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Două par a fi  modalitățile simbolice ale corpului în reprezentările iconografi ce și 
iconologice,1 proprii celor două totalitarisme, nazismul și comunismul care, împre-
ună cu ipostaza premergătoare primului, fascismul, au marcat zbuciumata istorie 
a secolului XX. Cea dintâi este aceea fi zică: trupul în materialitatea sa organică. 
A doua, mai complexă, dar nu întotdeauna vizibilă (îndeosebi în discursul comu-
nist), fi indcă este prinsă în țesutul retoricii și al amplei coregrafi i a puterii, specifi ce 
celor două regimuri, este modalitatea – ca să spunem așa – a corpului metaforic. 
Reprezentare fi e explicită (ca în regimul nazist), fi e implicită (ca în cel comunist) a 
unității (totalității) organice și omogenității celor conduși, acest „corp” nu este, spre 
deosebire de celălalt, unul anonim sau generic. Dimpotrivă, atît în regimul nazist, 
cît și în cel comunist, el este profund personalizat, fi ind fi gurat de (sau prin) profi -
lul însuși al „conducătorului”, care, ca urmare a acestei închipuiri devine, aidoma 
Leviathan-ului hobbsean, epitomul și, totodată, „recipientul” simbolic al mulțimii 
nediferențiate a celor pe care îi domină. Repede spus, acestea sunt cele două repre-
zentări corporale analizate comparativ în paginile de mai jos. Scopul lor, cît se poate 

∗ Textul de față constituie versiunea neschimbată, prezentată în sesiunea inaugurală a celei de a 
VII-a ediții a Conferințelor Seminarului de Antropologie Istorică, intitulată Antropologia istorică. 
Perspective contemporane, dedicată memoriei profesorului Pompiliu Teodor (Cluj-Napoca, 31 mai-
1 iunie 2019). O variantă mult extinsă urmează să apară într-un volum colectiv, publicat în același 
centru universitar, sub egida Facultății de Istorie și Filosofi e a Universității „Babeș-Bolyai”.

1 Reluăm aici clasifi carea propusă de Jean-Jacques Wunenburger, în Filozofi a imaginilor, traduce-
re de Muguraș Constantinescu, ediție îngrijită și postfață de Sorin Alexandrescu, Iași: Editura 
Polirom, 2004, cap. I, „Tipologia imaginilor”, p. 15 sqq.
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de modest, este de a adăuga imensului câmp tematic al istoriei totalitarismului câ-
teva repere ce țin de un registru al acestei istorii mai puțin explorat și sistematizat 
decît celelalte: cel al imaginarului.

De bună seamă, un subiect atît de complex desfi de orice încercare de sinteză, fi e 
și dintr-un unghi de vedere relativ restrâns, ca cel tocmai menționat. Este și motivul 
pentru care analiza care urmează nu poate aspira să fi e mai mult decît una foarte 
succintă. O analiză – ne grăbim să o spunem – tipologică, nu fenomenologică. Ea nu 
are în vedere aspectele particulare ale imaginarului corporal în fi ecare din formele 
istorice ale totalitarismului, ci numai expresiile structurale (menționate mai sus) ale 
acestui imaginar în regimul nazist și în cel comunist (cărora li se alătură și ipostaza 
fascismului). Variațiile locale ale „corpului” ca reprezentare simbolică nu vor fi  evo-
cate, decît numai dacă ele pot ilustra „invariantele” pe care le avem în vedere. Altfel 
spus, ancheta noastră va fi  și fenomenologică numai în măsura în care aspectele 
specifi ce ale imaginarului corporal pot contura mai precis tipul (tipurile) acestuia.

***
Cum bine se știe, corpul fi zic a constituit în imaginarul nazist un simbol central. 

Reprezentare concentrată a rasei, corpul arian întruchipa două din virtuțile ger-
manității, centrale în ideologia celui de-al III-lea Reich: forță și armonie. În același 
timp, în nuditatea virilă în care era adesea înățișat, el încarna idealul masculin de 
frumusețe inspirat de canonul estetic creat în veacul al XVIII-lea de Johann Joachim 
Winckelmann după modelul statuar grec.2 Perfecțiunea acestui corp nu era însă 
doar fi zică. În conformitate cu principiul fundamental (foarte vechi și foarte popu-
lar) al lecturii fi ziognomonice, căruia Johann Kaspar Lavater i-a conferit în a doua 
jumătate a secolului al XVIII-lea o întemeiere științifi că, trupul arian era exem-
plar și din punct de vedere caracterial sau, cum am spune astăzi, psihic. Armonia 
proporțiilor și virilitatea acestui corp se prelungeau, fi resc, într-o serie de însușiri 
inerente unei asemenea alcătuiri – curaj, disciplină, loialitate, cinste, camaraderie, 
spirit de sacrifi ciu etc. – confi gurând, laolaltă cu proprietățile somatice, un ideal-tip 
uman deopotrivă individual și colectiv.

Nu este nepotrivit să spunem că trupul arian era unul perfect transparent, în care 
se „citea” totul. Dezvoltarea, ca și protejarea lui de orice atingere impură erau impe-
rative absolute, transpuse, tocmai de aceea, în politici foarte complexe. Dacă primul 
dintre aceste imperative (cultivarea virtuților psiho-somatice) își afl a instrumentul 
educativ cel mai adecvat în exercițiile fi zice, cel de-al doilea (protecția împotriva 
contaminării) era conceput a se realiza prin înlăturarea a tot ceea ce putea afecta 
puritatea acestui corp, dar și a „rebuturilor” rezultate din producția sa continuă 

2 Pentru corpul nazist, ca încarnare a stereotipului virilității moderne, după modelul antic, vezi 
George L. Mosse, L’image de l’homme. L’invention de la virilité moderne, traduit de l’anglais par 
Michèle Hechter, Paris: Éditions Abbeville, 1997, pp. 170-175; De asemenea, Johann Chapoutot, 
„De la pierre à la chair : la fabrication du corps aryen”, în Frédéric Duhart, avec la collaboration 
de Charif et Yannnick Le Pape (éditeurs), Anthropologie historique du corps. Seize regards, Paris: 
Éditions L’Harma an, 2005, pp. 122-123 sqq.
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(infi rmii și bolnavii mintali). Aceste operațiuni nu erau numai de resortul statului 
rasist. Așa cum a notat Johann Chapoutot, în Germania celui de-al III-lea Reich, 
„fi ecare individ avea responsabilitatea de a da propriului trup cea mai frumoasă și 
viguroasă formă posibilă”,3 ferindu-l de toate formele de metisare contaminantă. În 
această ultimă privință, cei vizați erau, cum bine se știe, în primul rând, evreii. În 
imaginarul rasial nazist, evreitatea, ca alteritate absolută, se defi nea, întocmai ca 
identitatea germanică, prin corp. Prin criteriile sale antropometrice (componentele 
feței și forma membrelor) corpul stereotip al evreului era contrariul absolut al celui 
arian.4 La fel și caracterul, a cărui „diformitate” se „vedea”, în logica aceleiași trans-
parențe, din „arătarea” trupului.

Explicarea originilor acestei concepții despre corp ca emblemă a rasei – câtuși de 
puțin insolită în epoca ei – ar depăși cu mult intențiile acestor pagini. Pentru ceea 
ce urmărim aici, de ajuns este să spunem că ea constituie punctul terminus al evo-
luției uneia din cele mai vechi tradiții antropologice din cultura europeană, aceea 
fi ziognomonică, împletită, începând cu secolul al XVIII-lea, în cultura europeană, 
cu unele concepții – precum craniologia camperiană și frenologia lui Franz Gall 
– din care s-au dezvoltat, cu începere din secolul următor, curentele antropologiei 
rasiale. Această tradiție se grefează, ea însăși, pe o viziune la fel de veche despre 
om și societate, de esență organicistă, care le imagina ca părți ale naturii, trebuind 
interpretate și tratate cu mijloacele și potrivit principiilor constitutive ale tuturor 
fi ințelor vii.5 Cum a arătat, recent, același Johann Chapoutot în două sinteze foarte 
ample, această viziune, proprie unui fond comun, european, de idei, din care ăceau 
parte antisemitismul, rasismul, darwinismul social, eugenismul etc. și-a găsit în to-
talitarismul nazist expresia ultimă, cea mai complexă și, totodată, funestă.6

Concepția naturalistă-organicistă despre om și societate descrisă mai sus, ale că-
rei rădăcini, în Germania, trebuie căutate în tradiția Luminilor, animată de Herder și 
de alți membri ai generației sale (precum Jakob Michael Reinhold Lenz) nu era una 
anti-umanistă, dimpotrivă. Deși privilegia ansamblul și nu partea, grupul (comuni-
tatea etnică, rasa), nu individul autonom, ea așeza fi ința umană – aidoma celeilalte 
tendințe – să-i spunem – „cultural-progresiste” a umanismului iluminist german și 
în spiritul antropocentrismului creștin din care, de asemenea, se nutrea – pe treapta 
cea mai de sus a creației. Aici se oprea însă asemănarea dintre ele. Deosebirea era, 
în schimb, fundamentală: căci, dacă direcția naturalistă a umanismului german al 

3 Johann Chapoutot, op. cit., loc. cit., pp. 133-135 și passim.
4 Ibidem, pp. 123-125, dar, pentru același aspect, mai ales, Sander Gilman,  e Jew’s Body, New 

York and London: Routledge, 1991, passim; Idem, Making the Body Beautiful. A Cultural History of 
Aesthetic Surgery, Princeton and Oxford: Princeton University Press, 1999, passim.

5 Vezi, pe larg, despre acest aspect excelenta analiză a lui Richard T. Gray, About Face. German 
Physiognomic  ought from Lavater to Auschwitz, Detroit: Wayne State University Press, 2004, 
passim.

6 Johann Chapoutot, La loi du sang. Penser et agir en nazi, Paris: Éditions Gallimard, 2014; Idem, La 
révolution culturelle nazie, Paris: Éditions Gallimard, 2017. Pe larg, despre fondul comun de idei, 
care a nutrit ideologia nazistă, rasială și organicistă, în La loi du sang…  , pp. 523-524 și passim.
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Luminilor punea accentul pe esența „obiectivă” (adică naturală) a omului, a cărui 
perfectibilitate consta în păstrarea, cultivarea și sporirea unei înzestrări biologice sau 
genetice – cum am spune astăzi – predeterminate, varianta pe care am numit-o „cul-
tural-progresistă” (de sorginte goetheană și hegeliană), antinomică față de preceden-
ta, considera că fi ința umană se poate transforma structural printr-o acțiune auto-
nomă, sub infl uența hotărâtoare a condițiilor culturale și „civilizaționale” de context.

Din unghiul de vedere care ne interesează aici, cel al reprezentării corpului, aceas-
tă ultimă tendință a avut implicații profunde, determinante, chiar. Punând accentul 
nu pe „exteriorul” omului, ci pe interioritatea sa și pe capacitatea acestuia de a se 
preschimba autonom, tendința „cultural-progresistă” inversa radical raportul dintre 
„fi ință” și „conștiință”, imaginate de concepția naturalistă ca fi ind perfect simetrice. 
Corpului „transparent” al ultimei, ea îi opunea un corp „opac”, ale cărui virtuți su-
fl etești nu mai puteau fi  citite în tradiționala cheie a continuității dintre înățișare și 
caracter, ci după o cu totul altă sintaxă: aceea a cuvintelor, gesturilor și faptelor, de-
terminate de contextul socio-cultural al producerii lor.7 Să reținem această deosebire, 
întrucât ea are, așa cum ni se pare, o neașteptată (și stranie) legătură cu o anumită re-
prezentare a corpului, prezentă în imaginarul comunist al puterii. Vom reveni la ea, 
mai târziu. Dată fi ind însemnătatea simbolică a corpului fi zic în imaginarul nazist, 
ar fi  fost de așteptat ca acest corp să joace un rol central și în cultul personalității, 
inerent unui asemenea regim. Or, nu este așa. Cultul Führer-ului nu a fost nicicând 
asociat cu idealul masculin de frumusețe, dominant în reprezentările iconografi ce și 
iconologice din timpul celui de-al III-lea Reich. În sistemul de referințe al ideologiei 
naziste, corpul fi zic al lui Hitler a fost complet absent, prim-planul fi ind, dimpotrivă, 
ocupat de însușirile personalității sale: voință, energie, clarviziune. În efectivitatea sa 
materială, acest corp nu se lasă întrevăzut decît foarte târziu, spre sfârșitul regimului 
și – paradoxal – într-o formă din ce în ce mai degradată, remarcată – fapt semnifi -
cativ – ca o observație de primă instanță, de toți cei care îl vizitează pe Führer fi e 
la Marele Cartier General de la Rastenburg, din Prusia Orientală, fi e, cu puțin timp 
înainte de sfârșitul său, în buncărul de sub Cancelaria Reich-ului.

Absent din recuzita simbolurilor asociate de nazism celebrării conducătorului, 
corpul fi zic este însă prezent – chiar omniprezent – în panoplia reprezentărilor pu-
terii din Italia fascistă. Cum au arătat în mod convingător studiile lui Emilio Gentile8 
și Sergio Luzza o,9 dar și cercetările Caterinei Bianchi10 și ale lui Mario Isnenghi,11 

7 Referitor la accentul pe interioritatea fi inței umane ca reper caracterial defi nitoriu, v. același 
Richard T. Gray, op. cit., pp. 137 sqq, 205-206, 310-312. 

8 Emilio Gentile, Il culto del li orio. La sacralizzazione della politica nell’Italia fascista, Roma-Bari: 
Editori Laterza, 2009 (prima ediție a apărut în 1993).

9 Sergio Luzza o, Le corps du Duce. Essai sur la sortie du fascisme, traduit de l’italien par Pierre-
Emmanuel Dauzat, Paris: Éditions Gallimard, 2014.

10 Caterina Bianchi, „Il nudo eroico del fascismo”, în Sergio Bertelli, Cristiano Gro anelli (a cura di), 
Gli occhi di Alessandro. Potere sovrano e sacralità del corpo da Alessandro Magno a Ceausescu, Ponte 
alle Grazie, 1990, pp. 154-169.

11 Mario Isnenghi, „Il corpo del Duce”, în Sergio Bertelli, Cristiano Gro anelli (a cura di), op. cit., pp. 
170-183.
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cultul personalității Ducelui, integral elaborat în funcție de reprezentarea sa corpo-
rală, a constituit piesa centrală a ideologiei fasciste.

Retorica acestei ideologii, una a virilității, nu ăcea economie de cuvinte și ima-
gini pentru a exalta corpul Ducelui. Mussolini era sistematic înățișat tânăr și pu-
ternic, practicând cultura fi zică sau desășurând o activitate productivă. Încarnare a 
masculinității ideale, el era – cum se exprima Augusto Turati, secretar al Partidului 
Național Fascist între 1926-1930 – „cel mai frumos, cel mai puternic [și] cel mai 
bun dintre toți fi ii Mamei Italia”.12 Scoțând în evidență forța și rezistența acestui 
corp, al cărui purtător era în repetate rânduri evocat ca având o putere de muncă 
excepțională, propaganda regimului avea grijă să ocolească orice ar fi  avut tangență 
cu vârsta personajului, aniversările, indispozițiile și maladiile sale, evitând pînă și 
mențiunea că Mussolini era bunic. Nu se insista nici pe imaginea familială a dictato-
rului italian: soția și copiii săi, deși fotografi ați uneori alături de el, nu aveau o viață 
publică.13 Totul era ăcut să sugereze o constituție biologică asupra căreia timpul 
nu avea vreun efect. „Duce perpetuu al Italiei”, după expresia lui Sergio Luzza o, 
„speranța de viață a lui Mussolini coincidea cu eternitatea”.14

Cu începere din 1936, cu ocazia deschiderii, la Milano, a primei expoziții per-
manente care îi regrupa pe toți artiștii importanți ai momentului, corpul fi zic mus-
solinian și-a asociat și un cult estetic, ai cărui autori – îndeosebi sculptori – l-au 
înățișat pe Duce în postura (integrală sau parțială) a unui nud eroic, după modelul 
artei statuare grecești, elenistice și romane. Caterina Bianchi a observat că, din-
tre toți dictatorii epocii contemporane, Mussolini a fost singurul elogiat în această 
modalitate,15 împrumutată și de arta fotografi că italiană, cum o arată numeroasele 
expoziții organizate de Institutul Luce,16 ofi cina propagandistică a regimului, cu mi-
siunea de a produce și distribui fi lme artistice și documentare.

Corpul lui Mussolini constituie elementul central și în ritualul vizitelor în pro-
vincii și al „băilor de mulțime”, care confi gurau liturghia laică fascistă. Ca efi gie, 
voce, imagine sau cuvânt scris, Mussolini era prezent pretutindeni,17 într-o logică 
a ubicuității și permanenței, proprie mai cu seamă expresiilor arhaice ale puterii 
care, pentru a fi  efectivă, trebuia numaidecât văzută în încarnarea sa omenească.18 
Este și motivul pentru care forța de sugestie a acestei omniprezențe era cea mai 
mare, atunci când se manifesta în nemijlocirea sa fi zică, adică în „carne și oase”. 

12 Apud Emilio Gentile, op. cit., p. 241.
13 Barbara Spackman, „ e Fascist Rhetoric of Virility”, Stanford Italian Review, 8, n. 21/2, 1990, apud 

George L. Mosse, op. cit., p. 170, dar, de curând și Sergio Luzza o, op. cit., pp. 49-58.
14 Sergio Luzza o, op. cit., p. 49.
15 O modalitate inventată, nota bene, de el însuși; cf. Caterina Bianchi, op. cit., loc. cit., p. 161.
16 Ibidem.
17 Mario Isnenghi, op. cit., loc. cit., pp. 174-175.
18 Vezi, în acest sens, cărțile și studiile excepționale ale lui Louis Marin, îndeosebi Le portrait du 

roi, Paris, Èditions du Minuit, 1981 și idem, „Le pouvoir et ses représentations”, în Louis Marin, 
Politiques de la représentation, édition établie par Alain Cantillon, Giovanni Careri, Jean-Pierre 
Cavaillé, Pierre-Antoine Fabre et Françoise Marin, Paris: Éditions Kimé, 2005, pp. 71-86.
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Cum a remarcat Emilio Gentile, aparițiile lui Mussolini în mijlocul „poporului său” 
suscitau o veritabilă devoțiune populară, al cărei obiect îl constituiau, în primul 
rând, trăsăturile sale fi zice. În scrisorile care îi erau adresate de oamenii de rând cu 
prilejul fi ecărei vizite, accentele acestei pietăți secularizate cădeau fi e pe cuvântul 
(sau vocea) dictatorului, care „inspira eroism și jertă”, fi e pe „strălucirea de vul-
tur” a privirii sale, aparținând unui om sortit „să domine și să formeze, dintr-o mie 
de voințe, una singură”, fi e pe „fața [sa] sculpturală”, pe gesturile și postùrile cor-
pului,19 totul denotând aceeași idee a perfecțiunii masculine și bărbăției, specifi că 
unui corp eroic.

Aparițiile lui Mussolini în mijlocul mulțimilor care îl adorau nu au anulat efec-
tul prezenței sale fi gurate, prin imagini de tot felul (fotografi i, sculpturi, citate din 
cuvântările sale etc.), ci i-au scos și mai bine în evidență ubicuitatea. „Ducele care 
vorbește, Ducele care scrie, Ducele fotografi at, vorbit, scris, desenat, sculptat de 
alții”, cum descrie Mario Isnenghi omniprezența personajului,20 erau expresiile unui 
ansamblu referențial cu caracter educativ (și politic) ce coincidea perfect cu reali-
tatea organică a celui astfel evocat. Nu întâmplător, atentatul la imaginile Ducelui, 
care împrumutau, cel mai adesea, forma desfi gurării, era incriminat penal ca un 
atentat la corpul său fi zic.21 Toate aceste particularități sunt tipice nu numai pen-
tru ipostaza aproape sacralizată a unui corp în același timp real și metaforic care, 
aidoma euharistiei, se distribuia ără a se împărți tuturor celor ce îl venerau.22 În 
egală măsură, ele sunt în cel mai înalt grad sugestive și pentru identifi carea fi zică 
dintre om și putere,23 ceea ce, ca în Bizanțul de odinioară24 și încă și mai apăsat în 
Imperiul țarilor,25 anula tradiționala distincție dintre „corpul politic” și trupul uman, 

19 Emilio Gentile, op. cit., pp. 258-289.
20 Mario Isnenghi, op. cit., p. 175.
21 Sergio Luzza o, op. cit., pp. 56-57.
22 Mario Isnenghi, autorul acestei comparații, aseamănă trupul fi zic al lui Mussolini cu un veritabil 

„corp-corpus, care se oferă (este oferit) prin cvasi-totalitatea mijloacelor vizuale și auditive ale 
timpului, ca o „adevărată hrană spirituală”, „distribuită poporului – scrie el – pe bucăți, dezmem-
brat (subl. ns.), cum este împărțită credincioșilor împărtășania” (Mario Isnenghi, op. cit., p. 175). 
Metafora este deosebit de sugestivă, cu excepția unui detaliu: „corpul metaforic” mussolinian se 
distribuie, într-adevăr, dar nu dezmembrat, ci integral și multiplicat, ca o replică laică a euharistiei 
(v. din nou, aici, Louis Marin, op. cit., loc. cit., passim).

23 Sergio Luzza o, op. cit., p. 68; Caterina Bianchi, op. cit., loc. cit., p. 166, care sesizează același feno-
men atunci când scrie că trupul lui Mussolini „a devenit însuși simbolul regimului”.

24 Trimitem aici la studiul nostru, „Représentation et politique : l’hypostase corporelle de l’État dans 
l’Empire Byzantin”, în Florin Curta, Bogdan-Petru Maleon (editors),  e Steppe Lands and the 
World Beyond  em. Studies in honour of Victor Spinei on his 70th birthday, Iași: Editura Universității 
„Alexandru Ioan Cuza”, 2013, pp. 617-645, reluat și dezvoltat în Alexandru-Florin Platon, „Corpul 
politic” în cultura europeană. Din Evul Mediu pînă în epoca modernă, Iași: Editura Polirom, 2017, pp. 
144-158.

25 Vezi, în acest sens, Claudio Sergio Ingerfl om, Le tsar, c’est moi. L’imposture permanente d’Ivan le 
Terrible à Vladimir Poutine, Paris: P.U.F., 2015, pp. 116, 200; Vezi, de asemenea, Claudio Sergio 
Ingerfl om, Tamara Kondratieva, „Bez carja zemlja vdova: Syncrétisme dans le Vremennik d’Ivan 
Timofeev”, Cahiers du monde russe et soviétique, vol. 34, no 1-2, Janvier-Juin 1993, pp. 257-265.
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magistral analizată acum mai bine de o jumătate de secol de Ernst H. Kantorowicz.26 
Întocmai ca în aceste cazuri, în Italia fascistă corpul fi zic al liderului pare a-l fi  
absorbit pe cel „politic”, anulându-i independența. Această similitudine nu auto-
rizează însă postularea vreunei legături cauzale între cele două forme istorice ale 
„corpului politic” și aceea de care ne ocupăm aici. Relația lor este însă cert fenome-
nologică, ținând de aceeași specifi citate arhaică a imaginarului puterii. Cum foarte 
bine a observat Diane Lamoureux, fantasma unității, proprie regimurilor totalitare, 
a fost inseparabilă de ideea fi gurării acestei unități după modelul societăților pre-
moderne. Pretenția acestor regimuri de a aboli diviziunile sociale s-a prelungit în 
articularea unor fi guri „monolitice” ale unității („partid”, „popor”), peste care s-a 
suprapus, înglobându-le, chipul conducătorului.27

Explicând centralitatea corpului mussolinian în cultul pe care i l-a elaborat pro-
paganda fascistă, Caterina Bianchi a subliniat același rol jucat în această privință 
de percepțiile și valorile colective arhaice. „Într-o societate încă profund agrară și 
patriarhală [ca aceea italiană din interbelic] – scrie autoarea – cultul bărbatului 
viril răspundea perfect sentimentelor difuze ale italienilor”.28 Punctul ei de vedere 
coincide și cu cel al lui Emilio Gentile, referitor la fondul anthropologic, pe care s-a 
grefat acest cult, un fond – scrie autorul – dominat de credințe religioase, superstiții 
și chiar de practici magice,29 care „au proiectat asupra mitului mussolinian forme 

26 Cf. Ernst H. Kantorowicz,  je King’s Two Bodies. A Study in Medieval Political  eology, New 
Jersey: Princeton University Press, 1957; (vezi. și ediția în limba română, Ernst Hartwig 
Kantorowicz, Cele două corpuri ale regelui. Un studiu asupra teologiei politice medievale, traducere 
de Andrei Sălăvăstru, prefață de William Chester Jordan, postfață de Alexandru-Florin Platon, 
Iași: Editura Polirom, 2014). Observând contopirea dintre corpul fi zic al lui Mussolini și putere, 
Sergio Luzza o consideră că însemnătatea simbolică a trupului liderului fascist exclude, totuși, 
orice comparație cu „istoria corpurilor suveranilor de drept divin”, deoarece, afi rmă el, „printre 
fundamentele puterii regale în Europa medievală și modernă exista principiul dinastic [și] cel al 
continuității monarhiei dincolo de viața terestră a diferiților monarhi”. Spre deosebire de aceste 
„corpuri” ale suveranilor de drept divin – continuă el – „puterea carismatică a liderilor din secolul 
XX se întemeiază pe caracterul unic al ghidului (…  ) În tradiția monarhică occidentală – scrie mai 
departe, Luzza o – corpul fi zic al regelui era perceput ca o limită sau, într-un fel, ca o a doua 
natură în raport cu trupul său politic. În fi losofi a ducismului și a hitlerismului, din contra, legarea 
de corp a devenit o resursă, caracterul fi zic al liderului constituind esența însăși a autorității sale. 
Mai mult decît în Germania celui de-al III-lea Reich – observă judicios autorul – în Italia fascistă 
corpul dictatorului a funcționat ca un instrumentum regni” (Ernst Hartwig Kantorowicz, Cele două 
corpuri ale regelui, p. 39). După opinia noastră, nu corpul fi zic în sine a funcționat ca un asemenea 
instrument, ci prin identifi carea sa cu cel politic, ceea ce l-a transformat într-un mijloc principal de 
guvernare. Altfel nu s-ar explica nici tratamentul degradant la care a fost supus acest corp după 
moartea, în condițiile cunoscute, a lui Mussolini (vezi infra).

27 Diane Lamoureux, art. „Corps politique”, în Dictionnaire du corps, sous la direction de Michela 
Marzano, Paris: P.U.F., 2007, p. 251.

28 Caterina Bianchi, op. cit., loc. cit., p. 162.
29 Devoțiunea populară pentru Mussolini nu a exclus – fapt semnifi cativ – nici convingerea în capa-

citatea taumaturgică a Ducelui, ca, bunăoară, a unei femei din Versilia, mamă a unui copil foarte 
bolnav, care spera în vindecarea acestuia printr-o intervenție de acest fel a Ducelui (caz citat de 
Sergio Luzza o, op. cit., p. 41).
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de devoțiune și un cult tipice pentru pietatea religioasă creștină”.30 Ambele inter-
pretări, ca și aceea a Dianei Lamoureux, confi rmă constatarea și altor specialiști ai 
totalitarismului, privitoare la caracterul arhaic al imaginarului acestuia31, adaptat 
unor societăți insufi cient modernizate, preponderent agrare, dominate de un seg-
ment popular și „mic burghez” foarte larg. Cât de judicioasă este această observație 
se poate deduce și dintr-o altă caracteristică a corpului fi zico-politic mussolinian: 
corespondența perfect transparentă, cum am notat și mai sus, dintre acest corp și 
virtuțile sale psihice. Să-i dăm din nou cuvântul, aici, lui Emilio Gentile: Mussolini 
– scrie el – este „sanctifi cat …   ca profet, salvator, ăuritor și ghid al națiunii”, fi ind 
evocat ca „sumă și sinteză superioară a fi ecărui tip [cunoscut] de măreție, gândire 
și acțiune”. El este „legislator, fi losof, scriitor, artist, geniu universal, dar și profet 
«trimis», apostol, maestru infailibil, ales al destinului și purtător al acestuia”,32 în-
șiruirea de ditirambi nemaicunoscând limite. Din această panoplie a măreției nu 
puteau lipsi, fi rește, nici comparațiile cu trecutul. Ducele este, rând pe rând, aido-
ma lui Caesar, Augustus, Napoleon, Socrate, Platon, Mazzini, Garibaldi etc.33, în-
mănunchind metaforic însușirile fi ecăruia. Însoțindu-și atât de aproape purtătorul, 
în timpul vieții, ca un element central al cultului personalității, corpul fi zic al lui 
Mussolini a constituit, inevitabil, un simbol cardinal și în scenariul macabru al mor-
ții sale și, de asemenea, în posteritatea sa. Putem identifi ca trei etape premergătoare 
acestui eveniment, ce pot fi  interpretate ca tot atâtea momente ale „ieșirii” „copului 
politic” din corpul fi zic care îl absorbise. Prima coincide cu răsturnarea de la putere 
a dictatorului (25 iulie 1943), când, pretutindeni în Italia, Mussolini a fost „ucis” și 
degradat mai întâi în efi gie, potrivit unui ritual identic cu cel de mai târziu, din piața 
Loreto din Milano: statuile Ducelui au fost răsturnare și mutilate, fotografi ile și afi -
șele chipului său au fost caricaturizate și rupte, furia iconoclastă a mulțimilor ma-
nifestându-se inclusiv prin cuvinte, în forma unor cuplete batjocoritoare care, așa 
cum scrie Sergio Luzza o, „întorceau pe dos 20 de ani de ode și omagii”.34 A doua 
etapă a disjuncției dintre „corpul politic” și corpul fi zic mussolinian s-a consumat 
în timpul Republicii de la Salo (23 septembrie 1943-25 aprilie 1945), când bătrânețea 
Ducelui a devenit, dintr-o dată, extrem de vizibilă. „Cine avea norocul să se apropie 
de el [adică de Mussolini – n.ns.] [în această perioadă] – scrie Sergio Luzza o – 
avea, mai întâi, impresia că regăsește intactă mimica mussoliniană…   Foarte repede, 
totuși, sentimentul familiarității lăsa locul unei insuportabile alterități. «Cine era 
acest om care vorbea ca el, gesticula ca el, așa cum fusese văzut de mii de ori în 

30 Emilio Gentile, op. cit., pp. 261-262.
31 Precum, bunăoară, Stephen Louw, „Unity and Development: Social Homogeneity, the Totalitarian 

Imaginary, and the Classical Marxist Tradition”, Philosophy of the Social Sciences, vol. 27, n. 2 (June 
1997), p. 180.

32 Emilio Gentile, op. cit., pp. 241-242 sqq.
33 Ibidem.
34 Urmăm aici, îndeaproape, considerațiile lui Sergio Luzza o, op. cit., pp. 64-67 și Mario Isnenghi, 

op. cit., loc. cit., pp. 172-173.
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jurnalele cinematografi ce dar care [, totuși] nu era el». Ducele devenise un imitator 
al Ducelui”.35

Separația fi nală a „corpului politic” de cel fi zic, ajuns un simulacru debil al pri-
mului, s-a petrecut în piața Loreto din Milano, la 29 aprilie 1945, la capătul unui 
veritabil ritual al „dez-identifi cării”. Mai întâi, cadavrul lui Mussolini a fost expus, 
parțial dezbrăcat, pe caldarâmul pieței. A urmat spânzurarea lui cu capul în jos, 
după tipicul riturilor de inversiune a puterii, comune în lumea premodernă36. Totul 
s-a încheiat prin mutilarea facială și craniană a Ducelui37, adică a părților celor 
mai vizibile ale corpului său, simbolizând forța. Deposedarea simbolică de putere 
a lui Benito Mussolini și reinstituirea libertății Statului, pe care dictatorul o anu-
lase, nu au epuizat, însă, puternicele valențe fi gurative ale corpului mussolinian. 
Evenimentele pe care le-am descris au avut un epilog neașteptat, care sugerează 
că trupul Ducelui mai păstra ceva din aura de sacralitate pe care i-o conferise pro-
paganda regimului. La 23 aprilie 1946, la numai un an de la moartea lui Mussolini, 
cadavrul său a fost răpit din cimitirul milanez unde fusese îngropat ără nume. 
Autorii actului – membrii unui comando de fi deli, condus de un oarecare Domenico 
Laccissi – nu au avut totuși răgazul de a-și fructifi ca (nu se știe însă cum) succesul: 
după câteva săptămâni de intense căutări și în urma unei mobilizări naționale, care 
arăta cît de important era cazul, poliția a recuperat resturile fostului conducător, 
încredințându-le, pentru a fi  păstrate în secret, mănăstirii capucine Cerro Maggiore 
din apropierea Milanului. În cele din urmă, la 31 august 1957, ele au fost predate 
familiei și reînhumate în capela acesteia din Predappio, ceea ce, punând defi nitiv 
capăt întregii afaceri, arăta că procesul depolitizării acestui corp se încheiase.38 

Pentru a fi  completă, un ultim aspect, se mai cuvine adăugat discuției întreprinse 
mai sus, pe marginea imaginarului corporal în regimul fascist și nazist. El privește 
varianta pe care am numit-o „metaforică” a acestui corp. Dacă în Italia lui Mussolini 
hiperbolele asociate de propaganda regimului corpului fi zic al Ducelui au anulat 
distincția dintre acesta și „corpul politic”, nu la fel s-a întâmplat în Germania nazis-
tă, unde acest corp metaforic a continuat să aibă o existență relativ independentă 
de fi gura celui care îl conducea. Mai clar spus, dacă în Italia mussoliniană „corpul 
politic” a fost (temporar) abolit prin absorbția în corpul fi zic al liderului său ca-
rismatic, în Germania celui de-al III-lea Reich, el a fost nu absorbit, ci personifi cat 
și etnicizat, fi ind, pe de altă parte, colonizat de imaginarul rasei. Așa se explică și 
diferențele dintre reprezentările acestui corp în Italia fascistă și Germania nazistă: 

35 Ibidem, p. 70. Citatul inclus aparține unui martor ocular.
36 Câteva din aceste ritualuri și evenimentele care le-au însoțit sunt analizate de Sergio Bertelli,  e 

King’s Body. Sacred Rituals of Power in Medieval and Early Modern Europe, translated by R. Burr 
Lichtenfi eld,  e Pennsylvania State University Press, 2001, p. 231 sqq.

37 Vezi, pentru această descriere Caterina Bianchi, op. cit., loc. cit., pp. 166-167. Pentru Sergio Luzza o, 
tratamentul degradant la care a fost supus cadavrul lui Mussolini are și un alt sens: să excludă ori-
ce legendă a supraviețuirii sale, de înțeles în logica mitului foarte popular al „regelui ascuns”, care 
reapare după ce, un timp, fusese constrâns să se ascundă (op. cit., p. 94).

38 Toată povestea, cu multe detalii, la Sergio Luzza o, op. cit., pp. 111-190 sqq.
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rare sau absente în discursul politic fascist, ele sunt ubicui în discursul normativ 
nazist despre popor (Volk) și rasă. Și, în primul rând, în „Mein Kamp”, cartea de 
căpătâi a regimului. Richard A. Koenigsberg a repertoriat minuțios toate imaginile 
„corpului” etnic german evocate în această carte, regrupându-le într-o sinteză pe cît 
de sistematică, pe atît de clară.39 O reproducem succint, și noi, în cele ce urmează. 
În spiritul paradigmei organiciste care inspira, încă din secolul al XVIII-lea, toate 
concepțiile despre stat, societate și lume din spațiul cultural german (și, desigur, 
european), Führer-ul se referă constant la Reich-ul pe care pretindea că îl reînteme-
iase ca la un organism viu. Constituit din „carne și sânge” (echivalențele metaforice 
ale teritoriilor și rasei germane), acest „organism” era imaginat ca fi ind supus, ără 
încetare, unor atacuri distructive (p. 8), urmărind să-l dezintegreze. Nu întâmplător, 
termenii folosiți pentru identifi carea agenților patogeni – și anume: „fermenți” ai 
descompunerii, „tumori canceroase”, „bacili”, viruși”, „toxine” (p. 16) etc. – erau, în 
totalitate, preluați din seria celor folosiți în maladiile contagioase sau care afectau 
sistemul imunitar, efectul acțiunii lor fi ind același: slăbirea poporului german și 
periclitarea viitorului său. Cei desemnați prin aceste metafore erau, invariabil, bol-
șevicii și evreii. Ultimilor, mai ales, le era asociată o întreagă gamă de cuvinte înjo-
sitoare („paraziți”,40 „sugători de sânge”, „lipitori”, „abcese otrăvitoare” etc., menite 
a-i deposeda, simbolic, de orice umanitate, sugerând, totodată, că tratarea lor nu se 
putea face decît printr-o operațiune „tipică” pentru o astfel de „infecție”: epurarea 
sau purifi carea. Acțiunea „patogenă” a unor asemenea elemente era considerată 
cu atît mai periculoasă, cu cît afecta „seva” însăși a „organismului” național, adică 
sângele. În imaginarul nazist al rasei, metaforele legate de sânge – nu întâmplător, 
cele mai numeroase – evocă o străveche tradiție antropologică și religioasă a sim-
bolismului acestui fl ux, pe care discursul medical din secolul al XVII-lea îl ridicase 
la rangul de substanță vitală a corpului, în detrimentul celorlalte „umori”, conside-
rate, timp de secole, la fel de importante pentru echilibrul somatic al fi ințelor vii. 
Instituită de concepția harveyană asupra corpului, singularitatea fl uxului sangvin a 
trecut, un veac mai târziu (al XVIII-lea), și în concepțiile corporal-organiciste despre 

39 Richard A. Koenigsberg, Hitler’s Ideology. Embodied Metaphor, Fantasy, and History, Charlo e 
(NC): Information Age Publishing, 2007, pp. 5, 8, 15, 16, 19.

40 Termen de origine greacă, „parazitul” (parasitos) desemna, inițial o persoană căreia i se îngăduia 
să ia parte la masa rituală, de după sacrifi ciu sau să consume din hrana rezervată unei persoane 
importante. În secolul al XVIII-lea, în circumstanțele dezvoltării cunoștințelor botanice, „parazi-
tul” a început să fi e utilizat, ca metaforă în relația dintre organismele naturale (îndeosebi plante). 
Spre fi nele aceluiași secol, metafora s-a asociat și „organismului” etnic, pe fondul dezvoltării unei 
interpretări naturaliste a societății, care asemăna popoarele cu „organisme vii”. Johann Go fried 
Herder (1744-1803) a fost primul care a tematizat această concepție biologică – deopotrivă morfo-
logică și fi ziologică – despre popoare și națiuni, fi ind, aparent, tot cel dintâi care i-a comparat pe 
evrei cu o plantă (excrescență) parazită. În secolul al XIX-lea, în contextul popularității crescânde 
a darwinismului social și antropologiilor rasiale, termenul a migrat în limbajul medical, începând 
să fi e folosit pentru a descrie disfuncțiile fi ziologiei umane (pentru aceste informații, v. Andreas 
Musolff , Metaphor, Nation and the Holocaust.  e Concept of the Body Politic, Routledge, 2010, pp. 
127, despre concepția herderiană, pp. 139-140).
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popor și națiune, în combinație cu un limbaj medical specifi c, care transmuta mă-
surile curative și de prevenție aplicate corpurilor fi zice în sfera trupului imaginar 
al Statului-Națiune. Împrumutat, cu începere din secolul al XIX-lea, de științele ra-
siale dezvoltate acum, acest vocabular vitalist, centrat pe „corp” și „sânge”, a sfârșit 
prin a ajunge o structură și în imaginarul nazist. Este și motivul pentru care ideea 
de „infecție” sangvină și spaima de contaminare (otrăvire) prin infuzie sau contact 
sexual străbat ca un laitmotiv întreg imaginarul rasial din Germania celui de-al 
III-lea Reich, împletindu-se, cît se poate de logic, cu măsuri complexe de prevenție 
și ripostă. În „Mein Kamp”, păstrarea „purității sângelui” german este prezentată 
ca un comandament vital, în sensul cel mai literal – dacă se poate spune așa – al 
cuvîntului, de care depindeau „puritatea rasei” și supraviețuirea însăși a „poporului 
german”. Conservarea acestei purități nu era însă imaginată numai ca un efect al 
strânsei unități a „corpului național”, aptă să-i sporească rezistența față de acțiunea 
corupătoare a factorilor patogeni. Ideologia nazistă o prezenta ca datoria de căpătâi 
a fi ecărui german, o datorie care putea merge pînă la sacrifi ciul suprem.41 În imagi-
narul colectivist al celui de-al III-lea Reich în care „întregul” prima asupra „părții”, 
individul era mai prejos față de trupul simbolic al comunității din care ăcea parte. 
Dacă apărarea și consolidarea acestui trup o impuneau, el trebuia să fi e gata a-și da 
și viața. Numai astfel putea fi  asigurată perpetuarea intactă a rasei și continuitatea 
milenară a Reich-ului ridicat pe umerii ei. În raport cu acest corp imaginar al popo-
rului-rasă, Führer-ul se înățișa – modest – pe sine, ca o simplă parte. Nici atunci 
când și-a scris cartea, dar nici mai târziu, la apogeul puterii, el nu pare a fi  aspirat 
să-l „confi ște” sau să-l absoarbă, ca în Italia mussoliniană (deși proximitatea dintre 
cele două „corpuri” a fost mare și aici). Führer-ul a pretins, doar, că îl reprezintă, 
nici măcar ca un „cap” simbolic, ci – cum a declarat-o în repetate rânduri – ca o 
portavoce a dezideratelor colective și ca un „fi u al poporului” în care se născuse. 
„Corpul metaforic” („mistic”) al rasei-națiune nu s-a identifi cat cu liderul său (nu 
complet, în orice caz), ci pare a fi  rămas, tot timpul, (oarecum) distinct de el, fi ind – 
cum am spus – doar personifi cat, nu și înglobat de acesta.

***
Spre deosebire de fascismul mussolinian și de nazism, care au ăcut din corpul 

fi zic un puternic instrument ideologic, simbolistica aceluiași trup în regimul comu-
nist este mult mai puțin evidentă. „Omul nou” al comunismului nu se defi nea prin 
aspectul său exterior, ci – cum bine se știe – prin „interioritate”. Potrivit acestui mo-
del de interpretare, nu armonia și puterea corpului erau atributele ce trebuiau per-
fecționate, ci „conștiința”, disjunsă de însușirile somatice. Corpului „transparent” 
fascist și nazist, totalitarismul comunist – care, spre deosebire de celălalt, privilegia 
„cultura”, nu „natura”, – îi opunea, așadar, un corp „opac”, ale cărui virtuți psihice 
nu se mai înscriau în prelungirea – perfect vizibilă – a celor fi zice, ci erau concepute 
ca fi ind determinate de interacțiunea dintre oameni și ambianța socio-culturală și 

41 Apud Richard A. Koenigsberger, op. cit., pp. 13, 27, 43, 47.
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mentală în care aceștia trăiau. Cum am sugerat și mai sus, avem de a face aici cu o 
tradiție intelectuală – a Luminilor și Revoluției franceze – diferită de aceea natura-
list-organicistă (dar contemporană cu ea), care a dat naștere, în secolul al XIX-lea, 
utopiei libertare socialiste, inclusiv formei sale celei mai agresive, marxismul.

Chiar dacă nu constituie un simbol explicit, corpul fi zic nu lipsește totuși din 
imaginarul comunist al puterii. De regulă, el se arată în forme indirecte, fi e prin 
intermediul unei anumite „estetici a virilității”, vădită în personajul iconografi c al 
muncitorului (muncitoarei), întotdeauna îmbrăcat (comunismul este profund os-
til nudității) și pozând într-o atitudine care emană energie, putere, dinamism42, fi e 
al unui simbolism metalic (fi er, oțel), ce sugerează metamorfoza psihică a „omului 
nou”. Expresii precum „disciplină (voință) de fi er”, „mușchi de oțel”, „caracter oțelit” 
etc. sunt, din acest unghi, grăitoare, evocând, prin sublimarea metaforică a cărnii în 
metal, un nou tip de conștiință.43

În aceeași modalitate indirectă, semnifi cația simbolică a trupului fi zic se deduce 
și din atenția pe care regimurile comuniste o acordă igienei, sănătății și îngrijirii 
medicale a populației și, de asemenea, din politicile nutriționiste și nataliste, con-
cepute cu scopul creării unui popor sănătos, puternic și numeros.44 Există totuși un 
aspect – unul singur – al ideologiei comuniste în care dimensiunea fi zică a corpului 
apare cu toată claritatea: cultul personalității. Corpul viu sau, dimpotrivă, defunct al 
liderului care personifi că regimul constituie aici o piesă importantă – câteodată și 
centrală, cum ne-o arată, exemplar, morfologia acestui cult în prima lui variantă: 
aceea leninistă. Începutul său coincide cu atentatul nereușit al Faniei Kaplan, la 
30 august 1918.45 Considerată – fapt semnifi cativ – un „miracol”,46 supraviețuirea 
conducătorului bolșevic a dat semnalul declanșării primelor tirade encomiastice, al 
căror limbaj lăsa deja să se întrevadă formulele canonice în care aveau să se fi xe-
ze toate referințele la Lenin. În metaforele, sortite să dureze, care colorează acest 
limbaj – al căror creator pare a fi  fost Troțki – corpul fi zic al celui împușcat încă 
nu apare ca o referință explicită. Deocamdată, el este doar indirect evocat, prin în-
sușirile excepționale ale purtătorului său, pe care liderul Armatei Roșii, revenit de 
urgență de pe front, îl descrie, într-un discurs rostit la Moscova, pe 2 septembrie, ca 
„întruchipare a gândirii curajoase și conștiinței revoluționare a clasei muncitoare”, 
dotat cu o voință de nezdruncinat și o „privire revoluționară”. Potrivit aceluiași 
Troțki, actul ucigaș vizându-l pe Lenin fusese, de fapt, îndreptat împotriva însuși 

42 Cf. George L. Mosse, op. cit., p. 193.
43 Cf. Rolf Hellebust, „Aleksei Gastev and the Me alization of the Revolutionary Body”, Slavic 

Review, n. 3, vol. 56, 1997, pp. 500-518.
44 Vezi, Tricia Starks,  e Body. Soviet propaganda, hygiene, and the revolutionary state, University of 

Wisconsin Press, 2008, pp. 5-6, 24.
45 Reluăm aici, într-o formă prescurtată, demonstrația pe care am ăcut-o în studiul nostru, „Corp 
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edition, Harvard University Press, 1997, pp. 80-81.
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a regimului bolșevic47, ceea ce, ca și metafora „întruchipării”, stabilea o relație de 
identitate cu persoana fondatorului, tipică pentru jargonul politic comunist, de mai 
târziu. Corpul fi zic al lui Lenin rămâne în arierplan și după înrăutățirea bruscă a 
sănătății sale, ca urmare a primului atac cerebral, din aprilie 1922, ascuns publicului 
sau prezentat deformat. Deconspirarea secretului printr-un comunicat ofi cial nu a 
avut loc decît la 14 martie 1923, după și mai puternicul atac debilitant, petrecut cu 
cinci zile mai devreme.48 Acesta a fost și momentul când cultul lui Lenin a căpătat 
o „bază instituțională”,49 mai întâi prin înfi ințarea unui Institut omonim, destinat 
să adăpostească manuscrisele fondatorului și muzeul ce urma să-i fi e dedicat, apoi, 
prin multiplicarea accelerată a imaginii chipului său, devenită principala compo-
nentă a așa-numitelor „colțuri ale lui Lenin”,50 înfi ințate prin decret ofi cial în toate 
instituțiile și casele de pe cuprinsul Rusiei sovietice.

Este de la sine înțeles că aceste practici s-au născut din rațiuni de legitimitate. 
Problema cu care se confruntau conducătorii partidului era de a asigura continuita-
tea unui regim care se defi nea din ce în ce mai mult prin persoana celui ce (încă) îl 
mai dirija, într-un context istoric extrem de difi cil, dominat de urmările războiului 
civil și de instabilitatea adeziunii maselor.51 Apărută în perioada critică a ultimilor 
ani de viață ai lui Lenin, această problemă a devenit și mai acută după moartea sa, 
la 21 ianuarie 1924. Rezolvarea ei nu se putea face, logic, decît prin asigurarea unei 
succesiuni, menită să ilustreze, ca orice formă de perpetuare a puterii, fi cțiunea unui 
continuum temporal, neafectat de ruptura produsă prin dispariția conducătorului. 
Cum putea însă deveni funcțională această fi cțiune în cazul unui regim tânăr ca 
cel bolșevic, care nu numai că se afi rmase ca o ruptură revoluționară a timpului 
(fi ind, deci, ără trecut), dar, din același motiv, nici nu avea încă un mecanism de 
transmitere a puterii, iar cel ce fusese sursa sa genetică murise, așa-zicând, ără ur-
mași? Supraviețuirea noului stat, continuitatea sa, cu alte cuvinte, trebuia asigura-
tă prin supraviețuirea, într-o formă sau alta, chiar a celui care îl crease – singurul 
izvor al legitimității sale. Propaganda regimului vorbea, deja, încă din primele zile 
de după dispariția lui Vladimir Ilici Ulianov de „moștenirea” sa politică și de supra-
viețuirea „învățăturilor” sale, prin care continua să trăiască și defunctul. „Lenin este 
viu” era o expresie des utilizată atunci, ca și dualitatea nomen-cognomen (Ilici-Lenin) 
din articolele de ziar apărute imediat după moarte, care reliefa același joc dintre 
mortalitate-imortalitate.52 Însă aceste forme de limbaj erau judecate, poate, ca fi ind 

47 Ibidem.
48 Ibidem; Vezi, și Benno Ennker, „Die Anänge des Leninkultes”, Jahrbücher ür Geschichte 

Osteuropas, Neue Folge, Bd. 35, He  4 (1987), p. 545.
49 Nina Tumarkin, „Political Ritual and the Cult of Lenin”, Human Rights  arterly, vol. 5, no. 2 (May 

1983), p. 204.
50 Ibidem, p. 205; Benno Ennker, op. cit., loc. cit., pp. 545-546.
51 Nina Tumarkin, Political Ritual…  , loc. cit., p. 205 și passim.
52 Idem, Lenin lives!:  e Lenin Cult in Soviet Russia, Cambridge Massachuse s and London: Harvard 

University Press, 1983, pp. 167-168; idem, Political Ritual…  , loc. cit., p. 57.
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insufi ciente și prea abstracte pentru a putea ancora îndeajuns de solid fi cțiunea du-
rabilității regimului în ideea nemuririi conducătorului său. Trebuia ceva mult mai 
concret. Era nevoie ca această nemurire să devină, într-un fel, „palpabilă”; să poată fi  
certifi cată senzorial. Soluția găsită a fost conservarea defunctului prin îmbălsămare. 
Acesta a fost momentul când corpul fi zic al lui Lenin, prezent pînă atunci numai în 
fundalul discursului propagandistic, ca un simbol secundar, a ocupat prim-planul 
scenei. Am analizat în altă parte, pe larg, circumstanțele în care au ajuns liderii bol-
șevici la această neașteptată soluție, consensuală, după opinia noastră, cu o veche 
tradiție – prezentă în lumea bizantină și post-bizantină (inclusiv în Imperiul țarist) 
– a reprezentării „corpului politic” ca fi ind același cu trupul fi zic al conducătorului. 
Pentru ceea ce ne interesează aici, ajunge să spunem că asigurarea ideii continuității 
regimului bolșevic prin trupul îmbălsămat al lui Lenin a constituit o inovație capitală 
în imaginarul puterii: originalul procedeu nu doar că reactualiza vechea identitate 
dintre cele două „corpuri”. El închidea defi nitiv „corpul politic” în cel fi zic, anco-
rând veșnicia primului în eternitatea celui de-al doilea, care, deși mort, a fost cu grijă 
întreținut pentru a părea mereu „același”, adică „viu”, ca și „învățătura” celui ce îl 
însufl ețise. Pentru prima dată în istorie, „corpul politic” nu se mai perpetua ca idee 
sau concept, ci într-un chip real, biologic, infi nit mai sugestiv decît în Italia mussoli-
niană, unde această întrepătrundere nu a benefi ciat de șansa atemporalității.

Astfel pecetluită – ca o veritabilă transsubstanțiere a „ideii” în trup – identitatea 
celor două corpuri a ăcut inutil, în perioada următoare, recursul la „fi zicalitatea” 
conducătorului Partidului și Statului sovietic. Cultul lui Stalin, care irumpe pe sce-
na publică în a doua jumătate a lunii decembrie 1929, cu prilejul celei de a 50-a 
aniversări a nașterii lui Iosif Visarionovici (la 21 decembrie), a fost, într-un mod 
și mai apăsat, unul al „interiorității”, accentele sale căzând pe atributele spirituale 
ale personajului: excepționalitate, gândire creatoare, infailibilitate etc, nicidecum 
pe cele fi zice. Corpul, ca atare, nu apare decît în subsidiar, atunci când propagan-
da regimului vrea să scoată în evidență proximitatea noului lider față de persoana 
fondatorului statului sovietic. Stalin este, rând pe rând sau simultan, descris ca „în-
carnarea puterii și a geniului marelui învățător”, „întruchiparea lui Lenin și a ideilor 
sale”, „Lenin-ul de astăzi”, totul în spiritul unei adevărate liturghii laice, centrată pe 
ideea de contopire a celor doi, altfel spus, pe „încorporarea” simbolică a „încorpora-
torului”. Cuplarea numelui lui Salin cu cel al lui Lenin în denominațiile ofi ciale fo-
losite de regim – „partidul lui Lenin-Stalin”, „Comitetul Central al lui Lenin-Stalin”, 
„fl amura lui Lenin-Stalin”, „patria lui Lenin-Stalin”53 – denotă aceeași idee. Dacă ne 
îndreptăm atenția spre China maoistă, observăm multe trăsături asemănătoare ale 
cultului care îl înconjoară pe lider, dar și unele noi54. Ca și Stalin, Mao a fost, inva-

53 Graeme Gill, „ e Soviet Leader Cult. Refl ections on the Structure of Leadership in the Soviet 
Union”, British Journal of Political Science, vol. 10, n. 2 (April 1980), p. 168.

54 Nora Wang, „Autour du grand timonier”, în Omar Carlier, Raphaëlle Nollez-Goldbach (sous la 
direction de), Le corps du leader. Construction et représentation dans les pays du Sud, Paris: Éditons 
L’Harma an, 2008, pp. 30-68.
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riabil, înățișat în iconografi a ofi cială a regimului, în mijlocul unei mari mulțimi, 
fi e aceasta o „maree” umană sau un grup „reprezentativ” (copii, muncitori, membri 
ai minorităților etc.). Aidoma modelului său sovietic, Mao a fost, de asemenea, zu-
grăvit atît în postura „învățătorului” sau a „ghidului” (în picioare, cu brațul întins, 
îndoit de la cot, ca și cum arăta „calea”), cît și a intelectualului care scrie, înconjurat 
de cărți răspândite peste tot sau așezate într-o bibliotecă expusă cît mai la vedere. 
Comparativ însă cu adorarea lui Stalin, corpul fi zic al liderului chinez a fost, din 
punct de vedere simbolic, mult mai vizibil. Demonstrațiile repetate ale sănătății și 
forței sale au constituit o parte dacă nu esențială, cu siguranță importantă a retoricii 
propagandistice a regimului chinez. Baia de trei ore ăcută de Mao la 16 iulie 1966 
în apele fl uviului Yangzi, de exemplu, când președintele a înotat 20 li (la vârsta, nota 
bene, 72 de ani), intens mediatizată, a fost prezentată ca semn al unei vigori neafec-
tate de trecerea timpului. Nora Wang a observat că accentul pus pe această calitate 
era absolut normal într-o societate militarizată, dominată de imperativul producti-
vității materiale, cum era, atunci, China comunistă.55 Prin atributele sale fi zice, Mao 
era expresia metonimică a unei societăți sănătoase, viguroase, animată de un ine-
puizabil elan revoluționar, afl ată mereu pe picior de război. Nu întâmplător, ca și în 
Germania celui de-al III-lea Reich, educația fi zică a fost, în China maoistă, una din 
expresiile cele mai elocvente ale unei vieți active, dinamice, menite – în concepția 
conducătorului – să combată și să înlocuiască valorile și comportamentele statice, 
contemplative ale tradiționalei culturi fi losofi ce confucianiste.

Corpul fi zic al liderului ocupă un loc important și în ideologia nord-coreeană a 
puterii. Ca și în Rusia post-leninistă sau în China lui Mao, în Coreea de Nord corpul 
fi zic al conducătorului încorpora simbolic în substanța sa partidul-stat și națiunea. 
În al doilea rând, tot ca în Rusia și, ulterior, în U.R.S.S., el era sistematic descris și 
reprezentat ca fi ind același cu înaintașul său, între cei doi stabilindu-se o identitate 
fi ctivă. Morgan E. Clippinger, care a analizat cultul personalității țesut în jurul lui 
Kim Jong-Il,56 s-a ocupat îndeaproape și de acest aspect. El a notat că propaganda 
ofi cială (care îl desemna pe Kim prin sintagma – și ea caracteristică – de „Centru al 
Partidului”) legitima continuitatea puterii dintre acesta și predecesor printr-o me-
taforă pe care am întâlnit-o și în Rusia de după Lenin: aceea a întruchipării. Kim 
Jong-Il ipostazia toate calitățile părintelui său: strălucire intelectuală, înțelepciune, 
bunăvoință și, mai presus de orice, grijă față de popor. Mai mult, chiar, atunci când 
mijloacele de informare în masă afi rmau, în diferite situații, că „intenția Centrului 
Partidului” era (ar fi  fost) și aceea a „Conducătorului” (cum este și astăzi numit Kim 
Ir-Sen), ceea ce se sugera era un fel de contopire tainică de substanță și însușiri din-
tre tată și fi u, ascultarea și urmarea direcțiilor trasate de ultimul nediferențiindu-se 
de respectarea comandamentelor celui dintâi. În imaginarul însoțitor al acestei si-
nonimii, tatăl era închipuit ca trăind prin fi u.

55 Ibidem.
56 Morgan E. Clippinger, „Kim Chong-il in the North Korean Mass Media: A Study of Semi-Esoteric 

Communication”, Asian Survey, vol. 21, n. 3 (March 1981), pp. 289-309.
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Un alt aspect – de astă dată original – al cultului personalității lui Kim Jong-Il 
l-a constituit aura mistică de care era înconjurată nașterea sa: referințele la acest 
moment nu erau ăcute în termenii obișnuiți ai unei identități civile, ci numai aluziv 
și simbolic, prin omiterea oricăror date concrete. Ca și în China comunistă, din cul-
tul lui Kim Jong-Il nu au lipsit alegoriile stelare și solare, „Centrul Partidului” fi ind 
numit când „stea călăuzitoare”, când „soarele națiunii”, când „viitorul soare al comu-
nismului”, ale cărui „raze” „trimit căldură în inimile clasei muncitoare”. Dacă trupul 
fi zic pare o prezență mai curând secundară în panoplia de reprezentări ale totalitaris-
mului comunist, cu excepția – și aceea relativă, totuși – a cultului personalității, care 
este situația „corpului metaforic”? În ce modalitate ni se înățișează el?

Dincolo de diferențele de accent și intensitate (tributare condițiilor istorice în 
care a luat naștere fi ecare regim și specifi cului evoluției sale), se poate spune că 
această modalitate este, după expresia Raphaëllei Nollez-Goldbach, una a „unifi cării 
totalizante”.57

Fie că vorbim de „partid”, „proletariat” sau de comunitatea etno-națională 
(„Poporul-Unu”, cum îl numește Claude Lefort58), actorii sociali colectivi sunt con-
cepuți ca tot atâtea corpuri omogene, lipsite de ierarhii interne (sau cu diferențieri 
minime), „gândind” și „acționând” la unison, sub imboldul unei conștiințe comune. 
În măsura în care este enunțat, individul nu apare (cu excepția fi gurii liderului) 
decît ca un prototip („țăran”, „muncitor”, „intelectual”), învestit cu trăsături generi-
ce și cu un rol social strâns legat de trebuințele ansamblului.59 Această reprezentare 
corporal-organică a „totalității” sociale și etnice este pusă în evidență de câteva as-
pecte caracteristice. Mai întâi, de un limbaj specifi c. Ori de câte ori jargonul politic 
al regimului comunist evocă procesele (evoluțiile) sociale, el le descrie, plastic, în 
termeni precum „maturizare”, „creștere”, „coacere”, „înfl orire”, ceea ce denotă am-
prenta aceluiași imaginar biologic care pătrunde și discursul despre colectivitate. 
Al doilea aspect este antropomorfi zarea. Aidoma întregului din care fac parte, toate 
unitățile constitutive ale „poporului-națiune” au o conștiință comună și acționea-
ză ca o fi ință umană, proprietăți ilustrate printr-un vocabular care accentuează o 
voință și o acțiune singularizate. În România socialismului multilateral-dezvoltat, 
de exemplu, „poporul” (defi nit ca „unic-muncitor”) este frecvent caracterizat ca „lu-
ând/având puterea în mâinile sale”, „ăuritor conștient al propriei istorii” ș.a.m.d., 
trebuind, totodată „educat” („format”), „organizat”, „îndrumat” și „condus” de un 
partid cu care întreține o relație fi lială. În al treilea rând, acțiunea și formele alte-

57 Raphaëlle Nollez-Goldbach, op. cit., p. 36.
58 Cf. Claude Lefort, „Imaginea corpului și totalitarismul”, în Claude Lefort, Invenția democratică. 

Limitele dominației totalitare, traducere de Nicolae Baltă și Vasile Mleșniță, Pitești: Editura Paralela 
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59 Vezi, în acest sens Keith A. Livers, Constructing the Stalinist Body. Fictional Representations of 
Corporeality in the Stalinist 1930s, New York, Toronto, Oxford: Lexington Books, Lanham, Boulder, 
2004, passim, dar, mai ales, excelenta analiză a lui Călin Morar-Vulcu, Republica își ăurește oame-
nii. Construcția identităților politice în discursul ofi cial în România, 1948-1965, Cluj-Napoca: Editura 
Eikon, 2007, pp. 108-154. Interpretările care urmează datorează mult acestei cărți.
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rității față de acest „corp” și „celulele” sale constitutive împrumută, de asemenea, 
o expresie colectivă și antropomoră, efectele acțiunii lor distructive fi ind descrise 
într-o „cheie” organică, proprie și imaginarului național-socialist. Atunci când se 
referă la „dușmani” (sau – generic – la „dușman”), propaganda comunistă recurge 
la o terminologie difamatorie, care le neagă adversarilor umanitatea, ilustrându-le 
manifestarea prin recursul la un imaginar al contaminării. Inamicii – reali sau, cel 
mai adesea, prezumați – ai regimului sunt „târâtoare”, „rozătoare”, „paraziți”, „scur-
sori ale societății”, „otrăvitori”, „leproși”, faptele lor fi ind asemănate cu cele ale 
„molimei”, „pecinginii” și „putreziciunii”.60

Vocabularul excluderii sociale specifi c totalitarismului comunist conține însă și 
termeni pe care îi întâlnim numai aici, semnifi cația lor refl ectând aceeași preemi-
nență a „interiorității”, proprie concepției comuniste despre „omul nou”. Cuvinte 
precum „slugi ticăloase”, „bandiți”, „netrebnici”, „renegați” ș.a.m.d. ni se par, din 
acest unghi, deosebit de sugestive: ele trimit nu la „animalitatea” celor astfel desem-
nați, ci la un defect de conștiință, vizibil nu prin cum arată personajele respective 
(adică prin fi zionomia lor), ci prin ceea ce spun și fac acestea. Este un aspect după 
opinia noastră important sub raportul viziunii antropologice pe care o oglindesc 
acești termeni și cu atît mai elocvent, cu cît se corelează, semantic, cu un alt topos 
al imaginarului alterității: disimularea. Dușmanul generic indicat de propaganda 
comunistă nu acționează decît arareori la vedere. El „se ascunde”, „se cuibărește”, 
„se preface”, înșelând vigilența „poporului”, „partidului”, „clasei muncitoare”, pen-
tru că, metaforic, el are un „chip” care nu îl deosebește de majoritatea din care face 
parte, ci îl topește în ea. În imaginarul nazist al alterității, „dușmanul” (adică evreul) 
este, întotdeauna, vizibil și ușor de recunoscut: o fi zionomie „tipică” îl identifi că ime-
diat. „Dușmanul” de tip nou, creat de propaganda comunistă, este însă invizibil din 
cauza „măștii” pe care o poartă. Corpul său este opac, nu transparent. „Adevărata” sa 
față iese la iveală numai atunci când este demascat. „Hidoasă” și „mârșavă” – cu un 
cuvânt, „urâtă” – ea îi indică „adevăratul” caracter, reconfi gurat, în lumina transpa-
renței recuperate, într-o perfectă congruență cu înățișarea.

Trebuie precizat că ne referim aici nu la inamicii inițiali ai regimului, elimi-
nați în prima fază a instaurării sale, adică la cei aparținând vechii societăți („bur-
ghezi”, „chiaburi”/„kulaci” etc.), ușor de identifi cat tocmai prin această apartenență. 
„Dușmanii” de tip „nou” ai comunismului apar mai târziu, după ce victoria noii 
orânduiri a fost asigurată, fi ind defi niți ca elemente „înapoiate” și „rebuturi” (inevi-
tabile?) ale procesului de forjare a „omului nou”. Ofi cial, acest adversar „mutant”, 
cum îl caracterizează Amir Weiner,61 își face apariția într-un discurs rostit de Stalin 
la o sesiune plenară a partidului din februarie-martie 1937. După aceea, însă, el a 

60 Călin Morar-Vulcu, op. cit., passim.
61 Amir Weiner, „Nature, Nurture, and Memory in a Socialist Utopia. Delineating the Soviet Socio-

Ethnic Body in the Age of Socialism”,  e American Historical Review, vol. 104, n. 4 (Oct. 1999), 
passim și Mihaela Grancea, Reprezentări ale morții în România epocii comuniste. Trei studii de an-
tropologie funerară, Cluj-Napoca: Editura Casa Cărții de Știință, 2007, p. 71.
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devenit ubicuu, fi ind întâlnit în toate regimurile-surori. Ar fi  oare prea mult să afi r-
măm că diferența dintre aceste ipostaze ale alterității explică tratarea lor diferită în 
nazism și comunism? În orice caz, corespondența dintre ele și acest tratament nu 
pare întâmplătoare. Din faptul că regimul național-socialist își identifi că imediat 
adversarii, ca urmare a „vizibilității” lor (în primul rând, fi zionomice), decurge și 
strategia concepută să-i elimine: prin exterminare metodică, planifi cată și organiza-
tă, al cărei scop este de a „însănătoși” trupul rasei-națiune, „purifi cându-l” de orice 
element „coruptibil”. Dimpotrivă, incapacitatea comunismului de a-și recunoaște, 
fi zionomic și corporal, „dușmanii” din a doua „generație”, deoarece aceștia „seamă-
nă” cu restul, ceea ce le îngăduie să se ascundă de privirea iscoditoare a autorități-
lor, mimând un comportament convențional, generează o acțiune diferită și de un 
tip nou: teroarea oarbă, nediscriminatorie, care lovește atît în inamici, cît și în amici, 
pe fondul unei supravegheri polițienești generale.62

***
Dacă – în loc de încheiere – am încerca să explicăm succint prezența – când ma-

nifestă, când difuză, dar, după opinia noastră, permanentă – a reprezentărilor cor-
porale în imaginarul totalitar, cea dintâi cauză ar trebui căutată în ceea ce Claude 
Lefort a numit „indeterminarea” și „descentrarea” specifi că democrațiilor. Nevoia 
acestora de ordine și coerență le „obligă”, afi rmă el, să caute un reper al identifi cării 
cu o persoană („egocratul”), ceea ce restaurează „corpul politic” imaginar, pe care, 
inițial, regimurile democratice îl aboliseră. Spre deosebire însă de vechiul „corp”, a 
cărui autonomie și integritate fuseseră respectate de monarh, „corpul” nou, reinsti-
tuit, este ăcut, puțin câte puțin, să coincidă cu „egocratul”, prin deturnarea și de-
naturarea sistematică a jocului democratic. Astfel se instaurează totalitarismul.63 A 
doua explicație ține de însăși esența proiectului totalitar. Faptul că aceste regimuri 
aspirau, programatic, să înăptuiască o „revoluție antropologică”,64 prin crearea 
unui „om nou”, purtător al unei noi conștiințe, nu putea să nu favorizeze aducerea 
în prim-plan a corpului, ca un important „trop” al imaginarului. Este, printre altele, 
una din explicațiile mai sus amintitului caracter arhaic al regimurilor totalitare, re-
marcat – cum am văzut – de mai mulți autori care, precum Eric Voegelin și Emilio 
Gentile65, au scos și mai bine în relief această paradoxală caracteristică, defi nind 

62 Evident, această distincție are, din rațiuni de claritate, un caracter didacticist. În realitate, mijloa-
cele întrebuințate de cele două regimuri totalitare au fost, cu diferențe de accent, mult mai asemă-
nătoare. Nazismul nu a exclus, bineînțeles, teroarea, după cum nici comunismul nu a fost străin de 
retorica purifi cării sociale: limbajul lui Lenin a recurs frecvent la topoi de acest gen, referindu-se 
la inamicii regimului în termenii „corupției” și ai „maculării” (vezi,Tricia Starks, op. cit., pp. 22-24). 
Călin Morar-Vulcu identifi că o terminologie asemănătoare în „limba de lemn” a regimului comu-
nist din România în perioada 1948-1965 (Călin Morar-Vulcu, op. cit., p. 206 sqq).

63 Claude Lefort, op. cit., pp. 144-150.
64 Emilio Gentile, Le religioni della politica. Fra democrazie e totalitarismi, Roma-Bari: Editori Laterza, 

2007, p. 74.
65 Eric Voegelin, Religiile politice, traducere și studiu introductiv de Bogdan Ivașcu, București: Editura 

Humanitas, 2010.
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aceste regimuri ca veritabile „religii politice”. Aceeași concepție este împărtășită și 
de Bianca Valota Cavalo i. „Multe din aceste regimuri – scrie ea referindu-se la cele 
comuniste – [deși] își propuneau să reînnoiască omul, au sfârșit prin a impune nor-
me, instituții, scheme de comportament corespunzătoare unei sensibilități și unei 
culturi politico-instituționale «premoderne»”. De aici – continuă ea – și „populari-
tatea” lor, adică, în sensul literal al cuvîntului, capacitatea de a evoca o „sensibilitate 
instituțională de tip arhaic, «preliberală»”, un mod ancestral de a fi , „care caracte-
rizează o mare parte din fondul nostru antropologic”.66 Centralitatea corpului în 
imaginarul regimurilor totalitare pare a fi , prin urmare, rezultatul unui proces de 
reciclare: cum s-a întâmplat adesea în istorie, concepte și reprezentări vechi au fost, 
și în acest caz, recuperate și rearanjate în dispozitive ideologice originale, conferin-
du-li-se o nouă fi nalitate. De aici și caracterul arhaic al acestor confi gurații, în ciuda 
faptului că – așa cum a spus în repetate rânduri Alain Besançon despre comunism 
– ele sunt, paradoxal, în mod fundamental inedite.

66 Bianca Valota Cavalo i, „Ceaușescu: il Palazzo e i suoi Signori”, în Sergio Bertelli, Cristiano 
Gro anelli (a cura di), op. cit., p. 243.
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Regimurile totalitare și imaginarul corpului:
repere pentru o antropologeie comparată

Rezumat: Orizonturile ideologice ale fascismului, nazismului și comunismului au valorifi cat, în mod 
specifi c, imaginarul corpului politic. Imaginarul corpului în regimurile totalitare a însemnat un proces de 
recuperare și adaptare, în dispozitive ideologice specifi ce, a unor imagini și reprezentări corporale  din 
trecut.

Pretenția regimurilor totalitare de a aboli vechile diviziuni sociale s-a tradus prin impunerea unor   fi guri 
monolitice ale unității și puterii: popor, națiune, partid, conducător.  Dacă în Italia fascistă a fost anulată 
distincția dintre corpul politic și Benito Mussolini, în Germania nazistă corpul politic a fost personalizat, 
etnicizat, colonizat de imaginarul rasei. Eugenismul nazismului a urmărit crearea omului arian, cu trăsături 
fi zice, intelectuale și morale desăvârșite. Imaginarul corpului în imaginarul comunist are particularitățile 
sale. Omul nou comunist evocă, mai degrabă, o stare de conștiință, considerată superioară, atașată unui 
corp puternic și energic, care sugerează vitalitate și putere de muncă. Lenin și Stalin au fost încarnarea 
puterii și a geniului, reprezentarea lor fi ind asociată adorării de către popor. Imaginea corpului fi zic se 
traduce explicit în comunism prin cultul personalității. 

Cuvinte cheie: imaginarul corpului, ideologii, totalitarism, omul nou, comunism.

Totalitarian regimes and the imaginary of the body:
landmarks for a comparative anthropology

Abstract: The ideological horizons of fascism, Nazism and communism have specifi cally capitalized 
on the imaginary of the political body. The imaginary of the body in totalitarian regimes meant a process of 
recovery and adaptation, in specifi c ideological devices, of body images and representations from the past.

The claim of totalitarian regimes to abolish the old social divisions has resulted in the imposition of 
monolithic fi gures of unity and power: people, nation, party, leader. If in fascist Italy the distinction between 
the political body and Benito Mussolini was annulled, in Nazi Germany the political body was personalized, 
colonized by the imaginary of the race. The eugenics of Nazism sought the creation of Aryan man, with 
perfect physical, intellectual and moral traits. The imaginary of the body in the communist imaginary has 
its peculiarities. The new communist man evokes, rather, a state of consciousness, considered superior, 
attached to a strong and energetic body, which suggests vitality and power of work. Lenin and Stalin were 
the embodiment of power and genius, their representation being associated with worship by the people. 
The image of the physical body is explicitly translated into communism through the cult of personality.

Keywords: body imaginary, ideologies, totalitarianism, the new man, communism .


