
TOTALITARISM ªI AUTORITARISM:
DISCURSURI ªI METADISCURSURI

LORENA STUPARU

Dupã cum se menþioneazã în introducerea editorilor, al cãror dialog, la care au parti-
cipat de-a lungul anilor ºi alþi autori ai volumului, a fost facilitat de schimburile interaca-
demice între Academia Românã, Academia Belgianã de Arte ºi ªtiinþe ºi Fondul Belgian
pentru Cercetare ªtiinþificã (FWO) – aceastã carte îºi propune sã analizeze discursurile
totalitar ºi autoritar dintr-o perspectivã mai largã decât aceea a lucrãrilor academice con-
sacrate acestui aspect.

În acest sens, lucrarea oferã o perspectivã în care sunt evaluate caracteristicile, ase-
mãnãrile ºi deosebirile, tendinþele ºi consecinþele discursurilor totalitare sau autoritare
din Cuba, din fostele Republica Democratã Germanã ºi Germania Nazistã, din Coreea
de Nord, Filipine, China, din fosta Iugoslavie, din Lituania, Birmania, România ºi Tuni-
sia. Privitor la aspectele metodologice ºi distincþiile conceptuale, precum acelea dintre
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limbaj ºi discurs, pe de o parte, ºi discurs totalitar ºi discurs autoritar pe de alta, coordo-
natorii considerã cã atât din capitolele teoretice cât ºi din acelea aplicate reies câteva trã-
sãturi comune ale discursului totalitar dincolo de culturi, arii geografice ºi perioade is-
torice (regim fascist, nazist, stalinist, militar, legea marþialã), ºi anume: pierderea
subiectivitãþii ºi înstrãinarea individului, cultul personalitãþii ºi mistificarea liderilor na-
þionali, caracterul normativ al discursului dominant ºi demonizarea vocilor disonante, ar-
tificialitatea limbajului (limba de lemn), acceptarea limbajului ideologic drept natural.
Metodologiile utilizate de autori provin din discipline precum lingvistica, sociologia ºi
ºtiinþa politicã, analiza textualã ºi contextualã a complexului cognitiv al puterii. Este in-
vocat Slavoj Žižek cu observaþia cã în discursul totalitar se face trecerea de la limbaj ca
discurs ºi legãturã socialã la limbaj ca instrument pur, implicând construcþia realitãþii ºi
falsificarea trecutului, a prezentului ºi a viitorului, dihotomizarea, inventarea unor mituri noi.

O altã constatare privitoare la acest fenomen în care se intersecteazã sfera lingvisticii
cu sfera politicii este aceea cã discursul autoritar este o specie a discursului totalitar ºi cã
în mod paradoxal acesta îºi proclamã validitatea universalã, simultan cu unicitatea au-
todeclaratã, emancipatã de aspectele geografice, problemele istorice sau regimurile poli-
tice. O altã observaþie importantã este aceea cã discursul totalitar instaureazã un fel de
republicanism civic radical ºi monstruos din care lipsesc drepturile individuale ºi în care
abundã îndatoririle publice personale. Potrivit cercetãrilor autorilor acestui volum, spe-
cificul discursului totalitar în regimurile autoritare urmãreºte consolidarea cultului pu-
terii autoritare centralizate sau a aceleia militare, ca tip de cult al personalitãþii care remo-
deleazã atât istoria naþionalã, cât ºi societatea în ansamblu, potrivit unei viziuni autoritare.

Intitulat „Argument teoretic. Discursul totalitar: noua societate tip «Albã ca Zãpada»
oglinditã discursiv în lemn“ („Theoretical Argument. Totalitarian Discourse: The New
Snow White/Society in the Discursive Wooden Mirror“) studiul Henrietei Aniºoara ªer-
ban deschide seria consistentelor contribuþii la acest volum. În spiritul accepþiunii adop-
tate în Introducere la care se adaugã observaþia hegelianã a lui Žižek legatã de pretenþia
de a reprezenta “întruparea directã a Raþiunii istorice“, autoarea noteazã cã discursul to-
talitar este prezent în fiecare aspect al societãþii, de la arhitecturã ºi instituþii, pânã la co-
dul vestimentar. Cât priveºte discursul oficial din þãrile cu regim militar autoritar, totali-
tarismul apare prin metonomie, într-o manierã hegemonicã. În prezentarea problemei
trãirii distopiei, pe filiera lui Žižek, Henrieta ªerban consemneazã cã regimurile totali-
tare trateazã oamenii reali ca entitãþi virtuale, ca materii prime care trebuie transformate.
O referinþã precum lucrarea lui Alexander Zinoviev Homo Sovieticus permite completa-
rea accepþiunii discursului totalitar cu conotaþia manipulãrii în direcþia cultivãrii unui
simptom al fricii ºi vinovãþiei. Analizând dimensiunea discursului totalitar drept cauzã ºi
efect al crizei ºi al rãzboiului (în cazul nazismului, fascismului ºi stalinismului), Henrieta
ªerban noteazã împreunã cu Hannah Arendt colapsul moralitãþii în cadrul statelor totali-
tare, mai precis faptul cã nivelul etic al societãþii rãmâne la discreþia statului totalitar,
ceea ce exprimã „o periculoasã miºcare legitimatoare“. La toate acestea se adaugã ob-
servaþia concluzivã cã limba de lemn care pretinde a instaura o nouã vorbire ºi gândirea
dualã sunt etichete ale aceloraºi caracteristici fundamentale ale discursului totalitar.

Lucrarea este structuratã în trei pãrþi referitoare la „Creaþie – Identitate ºi Memorii“
(„Part I. Creation – Identity and Memories“), „Comunicarea de masã ºi discursul oficial“
(„Part II. Mass Communication and Official Discourse“), respectiv „Structuri ale puterii
– Politicã ºi adevãr“ („Part III. Power Structures – Politics and Thruth“).
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Prima parte cuprinde studii semnate de Victor Rãzvan Pantelimon („Uz ºi abuz ale
mitului lui Che Guevara în discursul politic cubanez“ – „Uses andAbuses of Che Guevara’s
Myth in Political Cuban Discourse“), Geert Crauwels („Eul ºi personalitatea socialistã:
Chestionarea unui concept ideologic în discursul literar autobiografic în fosta RDG“ –
„The I and the Socialist Personality: The Questioning of an Ideological Concept in Post-
GDR Literary Autobiographical Discourse“), Arvi Sepp („Totalitarism ºi performativi-
tate: Limbajul redempþionist al naþional-socialismului în poezia nazistã“ – „Totalitarian
and Performativity: The Redemptive Language of National Socialism in Nazi Poetry“),
Soonhee Fraysse-Kim („Construindu-i pe Ei ºi pe Noi în Coreea de Nord“ – „Construc-
ting Them and Us in North Korea“). Folosind metodele analizei discursive ºi imagistice,
ale istoriei ºi ale politicii comparate, Rãzvan Pantelimon aratã cã actuala imagine a lui
Che Guevara în discursul politic cubanez este una idealizatã ºi declarativã care adesea
intrã în contradicþie cu ideile ºi gândirea politicã ale lui Guevara însuºi.

Întrebarea centralã a studiului lui Geert Crauwels este dacã ºi cum subiectul autobio-
grafic din fosta RDG a reuºit sã se elibereze din strânsoarea de lungã duratã în aceastã
plasã discursivã ºi dacã simpla distanþã în timp este suficientã pentru a lua o distanþã cri-
ticã de fostul sine ca o construcþie discursivã sau este acesta capabil sã-ºi revendice în
contul unei vieþi retrospective singularitatea unui Eu socializat anterior. Tema studiului
lui Arvi Sepp este aceea a rolului ideologic al poeþilor în aparatul de propagandã al celui
de al Treilea Reich, slãvit de aceºtia într-o manierã liturgicã. Soonhee Fraysse-Kim
stabileºte conexiuni între constructele ideologice ºi rolul central al conducãtorului,
subliniind rolul discursului totalitar în intimidarea ºi atitudinea de supunere oarbã a cetã-
þenilor faþã de conducãtor.

În partea a doua se regãsesc studii semnate de Jorge V. Tigno ºi Jean Encinas Franco
(„Limbajul dictaturii în Filipine: Marcos ºi legea marþialã“ – „The Language of Dictatorship
in the Philippines: Marcos and Martial Law“), Lutgard Lams („Strategii ale construcþiei
înþelesului simbolic în discursul oficial chinez“ – „Strategies of Symbolic Meaning Con-
struction in Chinese Official Discourse“), Ivana Dobrivocevice („De la eliberatori la rãu-
fãcãtori: transformarea imaginii soldatului sovietic în presa iugoslavã (1945-1953)“ –
„From Liberators to Villains: The Transformation of the Image of Soviet Soldier in the
Yugoslav Press (1945-1953)“), Rüta Petrauskaité („Patosul presei sovietice“ – „The Pathos
of the Soviet Press“). În studiul „Limbajul dictaturii în Filipine: Marcos ºi legea marþialã“
autorii aratã cã limbajul autocraþiei în Filipine în regimul Marcos poate fi descris ca unul
care trãdeazã ostilitate faþã de politica tradiþionalã, faþã de politicieni ºi partide ºi institu-
þiile democratice, fiind un discurs atipic printre altele proprii regimurilor autocrate. Lutgard
Lams este prezentã în volum cu un studiu în care pe baza unei riguroase analize de text
privitoare la evenimente de importanþã majorã deopotrivã istoricã ºi politicã în intervalul
1997-2005 ºi urmãrind strategiile construcþiei sensului simbolic pe baza unui demers
hermeneutic de adâncime a cercetãrii ideologiei, ajunge la concluzia cã multe trãsãturi
definitorii ale fostului discurs comunist apar încã drept valide în China de azi. O altã ca-
racteristicã decriptatã de Lutgard Lams apare în contextul mãsurilor luate de putere în
vederea reglementãrii aspectelor formale ale limbajului utilizat, în ciuda cenzurãrii con-
tinue a presei ºi a cãutãrii hegemoniei vocii oficiale în mijlocul creºterii tensiunii dintre
vocile dominante ºi acelea disonante. Studiul semnat de Ivana Dobrivocevice comparã
perioada în care presa iugoslavã scria despre generalii ºi ofiþerii sovietici în termeni su-
perlativi, descriindu-i ca eroi ºi supraoameni ºi în consecinþã armata sovieticã era per-
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ceputã de cetãþenii care trebuiau convinºi de justeþea tuturor mãsurilor luate dupã mode-
lul sovietic ca una dintre cele mai democratice, cu aceea în care (dupã 1948), brusc, ace-
leaºi personaje portretizate atât de atrãgãtor devin hoarde invadatoare, imorale ºi laºe,
hoþi mãrunþi ºi alcoolici decadenþi. Este o dovadã grãitoare despre puterea discursului ale
cãrui excese direcþionate în sensuri opuse îl transformã în discurs totalitar. Textul semnat
de Rüta Petrauskaité se referã la lexiconul ºi frazeologia cotidienelor lituaniene aºa cum
s-au dezvoltat acestea de-a lungul a cinci decenii de putere sovieticã. Potrivit acestei
analize, specificul cliºeelor discursului totalitar oficial lituanian reflectã o direcþie mai
puþin explicitã a ideologiei marxiste, cel mai proeminent model fiind acela al limbajului
prefabricat al discursului sovietic.

În partea a treia sunt grupaþi autori precum Ko Ko Thett („Mitul caracterului indis-
pensabil al armatei în cultura politicã birmanezã: Discursul totalitar în statul Myanmar“
– „The Myth of the Indispensability of the Military in Burmese Political Culture:
Totalitarian Discourse in the State of Myanmar“), Viorella Manolache („Discursul totali-
tar ºi regula lui ’Anti –’“ – „Totalitarian Discourse and the Rule of ’Anti –’“), Abdenbi
Sarroukh („Unele aspecte ale discursului totalitar din Tunisia lui BenAli“ – „SomeAspects
of Totalitarian Discourse in Ben Ali’s Tunisia“). Ko Ko Thett aratã cum mitul caracteru-
lui indispensabil al armatei în cultura politicã birmanezã este fabricat de un discurs tota-
litar specific unui stat autoritar aflat în crizã constituþionalã ºi bazat pe sentimente ultra-
naþionaliste ºi rasiste. Studiul Viorellei Manolache porneºte de la ipoteza cã în România
comunismul a reprezentat un discurs al modernitãþii informat de conceptul de simulacru.
Discursul comunist românesc, prin intermediul fabricãrii ideologice a sensului, se referã
la homo ideologicus în care se regãseºte homo sovieticus portretizat de Zinoviev. Abdenbi
Sarroukh analizeazã o selecþie a discursurilor regimului totalitar tunisian pentru a arãta
cât de îndepãrtat de realitate este acesta, fiind utilizat pentru a construi un mit servind
deopotrivã la promovarea intereselor naþionale ºi a mecanismelor de coerciþie ºi represiune.

Potrivit premiselor asumate ºi specificate în Introducere, coordonatorii au urmãrit pe
de o parte, sã prezinte ºi sã exemplifice discursurile totalitar ºi autoritar subliniind dife-
renþele dintre ele ºi au reuºit pe deplin acest lucru.

Este bine sã se specifice (aºa cum o fac autorii Introducerii) cã aceste tipuri de discurs
nu sunt specifice numai regimurilor totalitare ºi autoritare. Democraþia are propriul ei
discurs totalitar ºi propria ei limbã de lemn uniformizatoare ºi dezindividualizatoare, ne-
maivorbind de „aroganþa“ impunerii drepturilor omului cum se exprima Elaine Pagels ºi
de o folosire instrumentalizatã ºi din ce în ce mai sãracã stilistic a unei noi limbi de lemn,
ºi este meritul cãrþii cã atrage atenþia (fie ºi indirect) asupra acestui fenomen de alienare
în care nu se regãseºte distincþia snobismului, ci pragmatismul discursului la modã.

Lucrarea se încheie cu prezentarea contributorilor ºi cu un Index de concepte ºi nu-
me, ceea ce reflectã un salutar efort creator al coordonatorilor.

Prin contribuþiile ºi prin munca editorilor cartea a reuºit sã îºi ducã la bun sfârºit sco-
purile propuse într-o manierã deopotrivã substanþialã ºi originalã care deschide totodatã
posibilitatea continuãrii ºi aprofundãrii cercetãrii acestui subiect de o certã actualitate în
lumea contemporanã.
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DISCURSUL TOTALITAR.
CARACTERISTICI ªI STRUCTURI UNIVERSALE

RUXANDRA IORDACHE

Lucrarea Totalitarian and Authoritarian Discourses. A Global and Timeless
Phenomenon?, editatã de Lutgard Lams, Geert Crauwels ºi Henrieta Aniºoara ªerban
[Discursurile totalitare ºi autoritariste. Un fenomen global situat înafara timpului?] este
o realizare interdisciplinarã care argumenteazã teza universalitãþii discursurilor totalitare
sau de tip totalitar.

Argumentul teoretic „Totalitarian Discourse: The New Snow White/Society in the
Discursive Wooden Mirror [Discursul totalitar: noua societate tip «Albã ca Zãpada»
oglinditã discursiv în lemn]“, semnat de Henrieta ªerban, îºi gãseºte o ilustrare detaliatã
în studiile de caz care abordeazã situaþia discursului totalitar sau autoritarist, sau a unor
aspecte ce þin de acestea, în diverse þãri ºi în diverse momente în timp, ceea ce face volu-
mul ºi mai convingãtor. Astfel, Rãzvan V. Pantelimon abordeazã mitul lui Che Guevara
în discursul politic cubanez, Geert Crauwels analizeazã discursul literar autobiografic ca
discurs totalitar, Arvi Sepp discutã poezia nazistã, Soonhee Fraysse-Kim discursul tota-
litar nord coreean, Jorge V. Tigno ºi Jean Encinas Franco investigheazã discursul dictato-
rial din Philipine, Lutgard Lams evalueazã construcþia simbolicã a discursului chinez
contemporan, discursul mistificator despre soldatul sovietic în presa iugoslavã este investigat
de Ivana Dobrivojevice, patorul presei sovietice este prezentat de Rûta Marcinkevièienë,
mitul indispensabilitãþii militare în cultura politicã birmanezã abordat de Ko Ko Thett,
discursul totalitar ºi regula lui anti – în România ceauºistã de Viorella Manolache, iar as-
pectele caracteristice ale discursului totalitar în Tunisia lui Ben Ali sunt analizate de
Abdenbi Sarroukh. Prin aceste studii de caz se confirmã caracteristicile din argumentul
teoretic, elaborat cu mare precizie în analiza teoreticã de Henrieta ªerban, în diverse spa-
þii ºi perioade de timp, pânã în contemporaneitate, ºi se depãºeºte astfel clasificarea con-
sacratã în literatura temei, limitantã din punct de vedere conceptual: discurs fascist, na-
zist, comunist ºi postcomunist.

O altã deschidere conceptualã a lucrãrii este evitarea structurãrii cronologice sau pe
criterii combinate, istorico-geografice, a volumului. Discursul totalitar este abordat în
cele trei pãrþi ale lucrãrii din perspectiva a trei dimensiuni caracteristice acestui discurs,
evidenþiate clar în argumentul teoretic al Henrietei ªerban: puterea de a crea identitãþi ºi
amintiri, în prima parte a volumului, prin capitolele semnate de Pantelimon, Crauwels,
Sepp ºi Soonhee Fraysse-Kim; apoi, în partea a doua atenþia este îndreptatã spre influen-
þa discursului totalitar prin ºi asupra mass media (analizatã în lucrãrile lui Jorge V. Tigno
ºi Jean Encinas Franco, Lutgard Lams, Ivana Dobrivojevice, Rûta Marcinkevièienë); ºi,
în partea a treia, avem rolul discursului totalitar în reificarea structurilor de putere ºi a
relaþiei dintre politicã ºi adevãr (Ko Ko Thett, Viorella Manolache, Abdenbi Sarroukh).

Tentaþia totalitarismului (sau autoritarismului, ca formã a primului regim, dar cu o
putere transformativã mai limitatã decât în totalitarism ºi cu o prezenþã apãsãtoare dar nu
atotcuprinzãtoare asupra societãþii) este realã. Prezenþa discursurilor care identificã duº-
mani sau „topesc“ subiectivitatea ºi alteritatea individului sau devin vehicul pentru cultul per-
sonalitãþii sau pentru transformarea liderilor naþionali în mituri, sau cele care demoni-
zeazã vocile disonante, totul într-un limbaj ideologic, ambiguu, greoi ºi artificial (langue
de bois) ce tinde sã înlocuiascã limba naturalã, sunt indicii pentru supravieþuirea cu suc-
ces a discursului totalitar. În 1976, apãrea o altã lucrare, La tentation totalitaire de Jean-
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François Revel, care investiga apetenþa individului pentru totalitarism ºi apetenþa stângii
occidentale chiar pentru „visurile“ socialismului puternic, cel puþin, dacã nu ceva mai ra-
dical. În 2009, tot în spaþiul francez ºi sub acelaºi titlu, completat însã de ideea unui eseu
asupra totalitarismelor transcendenþei, Jacques Pons susþine teza violenþei care se suþine
prin religios. Lucrarea editatã de Lutgard Lams, Geert Crauwels ºi HenrietaAniºoara ªer-
ban nu are numai meritul de a evidenþia dimensiunea religioasã a manipulãrii discursive
totalitare, a liderului suprem sau milenarismul paradoxal al societãþii totalitare, de ase-
menea aparent în discurs, ci ºi meritul de a susþine ideea universalitãþii ºi a relativei inde-
pendenþe de anumite spaþii geografice sau de repere temporale fixe, clar delimitate. A-
ceastã idee nu implicã lipsa diferenþierilor de la caz la caz, ci subliniazã similaritãþile iz-
bitoare ºi profunde dincolo de diferenþierile generate de culturã sau de limba naturalã.
Între aceste similaritãþi, interesant este argumentul particularismului ridicat de aceste re-
gimuri totalitare, vãzut ca o pavãzã împotriva criticilor regimului care sunt mereu respin-
se prin lipsa de acces a acestor critici la toate subtilitãþile limbii, culturii sau istoriei.

Universalitatea discursurilor totalitare sau de tip totalitar este identificabilã ºi în de-
mersurile de deghizare în discursul populist sau în cel xenofob, sau în standardele duble,
atât de adânc înrãdãcinate în mileniul trei. Prin urmare, dacã acceptãm aceastã perspec-
tivã, studiul discursului totalitar este real ºi relevant, ºi se susþine în prim-planul cerce-
tãrii contemporane ca fundament pentru cercetarea comparativã a caracteristicilor ºi
transformãrilor din discursul politic de astãzi în Europa ºi dincolo de zona europeanã, în
întreaga lume, lãrgind sfera investigaþiei dincolo de chestiunile legate de propagandã ºi
manipulare, selectând ºi analizând manipularea individului, a instituþiilor ºi pânã la urmã
a întregii societãþi prin prisma manipulãrilor discursive ºi pornind de la acestea, pentru
a observa schimbãrile dramatice în profunzimea socialitãþii, a þesãturii sociale ºi a naturii
individului.

De fapt, înþelegem din acest volum care contribuie într-un mod important la dome-
niul pragmaticii lingvistice aplicate discursului totalitar, precum ºi la filosofia politicã a
discursului totalitar, cum se legitimeazã toate aceste regimuri prin discursul despre „vi-
itorul luminos“, care este în mod paradoxal deja prezent, ºi prin totala emancipare de tre-
cutul insuficient de „luminat“ din punct de vedere ideologic, ºi astfel „înapoiat“, precum
ºi printr-o emancipare faþã de valorile ºi simbolurile culturale aºa-zis „inadecvate“ ale
trecutului. Artificialitatea discursivã genereazã o societate „artificializatã“, formatã din
membri „artificializaþi“ ai societãþii, care, desigur, poate fi situatã oriunde ºi oricând.
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