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 Scopul şi obiectivele cercetării. Teza de doctorat Ideologii dominante în spațiul 

literar românesc al anilor ’70 - ’80 identifică încă din titlu aria sa de cercetare, în sensul că 

atenția noastră va fi focalizată, cu precădere, asupra fenomenului literar românesc din 

perspectiva relației sale cu socio-politica.  

 Argumentele care se doresc a fi validate în prezenta cercetare doctorală au ca suport 

ideea că studierea și „(re)evaluarea” literaturii române „produse” în timpul în regimului 

comunist reprezintă o preocupare contemporană „obsesivă”, pentru că dincolo de limitele 

acestui sistem „infernal” și „tragic”, care a prejudiciat și chiar distrus „talente” și aspirații, 

fenomenul stârnește un interes deosebit. Ca dovadă, provocările, dinspre această direcție, 

sunt determinate, în principal, de „exotismul” și „stranietatea” teritoriului literar al acestei 

perioade culturale.  

De aceea postulatul nostru va miza pe faptul că nu putem face abstracție de 

resorturile politice și sociale, care au avut un rol determinant în evoluția literaturii române 

din perioada comunistă. Dificultatea cercetării se recunoaște în/prin încercările de a realiza 

o diferențiere pertinentă între axa „morală” și cea „estetică”, între ideile literare și 

ideologia politică, între formele și formulele de „compromis” și cele de samisdat cultural și 

de „rezistență prin cultură”, între „reușită” și „eșec”. 

 În contextul în care, o atare investigație, implică atât literatura, cât și raportarea la 

politic, nu ne propunem o analiză exhaustivă a fenomenului cultural și ideologic, ci, mai 

degrabă, ne vom focaliza atenția asupra unor situații „relevante”, în care literatura își 

revendică „voința de putere”. 

 

 Repere conceptuale ale cercetării.  Anii ’70 - ’80 ai secolului al XX-lea sunt, în 

plan literar, deosebit de importanți pentru evoluția literaturii române contemporane. În 

cartografierea fenomenului literar românesc al deceniilor opt și nouă, ne vom concentra 

atenția pe eforturile deosebite ale scriitorilor români, care, desfășurându-și activitatea într-



un stat comunist, au încercat, prin cât mai puține compromisuri, să mențină în funcțiune 

„instituția literaturii” asumându-și „poziții” și „roluri” care au produs mutații semnificative 

în arealul cultural și literar vernacular. În acest demers ne vom centra atenția pe ideile, 

conceptele, principiile a căror încărcătură simbolică s-a constituit în nuclee iradiante ale 

ideologiei literare, ale gândirii critice și,indirect, a formelor creației literar-artistice 

manifestate în deceniile opt și nouă ale secolului al XX-lea. 

 Într-un prim capitol cercetarea noastră va stabili coordonatele generale ale 

cercetării prin consemnarea câtorva repere de ordin teoretic, pe care le considerăm utile în 

developarea climatului ideologic presant și opresant, în egală măsură.  

Întrucât, din perspectivă sociologică și culturologică, procesul creaţiei artistice se 

poate analiza și refiltra printr-o mare diversitate de metode și presupoziţii, am considerat că 

este util să aduc câteva argumente necesare unei abordări inter- și transdisciplinare a 

temei, alegații care se vor situa la intersecția istoriei literare cu sociologia literară, 

sociocritica, teoria comparată, cultorologia și analiza „discursivă”. 

 Este cunoscută influența pe care o are factorul politic asupra artei, în general, și 

asupra literaturii, în special; mai ales în regimurile de tip dictatorial, în care artelor li se 

cere să devină parte integrantă a propagandei, iar scriitorilor, misiunea de a fi „agitatori”.  

Ipoteza de la care am pornit este că această presiune exercitată asupra scriitorului 

român nu este uniformă de-a lungul timpului, ci ea se manifestă în funcție de tensiunile 

care există, la un moment dat, în domeniul ideologic și în „sferele înalte” ale puterii 

politice. Abordarea noastră nu se subsumează aspectelor de ordin politic, dar nici nu ezită 

în a le investiga cu obiectivitate și sub o atare paralaxă, în mod implicit. 

 Pornind de la aporiile sociologului Pierre Bourdieu
1
, cu privire la autonomia 

„câmpului literar”, vom arata în ce măsură literatura română a putut evolua în mod organic, 

în condițiile în care scriitorii autohtoni s-au aflat, constant, în situația de a se repoziționa în 

raport cu pretențiile autorităților comuniste; mai cu seamă ale celor de sub conducerea lui 

Nicolae Ceaușescu. 

Relevantă este, în această direcție, remarca lui Pierre Bourdieu privind raporturile 

între puterea politică și producătorii de cultură, „deținătorii puterii” urmărind să le impună 

artiștilor „propria lor viziune și să-și apropie puterea de consacrare și de legitimare pe care 
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aceștia o dețin, mai cu seamă prin intermediul a ceea ce Sainte-Beuve numește «presa 

literară»”
2
.  

În ceea ce-i privește pe scriitorii și artiștii români, aceștia au acționat și reacționat 

„ca solicitanți și intercesori și, uneori, chiar ca niște veritabile grupuri de presiune”
3
, 

străduindu-se să își asigure „un control mediat asupra diferitelor gratificații materiale și 

simbolice”
4
.  

 În deceniile opt și nouă, regimul politic din România, deși a operat pseudo-concesii 

și false-deschideri, de aparență, rămâne totuși unul dictatorial, în care literatura şi scriitori 

au fost mereu văzuți ca instrumente necesare manipulării. Cu atât mai mult, cu cât într-un 

stat totalitar ca România lui Ceaușescu, în care presiunea politică e resimțită constant, e 

foarte interesant de observat evoluția literaturii române, care, paradoxal, a avut un caracter 

atipic. În sensul că, începând cu a doua jumătate a anilor ’60 a dat semne de reînflorire și a 

permis reînnodarea cu marea cultură românească, ale cărei câștiguri culturale și detente 

artistic-experimentale în câmpul creației, fuseseră anulate odată cu impunerea unicei 

„metode” de creație a realismului socialist.  

 Având ca premiză teoretizările „câmpului literar”, în perspectiva patentată de Pierre 

Bourdieu, vom identifica polii existenți în relația dintre „câmpul puterii” și „câmpul 

literar”, axându-ne cercetarea în jurul „pozițiilor”, „dispozițiilor” și „luărilor de poziție” în 

spațiul literar românesc al anilor ’70 - ’80. O resursă importantă o constituie presa literară a 

vremii, la nivelul căreia s-au purtat dezbateri importante în ceea ce privește coordonata 

ideologică a literaturii și literatura ca ideologie. Prinși între literatură și ideologie, scriitorii 

au căutat căi de mijloc – binecunoscuta „rezistență prin cultură” - în fața prezenței 

neîntrerupte a literaturii oficiale, de uz propagandistic, servită de un număr important de 

scriitori. Ea a fost văzută ca „o povară constantă”, „un virus agresiv”, împotriva căruia 

„literatura adevărată a fost obligată să fabrice mereu anticorpi, să furnizeze replici şi să se 

apere în felul ei, bâjbâind după coridoarele libere”
5
. 

Am considerat că ilustrarea contextului socio-politic este esențială în demersul 

cercetării ideologiilor dominante, prin influența însemnată pe care a avut-o asupra 

literaturii române sub regimul politic patronat de familia Ceaușescu.  
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În continuare vom încerca, în cel de-al doilea capitol, o structurare etapizată a 

manifestărilor socio-politice care au avut consecințe directe în planul literar românesc. 

Astfel, investigația din planul literar, nu va pierde din vedere nici principalele mutaţiile din 

sfera politicului, atât pentru o încadrare corectă (fidelă) în context, cât şi pentru o mai bună 

înţelegere a posibilelor semnificaţii ale fandărilor. Ca atare, în funcție de specificitatea 

relației dintre politic și literatură, vom constata că relieful anilor ’70 - ’80 a fost unul 

iregular, atât din punct de vedere al scopurilor urmărite de partidul comunist și cu atât mai 

mult unul denivelat din perspectiva producției literare.  

Prin urmare, spirala pe care am considerat-o a fi cât mai pertinentă pentru o bună 

ilustrare vizând integrarea ideilor în ambianța lor „explicativă”, coincide cu enucleațiunea 

unor perspective, deja-asumate, dar se și desprinde, argumentat, de asemenea opțiuni 

inerțial-acceptate: 

 1. Anii 1964-1971: „Maxima” liberalizare în planul creației literare; 

 2. Anul 1971: „An de răscruce”, pentru reîntoarcerea la un trecut nu prea 

îndepărtat; 

 3. Anii 1971-1977: Lumile paralele ale „minirevoluției culturale”; 

 4. 1977- 1982: „Economie la lumină”, posibilități de strecurare prin penumbră; 

 5. 1982-1989: Salvarea literară prin înstrăinare de realitatea imediată. 

 Consider că nu se poate corect și just înțelege „starea literaturii” din această acoladă 

istorică fără o necesară incursiune în deceniul precedent, când au loc schimbări esențiale în 

repoziționarea României față de Moscova, capitala „comunismului victorios”. Printre 

evenimentele care au avut consecințe importante în plan ideologic reținem Plenara lărgită 

a C.C. a P.C.R., la care se adoptă Declarația cu privire la poziția P.C.R. în problemele 

mișcării comuniste și muncitorești internaționale, din 15-22 aprilie 1964, cunoscută sub 

numele de Declarația din aprilie, importantă, în cazul de față, pentru „distanțarea” de 

politica oficială a Moscovei, efect a cărui urmare implicită a fost, printre altele, eliberarea 

din închisorile politice a unui număr însemnat de scriitori. Totodată la Congresul al IX-lea 

al Partidului Comunist, Nicolae Ceauşescu este ales conducătorul ţării, ocazie cu/ prin care 

își va exprima deschis o evidentă voință de schimbare (reformare) a întregii clase politice 

românești. În acest context va fi favorizată și o limitată-libertate artistică, având ca miză 

atent camuflată a unor anumite rațiuni propagandistice de export.  

Astfel că, în plan cultural-literar, această pseudo-deschidere, benefică din plan 

politic, va declanșa o efervescență creatoare declarat-revoluționară. În a doua jumătate a 

anilor ’60 scriitorii vor reacționa cu vigilență și rapiditate la „dezghețul ideologic”, iar 



literatura română va încearca să își reia cursul firesc, întrerupt brutal și artificial în anii 

proletcultismului.  

Aflați la răscruce de epoci estetice scriitorii își îndreaptă forțele creatoare spre 

găsirea a unor insolite și inedite modalități de exprimare artistică, fără a fi sustrași de sub 

lupa omniprezentă a „controlului” și a cenzurii.  

 Anul 1971 marchează începutul unei minirevoluții culturale, adică a unei 

„schimbări de macaz” în politica Partidului Comunist Român, care s-a reflectat în 

propunerile de măsuri prezentate de Nicolae Ceaușescu. „Tezele ceauşiste” trebuiau să se 

constituie într-un „ghid cultural” de sorginte ideologică, ale căror prevederi erau mai 

degrabă dogmatice decât novatoare, reactualizând noțiuni ca „realismul socialist” ș.a. în 

vederea spulberării „iluziilor” de liberalizare a vieţii culturale, pe care Ceaușescu a 

întreţinut-o inițial, în perioada de început a conducerii sale. Ele certificau și prefigurau, în 

continuare, realizări de seamă ale socialismului în plan economic şi chiar spiritual, şi, în 

spiritul militant al vremii, consemnau lipsuri în conduita politică, ideologică, educativă şi 

culturală impunând și măsuri de ridicare a nivelului „combativităţii revoluţionare” și a 

„spiritului militant”, partinic, al întregii activități politice, ideologice şi de educaţie 

comunistă a maselor. Erau directive complexe, desfăşurate de organele şi organizaţiile de 

partid, de organizaţiile de masă şi obşteşti, de organismele de stat, de instituţiile de 

propagandă, ideologice şi cultural-artistic, reverberate, democratic, în rândul maselor 

populare.  

 Aplicând teoria „polilor” dintr-un „câmp literar”, ne propunem să ilustrăm, cum 

aceste propuneri de măsuri, cunoscute sub numele de „Tezele din iulie”, vor servi 

proiectului de reîndoctrinare ideologică şi de configurare accentuată a izolaţionismului 

ceauşist, în care partidul a jucat totul pe o mai veche carte: cea a naţionalismului. Astfel 

spus, ne-am arătat interesați de felul particular în care partidul a remobilizat din nou 

energiile scriitoriceşti spre mize din afara literaturii și am analizat, în paralel, condițiile 

unui posibil refuz de susținere a acestor teze, venit din partea unor scriitori, situați 

întrucâtva în afara modelului impus; mai exact, la un pol oarecum autonom. 

 Etapa anilor 1971-1977 se va constitui, astfel, în „lumi paralele” ale minirevoluției 

culturale, în sensul că liberalizarea produsă în deceniul precedent a declanșat în lumea 

literară românească un avânt creator puternic, pe care noile pretenții venite din partea 

puterii politice nu l-au putut eradica așa cum și-ar fi dorit unii dintre liderii de partid. 

 Așa cum o probează faptele consemnate în editorialele din revuistica vremii, la 

sfârșitul anilor ’70 și începutul anilor ’80 „cultul personalității” e din ce în ce mai 



accentuat. În contextul constrângerilor politice, tot mai evidente, scriitorii încearcă prin 

forme de protest simbolice, forme de disidență prin cultură, să reorienteze creația artistică 

spre noile tendințe literare din Occident, popularizate, în primul rând, prin programul 

intens de traduceri desfășurat de către unele edituri: Univers, Meridiane, Minerva (din 

București), sau Dacia (Cluj), Junimea (Iași), Facla (Timișoara).  

 Între 1982-1989, Partidul continuă să dea „indicații” tematice, în primul rând, 

scriitorilor; insistență ce dovedește că literatura română nu continuase cu fidelitate traseul 

marcat de ideologie. Prin urmare este important de subliniat faptul că, în acest context 

restrictiv, scriitorii înșiși devin mai conștienți de „puterea” scrisului lor și recurgând la 

diverse „tertipuri artistice”, cum ar fi ambiguizarea, esopismul, etc., vor încerca să impună 

o novliteratură; per ansamblu, una de factură neo-, tardo-, postmodernistă.   

 Odată schițate, în linii mari, principalele elemente de „context socio-politic”, care 

au determinat diferite evoluții/regrese ale literaturii române, ne vom axa pe creionarea 

câtorva aspecte, pe care le-am considerat relevante în punctarea impactului exercitat de 

angrenajul ideologiilor care au dominat în România anilor ’70 - ’80. 

 Cel de-al III-lea capitol se va constitui într-o încercare de circumscriere a 

„confruntărilor” din anii ’70, optând pentru „varianta” lui Pierre Bourdieu și situând la 

fiecare dintre cei doi poli– autonom și heteronom – ai „câmpului literar”, două tabere care 

scindează lumea literară.  

Pe de o parte se află tabăra dogmaticilor, din care fac parte scriitori care își 

intensifică crezul național-autohtonist iar la polul opus tabăra subversivilor (subteranilor), 

ai cărei scriitori înțeleg necesitatea de detașare categorică de nucleul ideologic comunist și 

care preferă exhibarea unei opțiuni predilecte pentru valori estetice, europenizante sau 

transoceanice.  

O față a confruntărilor dintre eforturile de reactivare a modernismului estetic și 

tentativele de blocare în reacționarism ideologic, a constituit-o polemica în jurul 

protocronismului, concept care îi încuraja pe criticii și istoricii literari să identifice 

manifestări culturale universale ca având origini inițiale, rădăcini în cultura națională, fapt 

care ar fi anticipat unele direcții ulterioare extrem-naționaliste, xenofobe, din literatura și 

cultura anilor ’80. Vom încerca să arătăm în ce măsură, pe temeiul contribuției noastre 

spirituale la cultura universală, acest concept literar, într-o interpretare supralicitantă a 

specificului românesc, a fost transformat în „ideologie de partid”, răspunzând doleanțelor 

naționaliste ale conducerii și vom încerca să evidențiem confuziile păgubitoare produse de 



ideile, atitudinile, direcțiile nocive care au împiedicat funcționarea unui climat normal de 

creativitate literar-culturală și spirituală în spațiul românesc al anilor ’70 - ’80.  

 În capitolul al IV-lea voi căuta să ilustrez câteva dintre tendințele literare 

moderniste ale literaturii anilor ’70, atât în poezie, cât și în proză și dramaturgie. În această 

perioadă modernismul interbelic este „redescoperit”, reasumat și reactivat cu entuziasm, 

fiind salutat de critica vremii ca o reînnodare a unui fir modernist efilat cu tradiția artei 

românești interbelice, brutal întreruptă și interzisă. Dacă în Occident se poate vorbi, în 

această perioadă, de o asumare firească a noilor experiențe, cum ar fi postmodernismul, la 

noi scriitorii și artiștii, în general, care se afirmă în această perioadă, refac, în salturi, 

etapele pierdute, prelungind unele experiențe moderniste și chiar perfecționându-le într-un 

mod rafinat și inovativ, sub un nou ambalaj tematic: neomodernismul. 

 Pentru a ilustra dominanta unor orientări literare din această perioadă, vom lua în 

calcul operaționalitatea conceptului de generație literară, încadrând scriitorii cu ajutorul 

acestui instrument istoric specific de periodizare, dar și în funcție de specificul creației 

artistice practicate.  

 Rezultatul acestui efort de reactivare a tradiției literare interbelice s-a reflectat, 

transparent, mai ales în spațiul poeziei, astfel încât generația de poeți afirmați la sfârșitul 

anilor ’60, cunoscută adesea ca „generația resurecției estetice” a propus noi valori umane și 

creatoare, canalizându-și energia pe repunerea în drepturi a criteriului estetic. Având drept 

modele interbelicii: 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 ș.a. reabilitează lirismul în concordanță cu 

noile realități și orizonturi literare, care se redeschid în nișa celei de-a doua jumătate a 

anilor ’60, contribuind în mod decisiv la diversificarea reliefului tematic și stilistic al 

poeziei. Imaginație, sensibilitate, confesiune, ironie, sunt câteva dintre trăsăturile care vor 

defini „noua poezie”, imperativul autonomiei esteticului fiind valorificat printr-o pluralitate 

de formule și de timbruri ale vocilor lirice. Meritul generației ’60, în reluarea legăturilor cu 

direcția de modernitate al marii tradiții interbelice, pe de o parte, dar și cu cea a literaturii 

occidentale de mare prestigiu, pe de altă parte, este unul indenegabil, mai ales prin 

consecințele benefice în planul creației literare de la începutul deceniului opt. 

 Dinamica procesului literar al anilor ’70 va reflecta, mai cu seamă, în a doua 

jumătate a deceniului, o epuizare a tradiției și o relativă „ofilire” a esteticii moderniste, 

reperabile în spațiul poeziei, fapt ce face posibilă apariția unei categorii de poeți 

„manieriști”.  



Această „buclă” manieristă, care îi include pe Șerban Foarță, Emil Brumaru, 

Leonid Dimov, Gavril Matei, Romulus Vulpescu, Virgil Mazilescu șamd., ne-a atras 

atenția prin faptul că a reorientat poezia românească spre un alt orizont, al experimentelor 

lirice, de factură involuntar- postmodernă, mai atașată de fluxul literar transoceanic, având 

la bază o ideologie pe care o vom regăsi asumată și în cadrul prozei din spațiul literar 

românesc al anilor ’80.  

 În acest interval al anilor ’70, aceleași reflexe ale modernității interbelice, ușor de 

recunoscut, se regăsesc și la A.E. Baconsky, Ștefan Bănulescu, Nicolae Breban, Augustin 

Buzura, George Bălăiță șamd., aceștia fiind doar câțiva dintre prozatorii care vor contribui 

la schimbarea de poetică prin elemente ce vor îmbogăți substanța prozei, la finele 

deceniului șapte, cu doze considerabile de mister, psihologic, fantastic, oniric etc.  

O atenție deosebită trebuie acordată prozei „obsedantului deceniu”, care, mimând 

directiva, a transpus în scrieri sentimentul de „rezistență prin cultură”. Sub diverse forme 

evazioniste, sunt evidențiate aspecte negative ale socialismului incipient, paradoxal, fapt 

petrecut se pare, chiar cu aprobare din partea noii conduceri, care avea interesul de a pune 

într-o lumină proastă abuzurile vechiului regim. Marin Preda, Ion Lăncrăjan, Alexandru 

Ivasiuc, Constantin Țoiu ș.a. au un aport deosebit în această nișă a literaturii moderniste, în 

care autonomia esteticului se impune, la rândul ei, ca ideologie la începutul anilor ’70.  

La nivelul criticii de întâmpinare, în special, reinstaurarea esteticului a însemnat 

declișeizarea și eliberarea de sub stereotipiile realismului socialist, reconfigurându-se 

profilul mutilat al „noii direcții” critice în reconfigurarea canonului literar postbelic.  

 În încercarea de a surprinde cât mai bine fenomenul literar românesc al anilor ’70-

’80, în special din prisma raportului de intersectare a principiilor literare cu cele ale 

ideologiei oficiale, impuse de partidul comunist, considerăm necesară și evidențierea 

principalelor direcții din câmpul dramaturgiei românești al acestei acolade. Plecând de la 

premisa că operei dramat(urg)ice, i se imprimă, încă din faza de proiect dramaturgic, o 

serie de direcții care să fie adecvate „funcțiilor” și semnificațiilor pe care le-ar putea 

dobândi punerea în scenă a unei piese de teatru, într-un anumit context, vom încerca să 

evidențiem care au fost condițiile specifice în care, dramaturgia românească a acestei 

perioade, a putut funcționa. 

 Astfel se conturează etapele procesului unei „discrete”, și mai ales, progresive 

resincronizări. În măsura în care canonul are o dublă determinare, pe de o parte una 

estetică iar pe de altă parte una istorică, ideologică, ne propunem să evidențiem conceptele 

fundamentale introduse în câmpul literar de generațiile de scriitori și critici, care activează 



în câmpul literar românesc al anilor ’70 - ’80, în încercarea de a confirma caracterul 

reformator al „bătăliilor canonice”, ce se prefigurează în această perioadă. 

 Capitolul al V-lea este dedicat fenomenului postmodernist care începe să fie 

asumat, deschis, în mod conștient, programatic, în spațiul literar românesc al anilor ’80. În 

acest sens am considerat pertinentă identificarea „pozițiilor critice” în jurul 

postmodernismului reflectate în intervențiile teoretice din presa literară a vremii. În spațiul 

poeziei am subliniat experiențe postmoderniste manifestate tematic, poetic, stilistic prin 

care acestea se disting, delimitează strategic, de gravitatea modernistă și ceremonialul 

șaptezeciștilor. Printre punctele esențiale ale programului postmodernist vom recunoaște: 

eclectismul, oralitatea, ludicul, narativitate până la anecdotic, realismul, biografismul 

ș.a.m.d.  

 În ceea ce privește proza, accentul va fi pus pe latura experimentală. Pornind de la 

teoretizări ale conceptului de experiment literar și de la intervențiile teoretice în jurului 

textualismului, din anii ’80, mi-am propus să evidențiez în ce măsură demersurile 

experimentale în spațiul prozei au constituit o dominată în evoluția prozei spre 

postmodernist. 

 Dramaturgia anilor ’80 rămâne un segment literar în derivă și, ca atare, nu ne-a 

reținut atenția decât prin „diferențieri specifice”. 

 

 Metodologia cercetării ştiinţifice. Cercetarea de față se compune, asemeni unui 

puzzle, dintr-o mulțime de piese, unele alcătuite din elementele de context politic, altele 

din polemici și direcții literare iar desemnul general din curente și orientări literare, 

canoane și „bătălii canonice”. Aceste fragmente se îmbină armonios într-o imixtiune 

artistică care nu trebuie privită doar în sens deterministic, ci mai ales în sens constructiv, 

de subminare a directivei.   

 În cercetarea de față o atenție deosebită am dedicat-o revistelor literare ale vremii: 

România Literară, Luceafărul, Contemporanul, Scânteia Tineretului(supliment cultural-

literar), Ramuri, Vatra, Orizont, Tribuna, Ramuri, Secolul XX ș.a. încercând să pătrund 

dincolo de barierele impuse de cenzură și să identific pozițiile reale ale emițătorilor, 

disociind azimuturile discursurilor politice de cele estetice, sau a celor morale, etice de cele 

estetice. Cu riscul de a rămâne, în urma unei atare decantări, și cu suficiente lesturi. 

 Deoarece caracterul atipic al literaturii române din perioada conducerii lui Nicolae 

Ceaușescu a stârnit interes și printre alți cercetători, am încercat să identific stadii ale 

ceaușismului în literatură, regăsite în studii și opere semnificative relevând semnificația 



unor „poziții critice”, cât mai pertinente, care au venit în sprijinul propriilor constatări și 

care îmi întăresc cercetarea, amendând în aceleași timp pe acelea pe care le-am considerat 

neconcordante cu realitatea culturală a vremii. 

 

 Noutatea şi originalitatea ştiinţifică constă în faptul că lucrarea încearcă să vină 

în completarea a ceea ce s-a scris până în prezent despre ideologiile literare românești, 

valorificând totodată, din perspectivă inter- și transdisciplinară anumite teorii din afară sau 

care au transcens câmpului literar.  

Consider că aplicarea lor în cercetarea fenomenului literar românesc sub 

comunismul de factură ceaușistă, va redeschide noi perspective asupra modului de 

raportare la acest fenomen cu dublă față.  

Nu în ultimul rând, cercetarea de față propune o abordare retrospectivă, cu un punct  

de sprijin în contemporaneitate, de pe o poziție obiectivă, prin faptul că, biologic și 

biografic nu ne leagă, de perioada investigată, nici un considerent de ordin subiectiv, care 

ar putea influența echidistanța față de literatură și realitate. 
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