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10pentruBAC 

Profesor – Gabriel Braic 

 

EPOCI, CURENTE ŞI IDEOLOGII LITERARE 

O PRIVIRE GENERALĂ 

 

Prietene, bine ai venit la lecţia cu numărul 16! 

 

 

INTRODUCERE 

Istoria culturii a înregistrat diferite etape de dezvoltare identificate prin aşa 

numitele epoci sau curente literare. Acestea presupun mişcări de amploare promovate de 

un cerc de scriitori a căror opere se înscriu în cadrele unui program literar. Unitatea de 

viziune se exprimă prin temele, motivele, tipurile de personaje şi modalităţi de exprimare 

comune. Scriitorii care ţin de un curent se diferenţiază de cei care ţin de alt curent literar 

prin apartenenţa la o anumită tradiţie. De obicei, principiile estetice sunt condensate    

într-un manifest literar la care subscriu reprezentanţii mişcării respective. 

În cultura română s-au manifestat următoarele curente: iluminismul şi umanismul (în 

perioada cronicarilor şi a reprezentanţilor Şcolii Ardelene anii 1600-1800), clasicismul (în 

perioada marilor clasici, a doua parte a secolului al XIX-lea), romantismul (ca reacţie la 

clasicisim în perioada pre-eminesciană şi eminesciană, a doua parte a secolului al         

XIX-lea), simbolismul (ca reacţie contra romantismului în aceeaşi perioadă), realismul (în 

jurul anilor 1900 şi în prima parte a secolului al XX-lea), tradiţionalismul (în prima jumătate 

a secolului al XX-lea), modernismul (ca o reacţie la tradiţionalism în aceeaşi perioadă), 

neomodernismul (în perioada postbelică din dorinţa de a face legătură cu literatura din 

perioada interbelică a cărei evoluţie a fost oprită odată cu instalarea comunismului) şi 

postmodernismul (declanşat în a doua partea a anilor ’60 şi care continuă să se manifeste 

şi astăzi). 

Este de remarcat faptul că încadrarea curentelor literare în limite de timp este 

extrem de greu de făcut în mod exact datorită combinării trăsăturilor acestora în operele 

scriitorilor. Totuşi, în linii mari, axa de mai sus este valabilă. 
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Ne vom concentra în lecţia de faţă asupra a trei personalităţi şi epoci definitorii 

din literatura română prevăzute în programa pentru bac şi anume: 

- Mihail Kogălniceanu, paşoptismul şi revista Dacia Literară, 

- Titu Maiorescu, „Junimea” şi revista Convorbiri literare, 

- Eugen Lovinescu, modernismul şi cenaclul plus revista Sburătorul. 

Să le luăm pe rând. 

 

1. Mihail Kogălniceanu, paşoptismul şi revista Dacia literară 

 

Perioada paşoptistă este cuprinsă între anii 1930-1960. În acest răstimp scriitorii 

sunt pătrunşi de ţelul libertăţii şi al unităţii naţionale şi se implică în politică şi jurnalism. 

Apar astfel primele publicaţii româneşti. 

La 30 ianuarie 1840, ia fiinţă la Iaşi, sub conducerea lui Mihai Kogălniceanu, 

revista Dacia literară. Pe cât de scurtă i-a fost existenţa (a apărut doar în trei numere), 

pe atât pe puternică i-a fost influenţa asupra literaturii române.  

Articolul program Introducţie defineşte cauzele şi scopul revistei fiind considerat 

un autentic manifest al romantismului românesc. 

Redăm mai jos direcţiile principale trasate de Mihail Kogălniceanu: 

a. Se concentrează exclusiv asupra literaturii: „o foaie, dar, care, părăsind 

politica, s-ar îndeletnici numai cu literatura naţională.”, 

b. Doreşte promovarea operelor tuturor românilor în limba română „din oricare 

parte a Daciei” cu o condiţie: „numai să fie bune”, 

c. Enunţă principii critice, obiective: „Critica noastră va fi nepărtinitoare; vom 

critica cartea, iar nu persoana.”, 

d. Duce o luptă susţinută împotriva traducerilor: „Traducţiile însă nu fac o 

literatură. Noi vom prigoni cât vom putea această manie ucigătoare a gustului 

original”, deoarece „dorul imitaţiei s-a făcut la noi o manie primejdioasă, pentru 

că omoară în noi duhul naţional.”, 

e. Pledează pentru originalitate creatoare: „compuneri originale vor umple mai 

toate coloanele”, 

f. Sugerează surse de inspiraţie autohtone precum istoria, geografia, folclorul: 

„Istoria noastră are destule fapte eroice, frumoasele noastre ţări sunt destul de 

mari, obiceiurile noastre sunt destul de pitoreşti şi de poetice, pentru ca să 

putem găsi şi la noi sujeturi de scris, fără să avem aceasta trebuinţă să ne 

împrumutăm de la alte naţii.”; 
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g. Susţine unitatea limbii naţionale: „românii să aibă o limbă şi o literatură comună 

pentru toţi”. 

Concluzionăm prin faptul că Mihail Kogălniceanu prin Dacia literară pune bazele 

criticii literare româneşti şi pavează drumul spre adevăratele scrieri critice din următorul 

secol. Mai trebuie spus că alături de articolul Introducţie, în primul număr al revistei, a 

publicată şi nuvela istorică Alexandru Lăpuşneanul de Costache Negruzzi, care a răspuns 

prompt solicitărilor redactorului. 

 

 

2. Titu Maiorescu, „Junimea” şi revista Convorbiri literare 

În ultimele decenii ale secolului al XIX-lea câţiva tineri întorşi de la studii din 

străinătate fondează la Iaşi societatea literară „Junimea”. Aceştia sunt Petre Carp, Vasile 

Pogor, Teodor Rosetti, Iacob Negruzzi şi mentorul grupului, Titu Maiorescu. La 1 martie 

1867 este publicat şi primul număr al revistei Convorbiri literare. 

Societatea cunoaşte trei etape: cea ieşeană caracterizată de spirit polemic 

(1867-1874), cea a şedinţelor paralele marcată de operele marilor clasici (1874-1885), 

şi cea bucureşteană odată cu mutarea redacţiei în capitală unde activau cei mai mulţi 

dintre junimişti (1885-1900). Revista va mai fi publicată până în 1944, dar fără strălucirea 

începuturilor concentrându-se asupra cercetărilor istorice şi ştiinţifice. 

Criticul Tudor Vianu a identificat cinci trăsături speciale ale junimiştilor: spiritul 

filosofic, spiritul oratoric, spiritul critic, ironia, gustul clasic şi academic. 

Titu Maiorescu a marcat activitatea Junimii prin studiile şi articolele sale. În acestea 

el a abordat problema adoptării alfabetului latin (în Despre scrierea limbii române 

în1866), a analizat condiţiunea materială şi ideală a poeziei (în O cercetare critică a 

poeziei române de la 1867), a expus teoria formelor fără fond unde formele erau 

structurile, instituţiile, sistemul vremii, iar fondul era constituit din activităţile şi mentalităţile 

împrumutate (În contra direcţiei de astăzi în cultura română din 1868), a identificat numele 

unor scriitori consacraţi capabili să regenereze literatura (în Direcţia nouă în poezia şi 

proza română din 1872), a susţinut public autori precum Caragiale şi Eminescu (în 

Comediile d-lui Caragiale în 1885, sau în Eminescu şi poeziile lui în 1889). 

Concluzionăm prin a spune că momentul maiorescian în critica literară a însemnat 

un progres nemaiîntâlnit până atunci în cultura română. 
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3. Eugen Lovinescu, modernismul şi revista Sburătorul 

Imediat după Primul Război Mondial, în 19 aprilie 1919 apare la Bucureşti revista 

Sburătorul în două etape (1919-1922 şi 1926-1927). Prin intermediul revistei Eugen 

Lovinescu (1881-1943) promovează principiile modernismului. El are rolul pe care îl juca 

Titu Maiorescu în secolul anterior – cel de teoretician al mişcării. El susţine teoria 

sincronismului care presupunea sincronizarea literaturii române cu literatura europeană a 

epocii. Culturile periferice, societăţile rămase în urmă trebuiau să devină sincronice, prin 

imitaţie, cu cele avansate care manifestau o influenţă benefică asupra primelor. Astfel, el 

este pentru împrumutarea formelor noi, spre deosebire de Maiorescu, pentru că aşa s-ar 

crea contextul şi pentru apariţia fondului.  

Modernismul lovinescian pleacă de la premisa că există un spirit al veacului (numit 

saeculum) care conduce la sincronizarea culturilor. De aceea, tradiţia este negată, iar 

deschiderile artistice spre inovare şi imitare sunt evidente realizându-se adevărate mutaţii 

ale valorilor estetice. 

Trasăturile principale ale modernismului sunt: 

a. trecerea de la o literatură cu tematică rurală la una de inspiraţie citadină, 

b. schimbarea personajului ţăranului cu cel al intelectualului lucid şi analitic, 

c. dezvoltarea romanului psihologic, 

d. intelectualizarea creaţiei literare, 

e. evoluţia prozei de la liric la epic, 

f. evoluţia poeziei de la epic la liric, 

g. exprimarea viziunii despre lume în poezii programatice de tip ars poetica, 

h. folosirea tehnicilor literare precum: fluxul conştiinţei, ingambamentul, sfericitatea 

operei, fragmentarismul, versilibrismul şi versul alb ş.a. 

Operele reprezentative ale lui Lovinescu sunt Istoria literaturii române 

contemporane (vol. 1-6 publicate între 1926-1929) şi Istoria civilizaţiei române moderne 

(1924-1925). Cenaclul fondat de critic l-a depăşit ca manifestare pe axa istoriei fiind 

organizat până în ’47 încă patru ani după moartea acestuia. Scriitorii reprezentativi 

pentru modernism sunt: Tudor Arghezi, Lucian Blaga, Liviu Rebreanu, Camil Petrescu, 

George Călinescu ş.a. 

 

 

 

Sunt GABRIEL BRAIC şi te provoc: 

iubeşte limba română pentru că vei gândi româneşte toată viaţa! 

 

Ne vedem la lecţia următoare. Surpriză! 
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