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Naționalism și idee națională în producția de artă din timpul regimului Ceaușescu

Rezumat

Cercetarea de față are ca subiect ideea de națiune și identitate națională în arta produsă în

timpul regimului Ceaușescu.  Folosind analiza de discurs, urmărim cum sunt articulate definirea

artei, relația acesteia cu puterea, rolul artistului și raportarea la canonul occidental – toate în raport

cu identitatea națională. Pornind de la analiza lui Katherine Verdery despre epocă, identificăm în

cadrul scenelor de artă două tabere adverse: cea care corespunde aparatului puterii (inclusiv grupul

protocroniștilor) și cea alternativă (incluzând perspectiva europenistă. Pozițiile acestora sunt aparent

antagonice, ele de fapt întâlnindu-se în urgența definirii identității românești în contextul geo-politic

al Războiului Rece. În centrul necesității formulării unor răspunsuri la întrebările cine și cum este

națiunea, găsim o preocupare acută pentru raportarea la Europa, aceasta din urmă reprezentând miza

legitimării fiecărui grup. 

Structurată  în  cinci  capitole, lucrarea  are  ca  miez  al  cercetării  capitolele  IV și  V,  cele

dedicate studiului narațiunilor identității naționale în artă în perioada Ceaușescu cu un accent pus pe

ceea ce în epocă și în perioada post-89 a fost considerat ca scena alternativă de artă. Cele două

capitole centrale sunt însoțite de patru alte capitole ce au ca scop suportul teoretic al aparatului

critic, schițarea genealogiilor intelectuale ce permit dezvoltarea narațiunilor identitare și o privire

succintă asupra consecințelor de astăzi ale acestor narațiuni.

Primul  capitol este  o  analiză  a  principalelor  teorii  și  direcții  din  cadrul  studiilor  despre

naționalism. Trecerea în revistă este operată critic cu scopul conturării unei proprii viziuni asupra ce

este naționalismul, cum este el articulat și cum poate fi analizat critic în modul cel mai eficient.

Această  viziune  ia  ca  repere  critice  fundamentale:  a)  abordarea  post-  și  decolonială  asupra

naționalismului,  potențată  de  critica  feministă  asupra  studiilor  despre  naționalism;  b)  o  atenție

deosebită pentru specificitățile Europei de Est în configurarea proiectelor naționale; c) adoptarea

metodei analizei culturale și discursive ca fiind cea mai potrivită pentru obiectul cercetării de față:

narațiunile identității naționale în perioada regimului Ceaușescu. Astfel, găsim că distincția dintre

naționalism cetățenesc/civic și cel etnic este una falsă, în care se repetă dihotomiile est/vest și că

proiectul  național  este  unul  din  proiectele  fundamentale  ale  modernității  occidentale  purtând



caracteristica sa de bază, colonialitatea (Walter Mignolo). Vedem că proiectul național, în general,

este  un  proiect  complex  ce  mobilizează  vieți  și  modelează  subiectivități,  cu  scopul  ralierii  la

modernitatea occidentală (Partha Chatterjee). Având în vedere necesitatea unei analize ce pornește

de la modelarea subiectivității,  recurgem la o metodologie ce identifică domeniul culturii ca un

câmp central al modelării subiectivității în proiectul național. Importanța culturii va face ca figura

intelectualului și a artistului să devină cheie în articularea și reificarea acestuia.

Următorul capitol –  capitolul al doilea – este dedicat trasării unei genealogii intelectuale a

ideilor dezvoltate în perioada decadelor șapte și opt. Pornind de la dezbaterile pașoptiste, trecând

prin marea polemică a direcțiilor critică și modernistă (lovinesciană), ajungând până în interbelic,

metoda de analiză a  acestei  genealogii  a  fost  urmărirea unor  lucrări  critice cheie  ce abordează

discursul național ca istorie intelectuală. De aici, am reparcurs texte și alte producții culturale cheie

ale secolului al XIX-lea și începutul secolului XX, punctând dezbateri cheie din sfera publică ce au

ajuns  să  modeleze  narațiunile  identității  naționale. Observăm  aici,  în  întâmpinarea  premiselor

teoretice  stabilite  în  capitolul  precedent,  că  intelectuaul  est-european  este  central  construcției

naționale politice și subiectivale. Artistul este o figură centrală în arhitectura statului începând cu

formarea  sa.  Astfel,  funcția  sa  în  proiectul  modern  al  statului-națiune  este  una  indispensabilă

continuității acesteia. Această funcție poate fi rezumată astfel: intelectualul producător de cultură,

artistul generic este un personaj ce mereu va avea ceva important de spus în orice moment critic al

proiectului național, fiind chemat să confirme și să legitimeze propunerile puterii.

Observăm că  discursul identitar național este central  vieții culturale publice românești din

secolul XIX și că, în cadrul proiectului  național, în Europa, intelectualii și artiștii ocupă o funcție

centrală (Victor  Rizescu).  Tot  aici  se  conturează  relația  strânsă  dintre  putere  și  artă  ca  relație

fundamentală în articularea proiectului statului-națiune și în configurarea relevanței artei și culturii,

totul în cadrul Europei de  Est.  Imperativele colonialității  ce decurg din necesitatea integrării  în

modernitatea occidentală, duc la dezvoltarea la sfârșitul secolului XIX a unor scenarii identitare

recurente. Acestea le-am sintetizat ca fiind: formele fără fond sau problema importării unor idei

occidentale fără o adaptare locală, ducând la pierderea identității; universul rural și ontologia etnică

sau soluția identitară a lumii țărănești ca depozitară a unei cunoașteri unice și transcedentale ce

definește ființa națională; dizolvarea în istorie sau amenințarea permanentă a excluderii din istoria

marilor civilizații și urgența inserării în aceasta.

Capitolul III investighează mai îndeaproape contextul social, cultural și politic al regimului

Ceaușescu. Aici, m-am concentrat pe analiza relației dintre turnura naționalistă a regimului odată cu

afirmarea Tezelor din Iulie și scenele culturale ale vremii. Parcurgând exegeza post 1990 despre

natura regimului politic Ceaușescu, ajung a fi sceptică cu privire la anumite abordări (în general,

ceea ce a ajuns a fi numită abordarea anti-comunistă) și a ne ralia la altele (Katherine Verdery,



Claude Karnoouh, Daniel Barbu).  Pornind de la o schiță critică a curentului principal de abordare

metodologică a perioadei Ceaușescu, observăm că miza naționalistă este centrală regimului. Ținând

cont  de concluziile  precedente – proiectul  național  este  fundamental  o  reificare a  colonialității,

figura  artistului  este  centrală  proiectelor  naționale  în  Europa  de  Est  –  interogăm felul  în  care

domeniul culturii își schimbă importanța în perioada dată. Astfel, reiese că acest domeniu devine

foarte important pentru regimul post-1965 iar intelectualilor le este rezervată o funcție deosebită,

dar deloc nouă. Regimul interpelează scena intelectuală în virtutea unei mai vechi și mai trainice

relații dintre intelectuali și putere: rolul primilor de a livra sensuri ale identității naționale ce pot fi

conținute  de  un regim politic,  servind,  astfel,  legitimării  sale.  În  raport  cu  capitolul  precedent,

observăm că discursul identitar național este în directă continuitate cu marile proiecte de definire a

națiunii.

În continuarea observațiilor  lui  Katherine Verdery,  vedem că proiectul națiunii  în regimul

Ceaușescu are multipli autori printre care și scenele intelectuale. Cadrele instituționale de control

vor servi impunerii poziției aparatului de putere însă nu vor fi de natură represivă. Coerciția se va

desfășura la nivelul controlului resurselor și a sistemului de recunoaștere în sfera publică. Astfel,

controlul exercitat de regim este simbolic-ideologic iar câmpul ideologic al națiunii a fost un limbaj

comun unei mari  părți  dintre  intelectuali,  constituindu-se ca un câmp de negociere a pozițiilor,

ierarhiilor, statusului. Negocierile s-au dus în termenii reprezentării culturale: cine este mai potrivit

pentru a reprezenta națiune? 

Acestea constituie și premisele capitolului IV, unde întreprindem o mai concentrată analiză a

diferențelor și tensiunilor dintre scenele de artă contemporană și felul prin care ele se raportează la

turnura naționalistă. Urmărim poziționările specifice ale taberelor artistice și structura discursului

lor relativ la ideea de națiune și funcția de reprezentare națională a artei. Tot în acest capitol vom

elabora mai pe larg unul din aspectele centrale ale întregii cercetări: care este rolul reprezentării

Europei  și  Occidentului  în  configurarea  discursului  identității  naționale. Articulându-se  în  două

tabere  adverse,  aflate  pe  poziții  aparent  antagonice,  scenele  de  artă  se  întâlnesc  de  fapt  în

necesitatea definirii identității românești în contextul geo-politic al Războiului Rece. Ambele tabere

consideră raportarea la  Europa ca fiind o prioritate  în  articularea producției  artistice.  Astfel,  în

raport cu intens dezbătuta temă a rezistenței prin cultură, observăm că mai degrabă rezistenţa este în

faţa unei anumite naraţiuni a specificităţii româneşti, cea parţial produsă şi susţinută de Partidul-

Stat. Aici vedem că marile scenarii identitare ale genealogiilor intelectuale sunt activate: universul

arhaic și țăranul sunt considerate câmpuri de unde o autentică definire a națiunii se poate efectua;

depășirea excluderii din Marea Istorie constituie o miză pentru ambele tabere, cea afiliată regimului

considerând viziunea ceaușistă ca o extraordinară șansă ân timp ce tabăra europenistă considerând-o

garantul continuității acestei excluderi; tot această tabără atribuie formele fără fond regimului, ce



doar înscenează patriotismul fără a-l  trăi  cu adevărat.  În același  capitol IV, am cartografiat mai

îndeaproape relația cu ideea de Europa în raport cu producția artistică reliefând trei idei principale:

raportarea la  canon, accesul la  universalitate și  autonomia artei.  Cea din urmă este  înțeleasă în

raport cu regimul politic: o detașare față de imperativele regimului manifestat prin europenism.

Capitolul V cuprinde o privire și mai restrânsă asupra subiectului studiat,  de data aceasta

concentrându-ne  pe  direcția  neo-tradiționalistă  în  artă.  Având cea  mai  complexă  relație  atât  cu

genealogii ale discursului național cât și cu structurile de putere, această direcție va da evenimente

centrale înțelegerii versiunii alternative puterii a identității românești. Parcurgând câteva trăsături

specifice discursului acestei direcții, ajungem la analiza mai îndeaproape a patru expoziții-cheie ce

îl fondează: Studiu 1 și Studiu 2, Vatra și Locul, faptă și metaforă. Vedem că aplecarea spre natură

și spiritualitate ortodoxă conduc reprezentanții acestei direcții către formularea unui caracter anti-

modernist întregii abordări. În acest sens, cele două devin axele principale pentru formularea a ceea

ce consideră  ei  a  fi  adevărata  natură  a  specificului  național.  În  cadrul  suporturilor  textuale  ale

acestor expoziții găsim și o dezvoltare deosebit de importantă a acestei direcții: hibridizarea unor

elemente ale discursului europenist cu cel tradiționalist, ducând la ceea ce am numit un discurs terț.

Caracterizat prin necesitatea urgentă a ralierii la Europa Occidentală, discursul terț afirmă valorile

tradiționaliste ca fiind cele ce pot garanta acest deziderat.

În capitolul  suplimentar –  denumit  Excurs –  explorez  dimesiunea  biografic-artistică  a

poziționării  mele  ca  autoare.  Propunerea este  o  completare atipică a  cercetării  științifice  având

menirea de a schița contextul specific al parcursului meu dublu de artistă și cercetătoare, evidențiind

motivația profundă și constantă pe care am avut-o pentru marile teme ale acestei lucrări. Realizat la

indicația profesoarei coordonatoare, Ruxandra Demetrescu, Excursul este o incursiune cu privire și

la felul prin care o practică artistică poate completa căutările cercetării teoretice. Practica artistică

mi-a servit  ca  instrument  pentru tatonarea teritoriilor  incerte  ale  acestui  vast  subiect,  proiectele

dezvoltate în acest câmp profesional contribuind considerabil la evoluția cercetării. 

Verdery își încheie volumul întrebându-se cum va răspunde această întreagă scenă culturală

provocărilor date de o prefigurată intrare în Europa. Noi am pornit de la observația că relația cu

Europa este deosebit de importantă pentru intelectualii contextului românesc și de la întrebarea cum

influențează aceasta relația artei cu puterea și mizele sociale ale producției de artă. Am văzut că

intensa preocupare pentru intrarea în universalitate – recunoașterea culturii românești în canonul

modernității occidentale – este nu doar o simplă componentă a scenelor culturale ci este o dinamică

centrală  ce  structurează  discursurile  identitare.  Cele  două  mari  genealogii  intelectuale,  cea

modernistă (lovinesciană) și cea critic-tradiționalistă (junimistă), aflate istoric pe poziții antagonice,

se întâlnesc în discursul hibrid al neo-tradiționalismului în artă.



Aici  vedem că,  date  fiind  imperativele  colonialității,  căutarea  unei  soluții  viabile  pentru

recunoașterea culturală în Occident constituie prioritatea acestui nou discurs hibrid. Acesta este și

răspunsul  la  întrebarea  lui  Verdery.  Elitele  intelectuale  ce  vor  stabili  direcțiile  culturale  ale

instituțiilor de stat de după 1989 vor fi profund marcate de acest discurs permanentizând urgența

sub care trăiau neo-tradiționaliștii perioadei Ceaușescu: urgența demonstrării europenității societății

românești.  Livrarea continuă  de dovezi  ale  civilizării  și  europenității  constituie,  credem, sensul

hegemonic al politicilor culturale – și nu doar culturale – actuale. Considerăm că această cercetare

oferă  răspunsuri  cu  privire  la  proveniența  acestui  sens  hegemonic  și  cu  privire  la  posibilitățile

depășirii sale.
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