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Rezumat 

 

Cuvinte cheie: literatură angajată, ideologie, schematism, uniformizare, omul nou, 

transformare revoluționară, constructorul socialismului, învățătura marxist-leninistă, partidul 

comunist 

 

După decembrie 1989, au apărut o serie de studii şi cercetări despre realismul socialist ale 

unor critici şi istorici literari ca: Ana Selejan, Eugen Negrici, Nicolae Manolescu, Alex. 

Ștefănescu, Sanda Cordoș, Vasile Spiridon, M. Nițescu, Alex Goldiș, Andrei Terian, Nicolae 

Mecu ș.a. Aceștia au scos în evidență un teren necunoscut până atunci al literaturii române 

scrise în perioada realismului socialist. Cea care s-a oprit cu multă altenţie şi obiectivitate 

asupra scrierilor din această etapă a literaturii române a fost Ana Selejan. Astfel, în volumele 

Literatura în totalitarism (I-VI, 1999-2010), Adevăr și mistificare în jurnale și memorii 

apărute după 1989 (2011) şi Glasul PATRIEI. Un „cimitir al elefanților” în comunism 

(2012) scrise de Ana Selejan, precum şi în comentariile lui Eugen Negrici (în Poezia unei 

religii politice. Patru decenii de agitație și propagandă,1995 şi în Literatura română sub 

comunism 1948-1964, 2010), printre autorii tineri, pătimaşi ai temelor realist-socialiste, care 

au debutat după 1948, am descoperit şi scriitori interbelici care şi-au adus contribuţia la o 

literatură bazată pe principiile ideologiei comuniste.  

Supuse unei analize critice pertinente, operelor literare realist-socialiste ale acestora 

trebuie să li se stabilească adevărata valoare în peisajul literaturii române. De altfel, profilul 

literar al scriitorilor interbelici care s-au compromis şi au colaborat cu regimul totalitar trebuie 

actualizat şi cu activitatea din perioada realismului socialist. În dicţionarele şi istoriile de 

literatură română, se pune accent pe activitatea acestora din interbelic, eventual pe cea care 

urmează după totalitarism, amintind vag de creaţiile realist-socialiste.  

Iată de ce m-am oprit asupra acestei teme: necesitatea de a face cunoscută contribuţia 

scriitorilor interbelici la promovarea temelor realist-socialiste, prin toate genurile literare: liric, 

epic şi dramatic. Bineînţeles, nu poate fi uitat rolul hotărâtor al criticilor şi comentatorilor 

literari realist-socialişti în direcţionarea literaturii în raport cu directivele partidului comunist. 

Ceea ce doresc să demonstrez este faptul că poeţi, prozatori, dramaturgi şi critici literari 

interbelici au cedat sau au îmbrăţişat fără prea mari insistenţe temele realist-socialiste. Mii de 

pagini au fost scrise cu scopul de a călăuzi masele în construirea vieţii noi. 
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M-am străduit să pun în evidenţă acele aspecte ale literaturii din perioada 1948-1966, 

care o încadrează în tiparul realismului socialist. Pentru exemplificare, am folosit ediţiile 

princeps, iar atunci când nu a fost posibil, am apelat la ediţii mai recente. Tema lucrării a fost 

abordată, mai întâi, din punct de vedere teoretic, apoi am supus analizei literatura realist-

socialistă. Metodele de cercetare pe care s-a bazat demersul meu ulterior au fost: investigaţia, 

analiza, studiul de caz şi comparaţia. Ca principală strategie pot să menţionez sistematizarea 

informaţiilor, structurarea lor pe baza unui plan logic. 

Studiul de faţă poate fi privit şi ca o provocare adresată lectorului contemporan, care nu 

cunoaşte sau ştie prea puţin despre activitatea interbelicilor din perioada realismului socialist. 

Cu siguranţă că lucrarea de faţă poate fi completată cu alte exemple de colaboraţionism. 

Teza mea a fost structurată în cinci părţi, fiecare având capitole care detaliază subiectul. 

Prima parte, intitulată Realismul socialist. Privire generală, are trei capitole: Cap. I. 

Delimitări teoretice recente; Cap. II. Adeziuni ale scriitorilor interbelici la metoda 

metodelor; Cap. III. Stadiul actual al cercetării realismului socialist. În primul capitol am 

prezentat mai multe abordări teoretice ale definiţiei realismului socialist. Am apelat la studiile 

următorilor critici literari: Ana Selejan, M. Niţescu, Eugen Negrici, Sanda Cordoş, Vasile 

Spiridon, Alex. Ştefănescu, Dumitru Micu, Nicolae Manolescu şi  Ion Simuţ. 

În urma analizei informaţiilor despre realismul socialist oferite de aceştia, am ajuns la 

concluzia că singura definiţie clară, formulată de un cercetător român al acestui curent literar, 

este cea dată de Ana Selejan. Astfel, cercetătoarea afirmă că realismul socialist este, pe de-o 

parte, o doctrină de ideologizare a literaturii, iar pe de altă parte, primul curent literar de stat din 

istoria creaţiei, care avea drept scop transmiterea ideologiei partidului comunist. În anul 1934, 

la Congresul Unional al scriitorilor sovietici, realismul socialist a fost decretat ca fiind singura 

direcţie şi opţiune de creaţie într-un stat socialist. El este o metodă de creaţie şi a fost numit şi 

metoda metodelor.  

Alţi istorici şi critici literari au privit realismul socialist într-un mod pamfletar (Eugen 

Negrici), asemuindu-l cu un exerciţiu zilnic de pietate ce constă în mătănii şi rostirea 

formulelor de proslăvire, ca pe o tehnologie de import (Alex. Ştefănescu) sau ca pe o orientare 

literar-ideologică, ce avea drept scop prezentarea realităţii în dezvoltarea ei revoluţionară 

(Dumitru Micu). 

Pentru cel de-al doilea capitol, am consultat reviste precum: Contemporanul, Viața 

româneasca, Gazeta literară, Scânteia, România literară, din care am reţinut zece articole 

ale interbelicilor (ale lui Eugen Jebeleanu, Zaharia Stancu, Maria Banuş, Ion Călugăru, Mihai 
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Beniuc, Cezar Petrescu, Lucia Demetrius, Radu Boureanu, Otilia Cazimir şi Demostene Botez), 

care demonstrează faptul că după 1948 ei practicau o activitate literară propagandistică. Prin 

adeziunea la metoda metodelor, scriitorii se angajau să producă o literatură nouă, pentru mase, 

care trebuia să contribuie la culturalizarea lor. Noua orientare literară s-a impus şi prin opiniile 

scriitorilor interbelici care susţineau în articolele lor direcţiile tematice, rolul creatorului şi al 

creaţiei în construirea socialismului, simpatia pentru Uniunea Sovietică şi reprezentanţii 

acesteia, dezaprobarea literaturii burgheze. 

Prin ultimul capitol (Stadiul actual al cercetării realismului socialist) am urmărit să 

prezint măsura în care criticii şi istoricii literari s-au oprit cu obiectivitate asupra realismului 

socialist după 1989, identificând temele şi motivele creaţiei literare din perioada dominată de 

ideologia partidului comunist. M-am oprit asupra următorilor cercetători literari care şi-au adus 

aportul la cunoaşterea fenomenului literar realist-socialist din literatura română: Ana Selejan, 

Eugen Negrici, M. Niţescu, Sanda Cordoş, Vasile Spiridon, Alex. Ştefănescu, Dumitru Micu şi 

Nicolae Manolescu.  Din expunerea făcută, se observă că Ana Selejan are cea mai importantă 

contribuţie la elucidarea realismului socialist, prin numărul mare de volume publicate în urma 

unei activităţi de cercetare minuţioasă, folosind toate sursele posibile de identificare a 

exemplelor relevante pentru aspectele teoretice susţinute: Tradarea intelectualilor (1992, 

ediția a II-a, 2005), Reeducare și prigoană (1993, ediția a II-a, 2005), Literatura în 

totalitarism 1949-1951. Întemeietori și capodopere (vol. 1, 1994, ediția a II-a, 2007), 

Literatura în totalitarism 1952-1953. Bătălii pe frontul literar (vol. 2, 1995, ediția a II-a, 

2008), Literatura în totalitarism 1954. Anul „gloriosului deceniu” (vol. 3, 1996, ediția a II-

a, 2009), Literatura în totalitarism 1955-1956. Clasicizarea realismului socialist (vol. 4, 

1998, ediția a II-a, 2010), Literatura în totalitarism 1957-1958 (vol. 5, 1999), Literatura în 

totalitarism 1959-1960 (vol. 6, 2000), Adevăr și mistificare în jurnale și memorii apărute 

după 1989 (2011), Glasul PATRIEI. Un „cimitir al elefanților” în comunism (2012).  

În partea a doua a tezei, pe care am numit-o Contribuția poeților interbelici la 

dezvoltarea realismului socialist, m-am oprit asupra poeziei realist-socialiste scrisă de 

interbelici. Pentru început am prezentat un inventar al poeţilor interbelici şi al numărului 

aproximativ de volume pe  care le-au publicat în perioada 1948-1966, concretizări poetice ale 

învăţăturii marxist-leniniste şi, pe plan artistic, ale metodei realismului socialist. Am constatat 

că lirica realismului socialist este în plină ascensiune, fapt demonstrat şi de cele peste 170 de 

volume apărute în perioada amintită, aparţinând unui număr de 33 de poeţi interbelici români 

cu contribuţii la realismul socialist.  
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Ca mărturie a recunoaşterii publice a contribuţiei acestora la dezvoltarea poeziei realist-

socialiste stau premiile şi distincţiile acordate unor interbelici ca: Mihai Beniuc, T. Arghezi, 

Cicerone Theodorescu, Mihu Dragomir, Maria Banuș, Eugen Jebeleanu, Demostene Botez și 

Radu Boureanu.  

Pentru că literatura realist-socialistă a fost o literatură la comandă, temele și motivele 

literare sunt cele impuse. În vederea stabilirii temelor și motivelor literare existente în literatura 

realist-socialistă, am consultat cărțile Anei Selejan: Literatura română contemporană. 

Sinteze (2003) și cele 6 volume Literatura în totalitarism (1949-1960), publicate între anii 

1993-2000, în prima ediție și 2007-2010, ediția a II-a. Astfel, ca direcții tematice au fost 

menționate doar două: actualitatea și istoria progresistă, iar ca motive literare întâlnite frecvent 

în poeziile realist-socialiste am menţionat: partidul, planul, ogorul, canalul, furnalul, omul nou, 

chiaburul, imperialismul, 1 mai, 23 august, Marea Revoluție, pacea, lupta în ilegalitate, 

colectivizarea, personalități comuniste ca: Stalin, Lenin etc. 

În urma analizei textelor literare, am observat că lupta clasei muncitoare împotriva 

burgheziei și a dușmanilor țării ocupă un loc fruntaș în poezia actualității. Nu sunt neglijate nici 

pacea, rolul călăuzitor al partidului sau zugrăvirea omului nou. Prezentarea trecutului marcat de 

nedreptățile îndurate de țărani și muncitori avea drept scop sublinierea saltului calitativ oferit 

de revoluția socialistă, cea care a dat startul vieții noi. Poeţii interbelici au scris versuri dedicate 

închisorilor şi lagărelor, Marii Revoluţii Socialiste din Octombrie, grevei ceferiştilor de la 

Griviţa şi zilei de 23 august. Ei au denunţat războiul imperialist şi crimele fascismului.  

În ultimul capitol al părţii a doua, numit Profiluri poetice, am prezentat 15 medalioane 

ale unor poeţi interbelici care şi-au adus contribuţia la lirica realist-socialistă: A. Toma, Mihai 

Beniuc, T. Arghezi, Radu Boureanu, Maria Banuș, Dumitru Corbea, Demostene Botez, Eugen 

Jebeleanu, Geo Dumitrescu, Mihu Dragomir, Cicerone Theodorescu, Gellu Naum, Dimitrie 

Stelaru, Cristian Sârbu, Tudor Măinescu. Ordonarea acestora am realizat-o în funcţie de  

aportul pe care l-au adus prin numărul considerabil de apariţii editoriale. Pentru realizarea 

profilurilor, am apelat la cărţi de critică literară, la istorii şi monografii, dar şi la articole 

publicate în presă, pe care le-am menţionat în Note. 

În partea a III-a a lucrării, Prozatori interbelici în exercițiul epic realist-socialist, am 

tratat proza realist-socialistă scrisă în perioada 1948-1966. În acest interval, benefic pentru 

proza realist-socialistă, o mulțime de prozatori, indiferent de vârstă, situați pe diverse trepte ale 

consacrării sau maturității epice, au intrat pe piața cărții cu cel puțin un volum. Peisajul 

editorial al prozei realist-socialiste din această perioadă este foarte bogat și variat, concurându-l 
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pe cel al poeziei. Nu toate aparițiile editoriale sunt scrise după deviza maiakovskiană, astfel 

încât numai o parte dintre acestea sunt exponențiale pentru proza realist-socialistă. 

Ponderea editorială a generației interbelice este comparabilă cu cea a generației tinere. 

Inventariind prozatorii interbelici, am stabilit un număr de 45 de scriitori au avut peste 167 de 

apariții editoriale. În afară de operele literare apărute în premieră, am remarcat și reeditări de 

romane sau nuvele. Editurile de bază pentru proza din perioada menționată sunt: Editura de 

Stat Pentru Literatură şi Artă, Editura Tineretului, Editura literară militară, iar revistele 

în care sunt publicate prozele realist-socialiste sunt: Viața românească, Contemporanul, 

Steaua.  

Pentru încurajarea prozei realist-socialiste, în perioada 1948-1966 au fost acordate 

numeroase premii și distincții mai multor scriitori. Acestea au fost popularizate prin 

intermediul presei, în frunte cu revistele culturale Scânteia și România liberă. Dintre 

prozatorii interbelici se disting: Mihail Sadoveanu, urmat de Camil Petrescu, Zaharia Stancu, 

Ion Călugăru, Geo Bogza, I. Ludo şi Ion Pas.  

Perioada realismului socialist se definește printr-o ideologie partinică autoritară, care 

modifică esențial universul prozei românești. Pentru a respecta ideologia comunistă, scriitorii 

sunt obligați să reflecte în scrierile lor tezele marxist-leniniste, formarea omului nou, 

respectând modelul dictaturii staliniste. În urma cenzurii, lupta de clasă este transformată în 

conflict literar, se promovează numai clasa muncitoare aflată într-un fals progres. De asemenea, 

se incriminează burghezia și chiaburii.  

Ca şi la poezie, în principal, se disting două direcţii tematice conform cărora există o 

proză a actualităţii socialiste şi o proză istorică. Proza actualității socialiste este concentrată în 

jurul a două mari teme: în primul rând scriitorii au prezentat procesul de colectivizare a 

agriculturii, înfățișând lupta țăranilor români în vederea transformării socialiste a satului; în al 

doilea rând, aceștia descriu industrializarea, prin aducerea în prim plan a problemelor 

muncitorilor din fabrici și uzine, a luptei acestora împotriva elementelor reacționare 

reprezentate de burghezia decadentă. Dintre prozatorii care au servit interesele partidului prin 

opere care respectau aceste teme am remarcat pe Mihail Sadoveanu (Mitrea Cocor), Ion 

Călugăru (Oţel şi pâine), Lucia Demetrius (Primăvara pe Târnave), Geo Bogza (Sfârşitul lui 

Iacob Onisia).  

Proza realist-socialistă abordează și tema trecutului de luptă al poporului român cu accent 

pe clasa muncitoare și ilegaliști (Desculţ de Zaharia Stancu, Oameni sub patrafir, Întâmplări 

din pragul veacului, Sub pajura împărăţiei de Tiberiu Vornic, Zilele vieţii tale, Lanţuri de 
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Ion Pas, Domnul general guvernează, Stare de asediu, Regele Palaelibus, Salvatorul, 

Ultimul batalion de I. Ludo, Nicoară Potcoavă de Mihail Sadoveanu ş.a.). Subiectele prozei 

istorice și modul tratării lor reflectă foarte clar schimbările care au avut loc în sistemul de 

opțiuni al propagandei de partid, aproape o jumătate de secol. Trecutul a fost și va fi considerat 

întotdeauna pretextul bătăliilor ideologice, iar regimurile comuniste au mizat constant pe 

ministerul adevărului care trebuia să inventeze continuu trecutul. În paralel sunt abordate şi alte 

spaţii literare ca: şantierul şi hidrocentrala, mediul social, experienţa şi transformările 

individuale (Lumina primăverii de Ion Călugăru, Ion Sântu de Ion Marin Sadoveanu ş.a.).  

Respectând structura părţii a II-a, în ultimul capitol al părţii a III-a am realizat zece 

medalioane literare ale prozatorilor interbelici reprezentativi pentru literatura realist-socialistă, 

după cum urmeză: Mihail Sadoveanu, Zaharia Stancu, G. Călinescu, Camil Petrescu, Cezar 

Petrescu, Ion Călugăru, Ion Pas, Geo Bogza, Cella Serghi, I. Ludo.  

Proza realist-socialistă este privită ca fiind ancorată în realitate, deoarece majoritatea 

scriitorilor provine din rândul oamenilor muncii. Criticii literari ai vremii au considerat că ei au 

creat o literatură care oglindea profundele transformări prin care a trecut țara noastră în drumul 

ei spre socialism, o literatură care se putea numi un factor activ al acestor transformări. 

În partea a IV-a, Dramaturgi, am arătat că au existat şi dramaturgi interbelici, de renume 

chiar, care au scris în spiritul realismului socialist, contribuind la dezvoltarea literaturii 

progresiste. Spre deosebire de domeniul poeziei și cel al prozei, în perioada 1948-1966, în 

domeniul dramaturgiei au existat puțini scriitori interbelici ale căror scrieri au fost publicate. 

Am identificat un număr de 11 scriitori au publicat doar 69 de piese. Cum orice serviciu adus 

noii orientări era răsplătit, au fost premiate şi operele dramatice a 6 scriitori interbelici, care se 

înscriau pe linia realismului socialist. 

Începând cu sfârşitul deceniului al cincilea al secolului trecut, dramaturgia este acea 

verigă a literaturii care a răspuns tuturor problemelor cu care s-a confruntat societatea 

românească din acea perioadă. În funcţie de realitatea reflectată, se disting mai multe teme şi 

motive, nu diferite de cele ale poeziei şi ale prozei. Ca direcţii tematice principale pot fi 

menționate tot actualitatea socialistă reprezentată de procesul de colectivizare și transformările 

revoluționare din industrie, care se regăsesc în scrieri precum: Cumpăna, Vadul nou, Oameni 

de azi și Vlaicu și feciorii lui de Lucia Demetrius, Iarbă rea și Recolta de aur de Aurel 

Baranga, Ziua cea mare de Maria Banuș ș.a. și istoria. Teatrul istoric din perioada 1948-1966 

are drept protagonişti personalităţile istoriei ale căror aspiraţii sunt în concordanţă cu cele ale 

poporului.  În acest sens, pot fi menţionate piesele: Bălcescu de Camil Petrescu, Haiducii de 
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Victor Eftimiu, Povestea unirii de Tudor Șoimaru, Rapsodia țiganilor și Cuza Vodă de 

Mircea Ștefănescu ș.a. 

Atât dramaturgii care reprezentau generația anilor ʼ50-ʼ60, cât și cei ai generației 

anterioare afișează în operele lor un ton optimist, prezentând oameni angajați în procesul 

construcției și perfecționării socialiste. 

Deși scopul literaturii era același, se poate face o distincție certă între genurile literare. 

Genul epic și genul liric cuprind texte literare destinate lecturii, care au un caracter confidențial. 

Același lucru se poate spune și  despre operele dramatice, dar numai când sunt citite. Însă, 

acestea sunt create pentru a fi reprezentate pe scenă, în fața publicului. De aceea, receptarea lor 

este una publică, de grup. 

Consider că adevărata valoare a unei comedii constă în interpretarea scenică, în talentul 

actorilor transpus în sentimentele pe care le provoacă în sufletele spectatorilor. De asemenea, 

renumele interpreților contribuie la aprecierile pozitive la adresa reprezentației și a 

dramaturgului. 

Și în această parte a tezei am realizat profiluri literare pentru dramaturgii interbelici 

reprezentativi în procesul de dezvoltare a dramaturgiei realist-socialiste. M-am oprit asupra lui 

Mircea Ștefănescu, Al. Kirițescu, Tudor Mușatescu și Victor Eftimiu. Conform directivelor 

regimului totalitar, ei au creat o nouă dramaturgie în care au încercat să prezinte cât mai multe 

aspecte ale contextului social-istoric al revoluției socialiste, surprinzând contradicțiile și stările 

conflictuale specifice. 

Ultima parte a tezei, partea a V-a, am intitulat-o: Analiști interbelici în peisajul realist-

socialist. Am structurat-o în patru capitole, după cum urmează: Cap. I. Misiunea și 

problematica criticii literare realist-socialiste; Cap. II. Ideologi și critici literari fruntași; 

Cap. III. Comentatori interbelici în peisajul analitic marxist.  

Pentru a stabili misiunea și problematica criticii literare realist-socialiste, am consultat 

volumul Literatura română contemporană. Sinteze (2003) și volumele 1-6 de critică literară 

ale Anei Selejan, Literatura în totalitarism. Autoarea consideră că în perioada postbelică, 

critica de direcție înlătură fundamentul estetic în crearea operelor literare, fiind înlocuit cu cel 

ideologic, tezist și programatic. Critica realist-socialistă se bazează, începând cu 1948, pe 

ideologia critică a lui Constantin Dobrogeanu-Gherea.  

Obiectivele criticii realist-socialsite au fost subordonate concepției marxist-leniniste, 

respectând totodată directivele partidului comunist în vederea construirii vieții noi, socialiste. 

Criticii ideologi şi-au însuşit rolul de îndrumători, educatori şi recreatori ai operelor literare 
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create în spiritul realismului socialist. Cu toate acestea, nemulţumirea faţă de critici şi critica 

literară a existat permanent, deoarece se presupunea că spiritul de partid nu era suficient 

asumat. Astfel, s-a considerat că prin critică nu se ducea mai departe gândul scriitorilor, nu se 

verifica utilitatea mesajului literar în lupta de clasă. 

Am constatat că în domeniul criticii şi teoriei literare, numărul volumelor publicate de 

autori interbelici în perioada 1948-1966 este mult mai mic decât în domeniul poeziei, al prozei 

sau cel al dramaturgiei, aceasta datorându-se și programului partidului, care prevedea o critică 

orală. În perioada amintită sunt 10 autori de cărţi de critică literară care au publicat 29 de 

volume. Activitatea criticilor şi istoricilor literari interbelici a fost recompensată prin câteva 

premii acordate (doar cinci).  

Pentru a demonstra implicarea criticii literare în fenomenul literar realist-socialist, m-am 

oprit la critici și istorici literari precum: G. Călinescu, Tudor Vianu, Șerban Cioculescu și 

Perpessicius. Ei au debutat sub formula esteticului, negând posibilitatea unei critici științifice. 

Cu toată îndârjirea de care au dat dovadă la un moment dat, fiind supuși unor procese de 

contestare, când de o tabără, când de cealaltă, ei au sfârșit prin a se compromite, publicând 

articole ce promovau ideile progresiste ale partidului unic de guvernământ. 

Prin urmare, această teză de doctorat a pornit de la intenția de a evidenția măsura în care 

scriitorii interbelici au contribuit la dezvoltarea literaturii realist-socialiste. Concluziile generale 

ale lucrării subliniază că nu s-a ignorat niciun gen al literaturii, pentru a aduce în atenția 

cititorilor unele aspecte necunoscute sau mai puțin cunoscute referitoare la colaboraționismul 

interbelicilor. 

Pentru aceasta,  nu am neglijat volumele de critică și istorie literară, articolele militante, 

dar nici scrierile literare din perioada 1948-1966. Consultând varietatea de surse bibliografice, 

lectorul își poate forma o părere concludentă asupra procesului de receptare a literaturii realist-

socialiste, atât la nivelul anilor ʼ50-ʼ60, cât și în prezent. 

Am acordat o atenție deosebită selectării operelor literare  realist-socialiste, dar și a 

textelor critice. Pentru a organiza materialul prelucrat, am recurs la precedeul sistematizării. 

Am pornit de la sugestiile de interpretare oferite de critica literară și am încercat să pun în 

evidență noi valențe ale scrierilor literare supuse analizei. Fiecare parte este urmată de note 

bibliografice și comentarii, care aduc informații suplimentare în completarea lucrării. 
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