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Eugen Negrici, Literatura română în comunism, ediția a III-a,
revăzută și adăugită, Iași: Editura Polirom, 2019, 683 p. 

Unul dintre cei mai redutabili isto-
rici ai literaturii române, Eugen Negrici 
(născut în 1941 la Râmmicu Vâlcea), ne-a 
oferit, de-a lungul timpului, o restituire 
competentă și binevenită asupra ideolo-
giei și culturii comuniste. În activitatea sa 
de profesor la Universitatea craioveană, ca 
membru al Uniunii Scriitorilor (din 1978) 
Eugen Negrici a publicat sute de articole 
și studii despre situația literaturii române 
după 1948, când toată creația culturală a 
fost subordonată directivelor ideologice. 
Prin analiza literaturii în lunga perioadă a 
dominației și cenzurii ideologice, E. Negrici 
pătrunde în acel fenomen intitulat „revolu-
ție culturală”, inaugurată în 1948. Mult mai 
ferm decât alți critici literari, E. Negrici a 
susținut că realitățile au fost deformate de 
comuniști, pentru a susține dogmele politi-
ce. Punctul său de vedere asupra comunis-
mului a fost bazat pe analiza meticuloasă a 
unor surse literare (volume, articole de presă etc.) și pe o critică argumentată a ide-
ologicei „limbi de lemn”. În spatele aparentei simplități limba de lemn a ascuns me-
canisme oneroase de omogenizare a discursului cultural și public. Injectarea unor 
conținuturi noi în limbajul cultural, inclusiv cel literar a avut ca scop instrumenta-
rea celorlalte puncte ale luptei ideologice: denunțarea dușmanului de clasă și altera-
rea trecutului istoric, implicit a memoriei istorice, pentru a face loc antreprenorilor 
ideologiei comuniste. Folosirea în titlul cărții a formulei literatura „sub comunism” 
sugerează explicit acest lucru. 

Prima ediție a cărții „Literatura română sub comunism. Proza”, București, Editura 
Fundației PRO,410 p., a fost în 2002. În 2003 a apărut „Literatura română sub comu-
nism. Poezia”, vol. I, tot la Editura Fundației PRO, 152 p. În 2006 a fost lansată ediția a 
2-a din „Literatura română sub comunism. Proza”, tot la Editura Fundației PRO, 412 p.
Peste un deceniu a fost publicată „Literatura română sub comunism. 1948-1964”, la 
București, Editura Cartea Românească, 2012, 289 p. Aceasta a fost primul volum din 
noua versiune substanțial revizuită a sintezelor anterioare ale profesorului Eugen 

Caiete de antropologie istorică, anul XIX, nr. 1 (36), Ianuarie–Iunie 2020, pp. 225-227



226

Negrici despre poezia și proza din România comunistă. Panoramă a compromisuri-
lor și manipulărilor propagandistice din perioada comunistă cartea a avut un mare 
succes public, prin curajul polemic, subtilitățile critice, excelenta documentare și 
sistematizare a unui material enorm. 

„Literatura română sub comunism. 1948-1964” a dat măsura spiritului analitic și 
sistematic a lui Eugen Negrici, propunând o abordare lipsită de menajamente a unei 
epoci de restriște. Autorul a argumentat califi cativele negative la adresa literaturii 
în comunism, prin forțarea și asprimea cu care a fost dislocată și distrusă vechea 
tradiție literară națională. E. Negrici a vorbit deschis de compromisurile unor scrii-
tori, într-o vreme în care întreaga cultură devenea servilă sovietismului cultural. În 
spatele așa-zisei originalității a creației literare era acel principiu al realismului so-
cialist, care impunea o viziune fi cțională asupra vieții sociale și culturale românești.

Dincolo de aspectele estetice ale literaturii autorul cărții „Literatura română sub 
comunism” (ediția din 2019) ne propune să vedem laboratorul creațiilor literare, 
supuse agresiv constrângerilor și autoconstrângerilor ideologice. „Nota asupra edi-
ției” ne lămurește despre miza reeditării. Cartea profesorului și istoricului literar 
Eugen Negrici cuprinde trei părți: I. „Etapa stalinismului integral (1948-1953). Faza 
fundamentalisă”; II. „Etapa destalinizării formale (1953-1957). Mimarea dezghețului. 
O dedogmatizare inconsecventă și perfi dă”; III. „Resurecția dogmatismului (1957-
1964). Contraofensiva realismului socialist. Un ultim dezgheț peste dezgheț”; IV. 
„Etapa relativei liberalizări (1964-1971)”; V. „Etapa naționalismului comunist și a 
izolaționismului ceaușist (1971-1989)”. Cartea se încheie cu „Câteva refl ecții asupra 
evoluției literaturii române din comunism și câteva concluzii”. 

Eugen Negrici stabilește argumentat „pietrele de kilometraj” ale literaturii scrise 
în comunism anii 1948, 1953, 1956, 1964, 1971 și 1981. Fiecare etapă – în succesiunea 
etapelor literaturii în comunism – are note specifi ce, dar și continuități. Ceea ce a 
rămas continuu și perseverent a fost cenzura, care nu s-a lăsat doar cu interzicerea 
unor creații, ci și cu reprimarea actului creator. În toate cazurile efectele recoman-
dărilor ideologice din sistemul comunist au fost vizibile, atât la nivelul creațiilor 
literare, prin literatura „tolerată” și cea „aservită”, cât și în spațiul instituțional.
Toate publicațiile, începând încă din anii `50, erau verifi cate și necesitau aproba-
rea Securității, pentru a putea fi  trimise în librării, biblioteci și anticariate; cărțile 
și revistele care urmau a fi  publicate erau înregistrate și trimise P.C.R.-ului pentru 
aprobare și promovare. 

Spre deosebire de alți istorici și critici literari Eugen Negrici consideră că nu 
este onestă vedem în literatura dintre 1948-1989 doar ca o continuare fi rească în 
traseul istoriei literare, ci mai degrabă o … paranteză. La fel ca în cartea sa „Iluziile 
literaturii românești” (apărută la București, Editura „Paralela 45”, 2008) E. Negrici 
perseverează să spună că literatura scrisă în comunism nu a avut decât o foarte 
vagă legătură cu restul istoriei literare. Literatura în comunism trebuie văzută, mai 
degrabă ca un univers aproape închis, cu date, atribute și criterii specifi ce. Fără a-și 
propune o restituire istorică a literaturii în comunist E. Negrici a dorit să dezvăluie 
dubla soartă a culturii; pe de-o parte, înlăturarea sau segmentarea operelor literatu-
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rii naționale, scrisă în secolele XIX-XX, pe de altă parte asaltul unor creații literare 
propagandistice, marcate de compromisuri și obediențe. Față de această literatură 
propagandistică, literatura cealaltă trebuia să fabrice anticorpi, să se poziționeze. 
Doar o parte dintre scriitori au reușit să găsească „coridoarele libere”, pentru a 
exprima expresii estetice și stilistice, cât mai îndepărtate de concesiile ideologice. 
Pentru aceasta era nevoie ca intelectualul, omul de cultură, scriitorul, să știe să trea-
că subtil peste tabuurile impuse. Orice formă de rezistență în fața furiei ideologice 
marxist-leniniste a fost tratată cu brutalitate, cu prigonire. Dedogmatizarea a fost 
un proces inconsecvent, care a dus la adaptări… din mers. 

Pentru criticul literar lămurirea acestor aspecte este importantă, deoarece peri-
oada de după 1989 nu a însemnat o detașare totală de canoanele literare comuniste. 
Mai mult, o serie de teorii, concepte sau instrumente literare considerate comuniste 
au reintrat în circuitul ideilor critice. După 1990 au apărut o serie de istorii litera-
re, „Istoria literaturii române” (1990) de Ion Negoițescu, „Istoria literaturii române 
de azi pe mâine” (2001) de Marian Popa, „Istoria literaturii române contemporane 
(1941–2000)” (2005) de Alex. Șteănescu, „Istoria critică a literaturii române” (2008) 
de Nicolae Manolescu sau „Scurtă istorie. Panorama alternativă a literaturii române” 
(2011) de Mihai Zamfi r. Multe dintre aceste istorii leagă fi rele literaturii tradiționale 
cu cele de după 1948. Ezitările cu care unii istorici literari abordează fundamentele 
ideologice ale literaturii în comunism se explică. Aceștia au trăit și au scris în co-
munism, fi indu-le extrem de greu să-și eticheteze cumva propriile implicații ideo-
logice. Eugen Negrici vede în anii 1948 și 1989 borne de hotar, între o literatură cu 
specifi c național (înainte de 1948) și cea postdecembristă (după 1989), care este, mai 
degrabă neutră din punct de vedere național. 

Ilustrul istoric literar, Eugen Negrici constată un aspect relevant al literaturii 
comuniste și anume că ea a produs, vreme de o jumătate de veac, schimbarea gus-
tului public. „Literatura română în comunism” ediția din 2019, este un excepțional 
reper metodologic, un rafi nament stilistic, pentru istorie în general, nu numai cea 
a literaturii. Printr-o abundență de teme și date Eugen Negrici a surprins, cu chib-
zuială, migală și agerime, chintesența lucrurilor. Chiar dacă autorul recunoaște că 
a folosit analiza tăioasă în privința literaturii comuniste, în realitate cartea sa este o 
restituire onestă, bazată pe o argumentație ireproșabilă. Fiecare etapă a analizelor 
lui Eugen Negrici demonstrează un spirit critic pătrunzător, dar mai ales o perseve-
rență și o asumare demnă și elegantă a unei tematici, considerate de unii specialiști 
difi cil de abordat. 

Mihai Teodor NICOARĂ


