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POLISpolis

COMUNISMUL, SUBIECT
PREFERAT DE ANALIZ~

Sistemul totalitar comunist continu` s`
fie, la dou` decenii de la dispari]ia sa, subiect
de discu]ie. Pentru cercet`torii profesioni[ti
– politologi, sociologi, antropologi sau
istorici – el este înc` o tem` dezirabil`.
Probabil va r`mâne a[a înc` mult` vreme,
a[a cum s-a întâmplat cu nazismul sau
fascismul, care îi atrage pe anali[ti [i ast`zi,
dup` mai bine de [aizeci de ani de la
dispari]ia lor ca sisteme social-politice.
Motivele sunt multe [i ele se întrep`trund
într-un soi de mecanism al atrac]iei fa]` de
o tem` pe care, de pe pozi]ii etice, mul]i o
definesc drept r`ul absolut.

Comunismul românesc a fost studiat,
pân` acum, din unghiuri diferite.
Perspectivele istorico-sociologice încearc`
s` explice procesele de selec]ie a elitelor
[i de accedere la putere. Politologii
analizeaz` mecanismele de luare a deciziilor
[i centrele de concentrare a puterii.
Antropologii se concentreaz` asupra
cotidianului, a experien]elor individuale, a
"istoriei la firul ierbii", uzând mai cu seam`
de tehnica "istoriei orale". În sfâr[it, istoricii
public` documente, analizeaz` evolu]ia unor
segmente ale sistemului (în special ale
aparatului represiv) sau a acestuia în
ansamblu. Uneori, destul de rar, speciali[ti
din domenii diferite se reunesc pentru a
sintetiza informa]iile [i a ne oferi perspective
de ansamblu, a[a cum a procedat "Comisia
preziden]ial` pentru analiza dictaturii
comuniste din România", autoarea
cunoscutului "Raport" publicat în 2007.

Una dintre c`ile de acces la cunoa[terea
regimului comunist, pe care am l`sat-o
anume la sfâr[itul acestei enumer`ri, e cea
biografic`. Ea propune reconstituirea
biografiilor celor implica]i în luarea deciziei
politice. Foloasele unor astfel de studii, pe
care unii le numesc prosopografice, nu sunt
deloc neglijabile. Ele ne fac s` în]elegem
cine au fost principalii actori ai scenei
politice, ce fel de rela]ii (personale, afective,
institu]ionale etc.) au existat între ei, cum
au ac]ionat, care au fost resorturile intime
ale deciziilor luate de ei, ce motiva]ii au
avut, ce strategii personale [i de grup au
folosit. Genul biografic a fost deja frecvent
exersat, uneori cu bune rezultate, de c`tre
cei ce s-au ocupat de istoria regimului
comunist. Exist` deja biografii ale unor lideri,
dar [i dic]ionare ale figurilor mai însemnate.

O CARTE NOU~ {I DOI
AUTORI CUNOSCU}I

În aceast` ultim` direc]ie de cercetare
se înscrie cartea semnat` de Vladimir
Tism`neanu [i Cristian Vasile: Perfectul
acrobat. Leonte R`utu, m`[tile r`ului, Editura
Humanitas, Bucure[ti, 2008, 464 p. Autorii
aproape c` nu mai au nevoie de prezentare.
Vladimir Tism`neanu este un politolog de
anvergur` interna]ional`, profesor la
Universitatea Maryland din SUA. A devenit
foarte cunoscut în urma public`rii unor
numeroase studii despre regimurile
comuniste [i despre postcomunism în Europa
de Est. Unele dintre ele au devenit repede
best-sellers, cum s-a întâmplat, de exemplu,
cu Reinventarea politicului. Europa
R`s`ritean` de la Stalin la Havel, Polirom,
1997 (prima edi]ie, în englez`, la Free Press,
1992) [i Stalinism pentru eternitate. O istorie
politic` a comunismului românesc, Polirom,
2005 (prima edi]ie, în englez`, la University

OMUL F~R~ EZIT~RI
VASILE DOCEA

of California Pres, 2003).
Cristian Vasile, de forma]ie istoric, este

cercet`tor la Institutul "Nicolae Iorga" din
Bucure[ti. A cercetat cu predilec]ie situa]ia
unor confesiuni religioase sub comunism,
iar rezultatul cercet`rilor s-a concretizat, între
altele, în volumele Între Vatican [i Kremlin.
Biserica greco-catolic` în timpul regimului
comunist (Curtea Veche Publishing, 2003)
[i Biserica Ortodox` Român` în primul
deceniu comunist (Curtea Veche Publishing,
2005). Cei doi nu sunt la prima lor
colaborare. Au mai lucrat împreun`, cu bune
rezultate, în Comisia preziden]ial` amintit`
mai sus, dar [i la editarea Raportului final,
unde l-au avut ca partener [i pe Dorin
Dobrincu.

Cartea despre Leonte R`utu are caracter
biografic, de[i nu este, totu[i, o biografie
în sensul clasic al termenului. Tomul are
un caracter compozit, atât prin natura textelor
incluse, care apar]in unor genuri diferite,
cât [i prin metodele utilizate. Punctul plecare
al c`r]ii îl reprezint` un eseu al lui Vladimir
Tism`neanu, transmis la mijlocul anilor '80
la postul de radio "Europa liber`". Textul
eseului, rev`zut [i ad`ugit de autor, ocup`
primele dou`zeci de pagini ale volumului,
urmat fiind de un studiu despre rolul lui
Leonte R`utu (comparat cu cel al lui Andrei
Jdanov în Uniunea Sovietic`), de artizan
[i lider al Sec]iei de Propagand` a
Comitetului Central al Partidului Comunist.
În continuare, citim un dialog între cei doi
autori ai c`r]ii, intitulat R`utu a fost un cinic,
un supravie]uitor, un acrobat perfect, având
ca tem` acela[i personaj, definit de data
aceasta drept "groparul culturii române".
Impresioneaz` [i aici, la fel ca în multe alte
locuri, cantitatea uria[` de informa]ii pe care
le de]ine [i le ofer` cu generozitate Vladimir
Tism`neanu. Sunt informa]ii ce ]in de via]a
personal` a nomenclaturii comuniste, de
încreng`turile rela]iilor de rudenie, de
afinit`]i, prietenii [i du[m`nii, de am`nunte
biografice, iubiri, solidariz`ri [i tr`d`ri,
informa]ii care se transform`, încet-încet,
într-o sociologie ad-hoc a perioadei
comuniste, ancorat` istoriografic prin
referin]ele arhivistice ale lui Cristian Vasile.
Convorbirea lui Vladimir Tism`neanu cu
Mihai {ora completeaz` portretul fostului
ideolog [ef R`utu.

Partea cea mai întins` a volumului,
aproximativ trei sute de pagini, o constituie
documentele de arhiv`, majoritatea publicate
acum pentru prima oar`. Ele provin aproape
în totalitate din Fondul CC al PCR, Sec]ia
de Propagand` [i Agita]ie, de la Arhivele
Na]ionale Istorice Centrale. Sunt rapoarte,
discursuri, referate, cuvânt`ri ]inute sau
întocmite de Leonte R`utu între anii 1947
[i 1965. Sunt documente foarte utile pentru
cei care doresc nu doar s` cunoasc` biografia
politic` a lui R`utu, ci [i pentru întelegerea
mecanismelor cenzurii [i propagandei
comuniste. Speciali[tii în analiza de discurs
sau în analiza limbajului – mai ales a celui
"de lemn" – vor g`si aici, la rândul lor, un
material de studiu promi]`tor.

Cred c` solu]ia aleas` de cei doi autori,
a edit`rii unui volum compozit, este una
inspirat` [i mai bun` decât cea a public`rii,
eventual, a unei biografii clasice. O biografie
clasic` te oblig`, ca autor, s` îmbr`]i[ezi
un singur punct de vedere, iar prin aceasta
biografia risc` pe de o parte s` piard`
complexitatea personajului, pe de alt` parte
s` devin` plictisitoare. În cazul de fa]`, îns`,
lipsa de unitate metodologic` a volumului

este compensat` de multitudinea inter-
pret`rilor. Personajul central al c`r]ii este
luminat din unghiuri deosebite, dar [i de
reflectoate având culori diferite. Autorii
reu[esc în acest mod frust s` îi dezv`luie
complexitatea, ceea ce confer` credibilitate
imaginii de ansamblu a personajului.

CINE A FOST LEONTE
R~UTU?

În 1981, Leonte R`utu a fost eliberat
de c`tre Nicolae Ceau[escu din func]ia de
membru al Comitetului Politic Executiv al
Comitetului Central al PCR [i din func]ia
de rector al faimoasei Academii "{tefan
Gheorghiu". Nu era o pensionare, de[i
b`trânul activist atinsese vârsta de 71 de
ani, ci o pedepsire a unuia dintre cei mai
devota]i slujitori ai totalitarismului, c`zut
în dizgra]ia dictatorului. Postul de radio
"Europa Liber`", prin vocea directorului s`u
de atunci, Noel Bernard, comenta (într-un
editorial reprodus [i în volumul recenzat
aici) destituirea în mod cât se poate de realist:
"Nimeni în România nu va plânge soarta
lui Leonte R`utu. Nimeni în afar`, poate,
de el însu[i". C`ci, într-adev`r, Leonte R`utu
a fost un personaj cât se poate de nepopular,
unul dintre cei mai nepopulari lideri ai
Partidului Comunist.

Lev Oigenstein (numele adev`rat,
dinainte de naturalizare, al lui R`utu) s-a
n`scut în 1910, în localitatea B`l]i din Basa-
rabia (în vremea aceea aflat` în Imperiul
Rus). Era fiu de farmacist [i a reu[it s` fac`
studii liceale. Ajuns în Bucure[ti pe la sfâr-
[itul anilor '20, a f`cut vreo doi ani de studii
universitare de matematic` [i al]i doi de
medicin`. A devenit de timpuriu membru
în Partidul comunist, partid interzis în acea
vreme. Înainte de r`zboi a fost, pentru câ]iva
ani, redactor responsabil al ziarului
"Scânteia", ilegal [i acesta. Anii r`zboiului
i-a petrecut în Uniunea Sovietic`, unde, între
altele, a fost redactor la sec]ia în limba româ-
n` a "Radio Moscova". La sfâr[itul r`zboiului
s-a întors în România, unde a contribuit din
plin la procesul de bol[evizare a ]`rii.

Devenit membru al Comitetului Central
al PCR în 1948, a reu[it s` urce, în timp,
pân` în plutonul din vârf al acestuia, în
Comitetul Politic Executiv. În ciuda
schimb`rilor de echip` [i de direc]ie din
interiorul Partidului Comunist, R`utu a reu[it
s` se adapteze în permanen]`, dovedind
abilit`]ile unui "perfect acrobat" politic.
Expresia, pe care Vladimir Tism`neanu [i
Cristian Vasile au ales-o ca titlu pentru cartea
lor, este titlul unui poem de Eugen Jebeleanu,
publicat în volumul Hanibal, în care se pare
c` f`cea o trimitere direct` la abilul [i cinicul

propagandist de partid R`utu.

ACROBATUL F~R~
EZIT~RI

De fapt, acesta este primul dintre cele
dou` registre biografice urm`rite de cartea
celor doi autori, cel al strategiei personale,
prin care R`utu s-a c`]`rat [i s-a men]inut
decenii la rând în structurile de conducere.
Adept, la început, al Anei Pauker, nu a ezitat
s` treac` de partea lui Gheorghiu Dej atunci
când acesta a înl`turat-o pe "tovar`[a Ana".
Dup` moartea lui Dej, a fost suficient de
abil s` intre în gra]iile lui Ceau[escu,
succesorul acestuia. În toat` aceast` vreme,
a [tiut s` profite de toate oportunit`]ile pentru
a-[i înl`tura concuren]ii [i a împiedica
apari]ia altora noi.

Cel de-al doilea registru biografic este
cel al activistului de partid, al executantului
con[tiincios, mecanic, al ordinelor partidului.
Cartea ne dezv`luie un Leonte R`utu lipsit
de scrupule, un fel de robot, care, în anii
staliniz`rii, execut` întocmai ordinele venite
de la Moscova [i care contribuie în mod
decisiv la impunerea în România a unui
sistem politic dup` model sovietic.
Domeniile sale au fost propaganda [i
cenzura. A înscenat scandaluri de pres` celor
mai reprezentativi scriitori [i arti[ti, a impus
controlul comuni[tilor asupra presei, care
[i-a pierdut astfel complet libertatea, a
cenzurat tot ce însemna act de crea]ie. Nu
avem cum s` [tim dac`, în sinea sa, a avut
vreodat` dileme în leg`tur` cu actele sale.
Nu a avut niciodat` ezit`ri. A distrus cultura
român` consecvent, temeinic [i sistematic.

DESANT POLONEZ LA C~RTURE{TI
În parteneriat cu Institutul polonez din Bucure[ti, cu libr`ria C`rture[ti  [i cu Editura

Art, Funda]ia "A Treia Europ`" [i-a continuat suita ac]iunilor de promovare a lecturii
printr-o sear` polonez`. Vineri, 6 martie, primitoarea [i plin` de ini]iativ` libr`rie C`rture[ti
(str. Mercy, nr. 7, Timi[oara) a g`zduit o întâlnire a publicului cu nu mai pu]in de [ase
mesageri ai literaturii poloneze, prin tot atâtea c`r]i traduse în limba român`. Bakakai,
de Witold Gombrowicz (Editura Rao, traducere: Cristina Godun), C`l`torind cu Herodot,
de Ryszard Kapuscinski (Editura Art, traducere: Mihai Mitu), Z`pezile albastre, de Piotr
Bednarski (Editura Humanitas, traducere: Luiza S`vescu), Mizeria. Antibiografie, de
Wojciek Kuczok (Editura Polirom, traducere: Constantin Geamba[u), Alb` ca Z`pada [i
ro[u bol[evic, de Dorota Maslowska (Editura Trei, traducere: Constantin Geamba[u) [i
Made in Poland: antologie de teatru polonez contemporan (Editura Art, coordonator:
Iulia Popovici, traducere: Sabra Daici, Cristina Godun, Luiza S`vescu) au fost volumele
prezentate de Adriana Babe]i [i Cornel Ungureanu. Editura Art a fost reprezentat` de
Laura Albulescu, iar Institutul Polonez din Bucure[ti – de Luiza S`vescu.

TIMI{OARA  ÎN  C~R}I


