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The purpose and objectives of the research. The thesis entitled Prevailing 

Ideologies in the Romanian Literary Space of the ’70 – ’80 identifies since its title the area 

of research, namely that our attention will be focused, in particular, on the Romanian 

literary phenomenon in terms of its relationship with the socio-political environment.  

Arguments that need to be validated in this doctoral research support the idea that 

the study and ‘(re-)assessment’ of the Romanian literature that was ‘produced’ during the 

communist regime is an ‘obsessive’ contemporary concern, because beyond the limits of 

this ‘infernal’ and ‘tragic’ system, which damaged and even destroyed ‘talent’ and 

aspirations, this phenomenon triggers great interest. As evidence, challenges, from this 

direction are determined mainly by the ‘exotic’ and ‘strangeness’ of the literary territory of 

this cultural period. 

Therefore, our postulate will rely on the fact that we cannot ignore the social and 

political movements that have played a decisive role in the evolution of Romanian 

literature from the communist period. The difficulty of the research is in recognizing the 

attempts to achieve a meaningful distinction between a ‘moral’ axis and an ‘aesthetic’ one, 

between the literary ideas and political ideology, between the forms and formulas of 

‘compromise’ and of cultural resonance and ‘resistance through culture’, and between 

‘success’ and ‘failure’. 

Given that such an investigation that involves both literature and political reporting, 

we propose an exhaustive analysis of the cultural and ideological phenomenon, but rather 

we will focus the attention on ‘relevant’ situations in which the literature claims its ‘will to 

power’. 

Conceptual highlights of the research. From a literary standpoint, the 70s and 80s 

of the twentieth century are particularly important for the evolution of Romania’s 

contemporary literature. In the mapping of the Romanian literary phenomenon of the 

eighth and ninth decades, we will focus on the special efforts of Romanian writers who, 

activating in a communist state, have tried, with few compromises, to maintain the ‘literary 



institution’, by  assuming ‘positions’ and ‘roles’ that have produced significant changes in 

the complex of cultural and literary vernacular. In doing so, we will focus the attention on 

ideas, concepts, and principles which constituted the core symbols of the literary ideology, 

critical thinking, and indirectly, of literary and artistic forms manifested in the eighth and 

ninth decades of the twentieth century. 

In the first chapter, our research will establish the general coordinates of the 

research by recording several theoretical benchmarks, which we consider useful for 

developing the climate for the pressuring and oppressive ideology.  

Since the artistic creation process can be analyzed and re-filtered from a 

sociological and cultural perspective, and through a variety of methods and assumptions, 

we considered it would be useful to bring certain necessary arguments for an inter- and 

trans- disciplinary approach to the research topic; allegations which will be placed at the 

intersection of literary history with literary sociology, socio-criticism, comparative theory, 

culture and ‘discursive’ analysis.  

The influence of the political factor on art in general and the literature, in particular, 

is widely known and established, especially in dictatorial regimes, in which the arts are 

expected to become part of the propaganda, and writers have the mission to be ‘agitators’. 

  The starting hypothesis is that the pressure on the Romanian writer is not uniform 

over time, but it manifests itself by the tensions that exist at a certain point in the ideology 

and ‘higher spheres’ of government policy. Our approach does not subsume to the political 

issues, but also does not hesitate to investigate them objectively and in a parallax, as 

default. 

Starting from aporias of sociologist Pierre Bourdieu
1
 concerning the autonomy  of 

the ‘literary field’, we will show to what extent the Romanian literature could organically 

evolve, while local writers have constantly been in the position to reposition their claims to 

be in accordance with communist authorities, especially those under the rule of Nicolae 

Ceauşescu. 

 Relevant in this respect is Pierre Bourdieu's remark on the relationship between 

political power and cultural producers, ‘holders of power’ seeking to impose artists “their 

vision and to approach the power of consecration and legitimation that they hold, 

especially by what Sainte-Beuve called ‘literary press’ ”
 2

. 

                                                           
1
 Pierre Bourdieu, Regulile artei. Geneza și structura câmpului literar, trad. de Laura Albulescu și Bogdan 

Ghiu, Ed. a 2-a.București: Art, 2012. 
2
 Ibidem, p. 79. 



Regarding the Romanian writers and artists, they acted and reacted ‘as applicants 

and intercessors and sometimes even like real pressure groups’
3
, striving to ensure ‘control 

mediated on various material and symbolic gratifications’
4
. 

In the eighth and ninth decades, the political regime in Romania, although it 

operated pseudo-concessions and false-openings to sustain appearances, it remains 

dictatorial in nature in which literature and writers have always been seen as necessary 

tools of manipulation. Moreover, in a totalitarian state as Ceaușescu’s Romania, the 

political pressure was felt constantly, it's very interesting to see the evolution of Romanian 

literature, which, paradoxically, had an unusual character. Namely, from the second half of 

the ’60 there were signs of re-flourishing and allowed reinstatement to the great Romanian 

culture, whose cultural gains and detention of the experimental artistic creation field, had 

canceled its imposition of the unique ‘method’ of creation of the socialist realism. 

Given the premise of the theories of ‘literary field’, in a perspective patented by 

Pierre Bourdieu, we identify existing poles in the relationship between ‘field of power’ and 

‘literary field’, focusing the research around ‘positions’, ‘provisions’ and ‘taking position’ 

in Romanian literary space of '70s - '80s. An important resource is the literary press of the 

time, at which level major debates were held concerning coordinated ideological literature 

and literature as ideology. Caught between literature and ideology, writers have sought 

middle routes - the well-known ‘resistance through culture’ - to the continuous presence of 

the official literature for propaganda purposes served by a number of writers. It was seen as 

‘a constant burden’, ‘an aggressive virus’ against which ‘real literature was forced to 

always produce antibodies , provide replicas and defend in its own way, groping for free 

corridors’
5
. 

 We considered that the illustration of the socio-political context is crucial in the 

research of dominant ideologies through the significant influence that it had on Romanian 

literature under the patronage of the Ceausescu family. 

Next in the second chapter, we attempt a gradual structuring of socio-political 

events that had direct consequences in terms of Romanian literature. The literary 

investigation plan will not lose sight of the main changes in the political sphere, both to fit 

correctly in the context and to obtain a better understanding of the possible meanings of the 

                                                           
3
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4
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lunge. As such, depending on the specificity of the relationship between politics and 

literature, we find that the relief of the ’70s – ’80s was irregular, both in terms of the aims 

pursued by the Communist Party and even more regarding the uneven literary production. 

Therefore, the considered spiral was meant to be more relevant for a good 

illustration of the integration of ideas regarding their ‘explanatory’ environment, as it 

coincides with explanation of already-made perspectives, but it also emerges, as argued, as 

certain inertial-accepted options:  

1. Years 1964-1971: The ‘maxima’ literary liberalization plan; 

2. Year 1971: ‘Pivotal year’ for returning to a not too distant past; 

3. Years 1971-1977: Parallel worlds of the ‘cultural mini-revolution’ 

4. 1977 - 1982: ‘Light economies’, possibilities of breaking through the shadows; 

5. 1982-1989: Saving the literature by alienating the immediate reality. 

I believe that there cannot be a fair and just understanding of the ‘state of literature’ 

in this historic accolade without necessary incursion in the previous decade, when there are 

significant changes in repositioning Romania to Moscow, the capital of ‘communist 

victory’. Among the events that had important ideological consequences, we mention the 

Enlarged Plenum of the PCR, in which the Declaration on PCR position in the movement 

of communism and international problems from April 15 to 22, 1964 is adopted, known as 

the Declaration of April is important in this case, for the ‘distancing’ of Moscow's official 

policy, the default effect of which was, among others, the release from political prisons of 

a large number of writers. Also at the Ninth Congress of the Communist Party, Nicolae 

Ceausescu is elected the leader of the country, occasion with which he will express 

openness to an obvious change (reform) of the entire Romanian political class. In this 

context, a certain limited artistic freedom will be granted, having carefully concealed stake 

of certain export propaganda reasons. 

Thus, in the cultural and literary plan, this pseudo-openness of political benefits, 

will trigger a creative effervescence declared revolutionary. In the second half of the ’60 

writers will respond with alertness and speed to the ‘ideological thaw’ and Romanian 

literature will try to resume its natural course, which was previously artificially and 

brutally interrupted. 

At the crossroad of era aesthetic writers turn their creative forces to find some 

unusual and unique ways of artistic expression without being disturbed under scrutiny of 

ubiquitous ‘control’ and censorship. 



 1971 marks a cultural mini-revolution, i.e. a "switch in changes" in the policy of 

Romanian Communist Party, which was reflected in the draft measures submitted by 

Nicolae Ceausescu. ‘Ceausescu's theses’ had to be considered a ‘cultural guide’ of the 

ideological origins, whose provisions were more dogmatic than innovative, refreshing 

notions as ‘socialist realism’ etc. to shatter the ‘illusions’ of liberalization of cultural life, 

an idea that Ceausescu initially entertained in the beginning of his leadership. They 

certificated and foreshadowed further outstanding achievements of socialism in economic 

and even spiritual plans, and in the militant spirit of the time, recorded shortcomings in the 

conduct of political, ideological, educational and cultural context by imposing raising 

measures of ‘revolutionary combativity’ and ‘militant spirit’ biases of all political activity, 

ideological and communist education of the masses. Complex directives were carried out 

by bodies and organizations of the party, mass organizations and public organizations, state 

bodies, institutions of propaganda, ideological, cultural and artistic, reverberate, 

democratic among masses of people. 

  Applying the theory of ‘poles’ of a ‘literary field’, we aim to illustrate how the 

proposed measures, known as the ‘Theses of July’ will serve the project and configuration 

of re-indoctrination and emphasized configuration of Ceausescu’s isolationism, in which 

the party bet everything on an old card that of nationalism. In other words, we have shown 

an interest in the particular way in which the party managed to re-mobilize the energies of 

writers to stakes outside literature and analyzed, in parallel, the conditions of a possible 

refusal to support these theses that come from writers who were situated somewhat outside 

the imposed model, more specifically, to a somewhat autonomous pole. 

The timeframe of 1971-1977 will be so in ‘parallel worlds’ of the cultural mini-

revolution in that the liberalization produced in the previous decade of the Romanian 

literary world triggered a powerful creative impetus that new claims coming from political 

power could not eradicate as some party leaders would have liked. 

 As proven facts recorded in editorials of the time, the late ’70s and early ’80s, 

‘personality cult’ is becoming more pronounced. In the context of political constraints, 

more overt forms of protest writers try through symbolic forms of dissent by culture, to 

redirect the artistic creation to the new literary trends in the West, popularized primarily by 

intensive programs of translations performed by some publishers : Universe, Meridian, 

Minerva (Bucharest), Dacia (Cluj), Junimea (Iasi), Facla (Timişoara). 

  Between 1982 and 1989, the Party continues to give thematic ‘guidance’ firstly to 

writers, which strongly proves that Romanian literature did not follow the trail marked by 



ideology. Therefore it is important to note that in this narrow context, writers themselves 

are more aware of the ‘power’ of their writing and resort to various ‘artistic tricks’ such as 

ambiguity, esopism, and so on, will try to impose a nova-literature; overall of a neo-, tardo- 

and postmodern nature. 

  Once broadly drafted, the main elements of  the ‘socio-political’ context, which 

prompted various developments / setbacks of Romanian literature, we focus on outlining 

some aspects that we considered relevant in scoring the impact of ideologies that 

dominated Romania in '70s - '80s. 

The third chapter implies an attempt of circumscription of the ‘confrontations’ in 

the '70s, opting for the ‘alternative’ proposed by Pierre Bourdieu and placing each of the 

two poles -autonomous and heteronomous - of the ‘literal field’, two camps that cleave the 

literary world. 

  On one side is the camp of the dogmatics, which includes writers who are 

intensifying their national autochthonist creed and the opposite camp consists of the 

subversions (underground), whose writers understand the necessity of a firm detachment of 

the core communist ideology and who prefer the exhibition of a favorite option for 

aesthetic values, Europeanized or from overseas. 

A facade of the confrontations between the efforts of reactivation of aesthetic 

modernism and the attempts to lock the ideological reactionism constituted a polemic 

around protochronism, a concept that encouraged critics and literary historians to identify 

universal cultural manifestations with original roots in the national culture, which would 

have anticipated some future directions extremely nationalist, xenophobic, from the 

literature and culture of the ’80s. We will try to show how, on the basis of our spiritual 

contribution to the world culture, this literary concept, in a outbid interpretation with 

Romanian specific, was transformed into ‘party ideology’ answering nationalist grievances 

of the leadership and we will try to highlight the damaging confusion caused by the ideas, 

attitudes, harmful directions that prevented a normal operation of literary creativity climate 

in Romania’s cultural and spiritual space of the ’70s – ’80s. 

In chapter IV, I seek to illustrate some of the modernist literary trends of the ’70s 

in both poetry, and prose and drama. During this period, the interwar modernism is 

‘rediscovered’, reactivated and reassumed enthusiastically, while being hailed as a 

reinstatement of a modernist thread tapered with the Romanian interwar art tradition 

brutally interrupted and prohibited. If in the West one can observe, in this period, the 

natural assumption of new experiences, such as postmodernism, to new writers and artists 



in general, who become well-known at this time and restore in jumps the missed steps, 

extending some modernist experiences and even perfecting them in a refined and 

innovative way, under a new theme package: neomodernism. 

To illustrate the dominant literary guidance in this period, we will consider the 

operationalization of the literary generation concept, framing writers with this historical 

instrument specific of periodization, but also depending on the specific artistic creation 

practiced. 

 The result of this effort to reactivate the interwar literary tradition was reflected, 

transparently, especially in the area of poetry, so that the generation of affirmed poets in 

the late 60s , often referred to as the ‘generation of aesthetic resurrection’ of the proposed 

new human and creative values channeling the energy reinstatement of the aesthetic 

criterion. Aiming for interwar models: Tudor Arghezi, Lucian Blaga, George Bacovia, Ion 

Barbu șamd., poeți ca Nichita Stănescu, Marin Sorescu, Cezar Baltag, Ana Blandiana, Ioan 

Alexandru, Adrian Păunescu, Ion Gheorghe, Gabriela Melinescu etc. rehabilitate the 

lyricism in line with the new realities and literary horizons, which are reopened in the 

niche of the second half of the ’60s and contributed significantly to the diversification of 

the thematic and stylistic landscape of poetry. Imagination, sensitivity, religion, irony are 

some of the features that define the ‘new poetry’, as the imperative of aesthetic autonomy 

was being exploited by a plurality of formulas and timbres of lyrical voices. The merit of 

the ’60s generation, in resuming the ties with the direction of the great tradition of interwar 

modernity on the one hand, and with the prestigious Western literature, on the other hand, 

is undeniable, especially through the beneficial consequences in terms of the literary 

creation of the early eighties. 

The dynamics of the literary process of the ’70 will reflect, especially in the second 

half of the decade, a depletion of tradition and a relative "withering" of the modernist 

aesthetics, as landmarks in the poetry area, which makes possible the emergence of a 

category of ‘mannerist’ poets. 

 This mannerist ‘loop’, which included Șerban Foarță, Emil Brumaru, Leonid 

Dimov, Gavril Matei, Romulus Vulpescu, Virgil Mazilescu, and so on., drew our attention 

to the fact that Romanian poetry shifted to another horizon of lyric experiments, of an 

involuntary-postmodern nature, more attached to the flow of transoceanic literature, based 

on an ideology that we find assumed in the Romanian literary fiction space of the ’80s. 

 In this interval of the ’70s, the same reflexes of interwar modernity easy to 

recognize, are also found in works of A.E. Baconsky, Ștefan Bănulescu, Nicolae Breban, 



Augustin Buzura, George Bălăiță and so on; these authors are just a few of the writers who 

will contribute to the poetic change through elements that will enrich prose substance at the 

end of the seventh decade, with considerable doses of mystery, psychological, fantastic, 

dream etc.. 

  Particular attention should be paid to the prose of the ‘obsessive decade’, which, 

mimicking the directive, transposed in writings the feeling of ‘resistance through culture’. 

Through various escapist forms, there are highlighted the negative aspects of early 

socialism, paradoxically, which seems to have happed with the approval of the new 

leadership who had an interest to put in a bad light the abuses of the old regime. Marin 

Preda, Ion Lăncrăjan, Alexandru Ivasiuc, Constantin Țoiu etc. have an important 

contribution in this niche of modernist literature, in which the autonomic aesthetic is 

necessary, in turn, as an ideology in the early ’70s. 

Regarding the criticism, especially in the aesthetic restoration meant removing the 

clichés and liberating from stereotypes of socialist realism, by reconfiguring the mutilated 

the profile of the ‘new critical directions’ in reshaping the postwar literary canon. 

In an attempt to better capture the Romanian literary phenomenon of the ’70s and 

’80s, especially in light of the report of intersection of the literary principles with the 

official ideology imposed by the Communist Party, we consider necessary the highlighting 

of the main directions of Romanian drama field. Assuming that the drama opera gets 

imprinted, even from the stage of dramatic project, a series of directions that are 

appropriate ‘functions’ and the meanings that they could acquire by staging a theater play, 

in a certain context, we try to emphasize the specific conditions in which Romanian drama 

of this period managed to work. 

 This outlines the stages of a ‘discrete’ and especially progressive resynchronization 

process. To the extent that the canon has a double determination, on the one hand an 

aesthetic one, and on the other hand a historical, ideological one, we aim to highlight the 

fundamental concepts introduced in the field of generations of writers and literary critics 

working in the field of Romanian literature of the ’70s – ’80s, in an attempt to confirm the 

reforming character of ‘canonical battles’, looming over this period. 

 The fifth chapter is dedicated to the postmodernist phenomenon that starts to be 

assumed, opened, consciously, programmatically in Romanian literature of the ’80s. Thus, 

we considered it would be relevant to identify the ‘critical positions’ around 

postmodernism and reflected in the theoretical interventions in the literary press of the 

time. In relation to the poetry domain, I highlighted the postmodern experiences 



manifested thematically, poetic, stylistic through which they are distinguished, strategically 

delimited from the modernist seriousness and the ceremony of the ’70s. Among the main 

points of the postmodernist program we recognize: eclecticism, orality, playfulness, 

anecdotal narrative, realism, biographism etc.. 

  Regarding prose, emphasis will be placed on the experimental side. Based on the 

theorizing of the concept of literary experiment and theoretical interventions around 

textualism, in relation to the 80s period, I wanted to highlight the extent to which 

experimental approaches in prose constituted a dominant in the evolution of prose towards 

postmodernism. 

The drama of the ’80s remains a literary segment in a drift; as such we were only 

intrigued by ‘specific differences’. 

Research methodology. This research consists, like a puzzle, of a lot of pieces, 

some composed of elements from the political context, others from debates and others 

from literary directions, and the general designed from current and literary orientations, 

canons and ‘canonical battles’. These fragments are harmoniously embedded into an 

artistic interference which should be seen only in its deterministic sense, but mostly in its 

constructive sense, of undermining the directive. 

   In the present research we devoted special attention to the literary magazines of 

the time: România Literară, Luceafărul, Contemporanul, Scânteia Tineretului (cultural-

literary supplement), Ramuri, Vatra, Orizont, Tribuna, Ramuri, Secolul XX etc. trying to 

penetrate beyond the barriers of censorship and to identify the actual position of the 

transmitter, dissociating the azimuths of political speeches from the aesthetic, or of the 

moral and ethical from the aesthetic.  

 Because the atypical nature of Romanian literature during Ceauşescu’s rule sparked 

interest among other researchers, I tried to identify stages of the Ceauşescu’s regime in 

literature studies and found significant works highlighting the significance relevant of 

‘critical positions’, that supported and reinforced my own research findings, at the same 

time, fining those that I considered inconsistent with the cultural reality of the time.  

The scientific novelty and originality consists of the fact that this paper tries to 

complement what has been written so far about the Romanian literary ideologies while 

exploiting, from inter-and trans-disciplinary perspectives, certain theories from outside 

this field or that have transcended the literary field. 



I consider their application in research of the Romanian literature under 

Ceauşescu’s communism will reopen new perspective on how to relate to this phenomenon 

with double facades. 

Finally, the research proposes a retrospective approach, with a foothold in 

contemporary times, from an objective position, in that we do not link the biological and 

biographical aspects of the investigated period, no subjective considerations that could 

influence the equidistant from literature and reality. 
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