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REZUMAT 

 

Cuvinte cheie: optzecism, poetic, complinire, basarabean, românesc, paradigmă, estetic. 

 

 Cercetarea doctorală are în vedere modul particular de complinire a unui segment de 

istorie a literaturii române contemporane, din România şi Republica Moldova, cunoscut sub 

genericul de „optzecism”. Investigația îşi propune developarea imaginarului poetic, a formulelor 

particulare de expresie și a direcțiilor de inaugurare, de consolidare și de extindere a unei noi 

„paradigme literare”: „optzecismul”. 

Cercetarea integrală a „optzecismului” românesc este ancorată într-un interval cultural-

istoric determinat (1980-1990), cu luarea în considerație a unor abateri necesare, impuse de 

defazarea „optzecismului” basarabean față de cel românesc, în principal, și de nuanțarea 

„optzecismului” din România, în raport de/cu tonul postmodernismului. 

Evitând o strictă fixare în cadrele tradiționale ale istoriografiei literare, cercetarea 

„optzecismului”, ca fenomen integral, a recurs la o (re)citire pe verticală a creaţiilor lirice 

românești și basarabene, examinând, cu aceleași unități de măsură:  

-po(i)etica reconstrucţiei canonului modernist;  

-fizionomia și fiziologia „optzecismului”, ca fenomen complinit;  

-rezistența punctelor de sutură în epiderma imaginarului poetic optzecist;  

-creionarea schimbărilor de paradigmă poetică; 

-cartografierea tectonicii postmodernismului românesc, cu aplicații referitoare la 

anticiparea lui în creațiile poetice ale optzeciștilor. 

Importanța temei este impusă de o realitate culturală și literară, a cărei morfologie este 

revelantă în ceea ce privește evidențierea mutațiilor survenite în relația recesivă dintre avatarii 

modernismului (neo-, tardo-, retro-, trans- ș.a.) și postmodernism. Optăm pentru creionarea unor 

însușiri dominante, relative sau alternative, intersați fiind de modul în care ipoteza cu privire la 

„optzecism”, ca purtătorul genei postmoderniste, instituie mutații nondialectice în imaginarul, în 

poetica, stilistica și în retorica structurilor ereditare ale poeziei din România și Basarabia.  

Fără a rămâne blocați în cadrele tradiționale ale istoriografiei literare, deși nu le-am 

eludat din ecuația cercetării integrale a „optzecismului” românesc, teza de față a fost interesată, 

cu precădere, de fenomenele care au condus la schimbarea de paradigmă în poezia din România 
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și Republica Moldova, în intervalul 1980-1990. Ca urmare, am acordat prioritate poeticilor de 

reconstrucție a canonului modernist și a celui postmodernist. De un interes aparte a beneficiat 

cercetarea fizionomiei și a fiziologiei „optzecismului” românesc, acceptat ca fenomen complinit. 

Firește, am extins harta paradigmei poetice optzeciste spre a putea identifica și cerceta rezistența 

punctelor de sutură realizată în epiderma imaginarului poetic optzecist, în vederea creionării 

schimbărilor paradigmatice și a cartografierii tectonicii postmodernismului românesc, cu aplicații 

referitoare la anticiparea lui în creațiile poetice ale optzeciștilor. 

„Corpusul optzecist”, (re)configurat, în premieră, de noi, a fost supus unui proces de 

selecție și reașezare pe axe, având ca suport constituirea și adaptarea la realitate a noii 

paradigme, girate de valoarea estetică a textelor literare și confirmată de valabilitatea 

perspectivelor teoretice. 

Evident, ne-am asumat și riscurile de rigoare în raport cu diagnoza și sinteza 

optzecismului, dovedind că, în cazul „noului flux”, teoria lui Th.Huhn, cu privire la rolul decisiv 

al revoluțiilor în schimbarea de paradigme, suportă amendamente vizând formele particulare de 

manifestare în cazul postmodernismului. Indirect, am supus unei necesare relativizări și teoria lui 

Jean Francois-Lyotard, cu privire la condiția postmodernă. Ipoteza ne-a fost facilitată de 

perspectiva asupra fenomenului optzecist, recitit și reinterpretat în gama recesivității, a relației 

duale dintre secundarurile literare (poetice) și centralisme, furnizată de studiile în domeniu ale 

îndrumătorului științific, profesorul Gh. Manolache. 

Referitor la ipoteza dacă se poate accepta ideea unui optzecism complinit, răspunsul este 

unul favorabil, în sensul că promovarea „noului flux” în revistele de cultură și de literatură din 

România și Basarabia este asigurată de către teoreticieni, în marea lor majoritate și practicanți ai 

poeziei optzeciste. Evaluarea „cotei de critică”, referitoare la noua „producție” poetică, de grup și 

individuală, a unora dintre optzeciștii din România (Mircea Cărtărescu, Traian T. Coșovei, Florin 

Iaru, Ion Stratan, Ion Mureșan ș.a.) și a celor din Republica Moldova (Emilian Galaicu-Păun, 

Grigore Chiper, Nicolae Leahu, Teo Chiriac,Vasile Gârneț, Eugen Cioclea, Valeriu Matei, 

Dumitru Crudu etc.) a confirmat valoarea literară a volumelor de autor, a antologiilor individuale 

și de grup. Cuantificarea efectelor resimțite în „cota de piață” a„producțiilor literare” a fost unul 

dintre criteriile care și-au dovedit eficacitatea ori de cîte ori ne-am raportat la cercetarea 

fenomenului în contextul politicii de carte, al politcilor școlare și universitare, interesate de 

includerea fenomenului în context formativ și informativ. Faptul ne-a condus la recunoașterea 
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unei ponderi semnificative a noii paradigme, în diversitatea câmpului axiologic din România și 

din Republica Moldova. 

Actualitatea temei s-a justifict în măsura în care am reușit să reconturăm/reconfigurăm 

sinapsa poeziei postbelice, din cele două spații culturale, pe care am supus-o unei reevaluări 

critice și i-am probat rezistența la presiunea schimbării de canon.  

Utilitatea cercetării s-a certificat prin soluția oferită cu privire la ecuația integrală a 

optzecismului, ținând cont de faptul că fenomenul nu a beneficiat, până în prezent, de o abordare 

complinitoare, ci doar conjuncturală. Optzecismul, în varianta integrală, ne-a facilitat 

posibilitatea reconfigurării paradigmei postmodernismului literar românesc, prin luarea în calcul 

a  seriilor de indicatori , relevanți tematic (atitudinal), stilistic, poetic, retoric, axiologic ș.a.m.d.  

Aserțiunea potrivit căreia literatura basarabeană din anii ’80-’90 s-a acordat, prin 

sincronizare, cu experiențe similare din România a fost studiată în dinamica fenomenelor și 

exemplificată în detaliul „producțiilor poetice”. 

O primă constatare este oferită de faptul că „optzecismul” poetic românesc, privit în 

totalitate, este decodat de exegeți ca un moment aflat la răscruce, pe limenul, dintre neo- și 

postmodernism. Spre a fi receptat în context, exegeții au căzut de comun acord că fenomenul se 

datorează, în bună parte, efectelor resimțite, ca urmare a dezghețului politic semnalat în cultura și 

în literatura din ”România ceaușistă” și din „Moldova gorbaciovistă,” începând cu deceniul al 

șaselea. Am urmărit, cu prioritate, factorii care au permis desprinderea definitivă a unor falii din 

literatura modernistă prin care s-a creat un spațiu de manevră parțial scăpat de sub supraveghere 

oficială. În mod particular, ne-a interesat fenomenul debuturilor colective și activitatea 

undergrund din cadrul cenaclurilor litrare. Rezultatele concrete asupra „schimbării de 

paradigmă”, în cadrul poeziei optzeciste, au condus la concluzia că, în anii ’80-’90, în ambele 

literaturi, s-au făcut eforturi de recuperare a unor avatari ai modernismului și s-a conturat un 

demers de acomodare cu po(i)etica postmodernismului european și a celui nord-american. 

Studiile lui Nicolae Leahu, Grigore Chiper ș.a., sau cele ale lui Al. Mușina, Mircea Cărtărescu, 

Gh. Crăciun etc. confirmă reintegrarea optzecismului, ca fenomen literar complinit, în canonul 

occidental.  

Am ajuns la convingerea că, în lipsa unor cadre democratice și libere de exprimare, 

schimbarea de paradigmă a postmodernismului s-a produs, în spiritul mișcării, prin 

recondiționarea estetică și reciclarea literaturii și în litera ei, adică în poietica mecanismelor de 
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scriere. Chestiuni de tipul relaxarea modernismului canonic, diluarea cenzurii în raport cu 

diversificarea formelor de rezistență culturală, creșterea în volum a literaturii subterane s-au 

dovedit a fi relative în raport cu opțiunea de depășire și refacere. 

Bibliografia consultată a fost utilizată ca martor și arbitru în conturarea, semnalarea, 

localizarea și microscopia optzecismului poetic, văzut ca fenomen literar în totalitate și care, 

până în prezent, nu s-a bucurat de o abordare integrală, sistematică și complementară. 

În introducerea lucrării, intitulată „Poezia postbelică din Basarabia: direcții, 

reprezentanți, formule poetice”, se va lansa o perspectivă asupra poeziei românești din 

Basarabia, cu detalierea fluxurilor de înaintare în canonul românesc și în cel transeuropean, fără 

a neglija, însă, contactele cu fenomene poetice similare din Uniunea Sovietică și din câmpurile 

literare ale sateliților culturali.  

În cazul poeziei din Republica Moldova, abia odată cu generaţia şaizecistă (generaţia lui 

Grigore Vieru și a lui Liviu Damian, Gheorghe Vodă, Paul Mihnea ș.a.), se va reveni, 

programatic, la tradiţia marilor clasici ai literaturii române, fenomen prin care poezia 

basarabeană își va recăpăta conştiinţa de sine. Așadar, are loc o sincronizare perfectă, cu dublu 

racordaj: la clasici și la moderniștii interbelici și cu poezia lui Nicolae Labiş.  

Cert este că posibilitățile de a schimba registrul poeziei proletkultiste, prin perspectivarea 

peisajului, erau, în situația la care ne-am referit, limitate, coincidente, într-o primă fază cu 

„formele confesiunii” ,discret „impersonalizate, prin pastel”, fenomen căruia îi va succeda o 

certă opțiune pentru „primatul literalității”. Evadarea discretă din „dogmatism” –prin 

contemplație, confesiune și meditație– echivalează, în plan artistic, cu o ieșire din „iluzoriu” și 

„artificiu” și cu regăsirea și recuperrea „concretului”, a diversității”și „policromiei” lumii din 

preajmă” .  

În legătură cu reabilitarea eticului și a esteticului, am semnalat o tendință comună de 

repunere în circuit poetic a „preaplinului emoțional”, a „curățeniei etice a trăirii”, în acord cu 

supralicitarea „sentimentului național (românesc) al ființei”. Ca forme specifice, am  semnalat 

baladescul și elegiacul, fixate în tipare apropiate de poezia imnică.  

O caracteristică a poeziei şaizeciste din Moldova o constituie situarea acesteia între 

tradiţional şi modern, „viziunea artistică” a poeţilor moldoveni fiind determinată de „două 

orientări ce coexistă simultan: tradiţionalismul( cu reverberații eminesciene) şi modernismul (cu 

infiltrări ale blagianismului) . La nivel general, orientarea tradiţionalistă este evidenţiată, tematic, 
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prin „materialul de viaţă” din care se creează poezia, prin recursul la detalii rustice, motive 

autohtone, explorarea fondului folcloric ș.a.m.d. Opțiunea modernă, în schimb, poate fi 

recunoscută prin înnoirile aduse expresiei poetice, prin reciclarea tropilor și a figurilor, a 

simbolului și a metaforei, în special. Nu sunt de neglijat, însă, nici aspectele formale, ce ţin de 

forma grafică a poeziei, de aranjarea elementelor constitutive ale acesteia, repere care, 

indiscutabil, reprezintă modul de a institui un „sistem de interdependenţe”, de corelări ale 

lexicului cu latura sonoră şi ritmică, prin mijlocirea cărora versul acumulează expresivitate și 

muzicalitate. 

O primă concluzie are în vedere faptul că poezia basarabeană şaizecistă, chiar dacă 

abordează teme tradițional-folclorice, nu le tratează „in corpore” în mod tradiţionalist, ci le 

adaptează (prelucrează) într-o manieră creatoare, inovativă, refiltrându-le prin optica modernă, 

cu rădăcinile în modelul poetic interbelic. Opțiunea este explicabilă prin dorința poeților 

basarabeni de a se elibera, pe de o parte, de sub tiparele tradiționale și, pe de alta, de a evada de 

sub tirania clișeelor ideologico-politice, abuziv impuse. Ilustrativă, în acest sens, este poezia lui 

Victor Teleucă, implicată în sondarea miticului, a lui Grigore Vieru care, privilegiind anumite 

miteme special-orientate în/spre direcția căutării eului individual și a celui colectiv, dezvăluie o 

anume formă locală de rezistență, la presiunea modelelor impuse și, uneori, chiar de refuz 

categoric a tot ceea ce amintea de proletkultism, bolșevism sau de orice avatar al imaginarului 

comunist, de sorginte sovietică. Reînnoirea legăturilor estetice ale literaturii din Republica 

Moldova cu tradiția modernității românești s-a petrecut sub auspiciile integratoare ale formulei 

mitice, în chiar punctul de sudură dintre cele două versante ale canonului modernist : 

neoexpresionismul și neomodernismul . Marea majorite a exegeților a convenit asupra faptului 

că generaţia şaizecistă, formată în perioada „dezgheţului” hruşciovist, a folosit lirismul ca pe o 

metodă de descătuşare a eului creator de sub terorea prezentului şi de „personalizare” a trăirilor 

aflate sub auspiciile meditaţiei, melancoliei, nostalgiei postromantice, asumate ca detaşare 

cuvenită față de exprimările discursiv-şablonarde, de la nivelul conţinutului şi al formei. 

S-a putut constata că înteresul nostru pentru o perspectivare iluminist optimistă a condus 

spre progresul estetic instaurat odată cu  intrarea în literatură a generației '70, generația „Ochiului 

al treilea”. Excesul de estetism se observă din intenția poeților de a rafina, până la ultimele 

consecințe, trăirea poetică, ajungându-se chiar la forme manieriste „de o abstracție” și de un 

livresc, desăvârșite”, Grigore Chiper fiind convins că, în cazul poeziei șaptezeciste din Basarabia 
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„retorica înlocuiește ontologicul.” Fenomenul este accepatat de creatori ca unul aflat „în 

continuitatea” modernismului, în sensul că această generație de creație, continuă, programatic, 

inițiativa șaizeciștilor, pe care o fixează în cadrele maximalismului estetic, reasumat ca stare de 

grație și de naturalețe discursivă. 

Tematic și formal, perioada anilor `70 a fost marcată în poezia din Basarabia de 

reîntoarcerea la baladă, la copilărie, la vatră, la universul rural identificat cu „universul mic”. 

Este momentul în care literatura basarabeană se eliberează de dogme, în tentativa ei de 

redobândire a noii identități. Un gen virusant, prezent în literatura anilor `70, îl recunoaștem în 

poemul lirico-dramatic „de factură anticapitalistă”, impus pe filieră sovietică, semnalat de 

Grigore Chiper care vede în el „o fantoșă a înstrăinării poetului” de societatea și de literatura 

basarabeană. Fenomenul este oarecum similar celui din România dacă ne referim la o poezie 

pacifistă, antiatomică a Mariei Banuș, a lui Eugen Jebeleanu, Cicerone Theodorescu, Mihu 

Dragomir, Dan Deșliu,Victoru Tulbure, Mihai Beniuc, Nina Cassian ș.a.   

Poeții basarabeni se vor folosi de nișa creată prin propulsarea baladei și a baladescului, ca 

forme cultivate de Grigore Vieru, Liviu Damian, Pavel Boțu, Ion Vatamanu, Dumitru 

Matcovschi, Mihail Ion Ciubotaru, Anatol Codru, Gheorghe Vodă etc., în paralel cu resuscitarea 

literaturii tradiționaliste, pentru a se putea exprima pe sine. 

Mihai Cimpoi o consideră „o generație care se încredințează «ochiului al treilea» care 

anulează tirania realului, stimulând insinuarea posibilului și a visului, care desființează hotarele 

dintre mimesis, fantezie și imaginație. Vederea cu „cel de-al treilea ochi” interiorizează viziunea, 

o scoate din vechile convenții realiste, purifică verbul poetic, îl scoate pe poet din contingentul 

care-l țintuia (care, e, de fapt un tărâm mai împământenit, o zonă de puritate solară, de firesc, de 

organic) tiranic și îl transferă în transcendent”.  

Referitor la poezia „generației în blugi”, am semnalt abaterea de la primatul excesiv al 

modernismului prin care se va produce schimbarea de paradigmă. Abătându-se de la proiectul 

basarabean de reabilitare a esteticului, specific anilor '70, optzeciștii și-au pierdut aerul „de 

prospețime și ingenuitate adolescentină”, reîmbrăcând roba „epigonilor”. Ca urmare, fascinația 

vieții (necunoscute, misterioase) este înlocuită prin fascinația morții (cunoscute), iar senzația 

deschisului cedează în fața terorii senzației închisului. Sunt în joc poeți care încep de la 

neantizatorul zero și se întorc tot la el. Sunt drumuri ce se pierd în neunde și în nicicând, căci 

lumea este demitizată, desacralizată, desanguinizată ; într-un cuvânt, dezontologizată. Înșiși 
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poeții din cavaleri ai tristei figuri devin cavaleri ai propriei morți, îmbrăcând histrionic masca 

mortuară sau punându-și „fața împalidată și crispată de spaime” într-o ramă poetică, având 

chenar negru. Este lăsat un spațiu ambiguu prin care gestul să pară sincer, dar și poză, 

autoportretul  este construit cu respectarea figurii din oglindă și, în același timp, îngroșat, caricat 

artificializat.  

Regrupați în această pleiadă a epigonilor, optzeciștii sunt motivați de „reînvierea cultului 

romantic”, văzut, mai curând, ca o desprindere de dogma realismului socialist, sovietiza(n)t și o 

readerare sensibilă, cerebrală, la orientările de sorginte „neo-”: neoexpresionistă, neobizantină 

etc.  

În planul poeziei moldovenești, prin această generație, se realizează joncțiunea cu unele 

experimente din poezia neomodernistă din România anilor '60-'70 : cu ludicul, parodicul Nichita 

Stănescu, ironicul Marin Sorescu, în particular, prezentați de Eugen Simion ca punți de trecere 

spre postmodernism ( v. „Nichita Stănescu. De la modernitate târzie la postmodernism”) și 

postmodernitate (v. „Marin Sorescu. Ironie, fantezie, postmodernitate”). Și mai puțin ca puncte 

de contact cu poezia care se experimenta în laboratoarele „Cenaclului de Luni”!. 

Pe aceeași lungime de undă cu Mihai Cimpoi, se dovedește a fi și Radu G. Țeposu, atunci  

când vede, în poezia optzecistă din România, un stindard al recondiționării impulsului, ca o 

schimbare specifică romantismului: este drept se discută de un romantism cu semn întors, însă, 

de recunoscut în noua atitudine față de poet și de poezia lui substituită de anecdotă și parabolă, 

ca formule ale deliricizării, în particular .  

În capitolul I „Poezia optzecistă din România și Basarabia în racordajul criticii și al 

istoriei literare” se prezintă, succint, coordonatele „optzecismului”, ca fenomen integral, 

resimțite odată cu trecerea formulei dincolo de frontierele a două „zone literare”, cu secțiuni 

diferite.  

Resursele optzecismului basarabean se cer a fi căutate, prin urmare, în „laboratoarele de 

încercări” ale poeziei române moderne, în cazul de față fiind vorba despre dejivrarea unui livresc 

de sorginte românească, fapt confirmat și de Marin Mincu, în accepția căruia „promoția anilor 

80” crește din angrenarea textualistă (în model) a trei conexiuni: 

-tradiția avangardei românești interbelice, prin care „optzecismul” se înscrie, sincronic, în 

direcția experimentalistă a poeziei contemporane; 

-po(i)etica lui N. Stănescu, fundamentală pentru creația textualistă; 
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-formele curente din literatura europeană și americană, cu luarea în calcul a tot ceea ce se 

întâmplă mai „nou în lume”.  

Volumul colectiv Portret de grup  reprezintă prima antologie a optzecismului din 

Moldova care propune lectorilor basarabeni o generație de poeți filtrați prin modelul Antologiei 

poeziei generației '80 a lui Alexandru Mușina (1993). Cu un decalaj de un deceniu, față de 

volumele colective din România, Aer cu diamante și Cinci, această apariție editorială lansează o 

nouă generație care iese la lumină, fără să fie, totuși, în „ilegalitate postmodernistă” sau în 

desuetudine.  

Ca diferență specifică reținem faptul că optzeciștii din România s-au manifestat categoric, 

aproape agresiv față de „înaintași”, în sensul că s-au eliberat de stilistica neomodernistă a lui 

Nichita Stănescu, M. Sorescu, Ioan Alexandru ș.a., pe când optzeciștii basarabeni nu au realizat 

această delimitare nici pe cale teoretică, nici în propriile texte. Prin modul de manifestare a 

optzecismului poetic basarabean se confirmă, de fapt, tezele integraționiste (în special cele ale lui 

Mihai Cimpoi) cu privire la continuitate și contiguitate în poezia postbelică de expresie 

lingvistică românească, ipoteză ce își are un posibil alibi și în acest tip de poetizare, chiar dacă 

„poeții basarabeni nu sunt o școală de poezie cu o poetică limpede și unitară. Ei reflectă, mai 

degrabă, cu o dorință de integrare remarcabilă, liniile de forță ale poeziei românești 

contemporane, fără ca prin aceasta să fie niște epigoni ai optzeciștilor.  

Aspectul, important pentru un optzecist ca Grigore Chiper, se rezumă la constatarea că 

basarabenii au imprimat fenomenului optzecist doar un plus de „culoare”. În timp ce optzeciștii 

din țară debutau și publicau anevoios și cu sincope (despre cărțile lor, basarabenii aflând din 

comentariile Monicăi Lovinescu sau ale Rodicăi Iulian de la „Radio Europa Liberă”), optzeciștii 

din Basarabia erau doar la nivelul procesului de receptare desincronizantă.  

Într-o variantă de export, așa-zis postmodernă, optzecismul basarabean, așa cum îl văd 

poeticienii din Chișinău și cei de la București, prezintă următoarele caracteristici, luate în calcul 

atunci când se stabilesc azimuturile fenomenului postmodern:  

-oralitatea (apelul la forme de directețe sintactică și lexicală); 

-prozaismul („extinderea narativității asupra poeziei”) ; 

-poezia percepută ca trăire cotidiană, ca posibilitate de a reflecta „gadgeturile folosite zilnic”; 

-ludicul; ironicul; grotescul; parodia;  

-supraetajarea textuală și multistilismul;  
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-denigrarea metaforei;  

-biografismul (utilizarea eului biografic, în locul eului fictiv);  

-textualismul (aluzia culturală, citatul, colajul);  

-anodinul și derizoriul, abordate ironic și parodic;  

-denudarea sau deconspirarea procedeului;  

pastișa, bricolajul, simulacrul și antiretorica etc. 

Pentru o sistematizare a direcţiilor „noului flux” care s-au impus odată cu această 

„generaţie de creaţie”, interpretările și comentariile realizate de: Nicolae Popa, Nicolae Leahu, 

Grigore Chiper, Vitalie Răileanu și Em. Galaicu-Păun, ne oferă o modalitate ce ne permite 

reconstruirea, prin fuziune, a paradigmei optzeciste în integralitate.  

Referindu-se la „autohtonizarea postmodernismului”, Nicolae Leahu pleda pentru o 

abordare integrală a optzecismului, opțiune girată de intenția recuperatoare a umanului prin 

biografic, a realității lumii prin universul textului sau de transparentizare a noii stilistici, 

dependente de relaxarea lingvistică, de destinderea creației în raport cu ”teroarea modernismului 

estetic” etc. 

Prin discursul poetic optzecist „se face” și „se (re)face” un traseu echivalabil (în ordine 

simbolică, desigur), cu istoria întregii poezii esteuropene, așa cum este ea fixată din epoca 

„primăverii popoarelor”, până în postmodernitate.  

Reunirea, în această reacție, a unor poeți optzeciști de pe malul stâng și de pe cel drept al 

Prutului, reprezintă o primă tentativă de abordare integrală a fenomenului, chiar dacă basarabenii 

anilor '80 sunt considerați o atenansă a postmodernismului din România. 

Cert este că, la orizont se arată o nouă literatură în care „fragmentele de poezie” sunt, de 

fapt, pseudofragmente, în sensul că ele nu sunt rezultatul unei scriituri producătoare de sensuri, 

ci al unei preconcepţii reproduse „în” și „prin” scriitură. Textul este gândit, de către „scriptorul 

optzecist”, în raporturile lui „slabe” cu alte texte, ca „parte” osmotică a unei intertextualităţi 

generale sau, după caz, restrânse. Virtuozitatea în „a crea”, în a „inventa soluţii” ingenioase, în a 

rămâne mereu imprevizibil, cu un „gust mereu proaspăt” pentru ceea ce am putea numi scriitură 

ludică, le-a fost inspirată „textualiştilor dâmboviţeni”, în primul rând, de „practico-teoria” din 

Hexagon. De aici, plăcerea optzeciștilor de a căuta „metafore memorabile” prin care sunt 

„produse” concepte ca: „lectură torpoare”, „inginerie textuală”, „texistenţă” etc. 



14 
 

Strădania lui Daniel Puia-Dumitrescu de a recupera, de a stoca și prelucra, axiologic, o 

veritabilă „bază de date” despre istoria „Cenaclului de Luni” ne-a fost de folos în conturarea 

„fotografiei de grup” a optzecismului. Ceea ce ne-a interesat, în cazul de față, a fost „racordajul 

intern” la poetica implicită a Cenaclului de Luni, considerat de către Daniel Puia-Dumitrescu un 

„club literar”, format într-un context cultural-politic și literar din perioada de „înăsprire a 

libertății de exprimare” 1977–1983.  

Sintetizând contribuțiile în domeniu ale lui Dumitru Augustin Doman, Generația 80 

văzută din interior , Mihail Vakulovski, Portret de grup cu Generația 80 – Poezia , care, alături 

de referințele din Istoria critică a literaturii române. 5 secole de literatură  de Nicolae 

Manolescu și cea a lui Radu G.Țeposu, Istoria tragică și grotescă a întunecatului deceniu literar 

nouă  sau de opurile Flashback 1985: Începuturile „noii poezii  de Ion Bogdan Lefter, Sinapse  

de Alexandru Mușina, Postmodernismul românesc  de Mircea Cărtărescu, acest studiu își 

probează utilitatea în clarificarea temei care ne interesează: optzecismul ca paradigmă a 

postmodernismului românesc. 

Referitor la poezia optzecistă basarabeană în receptarea criticii și a istoriei literare, 

așezarea în historiograma poeziei optzeciste, după buletin și nu după actul de „naștere literară” 

(debut), lasă impresia de „pluton” și mai puțin de „structură poetică browniană”, așa cum se 

recomandă fenomenul poetic optzecist. 

În tentativa noii paradigme de a schimba canonul, criticii literari din Republica Moldova 

(Mihai Cimpoi, Grigore Chiper, Eugen Lungu, Mihail Dolgan, Nicolae Leahu, Vitalie Răileanu 

etc.), pe urmele confraților lor din România, încearcă să întrevadă breșa pe care o deschide 

această generație în „răsturnarea” relației moderniste dintre poet, limbaj, text și realitate. 

Sistematica poeziei optzeciste din Basarabia sugerează departajări, după o metodă dinainte 

gândită, metodic, organizat, în „aliajul taxonomiei din România”; perspectivele îşi au justificarea 

proprie și necesară în developarea istorico-literară, tematistă etc. a optzecismului. 

Mihai Cimpoi, în Panorama literaturii române postbelice din Republica Moldova , 

Basarabia sub steaua exilului  și în O istorie deschisă a literaturii române din Basarabia  

abordează creația poetică a lui Eugen Cioclea, Valeria Grosu, Arcadie Suceveanu, Călina Trifan, 

Leo Bordeianu, Vsevolod Ciornei, Teo Chiriac, Vasile Gârneț, Nicolae Popa, Valeriu Matei, 

Grigore Chiper, Constantin Olteanu, Lorina Bălteanu, Irina Nechit, Ghenadie Nicu, Nicolae 

Leahu, Ghenadie Postolache, Emilian Galaicu-Păun, Aura Cristi. Predomină metoda consemnării 
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după criteriul istorismului, cu unele irizări tematice, stilistice, retorice ș.a.m.d., care lasă senzația 

că opera, ca „realitate artistică” este cea care interesează. Cu excepţia unor scriitori 

nesemnificativi, pe care nici alţi critici nu i-au inclus în „lista optzeciștilor”, perspectiva propusă 

este una comună și ternă, de care s-au contaminat și „bilanțurile” celorlalți confrați. 

În prefața la Une antologie de la poésie moldave, (Paris, Editura L’Esprit de Péninsules, 

1996), Sorin Alexandrescu precizează că optează pentru împărţirea poeţilor optzecişti în două 

cvartete, inițiativă apropiată echidistant de „poetica” modernismului și de „politica” 

postmodernismului, ceea ce o face cu mult mai credibilă în raport cu inițiativa lui Mihai Cimpoi: 

- „moderniștii târzii” (Grigore Chiper, Valeriu Matei, Ghenadie Postolache, Aura Christi); 

-„postmoderniștii” (Vasile Gârneţ, Mircea V. Ciobanu, Nicolae Leahu, Emilian Galaicu-Păun). 

În acord tacit cu acest principiu evolutiv, Nicolae Leahu, în finalul articolului „Feţele şi 

măştile optzecismului din Moldova”, susţine că poeții optzecişti din Republica Moldova au 

debutat în trei „valuri”, gândite ca grupe(ări) defalcate cronologic pe următoarele intervale:  

-1983-1986: regruparea pe fondul desprinderii de poezia anilor’70 (Nicolae Popa, Lorina 

Bălteanu, Emilian Galaicu-Păun); 

-1988-1989: momentul constituirii sintezei lirice în atac (Eugen Cioclea, Andrei Ţurcanu, 

Vsevolod Ciornei, Leo Bordeianu ş.a. m.d.); 

-1990-1994, consolidarea redutei postmodernismului basarabean (Grigore Chiper, Nicolae 

Leahu, Vasile Gârneţ, Ghenadie Nicu, Irina Nechit, Aura Christi, Dumitru Crudu etc.). 

 În capitolul II „Alternative structurale ale optzecismului complinit”, este reprivit în 

oglinda literaturii integrale, optzecismul moldovenesc, în variantă postmodernă, dispune de 

același „ADN” poetic, recunoscut în invarinați ca: prozaism și oralitate, ironic și parodic, ludic, 

grotesc, multistilism, biografism, autenticitate, textualism, intertextualitate, colaj ș.a.m.d. 

Argumente că suntem în prezența unui fenomen integrator se depistează și în alte „reflexe 

ale integrării”, regăsite în „presa literară din Basarabia”. Așadar, este în joc un fenomen diferit de 

cel al deversării culturale, în speță a literaturii române din Basarabia în literatura-matcă. Maria 

Șleahtițchi consemna că, în ultimul deceniu al secolului al XX-lea, integrarea a cunoscut diverse 

forme de manifestare, din care, cele oferite de presa literară, merită a fi reținute:  

-„recuperarea valorilor literare istorice – perspectivă național patriotică (Revista Nistru/ 

Basarabia, Literatura și arta);  
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-sincronizarea componentelor interne ale literaturii române – perspectivă estetică (revistele 

Contrafort, Sud-Est Cultural, Semn);  

-europenizare și globalizare – perspectivă transnațională (revistele Contrafort, Sud-Est 

Cultural)”.   

Capitolul III „Coordonatele sintetice ale optzecismului poetic basarabean” expune din 

perspectiva practicii poetice, cele două axe-motorii ale poeziei optzeciste -textualismul și 

postmodernismul- se dovedesc operante și propulsatoare, în măsura în care textualismul rămâne 

credibil ca „discurs teoretic” și „practică poetică ”intra-, inter-, transtextuală, iar 

postmodernismul se impune prin transformarea poeziei în „instrument de explorare a realității 

interioare și exterioare a omului”, de „remodelare” a limbii prin „adaptarea ei la noua realitate”, 

sau prin „crearea de contrautopii”, de „universuri imaginare alternative”, la care visa în 1986, 

poetul Alexandru Mușina și pe care le transpunea în practica textului împreună cu /alături de 

congenerii săi Mircea Cărtărescu, Florin Iaru, Ion Stratan, Traian T. Coșovei, Bogdan Ghiu, Ion 

Bogdan Lefter, Mariana Marin, Romulus Bucur, Magdalena Ghica, Nichita Danilov ș.a.m.d. 

Cum este normal, se pune și întrebarea cu privire la posibilitatea existenței unor „arte 

poetice” optzeciste, în ciuda faptului că autorii în cauză par intersați mai mult de realizarea 

unei„arte poetice colective”, gen graffito. Dacă „Levantul” lui Mircea Cărtărescu este ilustrativ 

pentru arta poetică a postmodernismului, în cazul modelului de peste Prut, lucrurile se prezintă 

oarecum nuanțate, în sensul că un poet ca Emilian Galaicu-Păun aderă la modelul cărtărescian, 

optând pntru un text fluviu, plurivoc, ilustrat prin poemul „VAcA~”, readaptat din mers, manierei 

ludice, perspectivei ironice, parodice etc., în vreme ce Elegiile nordice ale Aurei Christi 

confirmă „curajul de a fi pe limită”. 

O dovadă în plus că posmodernismul dialoghează, cu aceeași plăcere, atât cu trecutul (ale 

cărui convenții și stiluri le recuperează în variantă „retro”), cât și cu prezentul ale cărui 

experiențe și le asumă ludic, ironic, sau împreună cu o doză zdravănă de humor. 

Condițiile stabilite de Nicolae Leahu, Grigore Chiper, Vitalie Răileanu, Eugen Lungu 

ș.a., Mircea Cărtărescu, Ion Bogdan Lefter, Andrei Bodiu etc., de mentorii noului flux Nicolae 

Manolescu, Eugen Simion, Mircea Martin ș.a., sau chiar de optzeciștii Gh. Crăciun, Al. Mușina, 

Em.Galaicu-Păun etc. pentru omologarea noii paradigme sunt îndeplinite, în sensul că generația 
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optzecistă a „dat unul dintre puținele modele coerente de estetică asumată în grup, în literatura 

noastră de până acum”
1
.  

În capitolul IV „Forme de manifestare ale optzecismului basarabean” suntem preocupați 

de o developare fidelă a resorturilor ontologice ale arhitextului poetic optzecist, cu evidențierea 

unor raporturi intra- și intersemnice, sesizate la nivelul alternanței între real și semiotic, 

biografism exhiba(n)t și prozaism bufon, sau, după caz, a oscilației între ironie sarcastică, ludic, 

palinodic și predominarea semnificantului și a funcției referențiale, germinare analogică, 

clișeizare, replicare a tiparelor sintactice și suprimare asintaxică. 

Precizăm că vom recontura, în principal, „devierile” de la modelul poetic modernist, 

recunoscute în flexibilizări ludice și deschideri integrative spre forme și formule recesive: 

prozaism bufon, ironie sarcastică, parodie teatrală, pastișă manieristă, biografism exhiba(n)t. 

Capitolul V „Constelația optzecismului poetic basarabean” este alcătuită de noi în 

funcție de ponderea poeților la schimbarea de paradigmă. Arcadie Suceveanu, Teo Chiriac, 

Vasile Gârneț, Grigore Chiper, Nicolae Popa, Valeriu Matei, Ghenadie Postolache Nicolae 

Leahu, Dumitru Crudu, Mircea V. Ciobanu, Irina Nechit, Aura Christi, Emilian Galaicu-Păun 

sunt, desigur, vârfuri de lance prin care se realizează sincronizarea și schimbarea de canon. 

 În  „Optzecismul în Basarabia: o neașteptată convergență”, Răzvan Voncu demontează 

paradoxul cu privire la șansa minimă a unei posibile convergențe de discurs poetic basarabeano-

română în anii '80. Aflată sub dublu edict prohibitoriu, literatura română din România și cea din 

Republica Moldovenească” avea de înfruntat, pe de o parte, cenzura ideologică, iar, pe de alta, 

interzicerea difuzării, pe motiv că ea putea constitui o sursă a subversiunii. 

 În ciuda faptului că, în Moldova sovietizată, contactele cu literatura română și cultura 

ocidentală erau practic obturate, optzeciștii au depășit „handicapuri” și „obstrucții”, textualizând 

„de parcă ar fi mers, săptămână de săptămână, la Cenaclul de Luni”, consideră Răzvan Voncu. 

Aceeași viziune dezidilizantă a lumii, același abandon al utopiei, același refuz al stilului 

înalt și al metaforei revelatorii. Și ei, basarabenii, își asumau o poetică a existenței cotidiene 

cenușii și coborau poezia în stradă, și ei aveau aceeași conștiință tragică a crizei morale, a uriașei 

minciuni (sovietice, de această dată) care îi înconjura. Chiar dacă nu au avut aceleași repere ca 

generația optzeci din România (căci poezia americană, mișcarea beat și chiar civilizația materială 

occidentală (...) au avut o circulație mult mai restrânsă în Basarabia), optzeciștii basarabeni au 

                                                           
1
 Nicolae Leahu, Poezia generației '80, Editura Cartier, Chișinău, 2015, p. 47.  
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reușit și ei să se îndepărteze de modelul acceptat atunci –în ciuda subversiunilor conținute-, cel al 

poezieide tip Grigore Vieru și al prozei lui Ion Druță. Ei au schimbat chiar optica asupra menirii 

literaturii, care nu mai putea fi (în fața crizei evidente a societății sovietice) nici exaltarea 

mincinoasă a „realizărilor”, nici escamotarea esopică a dezastrului, prin parabole mai mult sau 

mai puțin meșteșugite, ci tocmai denuțarea optimismului oficial, al triumfalismului gongoric. 

Grupurile de poeți selectați ca reprezentanți ai fenomenului optzecist sunt cele fixate prin/în 

antologiile Aer cu diamante și Cinci sau, în plan moldovenesc, Portret de grup.  

Dintre reprezentanții optzecismlui bsarabean, propunem o „constelație” de creatori din 

care se detașează seniorial Arcadie Suceveanu, ca descendent din poezia lui Leonid Dimov, 

marcată de o fantezie ludică, livrescă, sedusă de spectacolul gratuit al „asociaționismului 

imagistic apropiat, mai curând, de poetica anilor`70, decât de optzecismul propriu-zis.  

Teo Chiriac, poet cu vocația parabolei practicată à la manière de Nichita Damilov, este 

autorul unei poezii poziționate la granița dintre gratuitate și metafizic.  

Lor li se atașează Vasile Gârneț, dependent de poetica optzecismului bucureștean, creator al unui 

text în care linia de demarcație dintre real și text este dizolvată într-o scriitură biografică, 

autospeculară, îmbogățită cu elemente ironice confesive, melancolic derizorii, venind dinspre 

livrescul poeziei marginalului Mircea Ivănescu. 

Grigore Chiper mimează, în ton cu dialectica disimulărilor lui Florin Iaru, o poezie a 

sentimentului caricaturizat, supraviețuind subtextual, cu finalizare într-un text care  

„promovează renunțarea la stilul înalt, la metaforă și la complicatele parabole ale cunoașterii, 

spre a exprima răul de zi cu zi al existenței, lipsa de culoare a unei existențe șterse, uniformizate 

și depersonalizarea generală”.  

În alt orizont, Nicolae Popa pare mai atașat de vizionarismul „panicat de metafizic” 

promovat de poezia lui Ioan Mureșan, transilvănean pe care îl cultivă în tot ceea ce înseamnă 

mișcarea poeziei pe praguri fatale, catastrofice.  

Pe axa descendenței romantice, spectaculare, poezia lui Valeriu Matei sugerează, la 

modul exterior, un acord cu experimentul poetic optzecist, aflat în faza lui de trecere, dinspre 

Mircea Dinescu spre Mircea Cărtărescu, „salt recuperat” prin care acest tip de poezie poate fi 

asumată ca verigă între neo- și postmodernism. 

Reține atenția, prin propensiunea spre dialog intertextual, poezia lui Ghenadie Nicu, 

interesată de confesiune și notație, memorie livrescă și exasperare cotidiană, resimțite pe filiera 
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lui Romulus Bucur, „reactivii textuali” ai acestui poet nespectaculos (ca și Romulus Bucur de 

altfel) deturnând realul într-o „condiție holografică” și forțând confesiunea să ruleze „pe un fond 

de anxietăți bruscate de incizii livrești” . 

Printre „cărtărescieni” îl regăsim pe Nicolae Leahu, un adept al „romantismului întors” 

abordat cu nonșalanță ironică.  

Referitor la Dumitru Crudu, poet plasat prin adiție la poetica optzecismului basarabean, el 

este „un lup singuratic” receptat ca „trubadur al mizeriei”, „galant al derizoriului”, preocupat ca 

prin maniere ironice să detroneze poezia deplasând-o, irevocabil, spre derizoriu.  

Axul motor al generației este susținut de poezia sintetică a lui Emilian Galaicu-Păun, în 

textele căruia se întâlnesc și se tolerează cele patru structuri ale optzecismului, așa cum au fost 

ele cartografiate de Nicolae Leahu. 

În subsidiar, Emilian Galaicu-Păun s-a dovedit a fi și un persevernt militant 

postmodernist, în sensul că el aclamă „în general, tentativele de «aggiiornamento» (nu și pe cale 

strict mimetică), însă, ale poeziei basarabene.”   

Privite în dinamica „dualității recesive”, nucleele optzeciste din Moldova și România se 

dovedesc, în opțiunea lui Gheorghe Manolache, a fi centre isostenice (de putere egală) și 

isotimice (de valoare egală), reconfirmând teoria lui Mircea Florian cu privire la dinamica 

raporturilor prevalent/subvalent transferată din biologie în literatură.  

Într-adevăr, după cum se sublinează, despre recesivitate ca structură a postmodernismului 

românesc, în Regula lui doi (registre duale în developarea postmodernismului românesc), putem 

considera că „supravalența” și „subvalența” evită un posibil raport de forță și de valoare între 

optzecismul românesc și cel din Republica Sovietică Socialistă Moldovenească (RSSM). 

 Ca urmare, chiar dacă, într-o evaluare de ansamblu, optzecismul românesc este mai 

„tare” (prevalent) decât cel moldovenesc din anii '80, prin recursul la dinamica recesivității, 

aceasta nu înseamnă că optzecismul basarabean ar fi mai „slab” (subvalent), ci el se dovedește un 

fenomen recesiv, un element prin care secundarul literar câștigă teren în fața modernismului 

dominant, supravalent al anilor '60-'70. Așa cum sublinia Gheorghe Manolache, accentul nu se 

fixează pe dimensiunea axiologică a unei paradigme sau alta, ci el își dovedește eficacitatea în 

accepție recesivă, simultană, nedialectică. 

Fenomenul se recunoaște din reconstituirea „tabloului de grup”, ce cuprinde o serie de 

poeți gravitând în jurul volumelor Aer cu diamante (1982) și Cinci (1982): Mircea Cărtărescu, 
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Florin Iaru, Traian T. Coşovei şi Ion Stratan, Alexandru Mușina, Bogdan Ghiu, Ion Bogdan 

Lefter, Romulus Bucur, Mariana Marin, dar și nume ca Magdalena Ghica, Matei Vișniec, Doru 

Mareș, Petru Romoșan, Daniel Pișcu și alții.  

Sintetizate,  „direcțiile” optzecismului din România respectă aceeași regulă -a „unității în 

diversitate”-, convergentă stilistic, tematic, retoric sau la nivel de arsenal imaginar cu poezia 

optzecistă din Moldova, dominată de o anume familaritate a expresiei -oralitate lejeră, ironie și 

umoru, ludic „pervaziv”, nativitate, imagism artificios etc.- obișnuită celei de peste Prut. Alături 

de Mircea Cărtărescu putem considera că, pe măsura apariției volumelor de autor, există șansa de  

a vorbi despre o „diferențiere” în interiorul optzecismului. Oricum, în anii '80 se poate constata 

un fenomen cu axa fixată în „diversitate”, fără ca referințele la experiențele poeziei de expresie 

germană din România, sau la cea maghiară, rusă, ucraineană, bulgară, să intre în zona 

convergentă regimului poetic optzecist. 

Conceput ca o „grupare aparentă” de poeți ce roiesc în aceeași regiune a literaurii 

contemporane, având o configurație specifică –pentagonală-, stabilă pe o perioadă semnificativă 

de timp (1980-1990), optzecismul moldovenesc este un fenomen recesiv, cu o dinamică fixată în 

paralaxa unei paradigme poetice care funcționează după regula vaselor comunicante. 

Configurația pentagonală a optzecismului poetic basarabean este una neeuclidiană, 

(provizorie, firește) în care se recunoaște dinamica, în amplificare, a poeziei postmoderniste. 
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