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 Tinerețea producției artistice culte face ca unele concepte să revină în discuție la intervale 
nu foarte lungi de timp, din nevoia de explicare, reconfirmare a unor poziții. La sfârșitul 
secolului al XIX-lea Titu Maiorescu scria primele studii de teorie și critică literară, mai degrabă 
niște manuale pentru uzul scriitorilor români. Într-un limbaj accesibil, cu exemplificări din 
literatura contemporană lui, Maiorescu dă lecții despre ce înseamnă literatura, ce cuvinte trebuie 
sau nu să facă parte din limbajul poetic, ce teme pot fi abordate de literatură. Tot el va explica ce 
înseamnă moralitatea artei și va face o prezentare critică a literaturii produse de contemporanii 
săi.  
 În O cercetare critică asupra poeziei române de la 1867 mentorul Junimii prezintă 
explicit ceea ce consideră el că trebuie să fie poezie din punctul de vedere al tematicii și al 
limbajului. Astfel, poezia este o exprimare a sentimentelor, de aceea teme filozofice, științifice, 
tehnice nu sunt potrivite ca temă. Totuși apreciază poezia filozofică eminesciană, considerând-o 
valoroasă datorită profunzimii ideilor.  Este împotriva folosirii cuvintelor „urâte”, a celor banale, 
științifice, iar figurile de stil trebuiau să fie originale și încărcate de sens. Ca exemplu pozitiv, 
criticul folosise versuri de Alecsandri, poetul deja consacrat, și Eminescu, atunci un necunoscut. 
În Comediile d-lui Caragiale Maiorescu îl apăra pe dramaturg de acuzațiile de imoralitate, 
considerând că arta nu trebuie să fie o lucrare de etică, ea poate corecta deficiențe ale societății și 
prin prezentarea unor antimodele. Tot atunci, criticul vorbea despre criteriile de analiză ale unei 
opere artistice, care nu sunt aceleași cu ale aspectelor sociale.  
 Societatea socialistă, care construia comunismul și omul de tip nou, era preocupată de 
moralitatea cetățenilor săi în spiritul „eticii și echității socialiste”, de aceea problema moralității 
artei redevine un subiect actual, la fel ca  acela al accesibilității literaturii. În lumea artistică 
românească problemele acestea apăreau periodic, una dintre cauze fiind „tinerețea” artei culte 
românești. Astfel, în perioada  interbelică, „tradiționaliștii” cultivau tematica autohtonă și 
formulele clasicizate din dorința de a fi aproape de gustul publicului, de a fi „înțeleși”. Iorga, 
redactor al revistei „Sămănătorul” și creator de curent literar local, un amestec de realism, 
naturalism și romantism, promovca o lliteratură care să fie accesibilă unui public cât mai larg, 
care, în perioada respectivă, însemna, în majoritate, corpul profesoral, funcționărimea, 
preoțimea. La Iași, Garabet Ibrăileanu devine, prin „Viața românească”, susținătorul 
„poporanismului”, aproape identic cu sămănătorismul. Orașul este văzut ca  un spațiu aal 
înstrăinării, al degradării umane, în antiteză cu satul, păstrător al tradiției „autentic”, cu personaje 
mai degrabă „mitice”, arhetipale. În opoziție cu aceștia se situau moderniștii al căror „lider” 
devine Eugen Lovinescu. Un „modernist” rătăcit în secolul său fusese și Alexandru Macedonski. 
Acesta, poate și din orgoliul personal și dorința enormă de a fi lider de opinie, dorește să aducă 
în spațiul românesc simbolismul. După mai multe dezamăgiri, interne, deoarece societatea 
românească nu era pregătită pentru un tip de sensibilitate urbană, modernă, pe care îl susținea 
simbolismul, după dezamăgiri externe, nerecunoașterea sa în Franța, acolo lucrarea sa Le 
calvaire du feu nu are succes și din cauza „tradiționalismului”,  Macedonski revine la 
romantismul clasicizant agreat de societatea românească, scriind inclusiv articole în care 
condammna „decadența” Occidentului. Deci, problemele moralității, ale sincronismului și ale 
accesibilității nu erau noi în lumea artistică românească. În anii 1945-1960 literatura 
proletcultistă „rezolvase” aceste probleme. Publicându-se exclusiv texte propagandistice, cu 
mesaj explicit, nu era necesar criteriul estetic. Astfel, cel puțin un deceniu, cea mai mare parte a  
literaturii române era o maculatură ușor inteligibilă  de către noua clasă socială care reprezenta 
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societatea. Ulterior, deschiderea din ce în ce mai mare din anii șaizeci spre valorile intelectuale și 
artistice veritabile. Atunci s-a redeschis și discuția teoretică despre statutul artei, despre 
moralitatea acesteia și despre accesibilitate.  
Revista „Convorbiri literare” continuă tradiția fondatorilor ei, încercând să creeze o direcție, 
propunând articole teoretice despre literatura contemporană. Anul 1970 pare să fi dominat de 
moralitate. Astfel, articolul Valențele etice ale literaturii de Aura Pană din 1 mai 1970 aduce în 
atenție aspectul moral al poeziei publicate în alte reviste. Autoarea reproșează publicarea unor 
texte cu un limbaj prea liber. Totuși, în secolul XX literatura are  deja o experiență a încățlcării  
tuturor regulilor prin avangardă și nu numai, așa că există întotdeauna referirea la marea 
literatură.Lui Baudelaire nu-i putea contesta valoarea, dar consideră că acesta a ales să prezinte 
problemele proprii, a prezentat atitudinea sa în fața lumii și nu a „înțeles” aspirația omului spre 
bine și adevăr. Citatele numeroase din Arghezi au justificarea experienței proprii într-o situație în 
care poetul fusese condamnat pe nedrept.   Ca model de literatură este dată cea populară, având 
în vedere faptul că binele invinge răul. Totuși admite că morala explicită reduce din valoarea 
estetică, în acest caz dându-se exemple din literatura pentru copii. E recomandată  valorificarea 
optimismului, mai ales al celui românesc. Definițiile esteticului și ale capodoperei sunt mai 
degrabă specifice literaturii unor secole anterioare iluminismului. Capodoperele sunt 
„monumente sublime ale logodnei dintre frumos bine și adevăr” , iar esteticul „prin caracterul 
său de ceva complet și bine organizat, de emanație plenară a spiritului, există numai ca o sinteză 
necesară cu adevărul și binele.” Cu aproape un secol înainte Maiorescu scrisese despre comediile 
lui Caragiale. „ singura moralitate care se poate cere de la ele este înfățișarea unor tipuri, 
simțiminte și situații în adevăr omenești, cari prin expunerea lor artistică să ne poată transporta în 
lumea închipuită de autor și să ne facă, prin deșteptarea unor emoțiuni puternice să ne uităm pe 
noi înșine în interesele personale și să ne înățăm la oo privire curat obiectivă asupra operei 
produse. (...) Orice concepție artistică este în esența ei ideallă, căci ne prezintă reflexul unei lumi 
închipuite. Tipurile înfățișate în comediile domnului Caragiale trebuie să vorbească cum vorbesc, 
căci numai astfel ne pot menține iluzia realității în care ne transportă. Meenținerea acestei iluzii 
este singurul element hotărâtor și un limbagiu academic în gura lui Nae Ipingescu ar nimici toată 
lucrarea.”  Maiorescu evidențiase în acest fel diferența dinte realitate și ficțiune, dintre diferitele 
domenii ale activității intelectuale românești.  
 Problema „urâtului” și a trivialității devine actuală în perioadele și în grupurile care sunt 
preocupate de moralitate  și corectitudine, mai ales la nivel superficial, mai ales negând 
realitatea. Literatura agreată de autoritățile comuniste,  apropiată de cea „tradiționalistă”, încerca 
să creeaze opoziția noi – cei perfecți, inclusiv laa nivelul morralității, al limbajului, al  
educației/ceilalți – devianții.  De aceea revista „Convorbiri literare” revine asupra subiectului și 
în nr 2 undea aceeași autoare, Aura Pană scrie articolul Trivialitatea poate fi totuși trivială . Deși 
recunoaște valoarea unor scriitori precum Chaucer, Boccaccio, Rabelais, Hasek, Arghezi, care au 
folosit un limbaj argotic, respectiv popular, autoarea recomanandă totuși evitatea acestui stil 
deoarece rezultatul nu este totdeauna literatură. De regulă, „justificarea” scriitorilor clasici 
menționați este experiența peersonală pentru Arghezi, respectiv „viziunea personală” în cazul 
celorlalți. Scrierilor condamnate nu li se impută ceva anume. 

Dimitrie Costea continuă discuția în articolul imediat următor,  Urâtul și trivialul în 
poezie,  referindu-se  explicit la texte apărute în reviste literare din țară (Luceafărul, România 
literară, Iașul literar), texte considerate vulgare, luân în discuție  inclusiv traducerile. Ca un 
semn al deschiderii spre noutate sunt citați din nou autorii clasici menționați de predenta 
teoreticiană, fiind citat și  George Călinescu după care literatura poate aborda orice teme. De data 
aceasta autorii tineri incriminați sunt numiți și citați: Mihai Ursachi, Ioanid Romanescu, Nicolae 
Pascu. 
  În septembrie 1970, Mihai Ursachi primește un drept la replică în forma unui foarte scurt 
articol intitulat Poesia perennis. Poetul spune că preferă naturalul, că în lirică își descrie propriile 
trăiri și sentimente, spre deosebire de criticii literari care  nu au exercițiul scrisului și al 
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exprimării personale. De aceea consideră că poezia devine nemuritoare prin adevărurile 
personale pe care le exprimă.  După acest „drept la replică”, urmează o serie de articole care 
readuc în discuție moralitatea artei. Dumitru Florea-Rariște în Cultură și poezie le reproșează 
poeților că nu citesc literatura altora, considerându-se culți și atotștiutori. Observațiile legate de 
necesitatea lecturii penca bază pentru un scriitor sunt pertinente, dar articolul pare prea orientat 
aupra unor persoane, deși nenumite. Următorul articol este al lui Haralambie Țugui – 
Accesibilitate și valoare. El condamnă, citând și documente ale PCR, tendința unor scriitori de a 
considera că valoarea unei opere literare este ditect proporțională cu inaccesibilitatea. Se dau 
exemple de scriitori mari precum Eminescu, Coșbuc, Goga, Bacovia care pot fi înțeleși de 
majoritatea cititorilor, pe când poezia nouă este voit inaccesibilă, plină de teribilisme și 
nonsensuri. Face o împărțire a poeziei în patru catogorii: 

1. greu accesibilă, dar valoroasă: clasicii, Eugen jebeleanu,Demostene Botez, Alexandru 
Phillippide, Radu Boureanu etc, 

2. greu accesibilă, dar valoroasă: Barbu, parțial Blaga, Arghezi, Ion Vinea, Dimitrie 
Stelaru, Emil Botta, Nichita Stănescu 

3. accesibilă – poezia anilor 1948-1965, fără a menționa nume; 
4. inaccesibilă și nevaloraosă: poeții care consideră „mesajul uman al artei drept o 

servitute, imită modele demult perimate ale imagismului gratuit, se aventurează în 
crearea unui limbaj poetic voit contorsionat, vizând cu orice preț o noutate formală, 
șocantă prin violentarea oricărei structuri.” Nu sunt date exemple. Liteatura tinerilor 
este citată mai târziu ca ilustrare a platitudinii, apoi este menționat Gheorghe Grigurcu, 
critic literar în același timp. 
 

  O scurtă biografie a lui Mihai Ursachi spune că s-a născut la Băile Strunga, pe 17 
februarie 1941. A absolvit Facultatea de Filosofie si apoi Germanistica la Universitatea "Al. I. 
Cuza" din Iasi. Debutează târziu, la 30 de ani (intre anii 1961-1964 a fost deținut politic la 
Jilava) cu volumul "Inel cu Enigma", care obține premiul național pentru cel mai bun debut în 
poezie pe anii 1969-1970. Au urmat: "Missa solemnis" (1971, Premiul Asociației Scriitorilor din 
Iasi), "Poemul de purpură și alte poeme" (1974), "Diotima" (1975), "Marea Infățișare" (1977, 
Premiul Uniunii Scriitorilor din România), "Zidirea si alte povestiri" (proze fantastice, 1978), 
"Arca" (1978, Premiul Academiei Române). In anul 1981, poetul se autoexilează în S.U.A. 
Revenit în țară după evenimentele din 1989, participă activ la viața culturală și politică. In 1996, 
apare volumul "Poezii", iar in 1998 - editia de autor "Nebunie și lumină", la Editura Nemira. 
Este tradus și colaborează frecvent la publicații de prestigiu, mai ales din Statele Unite. Este 
distins, în 1992, pentru "Opera Omnia" cu Premiul Național de Poezie "Mihai Eminescu", prima 
ediție de dupa război a acestui premiu. Haralambie Țugui este un poet, și el premiat în 1979 cu 
Premiul Asociației Scriitorilor. Desprre unul dintre volumele sale, Prohod pentru o zi  se spune 
„Ceea ce diferenţiază acest volum e accentuarea situării tradiţionaliste şi implicit potenţarea 
anumitor particularităţi de limbaj. Abundă cuvinte devenite fetişuri, ca „fruntarii", „năier" (cu 
sensul „cântăreţ din nai"), „zodier", „tropar" etc., nu lipsesc vocabule stridente, inventate sau 
regionalisme. Tânărul poet cultivă metaforismul convenţional, banalizat ori pe cel artificios, 
obţinut prin materializarea forţată a unor abstracţii sau prin utilizarea excesivă a cuvântului alb". 
(http://www.crispedia.ro/Haralambie_Tugui) Dumitru Florea-Rariște a fost și el un poet, 
intelectual implicat în viața culturală a Iașului despre care se spune „De-a lungul a mai bine de 
patru decenii, Florea-Rarişte a fost prezent în viaţa culturală a Iaşiului, Clujului şi Sucevei nu 
numai cu poezii, dintre care multe ocazionale, ci şi cu modestele, dar bine intenţionatele sale 
articole, apărute adesea la rubricile „Cronica literară", „Recenzii", „Note de lector". Adept al 
modului didactic de a comenta literatura, considerând drept repere indiscutabile regulile retoricii, 
ale bunului-simţ, respectarea principiilor morale impuse de practica socială, el a urmărit 
conformitatea operelor discutate cu ceea ce credea sincer că e adevărat, bine şi frumos. Înclinat 
spre analize formale, e iritat de orice consideră că ar fi abatere de la prozodie, de la convenţiile 
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estetice şi etice, constatând, de pildă, după o amplă investigaţie, „lipsa de conştiinţă artistică la 
Tudor Arghezi", cu toate că în general aprecierile sale sunt în consens cu cele oficializate". 
(http://www.crispedia.ro/Dumitru_Florea-Rariste). Am prezentat câteva date despre trei dintre 
protagoniști pentru a face observația că aceștia făceau parte din aceeași comunitate, unii au ales 
să fie purtătorii de cuvânt ai autorităților, fără să fie autorități în domeniu și ajungându-se la ceea 
ce condamnase Maiorescu pe vremuri – critica părtinitoare.  
De altfel, în nr 6 Theodor Codreanu în articolul  La ospățul criticii remarcă tocmai acest mod de 
a face critică literară în funcție de apartenența la diferite grupuri, respectiv tendința de a face 
literatură din texte critice. Într-un alt articol, Quesque tandem?...de  Alexandru Dobrescu, acesta 
acuză critica literară de „cumințenie, afirmații înțelegătoare, texte care nu analizează creația 
literară.” Subliniază faptul că aceia asupra cărora criticii își exersează armele sunt debutanții. 
Este o afirmație pertinentă, având în vedere că maarile reviste publică autori precum Nichita 
Stănescu, Mircea Dinescu, Marin Sorescu, dar aceștia nu par să fie obiectul criticilor și 
teoreticienilor revistei, cel puțin în 1970. 
 „Romînia literară” are pe parcursul anului 1970 o rubrică Marin Preda răspunde la o 
întrebare. În nr 30/25 iulie 1970 se discută despre moralitatea artei, iar cel mai apreciat scriitor al 
momentului consideră că: „Morala constituie pentru artă o primejdie pe care mulți o 
subestimează, arta se apropie mai mult de natură prin cruzimea ei infantilă decât morala, care e 
creația spiritului uman matur, împins de nevoia de a pune ordine în viața afectivă și de a ține în 
frâu instinctele”. Câteva rânduri mai târziu vorbește de armonia care ar trebui să  existe între 
estetic și morală: „Arta nu se plasează în afara luptei pentru obținerea acestei armonii la care 
aspirăm. Opera de artă e seducție și când conține în ea elemente prea vizibile ale unei morale 
oricât de fascinante, această seducție se micșorează. Scriitorii obsedați de mari aspirații morale 
sacrifică o parte din seducția naturală a artei, pândind însă tot timpul să nu ucidă în el pe artist, 
fără de care nici moralistul n-ar mai avea nici o putere de convingere.” Spre deosebire de revista 
„Convorbiri literară”, care promovează o direcție tradiționalistă, mai conformistă decât alte 
reviste literare, deși este evident că dorește să-și păstreze statutul anterior de revistă de direcție, 
revista bucureșteană beneficiază de colaborarea celor mai buni scriitori și critici ai timpului, 
astfel încât este mai aproape de linia maioresciană a criteriului în evaluarea operei artistice. În nr  
6/3.02.1970, într-un interviu luat de Adrian Păunescu, Nicolae Manolescu vorbește despre artă în 
termeni superlativi, afirmând că, „în vreme ce poetul, scriitorul în general, e un intelectual, un 
om cu idei, orice creație implică o ideologie. Arta este o ideologie, de un tip particular, ea 
conține idei, propune idei, combate idei. Scriitorii sunt niște ideologi veritabili, când ideile 
literaturii lor nu sunt false sau ipocrite. Arta e o ideologie asumată, așa cum este o morală 
asumată.” De altfel, revista organizase o „masă rotundă”, apărută în nr 23/1970 al „României 
literare”,  la care au participat: Nicolae Balotă, Nicolae Breban, Matei Călinescu, Nina Cassian, 
S. Damian, George Dimisianu, Ștefan, Augustin Doinaș, Nichita Stănescu, Mihai Ungheanu. 
Concluzia acelei discuții despre literatura română, mai ales proza este că „Arta nu este nici formă 
în sine , nici conținut în sine. Acestea două nu sunt decât mijloace de realizare a esteticului.” De 
asemenea, asociază din nouă trăirea, experiența personală, pasiunea cu crearea operei literare: 
„Arta nu poate să fie a celor nechemați. Dacă nu ești capabil să trăiești la tensiune nemărginită 
viața, riști să îngrași plutonul celor care denaturează esența esteticului. Poziția „oniricilor” ca și a 
angajaților de duzină este întotdeauna falsă în câmpul unei literaturi în momentele lor de succes 
(..) Marii artiști sunt angajați pur și simplu.” Astfel, se observă că romane precum Animale 
bolnave, Îngerul a strigat, F, Prins, deși bune, sunt mai sărace decât cele ale lui Dostoievski, 
Camus, Tostoi, Balzac pentru că sciitorii noștri au urmărit doar o sincronizare de suprafață. Și 
apare în discuție alt concept vechi al criticii literare românești: sincronizarea.  
 Conform definiției termenului, sincronizare înseamnă a face ceva în același timp cu 
altceva. Încă de la „nașterea” ei literatura română cultă a avut problema decalajului temporal față 
de curentele apusene. Generația 1840 care trebuia să fie romantică adoptă temele temele 
romantismului de început, aceastea corespunzând nevoii epocii de a crea eroi și de a produce 
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texte mobilizatoare. În a doua jumătatea a secolului al XIX-lea când scrie Eminescu în Europa 
Occidentală romantismul devenise un curent manierizat, înlocuit de sensibilitatea modernă și de 
curente precum parnasianismul și simbolismul. Acestea, mai ales cel din urmă nu au succes la 
sfârșitul secolului XIX, deși Macedonski era un poet talentat. Poeți minori vor prelua doar 
muzicalitatea și anumite teme și motive simboliste, generând o poezie accesibilă, ușor de pus pe 
versuri, Minulescu, Ștefan Octavian Iosif, Dimitrie Anghel, chiar Octavian Goga și alții 
furnizând și materia primă pentru genul muzical al romanței. În perioada interbelică discuția 
despre sincronizare este scoasă în evidență de Eugen Lovinescu, susținător al modernismului, 
care propunea o „ardere a etapelor” și sincronizarea literaturii române cu cea vestică prin 
adoptarea temelor și mijloacelor artistice de succes în momentul acela. În Istoria literarturii  
române contemporane în partea dedicată evoluției prozei literare, critucul arăta că: „dar dacă 
poezia lirică înseamnă adâncirea în  „subiect”, nu tot la fel e și condiția de existență a poeziei 
epice,  a cărei evoluție nu poate însemna decât adâncirea în „obiect”. Modurile de expresie 
artistică se reduc la două tipuri corespunzătoare unor anumite categorii de sensibilitate, tipul 
subiectiv și tipul obiectiv, dominat fiecare de legile interioare ale categoriei sale, așa că, pentru a 
reveni la romatism, dacă în domeniul lirismului romantismul reprezintă o fază salutară de 
evoluție a genului, în poezia epică el nu poate fi decât un element de perturbare și de dizolvare. 
Formă de maturizare a poeziei epice era, deci, natural să constatăm obiectivarea și în cadrele 
literaturii noaastre.” (E.Lovinescu - Istoria literarturii  române contemporane , editura Minerva, 
București, 1981, p. 11)  Literatura epică rusă era evidențiată în contextul în care mari prozatori, 
Dostoievski, Gogol, Tolstoi etc, scriau deja o literatură de tip urban, burghe, chiar dacă Rusia 
rămâsese la fel de înapoiată. Arta evoluase în spiritul evoluției firești asocietății. Referirea la 
literatura rusă este o constantă și în a doua jumătate a secolului XX, ea fiind dată ca model 
pentru consistența epicului, respectiv tematica realistă abordată. Revenind la Lovinescu, asemeni 
predecesorului său Maiorescu, scrie o istorie a literaturii contemporane în care supără foarte 
mulți scriitori considerându-i minori, condamnați la uitare și datorită „specificului local” al 
operei lor. În cea  mai mare parte a avut dreptate, eroarea evidentă fiind la Caragiale. Lovinescu 
credea că în scurt timp dramaturgul va rămâne doar un scriitor care ilustrează o epocă deoarece 
comedia clasă se va perima, iar subiectele caragialești vor dispărea complet din societatea 
românească. Totuși, chiar și textele pe care le considerăm și astăzi moderne sau moderniste nu 
erau cu adevărat sincronizate la literatura vestică. Mihail Sadoveanu, Liviu Rebreanu, Camil 
Petrescu, Hortensia Papadat-Bengescu și alții scriu mai degrabă după modelul de roman realist al 
sfârșitului de secol XIX. Chiar dacă unii adoptă tehnici noi, de multe ori e doar un aspect formal, 
superficial. Poezia, mai deschisă, cunoaște și fenomenul avangardei, dar autorii români au 
publicat și au creat curente artistice doar atunci când au părăsit România. Îi putem menționa pe 
Tristan Tzara, Benjamin Fondane, Eugen Ionesco etc.  
 În 1970 discuția despre sincronizare și modernitate revine odată cu influențele externe  
care au fost posibile în acea perioadă. Totuși, revistele, deși publică texte noi, la nivel teoretic 
sunt împotriva direcției noi. În revista „Luceafărul” nr 3/ 1970 Titus Popovici în Sincronizare 
sau imitație remarcă „dezepicizarea” prozei sub influența noului roman francez. Rezultatul 
românesc este în mare parte imitație fără valoare și fără originalitate. Nu crede că „În condițiile 
României de azi dezepicizarea prozei poate însemna altceva decât o manifestare a neputinței de 
cuprindere a existenței concrete a istoriei vii și a incidențelor ei asupra destinului omenesc.” 
Aparent o reluare a discuției de la început de secol, în anii șaptezeci sincronizarea literaturii 
însemna a aliniere a literaturii cu neomodernismul, cu postmodernismul și literatura 
experimentală, dar acest tip de artă este mai puțin accesibilă publicului larg și nu corespunde nici 
ideologiei epocii, care, cu toată deschiderea acestei perioade, vedea totuși în artă un scop 
educativ și o ilustrare a realizărilor socialismului. 
 Tema sincronismului se reia și în alte numere, astfel în Nr 29/18 iulie 1970 Nicolae 
Ciobanu în articolul Sincronismul – criteriul unic al universalității? face observația: „idealul 
modernității fertile în literatura universală contemporană se materializează în opere de viziune 
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„dezliteraturizantă”, mai bine spus decanonizată de rigorile unei tradiții cu îndelungată existență, 
artificializate și devitalizate de propriile lor mecanisme interioare, cufundate și acestea în practici 
stereotipe”. După cum se observă, literatura ermetică, experimentală nu este agreată, reproșându-
i-se, cel puțin pentru scriitorii români, o adoptare superficială a  unor tehnici artistice.  
 Anii șaptezeci-optzeci sunt anii în care apar și își desfășoară activitatea nume mari ale 
criticii literare românești: Eugen Simion, Nicolae Manolescu, Nicolae Balotă etc, iar literatura a 
dat și ea nume mari. Nichita Stănescu, Marin Sorescu, Marin Preda, Nicolae Breban, Ana 
Blandiana, Șerban Foarță, Mircea Dinescu, etc, astfel încât opiniile critice și textele sunt de o 
mare diversitate, perioada fiind fertilă din punct de vedere artistic, un fel  de reiterare a 
momentului interbelic.  
 În nr 16/18.04.1970 Eugen Simion prezintă  Poezia tînără: „poeții noi scriu din ce în ce 
mai mult despre condiția cuvîntului, există și o aplecare spre social, concret, mai ales că poezia 
ermetică a devenit un loc comun, nu neapărat pozitiv.”, remarcând transformarea tematică și 
estetică a liricii noi. În nr 4, în  Odiseea eului liric,  Ion Anghel face o trecere în revistă a poeților 
contemporani,  apreciindu-i pe Nichita Stănescu, George Alboiu, Ion Alexandru, Ion Gheorghe, 
Ana Blandiana. Consideră că specificul poeziei este acela de a îndruma gândirea spre esențial: 
„Apetența pentru concept, pentru mit, a devenit sinonimă cu bucuria abstractului, a 
impersonalului.”, arătând că „Noutatea poeziei ține de conținut și ține de obsesiile epocii.” astfel 
încât literatura română pare să fi găsit sincronizarea cu epoca sa. 
 În concluzie, există, la nivel conceptual, câteva teme constante ale criticii literare și ale 
literaturii: sincronismul, accesibilitatea, moralitatea. Opiniile exprimate arată că în societatea 
românească esteticul este legat încă de valoarea educativă, că adaptarea la un public mediu este 
încă o cerință destul de importantă. Dacă majoritatea revistelor preferă doar să publice literatura  
nouă, „Convorbirile literare” vor să păstreze tradiția de mentor literar, însă, de data aceasta, 
situându-se la nivel teoretic pe o poziție conservatoare. Discursul critic din toate revistele este 
bine reprezentat, „România literară” dedicând mai multe pagini de-a lungul mai multor numere 
discuției despre critica literară. Ca și în literatură, este vizibilă reflecția asupra artei, a statutului 
artistului, asupra cuvântului, ceea ce arată o evoluție la nivelul mentalității și  imaginarului.  
 Prezentând un an din viața a trei reviste literare mari, „România literară”, „Convorbiri 
literare”, „Luceafărul”, am „fotografiat” o perioadă a lumii artistice românești care s-a 
caracterizat prin efervescență, diversitate, personalități și creatori de valoare. 
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