bizară", ,,ambiguă", ,,stranie", ,,suspectă". Nefiind „pură", dar nici rodul
exclusiv al unui puci intern, explicaţiile recurg la o combinaţie de comploturi (externe şi
interne) şi la un grad de participare populară autentic, cu caracter eroic. Deşi rămâne în
mod fundamental o revoluţie, istoricii insistă pe o variantă a mixajului. Lucian Boia vede
un amestec de revolte spontane cu o lovitură de stat a comuniştilor marginalizaţi de
Ceauşescu. Spre aceeaşi formulă înclină şi Vladimir Tismăneanu : o mixtură între o revoltă
spontană (revoluţia populară), pornită de jos, şi o conspiraţie intrapartinică anticeauşistă ,,revoluţia" Frontului Salvării Naţionale, juntă neobolşevică formată din „leninişti compromişi, tehnocraţi avizi de putere". Mihnea Berindei comprimă teoria hibridizării în
paradoxala formulă „revoluţie - lovitură de stat" (Cesereanu, 2009, p. 158).
Istorici prestigioşi din străinătate, precum Franc;ois Furet, o caracterizează ca „un
caz bizar" : o revoltă populară izbucnită la Timişoara, peste care intervine, într-un dozaj
incert, o „intrigă de aparat", care involuează ulterior spre o „contrarevoluţie mascată"
(Cesereanu, 2009, p. 162). Anneli Ute Gabanyi propune cel mai provocator şi mai
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derutant termen: ,,lovitură de stat revoluţionară precedată de o revoltă a populaţiei". Ea
găseşte şi similitudini interesante cu Revoluţia Franceză din 1789. În ambele s-au observat conspiraţiile şi acţiunea mai multor filiere revoluţionare rivale ; execuţia liderilor
regimului, ghilotinarea lui Ludovic al XVI-lea şi împuşcarea lui Ceauşescu (Cesereanu,
2009, pp. 178-180).
Identităţile revoluţionare şi contrarevoluţionare sunt, la rândul lor, într-o continuă
mişcare şi recategorizare. Armata trage asupra mulţimii până în 22 decembrie (Timişoara
şi Cluj-Napoca), apoi trece de partea revoluţionarilor, fiind asimilată în final taberei
victorioase. Securitatea nu a reuşit această manevră de imagine, ea decontând efectele
represiunii. E foarte dificil de răspuns la întrebarea „cine au fost de fapt contrarevoluţionarii?". Dintre cele peste 1.100 de victime, 862 s-au înregistrat după 22 decembrie.
Identitatea aşa-numiţilor „terorişti", în seama cărora au fost puse cele mai multe victime,
a creat o psihoză încă neclarificată de autorităţi. ,, Terorist" - un calificativ de ordin
moral, ,,o vocabulă fără o funcţie de identificare" - acoperă o plajă foarte vastă a imaginaţiei: 1) securişti fideli lui Ceauşescu; 2) orfani crescuţi de Securitate, instruiţi ca
gărzi fanatice; 3) terorişti arabi; 4) agenţi sovietici şi maghiari; 5) militari sovietici
din Basarabia ; 6) lunetişti organizaţi ca o gherilă urbană ; 7) deţinuţi din penitenciare ;
8) ofiţeri din armată, Ministerul de Interne, trupe USLA sau de Securitate (din facţiunile
care au simpatizat cu revoluţia), acţionând la ordinele Frontului Salvării Naţionale;
9) membri ai Direcţiei de Informaţii a Armatei (DIA), sub comanda puterii postceauşiste ; 10) creaţii imaginare ale unei psihoze întreţinute intenţionat pentru a legitima
noua putere şi a pune presiune asupra populaţiei. Victimele apar doar în urma erorilor
determinate de haosul tactic şi organizatoric, a gloanţelor trase la întâmplare de civili
sau de militari care acţionează necoordonat (Cesereanu, 2009, pp. 197-199).
Imaginarul violenţei revoluţionare se axează pe ideea de genocid. Pentru jurnaliştii
occidentali, România era o ţară necunoscută, condusă de un dictator monstruos, structurat în imaginarul occidental pe profilul unui Dracula modern. În condiţiile în care
mass-media româneşti erau lipsite complet de credibilitate, posturile de radio occidentale
Europa Liberă şi Vocea Americii au fost unica alternativă de informare până în 22 decembrie. Vehicularea cifrei de 60.000 de morţi în Timişoara, însuşită de redacţia Europei
Libere, nu a mirat pe nimeni pentru că regimul era considerat capabil de masacru. Se
produce un fenomen mediatic de import (Siani-Davies, 2006, pp. 401-402), o „autointoxicare mediatică" (Cesereanu, 2009, p. 128), amplificată de noile autorităţi, care au
creditat genocidul şi l-au dorit revelat. S-au căutat gropile comune şi trupurile schingiuite bănuite de toţi. Când realitatea nu le-a furnizat, s-a trecut la confecţionarea lor.
Atrocităţile au fost exemplificate de mass-media prin dezgroparea la întâmplare a unor
corpuri neînsufleţite la Timişoara, atribuite în mod fals reprimării revoltei.
Alte două momente semnificative ale revoluţiei - fuga şi procesul tiranilor - au
captivat imaginarul social. Părăsirea cu elicopterul a clădirii Comitetului Central, sediul
puterii, a semnificat alungarea dictatorilor de poporul dezlănţuit, sfârşitul. Ceea ce a
urmat după capturare, un proces-mascaradă, profund incorect, caricatură a ideii de
justiţie, ca o piesă absurdă de Eugene Ionesco (Cesereanu, 2009, p. 170), a fost interpretat ca primul act prin care grupul lui Ion Iliescu a decamuflat lovitura de stat
(Cesereanu, 2009, p. 124). Procesul a fost privit ca o deturnare a atenţiei de la dezastrul
generat de ideologia comunistă şi ca o formă de deresponsabilizare a tuturor celor care
au slujit regimul totalitar.
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Ceea ce rămâne în final se referă la sensul atribuit revoluţiei. S-a vorbit despre o
,,revenire în Europa", după o rătăcire totalitară de jumătate de secol impusă de la răsă
rit. Apoi, s-a observat că persistă legăturile anterioare cu URSS. Iar discuţia se
împotmoleşte cu adevărat când vorbim despre dimensiunea programatică. Care a fost
documentul spiritual, etic şi ideologic al revoluţiei? Cel mai mult a fost pusă în valoare
Proclamaţia de la Timişoara, redactată însă la câteva luni de la evenimentele din decembrie (Cesereanu, 2009, p. 69). Prin afirmarea occidentalismului, europenismului, democratizării şi decomunizării (celebrul punct 8), revoluţia se lega astfel de tradiţia paşoptistă.
În aceeaşi grilă, în 1998, după o restauraţie naţional-comunistă vizibilă, Adrian Marino
constata actualitatea şi spiritul profund reformator al tradiţiei iluminist-paşoptiste-libe
rale, eliberată de naţionalismul etnicist, de ideologiile totalitare de extremă dreaptă şi
extremă stângă, de filosofia iraţionalistă, antidemocratică şi antieuropeană readusă în
actualitate după 1989 (Marino, 1998, p. 5). ,,Neopaşoptismul" presupunea reîntoarcerea
în Europa într-o perioadă în care România era încă prinsă în capcana izolării, etatismului şi neocomunismului.

