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ARGUMENT

Teza Limite generaţioniste postdecembriste în literatura română şi în cea
maghiară din România îşi propune să caute unitatea în diversitate, să sintetizeze şi să
sistematizeze diversele viziuni legate de problema generaţiei pentru a oferi o imagine de
ansamblu a problemei generaţioniste în literatura română şi în cea maghiară din România.
Am avut ca punct central de interes sistematizarea unor teorii legate de acest concept şi
aplicarea lui în sferele celor două literaturi, cu accent pe perioada postdecembristă,
respectiv pe relațiile dintre cele două literaturi. Teza se vrea şi o incursiune în polemica
actuală din jurul termenului de generaţie. De altfel, părerile sunt foarte împărţite în ceea ce
priveşte valabilitatea „etichetei” de generaţie ca instrument de periodizare a istoriei literare
actuale.
Cercetarea de faţă porneşte de la ipoteza că un moment istoric (traumatic) este unul
dintre factorii care duc la naşterea unei generaţii. Bineînţeles, raportarea la un singur factor
generator pare o abordare reductivă, dar poate oferi un punct de plecare viitoarelor
cercetări. Un alt aspect urmărit este dinamica grupărilor generaţioniste desfășurate pe două
axe conexe: politicul şi literatura. Partea aplicativă a acestei teorii este ilustrată prin
momentele istorice declanşatoare ale generaţiilor postbelice, reiterarea acestora susţinând
ideea momentului 1989 ca moment istoric generator al generaţiei transmediene în sfera
culturii maghiare din România şi al generaţiei douămiiste în sfera culturii române, de fapt,
o filtrare prin termenul de generaţie a două fenomene literare care au ca punct de plecare
acelaşi moment şi acelaşi spaţiu geografic.
Firul roşu al tezei este conceptul de generaţie, deoarece, aşa cum arată Julius
Petersen, „o istorie literară care vrea să prezinte desfăşurarea unei evoluţii este întotdeauna,
explicit sau implicit, istoria generaţiilor literare şi a creaţiilor acestora” 1. Alegerea cadrului
conceptual este susţinut şi de numărul mic al studiilor preocupate să prezinte fenomenul în
general, dar şi în devenirea lui istorică în cele două culturi. Totodată, datorită tendinţelor
actuale

de abordare „interdisciplinară” a fenomenelor, expunerea conceptului este

realizată din unghiuri diverse, precum biologic, socio-politic, istoric etc. În acest sens,
lucrarea de faţă poate oferi o perspectivă diacronică asupra câtorva studii generaţioniste şi
poate constitui o sursă bibliografică viitoarelor cercetări axate în mod concret pe devenirea

1

Julius Petersen, Generaţiile literare, Cluj-Napoca, Editura Limes, 2013, p.88.
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acestui fenomen, neavând pretenţia de a fi exhaustivă. Acelaşi principiu de ghidare l-am
aplicat în realizarea hărţii postdecembriste, limitând cercetarea de faţă la conturarea unei
imagini de ansamblu.
Noutatea adusă de această cercetare rezidă nu atât în utilizarea termenului ca
instrument de periodizare al istoriei literare, ci prin încercarea de a-l defini şi sistematiza,
de a oferi un model generaţionist declanşat de un moment istoric (traumatic), care are ca
axe principale politica şi literatura; alături de aplicarea acestuia la două „serii”
postdecembriste în două literaturi diferite: cea română şi cea maghiară din România, după
cum am mai amintit.
Importanţa subiectului şi originalitatea lui derivă din actualitatea lui, care este
conferită de interesul din ce în ce mai pronunţat al ultimilor ani în ceea ce priveşte
multiculturalitatea, plurilingvismul. În acest context se vorbeşte tot mai mult de necesitatea
cunoaşterii Celuilalt, iar literatura este un instrument de cunoaştere, de relaţionare.
Perioada cercetată, cea postdecembristă, cu accent pe perioada anilor 1990 în cultura
maghiară şi pe cea a anilor 2000 în cultura română, reprezintă o „mină de aur”, pentru că
se manifestă în faţa ochilor noştri, intersectând cotidianul şi se află într-o continuă
metamorfoză. Tocmai de aceea, opiniile sunt foarte diverse şi nu există încă, decât rareori,
efortul de a le concentra, de a le oferi coerenţă. Pentru că spaţiul de cercetare are caracter
general şi nu poate concentra această varietate în totalitatea ei, am recurs în multe cazuri la
ilustrarea prin eşantioane – considerate a fi ilustrative pentru problema discutată. Am
încercat, totuşi, să propun atât viziuni externe, cât şi viziuni interne.
Relaţiile culturale româno-maghiare transcend preocupările locale, regionale sau
naţionale, chiar dacă nu se află la momentul de debut. Acestea îşi au rădăcinile în perioada
Reformei, mai ales în domeniul folclorului, s-au dezvoltat şi s-au accentuat după trezirea
conştiinţei naţionale. După 1918, aceste relaţii, fluctuante, ca orice proces, sunt influenţate
de momentele istorice importante ale secolului trecut. Tocmai de aceea, o perspectivă a
ultimului moment istoric (1989) ca moment declanşator de generaţii este de actualitate.
Domeniul general în care se subsumează problematica propusă spre cercetare este
literatura română şi cea maghiară din România, iar pentru introducerea conceptului de
generaţie literară am simţit nevoia ilustrării ideii de generaţie în diferitele sfere ale
existenţei, deoarece, aşa cum „intuieşte [Julius Petersen] , […] generaţia literară e un
concept care transcende limita unei singure discipline”2 şi că „în problema generaţiilor sunt

2

Sanda Ignat, „Prefaţă”, în Julius Petersen, Generaţiile literare, Cluj-Napoca, Editura Limes, 2013, p.78.
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implicate, într-un fel sau altul, toate ştiinţele despre om şi despre creaţia umană: istoria
universală, istoria ideilor politice, istoria culturii, filosofia istoriei, sociologia, etnologia,
antropologia, teoria evoluţionistă şi genetica, biologia, psihologia şi pedagogia, istoria
limbii şi a stilului, estetica, istoria artelor şi ştiinţelor” 3. Totodată, mi-am propus analiza
comparativă a manifestelor generaţiei douămiiste şi ale transmedienilor deoarece le
consider texte-cheie ale formării identităţii conştiinţei generaţioniste, ele reprezentând
prime modalităţi de exprimare ale unei generaţii.
Bibliografia conceptului de generaţie este vastă, dar prezintă unele deficienţe. Aici
aş menţiona lipsa traducerilor în limba română a unor studii din domeniile umaniste care ar
putea ajuta demersul sistematizării termenului în literatură. Vorbesc de traduceri tocmai în
ideea în care interesul suscitat de termenul de generaţie în cultura Occidentală are deja o
tradiţie puternică.
După cunoştinţele mele, studii comparative (româno-maghiare) mai vaste ale
acestei perioade nu există până la momentul actual, cele apărute după 1989 căutând să
prezinte evoluţia relaţiilor de la primele contacte până în perioada interbelică4 sau anii ’60
ai secolului XX5. Lucrările preocupate, măcar parţial, de o viziune comparatistă cercetează
în general scriitori contemporani ai generaţiilor „instituţionalizate”, afirmate înainte de
1989. O astfel de lucrare este teza de doctorat a lui Szabolcs Szonda, Studiu de prozodie
funcţională asupra liricii generaţiei a III-a „Forrás” [Izvor] a literaturii maghiare din
România care conţine un capitol de analiză comparativă cu optzeciştii literaturii române,
Szonda atrăgând atenţia că înrudirea pe care o prezintă nu a fost cercetată şi analizată în
critica literară maghiară decât sporadic. O altă teză de doctorat de interes actual este cea a
Ramonei Hărşan – Amoralism şi căutare a identităţii în proza lui Mircea Nedelciu – care,
în capitolul Amoralism și căutare a identității în spaţiul comunist, prezintă o viziune
comparatistă a operei lui Mircea Nedelciu cu Péter Esterházy, László Krasznahorkai şi

Géza Szávay. Aici trebuie să precizez că primii doi sunt autori de expresie maghiară din
Ungaria, doar al treilea fiind de origine din România.
Pentru a completa imaginea interferenţelor ale celor două generaţii postdecembriste
cercetate, mi-am propus să recurg la realizarea unei epitome a receptării literare
postdecembriste, deoarece, din punct de vedere comparativ, acesta este aspectul cel mai
discutat la ora actuală în legătură cu cele două literaturi.
3

Julius Petersen, Generaţiile..., p.85.
Károly Köllő, Confluenţe literare. Studii de literatură comparată româno-maghiară, Bucureşti, Editura
Kriterion, 1993.
5
Mircea Popa, Apropieri literare şi culturale româno-maghiare, Cluj-Napoca, Editura Dacia, 1998.
4
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Consecinţele ştiinţifice şi practice ale cercetării constă în oferirea unei imagini de
ansamblu socio-istorice a celor două generaţii. Am ales această perspectivă, deoarece
consider că literatura presupune un cadru socio-istoric. Astfel, teza poate servi ca punct
de plecare viitoarelor cercetări comparative axate pe segmente specifice ale celor două
literaturi, cu diferenţele şi punctele lor comune.

1. CONCEPTUL DE „GENERAŢIE”
1.1. O controversă fără de sfârşit

Conceptul de „generaţie” este un concept frecvent vehiculat, considerat desuet de
majoritatea cercetătorilor, dar având totuşi un magnetism incontestabil. Ceea ce îi conferă
încă valabilitate este în primul rând utilizarea lui în aproape domeniile existenţei, de la cel
social, politic, economic la domeniile ştiinţelor exacte sau la cele umaniste. Pe de altă
parte, teoriile diferitelor sfere nu au reuşit să ofere până în momentul de faţă definiţii
exhaustive ale termenului, caracterul general al acestuia înlesnind acest aspect.
Problema definirii lui constituie un element de dată relativ recentă 6, numărul
studiilor dedicate conceptului crescând odată cu secolul XX, după cum ne arată Pierre
Nora, care consideră generaţia un loc al memoriei şi susţine că nu există un termen care să
fi devenit mai trivial, mai opac, dar nici mai vechi, care să aibă referinţe biologice ce se
întind până la Biblie, Herodot şi Plutarh şi care să îşi ia sensul exclusiv din universul mai
recent al individualismului democratic. Nora punctează că interesul arătat termenului nu ar
fi existat fără momentul mai 19687, „astfel generaţia este fiica democraţiei şi a accelerării
istoriei”8. Tot el crede că o generaţie este o categorie a comprehensiunilor reprezentative, o
afirmare violentă a identităţii orizontale care domină imediat şi transcende toate formele
solidarităţii verticale.9

6

„Descoperirea” termenului de generaţie, alături de cel de istorie – de fapt a interesului arătat lor –, se
datorează generaţiei 1820, după cum arată Marcel Gauchet în eseul său, „Les Lettres sur l'histoire de France
d'Augustin Thierry [Scrisori despre istoria Franţei]”, apărut în volumul Les Lieux de Mémoire [Locurile
memoriei], coordonat de Pierre Nora.
7
Pierre Nora, Les Lieux de Mémoire [Locurile memoriei] 2, Paris, Gallimard, 1997, p. 2975.
8
Ibidem, p. 2984.
9
Ibidem, p. 2980.
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Un aspect care trebuie luat în seamă este acela că aproape toţi cercetătorii care se
ocupă de conceptul de generaţie nu numai că încearcă să-l definească, să-l descrie, să-l
clasifice etc., ci atrag în acelaşi timp atenţia şi asupra problemelor legate de aceste aspecte,
arătând de multe ori nu numai minusurile studiilor deja apărute, ci şi problemele pe care le
întâmpină ei înşişi.

1.2. Generaţia şi sferele existenţei

1.2.1. Generaţia biologică, generaţia genealogică şi generaţia demografică
Cele trei tipuri de generaţie au în comun criteriul numerologic, care face mult mai
uşoară şi mai clară delimitarea. Generaţia biologică se sprijină pe ideea de ciclu de viaţă,
adică o serie de schimbări ale organismului în timpul cărora apare actul de reproducere, de
producere a unui urmaş, iar alternarea generaţiilor.
Vârsta biologică îşi manifestă importanţa în crearea conştiinţei de generaţie. Toate
persoanele au conştiinţa apartenenţei la o generaţie, cel puţin la una biologică, iar aceasta
apare în adolescenţă10, în momentul când se formează personalitatea sau când individul
arată un plus de interes mediului politic şi social şi începe să-şi asume noi forme de
angajament.
Pentru un demograf, sensul cuvântului generaţie are înţelesul de cohortă şi este
aplicat indivizilor născuţi în acelaşi an. Pe lângă acest domeniu, economia sau statistica –
utilizată la rândul ei în psihologie, economie, sociologie, economie, fizică etc. – utilizează
cu succes această definiţie, deoarece este o delimitare clară, precisă, măsurabilă, deci poate
fi operaţionalizată.
Variaţiile bio-demografice – prelungirea duratei de viaţă, sporul natural pozitiv sau
negativ, eventual zero – duc la schimbări şi au efecte în toate domeniile existenţei.

1.2.2. Generaţia socială
În cadrul sociologiei, conceptul de generaţie a fost până recent unul marginal, dar
interesul faţă de acest concept a fost resuscitat odată cu dezvoltările survenite în domeniile
demografic, cultural şi intelectual. Acest interes are ca punct de plecare – după cum

10

În privinţa apartenenţei, Attias-Donfut şi Daveau arată că generaţia de care simţim că aparţinem este mai
degrabă cea a tinereţii, nu cea a naşterii, şi este compusă din indivizi care au fost tineri în aceeaşi perioadă
istorică (p.102).
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punctează June Edmunds şi Bryan S. Turner – clasicul eseu al lui Karl Mannheim11
din 1928, Problem der Generationen [Problema generaţiei], în care se conturează
problema prezentată în titlu prin structurarea în două mari părţi: I. Situaţia actuală a
problemei, respectiv II. Problema sociologică a generaţiei.
Pentru a înţelege teoria lui Mannheim – conform căreia generaţia este un
grup de indivizi de vârstă asemănătoare ai căror membri au avut parte de o
experienţă comună (un eveniment istoric traumatic) într-un anumit interval de timp
– este necesară clarificarea unor termeni vehiculaţi de acesta, cum ar fi ideologia de
clasă, apartenenţa de clasă (ca situare), intenţii de bază şi tendinţe formatoare,
corelaţie, unitate generaţionistă, grup concret, situare, proces istoric, traumă etc.,
aceşti termeni fiind în relaţii de interdependenţă. El consideră că efectul generaţiei
este determinat de situarea generaţionistă, corelarea generaţionistă şi unitatea
generaţionistă.

1.2.3. Generaţia istorico-politică
Pentru a descrie un cerc complet, chiar dacă nu exhaustiv, trebuie amintită şi
generaţia istorico-politică, prezentă şi în studiile istoricilor, sociologilor sau chiar ale
filologilor.
Importanţa termenului în sfera istoriei este explicată de Attias-Donfut şi Daveau
prin natura istoricului, care este un divizor al timpului ce are tendinţa de a decupa în epoci
sau secole, dar arată şi existenţa unui moment în care generaţia era la loc de cinste.
Termenul s-a impus în secolul al XIX-lea, sub influenţa criticilor care au vrut să izoleze
„un obiect” susceptibil de a servi uneia dintre mişcările istoriei.
Care este legătura generaţiei cu istoria? Conform lui Karl Mannheim,
fenomenul generaţionist este „unul din factorii de bază ai dezvoltării dinamicii
istoriei”12. Structura dinamicii istorice cuprinde forţele sociale care au puterea de a
influenţa şi transforma istoria: economia, puterea, rasa etc. Magnitudinea influenţei lor este
întotdeauna alta.
Dinamica istoriei presupune, de fapt, o schimbare evoluţionară, iar aceste schimbări
implică diferite tipuri de relaţii şi, în final, un proces istoric. La rândul lui, procesul istoric
este marcat de evenimente şi experienţe. Majoritatea cercetătorilor sunt de acord cu faptul

11
12

June Edmunds, Bryan S. Turner, art. cit., p. 560.
Ibidem, p. 251.
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că acestea influenţează mai mult sau mai puţin formarea, existenţa sau coagularea
generaţiei.
Experienţele sau impresiile derivă din evenimente, încărcarea evenimentelor de sens
putând fi concepută ca o experienţă. Evenimente au rolul de a delimita simbolic unele
epoci, perioade şi, prin relaționarea lor, formează de fapt istoria. Una dintre clasificările
interesante şi din punctul de vedere al conceptului de generaţie este cea care are la bază
scara de propagare a evenimentului şi magnitudinea influenţei pe care acesta o exercită.
Astfel, avem evenimente locale / regionale / naţionale etc.; evenimente individuale /
colective; micro- şi macro-evenimente;evenimente mondiale/continentale ş.a. Din punctul
de vedere al procesului istoric, macro-evenimentele sunt cele care delimitează (simbolic,
după cum spuneam) cronologia şi o „feliază” în epoci sau secole. Trebuie specificat că nu e
obligatoriu ca marile evenimente ale istoriei universale să coincidă cu cele naţionale.
O caracteristică relevantă a macro-evenimentelor constă în faptul că acestea sunt de
obicei traumatice. După cum am mai amintit, la Mannheim13 rolul evenimentelor
traumatice este important în crearea conştiinţei generaţioniste, iar Edmunds şi Turner arată
că, dintre acestea, mai ales războiul reprezintă un astfel de element. Un alt tip important de
eveniment traumatic – poate chiar mai relevant decât războiul – îl reprezintă revoluţiile.
Indiferent în ce categorie se încadrează evenimentele care provoacă reacţii,
influenţează şi compun istoria sau demarează un proces istoric, ele sunt înregistrate la un
moment dat în memorie. Aceasta, arată Mannheim, reprezintă acumularea culturală, care
există în realitatea spirituală şi intelectuală doar în măsura în care este creată şi recreată
continuu în prezent.
Nu în ultimul rând, spune Nora, „memoria generaţionistă este istorică, fiind
pătrunsă de istorie în chiar fondul ei, pentru a nu spune că este strivită de greutatea ei”14.
Momentele care se conturează cel mai puternic în conştiinţa unei generaţii de sine sunt
invariabil momentele de disperare şi neajutorare, adică evenimentele traumatice.

1.2.4. Generaţia culturală
După cum am văzut, istoria este marcată de evenimente şi experienţe care sunt
considerate traume, toate acestea fiind încorporate în memorii. Ele reprezintă momentecheie ale procesului istoric şi devin determinanţi, mărci ale generaţiei sau, dimpotrivă,
13

Există şi alte variaţii ale relaţiei eveniment-traumă, de exemplu, Nora arată că, pentru psihologii culturii,
tocmai lipsa evenimentului istoric devine traumatismul declanşator al evenimentelor din Franţa anului 1968
(p. 2980).
14
Pierre Nora, op. cit., p. 3002.
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generaţia ajunge să se identifice cu evenimentul, să dea naştere unui eveniment. Ce
legătură au ele cu sfera culturii?
Chiar dacă generaţiile politice au un aspect obiectiv – susţine J. C. Alexander – în
termeni de localizare temporală, ele se identifică şi în termeni de traumă culturală sau
istorică, acesta fiind neapărat un proces sociologic.

1.3. Modele generaţioniste autohtone

În această galerie oarecum arbitrară nu trebuie uitat modelul generaţionist autohton,
deoarece, conform lui Nora, se pare că în fiecare ţară o generaţie a servit ca model pentru
generaţiile următoare.

Această afirmaţie conduce la următoarele întrebări: Care sunt

criteriile şi principiile de selecţie ale unui model generaţionist? Ce generaţie a culturii
române, respectiv a culturii maghiare, din România ar putea reprezenta acest model?
La prima întrebare, Nora răspunde numind şi argumentând devenirea generaţiei
romanticilor un model şi arătând că fundaţia istorică nu este suficientă în sine pentru a
deveni model. Generaţia romantică a devenit modelul dominant nu doar pentru că a fost o
generaţie completă, prin care Nora înţelege „o cohortă al cărei profil social, politic,
intelectual şi academic purtată de momentul istoric cel mai reprezentativ al istoriei
franceze, modelată de o evoluţie socială care a fost martoră al unui brutal iulie 1830”15.
Ceea ce a transformat această panoplie generaţionistă într-un model formativ, creativ, a
fost legarea tuturor acestor elemente la cele două axe / dimensiuni care au fost întotdeauna
centrale ideii de generaţie în Franţa16, adică politica şi literatura.

1.3.1. „Junimea” – primus inter pares
O generaţie despre care cred că are toate datele necesare pentru a fi un model valid
în cadrul culturii române este cea a junimiştilor, corespunzând criteriilor lui Nora în
privinţa profilului politic, social, intelectual şi academic, momentul istoric reprezentativ
fiind 1859, adică Unirea Principatelor Române. Este un moment istoric mult mai stabil,
15

Ibidem, p. 2990.
Pierre Nora arată că alte ţări îşi pot construi modelul în jurul altor factori-cheie: Rusia – în jurul
triunghiului puterii de stat, al societăţii civile şi al educaţiei publice,iar Statele Unite – în jurul fracturii
consensului privind prosperitatea. Trebuie amintit şi relaţia lor este percepută asemănător şi în sfera
românească. Un exemplu în acest sens este Ion Pop, care, pe marginea generaţiei ’60 arată că „anumite
curente interbelice, cu baze ideologice diverse, nu mai puteau, evident, să-şi găsească spaţiu de manifestare
în noul context politico-social, după cum nu mai puţin ardentă era necesitatea de a pune bazele unei literaturi
în profunzime concordantă cu noile realităţi” (Ion Pop, Poezia unei generaţii, Cluj-Napoca, Editura Dacia,
1973, p. 13).
16

16

care poate reprezenta punctul terminus al procesului început în 1848 – acesta fiind un
eveniment ce poate fi considerat acţiune de generaţie şi nu unul cu cauze în afară, fiind
doar suportat de aceasta17 –, şi secondat de unirea politică din 1862.

1.3.2. Transilvanismul sau (con)vieţuirea
Pentru literatura maghiară din România trebuie ales momentul 1918, secondat de
momentul Trianon, pentru ceea ce Nora numeşte „momentul istoric cel mai reprezentativ”.
Nu este vorba nici aici despre o generaţie a romanticilor18, ci despre una caracterizată mai
degrabă de un modernism moderat. Interesant este că cele două axe considerate importante
în ideea de generaţie – politicul şi literatura – reprezintă bazele şi pentru prima generaţie a
literaturii maghiare din România, ele regăsindu-se în conceptul de transilvanism, care
acoperă o mişcare de ideologie politico-culturală.

1.4. Tipologii generaţioniste

În subpunctele anterioare s-a vorbit despre noţiunea de generaţie percepută în
diferitele sfere existenţiale: biologică, socială, istorico-politică, respectiv de existenţa unui
model generaţionist în diferitele culturi. Teoriile şi studiile parcurse arată câteva încercări
de definire şi clasificare aparţinând unor cercetători din diverse culturi şi perioade. Iată
câteva tipuri de clasificări:
1. După criteriul biologic, care acceptă trei generaţii pe secol (unde primii 30 de ani
sunt rezervaţi învăţării, următorii 30 creaţiei, iar al treilea ciclu este caracterizat prin
retragerea din viaţa socială, după cum aminteam la începutul capitolului), distingem
între generaţia tinerilor, cele intermediare19 (mediene / pivot / sandwich) şi cea a
vârstnicilor;
2. După criteriul geografico-naţional – naţionale, internaţionale, transnaţionale,
globale (Edmunds şi Turner);
3. După criteriul cronologic:
a. perioada istorică – fin-de-siècle, generaţia interbelică, postbelică;

17

Gheorghe Perian, „Ideea de generaţie în concepţia lui Mircea Vulcănescu”, în The Proceedings of the
European Integration-between Tradition and Modernity Congress, Târgu-Mureş, Editura Universităţii „Petru
Maior”, vol. nr. 4, 2011, p. 28.
18
Junimiştii nu pot fi încadraţi unui curent omogen, generaţia prezentând o paletă stilistică diversă.
19
Pierre Nora, op. cit., p. 3002.
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b. momentul istoric – ’68, ’8920 (June Edmunds, Bryan S. Turner Claudine
Attias-Donfut şi Philippe Daveau, Pierre Nora);
c. decenale – anii ’20, ’30 etc. (mai ales la americani, conform lui Annie
Kriegel21), anii ’60, ’70 etc. Şi, de ce nu, 2000;
4. După criteriul „activizării” – active / pasive22 (Edmunds şi Turner).

1.5. O posibilă matrice relaţională

Pe lângă definiţiile, tipurile şi determinanții deja-amintiţi ai conceptului de
generaţie – situarea, corelaţia, unitatea generaţionistă, grupul concret, evenimentele şi
experienţa, memoriile etc. – trebuie amintite şi relaţiile care se stabilesc între generaţii
(verticale) şi în cadrul lor (orizontale).

1.6. Mentori şi / sau lideri – portavocele unei generaţii

Fiecare generaţie, grupare de vârstă, „conţine atât continuatori ai orientărilor
precedente, cât şi promotori ai direcţiei următoare, însă caracterul ei este determinat de
voinţa unei majorităţi care se diferenţiază atât de predecesori, cât şi de continuatori”23,
spune Petersen, iar Kummer vorbeşte de mai multe subgeneraţii, pe care le grupează pe
baza „înclinaţiilor” indivizilor care o compun: predecesori, cercetaşi, talente călăuzitoare,
genii (dacă există), talente individuale fără funcție de model, talente dependente, talente
industriale24, punând preţ pe momentul afirmării, nu pe data naşterii.

Despre aceeaşi simultaneitate a mai multor tipuri diferite vorbeşte şi Petersen,
numind trei tipuri de generaţii (conducătoare, deviate şi reprimate25). Discută aceste tipuri
şi în Generaţiile literare, unde arată, după cum am văzut, factorii care contribuie sau
împiedică formarea unei generaţii. Printre aceşti factori el vorbeşte şi de predispoziția
nativă, aceasta influenţând „poziția specială pe care o adoptă întotdeauna câţiva indivizi
20

Momentul ’89 este înţeles diferit la Nora (1789) şi la Edmunds şi Turner (1989).
Annie Kriegel, art. cit., p. 390.
22
Termenii apar la Pierre Nora cu sensul de conştiinţă generaţională activă, iar Mannheim vorbeşte despre o
experienţă activă sau pasivă a interacţiunilor.
23
Julius Petersen, Generaţiile …, p.99.
24
Friedrich Kummer, Deutsche Literaturgeschichte des 19. und 20. Jahrhunderts nach Generationen
dargestellt [Istoria literaturii germane a secolului XIX şi XX. Reprezentată prin generaţii], Dresden, Carl
Reisner, 1922, p.25.
25
Julius Petersen, Die Wesensbestimmung der deutschen Romantik. Eine Einführung in Die Moderne
Literaturwissenschaft [O definiţie a romantismului german. Introducere în literatură], Leipzig, Quelle &
Meyer, 1926, p. 146.
21
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care se disting în cadrul generaţiei de aceeaşi vârstă, ca şi formarea de partide care duc
uneori la scindarea generaţiei”26. Astfel avem tipul conducător de generaţie (autonom,
închis în sine, reuşeşte să înflăcăreze celelalte tipuri ), tipul metamorfozat, tipul reprimat.
Printre trăsăturile generale ale liderilor putem enumera numărul lor redus,
apartenenţa la elita intelectuală (nu neapărat în sens funcţional, instituţional), capacitatea
de a-i convinge pe alţii de semnificaţia sau sensul acesteia – voluntar sau involuntar,
realizarea unei agende (materializate în texte-chei, de obicei, manifeste), capacitatea de a
efectua (de)conectări etc.
Bineînţeles, fenomenul generaţionist este unul prea complex pentru a putea fi
reprezentat de un singur tip de text-cheie sau de un singur lider, ci „presupune concursul
unor factori extrem de diverşi, încât nu poate fi pus, desigur, pe seama unei singure
personalităţi, oricât de reprezentative”27, după cum crede şi Ion Pop. Totuşi, criticul arată că
un tânăr (Nicolae Labiş) autor „a putut deveni […] un model [s.m.] şi un impuls […] pentru
o întreagă generaţie”. Deci, un lider poate deveni un model, adică o „structură
sistematizată” la care se poate raporta o generaţie, modelul fiind doar un element de
raportare care nu subînţelege şi nu supune la „obligaţii contractuale” membrii unei
generaţii.
Considerând că acceptăm existenţa unor lideri generaţionişti care pot îndeplini rolul
de „model”, linia postdecembristă prezentată ar trebui ilustrată prin trei astfel de modele: un
reprezentat cu valoare de „model” pentru douămiismul românesc (Marius Ianuş) şi doi
reprezentanţi pentru literatura maghiară din România – unul pentru generaţia
„instituţionalizată” a transmedienilor (Attila Sántha) şi unul pentru generaţia aflată „în
travaliu” (Imre-József Balázs). Cei trei au în mod sigur majoritatea „trăsăturilor” unui
model, în mod clar o „biografie implicată” în contemporaneitate.

1.6.1. Marius Ianuş şi (auto)de-limitarea radicală
Pentru a ilustra că situaţia literară se re-scrie, îl voi cita pe Ion Pop pentru a
introduce un douămiist veridic, pe poetul Marius Ianuş, care i-ar semăna lui Labiş în rolul
său de a marca „sfârşitul unei epoci de lirism şi începutul alteia”28. Promotor al „noului

26

Julius Petersen, Generaţiile …, p.128.
Ion Pop, Poezia …, p. 18.
28
Ion Pop, Poezia …, p. 23.
27
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realism autenticist”29, Ianuş devine liderul „scandalagiu şi eficient”30 al noii generaţii
literare, fiind în mod clar tipul de conducător, cum se şi auto-proclamă31.

1.6.2. Attila Sántha şi rocada literară
Personalitate a literaturii maghiare din România, de formaţie clujeană, Attila Sántha
acţionează imediat după momentul istoric, fiind teoreticianul primei mari orientări a
perioadei postdecembriste, a transmedianismului. Cele trei articole ce formează „agenda”
lui Sántha sunt A transzközép irodalom [Literatura transmediană] din 1993, Az empirikus
(konstruktivista) irodalomtudomány: lehetőség a transzközép irodalom megközelítésére
[Ştiinţa literară empirică (constructivistă): posibilitate de abordare a literaturii
transmediene] din 1994, Transcoezep Vulgata [Vulgata Transmaedia] din 1996.
1.6.3. Imre-József Balázs32 sau cum să devii mentor
În categoria de lider în ipostază de maestru se încadrează Imre-József Balázs, o
personalitate a lumii culturale maghiare din România. Acesta a făcut parte din gruparea
transmedienilor, dar, alături de alţi membri ai generaţiei, se vor desprinde de matcă şi vor
merge în valul apei, ei fiind exponenţii a ceea ce decreta Albert Thibaudet: „socialmente şi
intelectualiceşte, el [individul] cunoaşte, aşadar, trei generaţii: a lui, generaţia
precedentă care l-a pregătit şi de care s-a despărţit, generaţia următoare pe care o
pregăteşte şi care se desparte de el” 33.

1.7. În loc de concluzii

Ce este, până la urmă, o generaţie? Cum ar arăta structura unui model generaţionist
actual? Un model generaţionist actual ar conţine neapărat elementele discutate în acest
capitol, cu nuanţările impuse de contextul socio-cultural şi istorico-politic contemporan. În
consecinţă, propun următoarea definiţie: o generaţie este declanşată de un moment istoric
29

Graţiela Benga, Reţeaua. Poezia românească a anilor 2000, Timişoara, Editura Universităţii de Vest,
2016, p. 181.
30
Mihai Iovănel apud Nichita Danilov, „Marius Ianuş & ştrumfii săi”, în Ziarul de Iaşi, 07.03.2007,
http://www.ziaruldeiasi.ro/opinii/marius-ianus-strumfii-sai~ni49ik (31.08.2016).
31
În 2002, este fondată revista literară „Fracturi”, subintitulată „revistă a contraculturii, sau culturii,
româneşti” şi avându-l în postură de „conducător iubit” pe Marius Ianuş.
32
Imre-József Balázs s-a născut la 9 ianuarie 1976, la Odorheiu Secuiesc. A absolvit Facultatea de
Litere, Universitatea Babeș-Bolyai Cluj (1998, secția maghiară-engleză) şi este conferenţiar universitar la
Catedra de Literatură Maghiară a UBB.
33
Albert Thibaudet, op. cit., p. 194.
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şi este formată din indivizi de vârstă apropiată care sunt situaţi în aceeaşi „corelaţie
generaţionistă”, are o viziune internă comună, opusă de obicei generaţiei premergătoare.
Această viziune este construită în opoziţie cu bagajul (cultural) moştenit şi transmis de
purtătorii de cultură ai generaţiilor anterioare. Noua concepţie este promovată, de multe
ori în mod radical şi agresiv, „îmblânzindu-se” pe măsură ce se „instituţionalizează”,
păstrându-şi liniile de bază. Viziunea este proclamată de liderii generaţiei, care pot fi
indivizi sau grupuri cu o agendă bine definită, conştientă.

2. GENERAŢIA LITERARĂ
2.1. Origini şi abordări

După cum s-a văzut în capitolul anterior, generaţia este un fenomen biodemografic, socio-istoric şi cultural foarte complex. Termenul a fost preluat foarte natural
în domeniul cultural, în speţă în studiile literare, unde s-a acomodat foarte bine şi unde este
folosit în mod arbitrar, fără a ridica semne de întrebare, deoarece „pare că ştim deja ce
înţelegem prin acest termen atunci când îl folosim”34.
S-a mai arătat că termenul de generaţie a devenit tot mai discutat în toate sferele
existenţei, stârnind mai întâi interesul sociologilor şi filozofilor35, şi apoi al celor din
domeniul artistic şi istoric. Se consideră că utilizarea lui în relaţie cu domeniul literaturii sar datora36 francezului Albert Thibaudet care, la rândul lui, consideră că „ideea de
generaţie a fost introdusă în bagajul curent şi în locurile comune ale literaturii de primele
pagini ale Confesiunii unui copil al secolului [şi că], de la Saint-Beuve încoace, critica a
pus mâna pe ea şi nu i-a mai dat drumul”37. Generaţia poate fi considerată „monada” operei

34

Marius Hentea, „The problem of Literary Generations: Origins and Limitations [Problema generaţiilor
literare: origini şi limitări]”, în Comparative Literature Studies, vol. 50, 4/2013, p. 568.
35
Ottokar Lorenz, Wilhem Dilthey, François Mentré, Karl Mannheim, Ortega y Gasset, Julián Marías etc.
Unii dintre aceştia au legat ideea de generaţiei de literatură: Mentré spunea în Les générations sociales că
„ceea ce explică schimbarea în literatură şi artă este că generaţiile spirituale se succed opunându-se una
alteia” (p. 244).
36
Sanda Ignat, în Prefaţa la Julius Petersen, Generaţiile literare arată că termenul de „generaţie a fost
introdus în istoria literaturii de Wilhem Dilthey ca metodă de caracterizare a perioadei romantice, într-un
eseu asupra lui Novalis din anul 1856” (p. 76).
37
Albert Thibaudet, op. cit., p. 197.
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thibaudetiene, în care „criteriul central al desfăşurării fenomenologiei literare este cel al
generaţiilor”38, termenul fiind folosit pentru a-i înlocui pe cei de epocă şi secol.
Pe linie germană, lui Julius Petersen îi apărea la Berlin în 1930 studiul Generaţiile
literare39 în volumul coordonat de Emil Ermatinger, Philosophie der Literaturwissenschaft
[Filosofia ştiinţei literaturii]. Petersen porneşte de la originea termenului, prezentând
câteva modalităţi de a număra generaţiile şi punând în opoziţie modalitatea genealogică,
familială, cu cea din sfera spirituală, unde „nu este utilizabilă nici o genealogie, căci nu
avem de-a face cu membri succesivi ai unei familii, ci cu diferenţe de vârstă fără relaţii de
rudenie”40.

2.1.1. Abordări ale termenului în spaţiul românesc
În cercetarea românească, problema generaţiei prelevă în domeniul ştiinţelor
literare şi mai puţin în celelalte sfere ale existenţei. La ora actuală, ea reprezintă mai ales
o temă a dezbaterilor teoretice, ceea ce presupune „un alt simptom al situaţiei de tranziţie
perpetuă şi un corolar al necesităţii permanente de sincronizare cu epocile şi formele
culturii occidentale”41, iar această sincronizare ne duce cu gândul la un potenţial model
francez, arată Laurenţiu Ichim.
Preocupări accentuate în privinţa problemei generaţiei literare se regăsesc în
perioada interbelică, unde termenul e „dezbătut furtunos în marginea actualităţii literare,
temeinic discutat teoretic”42, dar „nu e încă aplicat […] la întreaga noastră literatură”43.
În ceea ce priveşte o primă teorie a generaţiei în spaţiul românesc, aceasta îi aparţine lui
Mircea Vulcănescu. Intenţiile lui nu au fost de a periodiza literatura, ci au pornit mai
degrabă din necesitatea de a defini propria generaţie, care astfel avea nevoie de o tradiţie

38

Al. Cistelecan, „Albert Thibaudet”, în Iulian Boldea, Al. Cistelecan, Cornel Moraru (coord.), Dicţionar de
critică şi teorie literară: valori româneşti şi valori europene ale secolului XX: concepte teoretice, tendinţe şi
personalităţi, Târgu-Mureş, Editura Universităţii „Petru Maior”, 2009,
http://www.upm.ro/cercetare/CentreCercetare/DictionarCritica/THIBAUDET.pdf (01.03.2016).
39
Sanda Ignat face o sinteză a tezei lui Petersen, ideile sale reprezentând un amestec cu iz de romantism,
determinism, ambientalism şi ereditarism: „1) Generaţia este un concept de bază al literaturii; 2) Aspectele cu
impactul cel mai puternic în conturarea unei generaţii sunt cele care acţionează din exterior: educaţia, relaţia
cu generaţia adultă, evenimentele istorice, tradiţia locală; 3) Inexplicabil, dar nu mai puţin hotărâtor, este
elementul de destin; 4) Aspectul ereditar al talentului trebuie luat în considerare, dar acesta nu explică prin el
însuşi formarea generaţiei; 5) Aspectul local (ţara, zona şi valorile tradiţiei) conferă specific autohton
grupărilor regionale ale unei generaţii transnaţionale etc.” (Sanda Ignat, op. cit., p. 77).
40
Julius Petersen, Generaţiile..., 2013, p. 93.
41
Laurenţiu Ichim, „Theories and Theorists of the Literary Generaţion Concept. Contemporary Semantic Reevaluations and their Socio-cultural Impact”, în Procedia – Social and Behavioral Sciences, 63/2012, p. 283.
42
Ion Bogdan Lefter, „Generaţionismul” literar..., p. 67.
43
Ibidem
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pentru a se explica pe sine.44
Un aspect asemănător – constând de fapt în negarea importanţei generaţiilor
biologice în raport cu literatura – o regăsim în eseul lui Tudor Vianu, Generaţie şi creaţie,
care pune bazele unei teorii ce va fi reluată, cu puţine modificări, şi va dăinui,
„instituţionalizându-se” până în momentul apariţiei postmoderniştilor. Propunerea lui
Vianu constă într-o soluţie „pacificatoare” care ar rezolva faptul că „rareori vârstele omului
au trăit în bună armonie”45.
Următorul moment amintit de Perian, care vorbeşte despre un hiatus de aproximativ
30 de ani, este cel al generaţiei ’60, unde preocupările lui Mircea Martin privind generaţia
pot fi considerate „pietre de hotar”. Aici trebuie să amintisc studiul lui Ion Pop, Poezia
unei generaţii (1973), cât şi pe cea a lui Marin Mincu, Poezie şi generaţie (1975), care au
şi ele ca obiect „noua generaţie”, generaţia ’60. În anii ’80, critica acestei perioade s-a
reîntors şi ea la discuţiile interbelice legate de generaţie, delimitându-se însă de teoria lui
Vianu, iar anii 2000 aduc câteva articole, şi câteva lucrări mai ample preocupate de
generaţie, care, asemenea celor dedicate şaizeciştilor, oferă doar câte o schiţare a
termenului, preocuparea lor legată de acesta limitându-se la aplicarea lui ca instrument
„acceptat”. Aici trebuie amintite Poezia generaţiei ’80 a lui Nicolae Leahu, Generaţia
literară a războiului a lui Emil Manu şi Generaţia amânată a lui Lucian Valea.

2.1.2. Abordări ale termenului în spaţiul maghiar din România
Problema generaţionistă a devenit centrală în sfera ştiinţelor literare maghiare din
România mai ales în ultima jumătate de secol, această perioadă putând fi concepută „ca
istoria generaţiilor şi a schimbărilor generaţioniste”46.
Interesul faţă de acest fenomen se dezvoltă mai ales în perioada postbelică,
termenul fiind introdus sfera ştiinţelor literare maghiare din România în legătură cu prima
generaţie de autori sub denumirea de „Generaţie Forrás [Izvor]”. Sintagma este introdusă
de către Lajos Kántor şi Gusztáv Láng, prin lucrarea de istorie literară Romániai
magyar irodalom 1945-1970 [Literatura maghiară din România 1945-1970], publicată în
1971, aceasta fiind considerată şi la momentul actual, în ciuda controverselor iscate în jurul
ei, unul dintre reperele cele mai importante ale genului.
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Ibidem, pp. 22-31.
Tudor Vianu, Generaţie …, p. 3.
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László Boka, „Öntörvény(ű)ek [(Auto)legislatori]”, în Reciti. Portalul Institutului de Studii Literare al
Academiei Ungare de Ştiinţe, 12 aprilie 2013, http://reciti.hu/2013/902 (29.01.2015).
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Bineînţeles, criteriul de organizare a iscat polemici aprinse, evidenţiindu-se pe
această cale punctele slabe ale operabilităţii conceptului. Printre cele imputate se pot
aminti cazurile autorilor care se aflau „la graniţele” generaţioniste şi „nu se pretau” acestui
tip de încadrare, o altă problemă fiind valabilitatea criteriului cronologic. Szonda arată că
„metoda propusă de aceştia presupunea o evaluare retrospectivă uşor forţată, în sensul că
unii autori incluşi în prima generaţie Forrás erau deja prezenţi în presa culturală cu scrieri
beletristice cu mult înainte ca noţiunea pe baza căreia erau clasificaţi să existe”47.
Anii ’70, după apariţia amintitei Istorii…, trezeşte la viaţă preocuparea prin diferite
articole, ca cel al lui Győző Rácz, Nemzedék és magatartás [Generaţie şi comportament],
sau al lui György Bretter, Hipotézis a nemzedék kettős nyelvéről [Ipoteza dublului sens al
limbajului], ambele publicate în numărul 6 / 1973. În acelaşi număr al revistei întâlnim o
anchetă pe această temă. Anii ’80 continuă în acelaşi spirit, fenomenul generaţionist fiind
dezbătut din nou în anchete48, interviuri, articole etc. Un punct de reper al acestor ani sunt
articolele lui Ernő Gáll, printre care Nemzedéktől nemzedékig [De la generaţie la
generaţie]49. Anii ’90 oferă teorii generaţioniste prin intermediul istoriilor literare sau, mai
ales, pe marginea discuţiilor purtate în legătura cu o anume generaţie Forrás. O lucrare
cuprinzătoare este cea a lui Gábor Martos, Marsallbot a hátizsákban. A forrás harmadik
nemzedéke [Cu bastonul de mareşal în rucsac. A treia generaţie Forrás].
În teoria generaţionistă a secolului XXI l-aş aminti pe Szabolcs Szonda care, în teza
sa de doctorat Studiu de prozodie funcţională asupra liricii generaţiei a III-a „Forrás”
(Izvor) a literaturii maghiare din România. Un punct de referinţă în tratarea conceptul este
apariţia în 2010 a cărţii lui Kata Ágnes Miklós, A szóértés feltételei [Condiţiile
comprehensiunii cuvântului] care urmăreşte modalitatea în care indivizii de aceeaşi vârstă
biologică formează o generaţie, ce validează delimitările generaţioniste sau cum se prezintă
conflictele inter-generaţionale.

2.2. Generaţiile postbelice ale literaturii române

47

Szabolcs Szonda, Studiu de prozodie …, p. 7.
A szóértés előfeltételeiről [Condiţiile preliminare ale comprehensiunii cuvântului] a fost o anchetă legată
de polemicile din jurul etichetei de generaţie la care au participat József Aradi, Zsófia Balla, Edgár Balogh,
Éva Cs. Gyímesi, Károly Csibi, Géza Domokos, Péter Egyed, Ernő Gáll, Gusztáv Herédi, András Juhász,
Ádám Könczei, Gusztáv Molnár, Dezső Palotás, Győző Rácz, Sándor Tóth, János Szász, István Szőcs şi care
a fost realizată de aceeaşi revistă „Korunk”, 1-2 / 1980.
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Gheorghe Perian arată că „prin faptul însuşi că s-au născut la o anume dată, scriitorii
sunt integraţi unui ansamblu generaţional. E posibil ca unora să le lipsească o conştiinţă de
generaţie, dar aceasta nu înseamnă că ei trăiesc şi scriu în afara oricărei apartenenţe sau că
beneficiază de o unicitate absolută, cum le place să creadă”50, subliniind astfel unul dintre
aspectele esenţiale ale unei generaţii literare, caracterul colectiv. După cum s-a văzut,
acesta îi este conferit de diferiţi factori: biologici, social, istorico-politici, estetico-stilistici
etc.

2.3. Generaţiile postbelice ale literaturii maghiare din România

Generațiile postbelice ale literaturii maghiare din România (așa numitele generații
Forrás)51 s-au format și ele prin „numire” ulterioară. Conform lui Szabolcs Szonda, la
momentul actual vorbim în total de patru generaţii Forrás, apariţia câte unui volum de

debut marcând „piatra de hotar dintre generaţii, autorii lor fiind personaje-cheie, într-un
fel, lideri ai generaţiilor din care fac parte. Această constatare este îndeosebi valabilă
pentru cea de-a treia şi cea de-a patra generaţie «Forrás» (1976: Géza Szőcs, 1983: András
Ferenc Kovács)”52.

2.4. Generaţiile postdecembriste

Răsturnarea unui regim – mai ales al unuia opresiv – reprezintă întotdeauna un
resort al înclinaţiilor artistice până atunci camuflate şi / sau refulate, chiar dacă literatura
aflată sub incidenţa unui regim dictatorial simte nevoia de „a-l înşela”, ajungându-se astfel,
printre altele, la diversificarea modalităţilor de exprimare, soluţii inovatoare ce contribuie la
naşterea unor formule artistice ce nu ar exista în alte condiții socio-politice. Libertatea de
exprimare odată câştigată, este dublată de momente de pionierat caracterizate prin
înflăcărare, beatitudine, polemici vii, nu de puţine ori de radicalisme. Este perioada
manifestelor şi a discursurilor declarative, a formării de grupări şi cenacle, a tipăririi textelor
de sertare, a asocierilor şi disocierilor – majoritatea acestora existând şi în timpul regimului,
în momentul crizei sau în anii imediat următori vorbim de fapt de o inflaţie a acestora.

50

Gheorghe Perian, Ideea de generaţie …, p. 56.
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Lunga perioadă „de presiune”, cea a „accidentului istoric numit comunism, care a
impus o perspectivă ideologizantă asupra creaţiei artistice în general” 53 este întreruptă de
un moment istoric, de momentul 1989. Conform concepţiei acestei teze, momentul istoric
este declanşator, creator de generaţie. Rămâne doar problema clarificării limitelor
generaţioniste de după acest moment. Istoria literară maghiară (din România) este de acord
cu apariţia unei generaţii apărute imediat după acest moment istoric, o generaţie care s-a şi
„instituţionalizat” între timp şi „împotriva” căreia au început să se ţeasă „intrigi” încă de la
apariţia ei. În sfera literară românească, istoria şi critica literară nu a clarificat încă
problema existenţei „generaţiei nouăzeci”: o parte neagă existenţa ei şi îi încorporează
membrii în generaţia optzeciştilor, alţii o delimitează net de optzecişti. Însă, în privinţa
existenţei generaţiei douămiiste nu există dezacorduri atât de drastice, poate doar în
privinţa etichetării ei.

2.4.1. O incursiune în postdecembrismul literar românesc
Şi dacă polemici există în jurul generaţiei nouăzeci, aşa numita generaţie 2000 /
douămiistă / milenaristă etc. pare să fie construită în / din discuţiile purtate în jurul ei,
asemenea primei generaţii Forrás. Atitudinile faţă de problemele ei „formale” – problema
existenţei, etichetarea, modalităţile de (auto)promovare etc. – ei, cât şi faţă de discursul ei,
sunt împărţite nu numai vertical (inter-generaţional), ci şi orizontal (intra-generaţional),
rezultatul fiind polifonia generaţiei 2000.
Problemele formale încep cu acceptarea existenţei ei de către generaţiile anterioare,
gama de opinii variind între elogierea şi promovarea fenomenului cu trecerea prin
acceptarea cu rezerve, întregită de delimitare primită din partea lui Ion Pop care spune că
„«douămiism[ul]», adică realitatea literară a generaţiei formate în preajma anului 2000 şi
imediat după aceea”54 este „un termen poate un pic forţat”55.

2.4.2. O incursiune în postdecembrismul literar maghiar din România
În literatura maghiară din România nu se putea să fie altfel. Schimbările aduse de
momentul ’89 au adus efervescenţa mult-dorită în mai multe centre ale culturii maghiare din
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Romulus Bucur, „Cuvânt înainte”, în Caius Dobrescu, Romulus Bucur, Literatură şi societate. Culegere de
studii, Braşov, Editura Universităţii “Transilvania”, 2006, p. 5.
54
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26.
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România, dintre care aş aminti gruparea „Éneklő Borz (Bursucul Cântător)”56 formată în
jurul revistei „Látó” din Tîrgu-Mureş, pe cea a transmedienilor sau gruparea orădeană din
jurul revistei „Kelet-Nyugat” (1990-1996).

2.5. În loc de concluzii

Tot aşa cum s-a constat în cazul conceptului de generaţia, şi cel de generaţie literară
presupune probleme de definire, pentru că ele „există în mod obiectiv, în afara voinţei lui
[unui critic] şi independent de judecata sa. Criticul nu face decât să ia act de apariţia lor şi
să le studieze evoluţia cu mijloacele analizei”57.
După cum s-a văzut, unul din factorii declanşatori ai unei generaţii este momentul
istoric care determină şi impune „însemnate schimbări la nivelul creaţiei spirituale, al
concepţiei despre lume. În ansamblul unor asemenea schimbări, literatura, ca expresie
particulară a conştiinţei sociale”58, este nevoită să îşi schimbe şi să (re)considere noile
realităţi. Un prim pas este, în general, reunirea sub „acelaşi semn” [s.m.], dacă nu esteticoliterar59”, cel puţin ideologic, urmat de un pas declarativ pentru a se ajunge la un „divorţ”
care nu trebuie conceput ca o negare, ci mai degrabă ca o depăşire a „colectivului”,
afirmarea urmată de recunoaştere anulând necesitatea acestuia.

3. MANIFESTELE CA EXPRESII-PIONIER ALE UNEI GENERAŢII
3.1. Origini ale termenului de „manifest”

Cuvântul provine din latină, adjectivul manifestus însemnând „vădit, palpabil,
evident, incontestabil”, iar verbul manifestare–„a face cunoscut, a pune în lumină, a arăta”.
Dicţionarul Academiei defineşte conceptul indicând provenienţa sa din franceza secolului
al XVI-lea şi din limba italiană (introdus din manifestare în secolul al XVII-lea).60

56

Referire la nuvela Bursucul cântător al lui Ryūnosuke Akutagawa.
Gheorghe Perian, Ideea de generaţie …, pp. 19-20.
58
Ion Pop, Poezia …, p. 11.
59
Chiar dacă Emil Manu arată că „înnoirea expresiei este, de altfel, singura înnoire posibilă în artă (Emil
Manu, op. cit., p. 7).
60
Rodica Ilie, Manifestul literar. Poetici ale avangardei în spaţiul cultural romanic, Editura Transilvania,
Braşov, 2008, p.9.
57

27

3.2. Polifonia manifestului

Cazul manifestului literar, ultimul neologism de sens atestat, este încă tulbure: în
cultura franceză,acesta aparţine lui Émile Littré, care a semnalat butada lansată de SaintBeuve ca fiind prima (?) referire la termen în context literar, cu mult înainte ca termenul să
însemne un recurs normal în mediul artistic: „L’illustration de la langue français a lui Du
Bellay este ca manifestul acestei insurecţii bruşte, ce poate fi datată în 1549”61.

3.3. Manifestul literar. Locul său în sistemul literar

În cadrul culturii, sistemul literaturii este un sistem compus din sisteme (genurile),
ele însele compuse din alte sisteme (operele), organizându-se şi ele ca alte sisteme
(limba)62, conturând o reţea bine definită, dar care se află în continuă schimbare. Este o
entitate „complexă, formată din componente distincte asamblate ulterior, conectate între
ele de un anumit număr de relaţii”63.

3.4. Avalanşă versus precauţie

După cum arată Pierre Nora, explorarea unei memorii generaţioniste începe cu un
inventar al „locurilor memoriei”64. Tot astfel, explorarea unei generaţii ar putea începe cu
„inventarierea” textelor sale cheie, adică a manifestelor (manifestul literar, articolulprogram sau poezia-manifest), considerate a fi modalităţile cele mai frecvente de
exprimare a noului. Paleta foarte variată a manifestelor într-o perioadă atât de restrânsă
(perioada postdecembristă) în literatura română şi literatura maghiară din România poate fi
explicată prin obţinerea libertăţii de exprimare postdecembriste, dar şi a factorilor de
context amintiţi mai sus.
Inventarierea acestora s-a realizat sub diferite forme, de la listări la clasificări,
principiile variind şi ele – cronologic, valoric, după tipul de discurs etc. Chiar dacă trasarea
unor graniţe radicale şi totale nu este posibilă, consider necesară delimitarea perioadei
investigate, în literatura română ea fiind cuprinsă între anii 1998-2010, iar pentru literatura
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maghiară din România situându-se în perioada 1991-2010. Perioadele sunt prezentate şi
discutate în multe cazuri prin eşantioane reprezentative, pentru mutaţiile şi încercările de a
impune noi paradigme.
Clasele propuse de acest capitol sunt după criteriul cronologic, după impactul pe
care l-au avut şi al şansei de a se „instituţionaliza”65, după capacitatea de a crea orientări
/ curente sau forumuri, după criteriul operei născute din manifeste vs. a manifestelor
născute din opere, după criteriul „autohtone” versus „preluate / recuperate” sau
categoria academism vs. underground.

3.5. Legenda relaţiilor „impuse” manifest(ar)ului

3.5.1. Contextul istorico-politic
Situaţia politică este determinantă, de exemplu, într-un regim dictatorial,
interdicţiile încălcate, obstacolele trecute, riscurile suportate de autorii scrierilor
sedenţioase contribuie în mod direct la gestaţia unui manifest, pentru că cuvântul reprimat
prinde valoare instrucţională. Astfel, la ieşirea din timpurile de opresiune există o explozie
de texte-manifest care exprimă în euforie ceea ce nu s-a spus, „le non-dit” al anilor de
cenzură şi tăcere.66 Abundenţa manifestelor din perioada post-comunistă se poate astfel
explica din punct de vedere istorico-politic, perioada douămiistă fiind, alături de cea
nouăzecistă, pridvorul la ieşirea din timpurile dictatoriale comuniste.

3.5.2. Contextul socio-economic
Perioada douămiistă care, pe lângă libertatea de exprimare dobândită, este marcată
şi de sporirea posibilităţilor instrucţionale şi a diferitelor instituţii, edituri, tipografii sau a
spaţiului virtual – accesat de la domiciliu – ce duc la multiplicarea oportunităţilor de
exprimare a eu-lui sau a grupului, ergo a discursurilor manifestare.

3.5.3. Tehnica şi canalele de comunicare
Forma dată manifestelor depinde mult de modalitatea de comunicare, de condiţiile
în care circulă informaţia, de canalele utilizate, de publicul vizat etc.
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3.5.4.

Manifestul şi spaţiul cultural

Manifestul nu rupe niciodată complet relaţiile cu mediul său cultural, în acelaşi
timp, se distanţează de acesta.

3.5.5. Manifestul şi instituţia
Tipurile de instituţii sunt foarte variate, asemenea domeniilor vieţii. Putem să
vorbim de instituţii sociale, politice, economice, juridice, culturale, religioase, ale vieţii
private etc. Rolul instituţiilor culturale este de a produce şi a difuza cultura. Ele
„gestionează etichete” şi sunt „marea bucătărie unde se elaborează teoriile” 67, ea reprezintă
ordine, normă.

3.5.6. Experienţa personală
Nu în ultimul rând, experienţa personală contribuie şi ea la efectul textual.
Manifestul datoreşte mult şi funcţiei emotive sau expresive care corespunde, o ştim,
persoanei I. Majoritatea manifestelor douămiiste proclamă experienţa personală, ca fiind
resortul ce stă la baza elaborării lor. Experienţele personale sunt ancorate în cotidian prin
spaţiu (pe stradă, crâşmă / bar / pub / terasă, spaţiul intim al locuinţei etc.) sau acţiuni (o
bătaie, la o bere sau un ceai).

3.6. Un manual alternativ – ABCDarul manifestelor

În lucrarea de faţă, am propus un ABCDar alternativ al manifestului, care conţine
parametrii ai manifestului literar – acţiune, bulversare, cooptare, criză, denunţare,
fondare, identitate, mesianic, mit, negare, reciclare, şoc, utopie, veste bună etc. Manifestul
este fondat pe elemente variabile. În acest sens, realizarea unui corpus fix pare superfluă şi
imposibilă, pentru că unele caracteristici sunt legate de altele în mod necesar,
încorporându-le, iar principiile de clasificare ar fi numeroase.
Pe lângă parametrii amintiţi, am propus şi câteva valenţe ale manifestului –
certificat de naştere / căsătorie / deces / divorţ, atestat genealogic etc., construite pe
parametri amintiţi, şi care ilustrează evenimentele promovate de acestea: naşterea unei noi
unităţi generaţioniste / orientări (fracturişti, utilitarişti, transmedieni), „căsătoria” necesară
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a autorilor, „condamnarea la moarte” a înaintaşilor (optzecişti, a patra generaţie Forrás),
divorţul estetico-stilistic de aceştia etc.

3.7. Valenţe ale manifestului

3.7.1. De la „ act de naştere / atestat genealogic” la „certificat de deces”
Manifestele secolului XXI, şi nu numai, ucid prin denunţare, manifestată prin
indiferenţă, atac verbal, minimalizare etc., pentru a se putea naşte.

3.7.2. „Act de identitate şi legitimare”
Un manifest are întotdeauna ca efect structurarea, afirmarea unei identităţi.
Abastado consideră manifestul este un act fondator al unui subiect colectiv (dar noninstituţional). Este vorba de a face să existe ca entitate recunoscută un grup care nu este
încă organizat în partid, sectă, cenaclu, şcoală etc. 68 Devine astfel, evident, un act de
identitate, identitate care este proclamată şi asumată.

3.7.3. „Certificat de căsătorie” – asigurarea puterii
Manifestul legitimează puterea, este un discurs de putere, astfel este un discurs de
dominaţie şi de supunere, iar prin forţarea limitelor se poate înţelege supunerea ca
subjugare.

3.7.4. „Certificat de divorţ”
Manifeste pot fi considerate şi certificate de divorţ, atunci când vorbim de o
domolire a intenţiei de a ucide, a eradica Tatăl, deoarece autorii lor rup – uneori total şi
brutal, după cum am mai arătat – legăturile cu ideologia dominantă şi valorile consacrate,
se periferizează cât mai evident apelând la toți cei ce se simt marginalizaţi.

3.7.5. Proces verbal al vechiului şi al noului
Pentru a susţine acest aspect, voi face referire la caracterul explicativ-prescriptiv al
manifestului, care astfel oferă „reţete” ale noului adevăr; atrage spre sine novatorul, care
trebuie explicat, teoretizat şi promovat; în acest proces, realizează un inventar al celor
trecute şi al celor viitoare.
68

Claude Abastado, art. cit., p. 7.

31

3.8. În loc de concluzii

Consider că – indiferent de finalitatea pe care o vor avea războaiele numite
„Generaţia 2000 / Douămiismul” sau cel transmedian, această incursiune în manifestele,
poeticile douămiismului necesită şi face posibilă – datorită multitudinii şi varietăţii lor – şi
alte clasificări, care pot privi aspecte de ordin formal, de conţinut, de scop etc. Manifestele
prezentate au puncte comune – agresivitate excesivă, revoltă, apropierea de cititor,
modalitatea de publicare–, dar şi diferenţe ca numărul de texte, varietatea mult mai mare a
textelor, grupărilor în sfera românească, acest aspect având în primul rând o explicaţie
demografică (numărul mult mai mic al vorbitorilor), dar şi una socio-istorică.

4. O SCHIŢĂ A RELAŢIILOR LITERARE ROMÂNO-MAGHIARE
Viziunea comparatistă a celor două literaturi necesită şi o schiţare a relaţiilor
literare româno-maghiare în spaţiul românesc pentru a se atrage atenţia asupra necesităţii
lor. Bineînţeles, în spiritul cercetării, etapele lor sunt trasate în funcţie de contextul socioistoric care le influenţează.

4.1. Relaţiile literare româno-maghiare după 1918

În anii de început, gruparea „Helikon” nu numai că a declarat condiţionarea
reciprocă a literaturilor popoarelor din Transilvania, dar a căutat şi posibilitatea stabilirii
contactelor. Relaţiile literare dintre saşi şi maghiari au evoluat mai strâns în această
perioadă, până la preluarea puterii de către fascişti în Germania, dar anii în anii 1920
contactele literare româno-maghiare s-au dezvoltat şi ele.
Realitatea necesităţii relaţiilor bilaterale s-a concretizat în diferite cadre şi sub
numeroase forme dintre care aş aminti doar câteva exemple, cu valoare de eşantion.
Cadrele de manifestare s-au materializat în turnee, conferinţe, serate literare, cenacluri 69,
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aniversări şi comemorări, proiecte teatrale70 etc., pe când în formă scrisă revistele făceau
loc unor anchete, studii şi eseuri, traduceri şi recenzii.

4.2. Relaţiile literare româno-maghiare în perioada postbelică

În perioada postbelică, numărul formelor de promovare a acestor relaţii s-a înmulţit
considerabil. Conform lui György Gaál, „Uniunea Populară Maghiară” a arătat la primul
său congres din mai 1945 faptul că „scriitorii maghiari din România sunt cei însărcinaţi cu
construirea punţilor de legătură între Ungaria şi România”71.

4.3. Relaţiile literare româno-maghiare în perioada post-decembristă

Pentru a (re)conecta acest ultim capitol la doi reprezentaţi postdecembrişti ai
momentului actual, fiecare având rolul de lider (spiritual, „managerial” etc.) – Claudiu
Komartin, în cadrul propriei generaţii, şi Imre-József Balázs, ca membru al dejacanonizatului transmedianism, respectiv ca mentor al noii generaţii aflate la primii paşi –,
acest subcapitol va prezenta în principal părerile lor legate de receptarea literaturii Celuilat.
Credinţa mea este că poziţiile celor doi în privinţa receptării sunt ilustrative, în general,
pentru cunoaşterea culturii, în speţă a literaturii Celuilalt.

4.3.1. Claudiu Komartin şi cultura maghiară
Activitatea lui Claudiu Komartin în vederea stabilirii unor relaţii culturale românomaghiare se poate vedea mai ales în sfera traducerilor, dar şi în cea a relaţiilor pe care le-a
cultivat cu unii scriitori şi poeţi ai literaturii maghiare din România, acestea intensificânduse mai ales în ultimii ani.
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2010,
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4.3.2. Imre-József Balázs – ambasador al relaţiilor literare maghiaro-române
Efortul depus de Imre-József Balázs în vederea stabilirii unor relaţii culturale
maghiaro-române se poate vedea în traducerile efectuate sau în încurajarea altor scriitori
maghiari de a traduce din / în limba română. După cum am mai amintit, promovarea
literaturii române în spaţiul unguresc se face prin traduceri şi studii, prin editarea şi
coordonarea unor antologii bilingve sau prin studiile dedicate autorilor români. În acest
sens, activitatea lui Balázs poate fi împărţită astfel: contribuţii privind coordonarea de
volume, antologii, dar şi proiecte interculturale, studii de critică şi istorie literară, alături de
recenzii sau articole în diferite dicţionare, traduceri sau preocupări legate de receptarea
literaturii maghiare în spaţiul românesc. Totodată, acestora li se pot anexa diferitele opinii
exprimate în interviuri, bilanţuri, anchete etc.

4.4. În loc de concluzii

După cum s-a văzut din acest capitol, relaţiile culturale română-maghiare
circumscriu „istoria unei legături dificile și intermitente între cele două literaturi”72.
Acestea îşi au originea în perioada Reformei, iar primele contacte există mai ales pe

terenul folclorului, conştientizarea legăturilor suprapunându-se cu trezirea sentimentului
naţional şi trezirea interesului pentru cultura naţională în preajma revoluţiilor de la 1848.
Secolul al XIX-lea este marcat mai ales prin traduceri şi recenzii, printre primele reviste
româneşti care s-au ocupat de cultura maghiară fiind „Familia” lui Iosif Vulcan, publicaţie
ce şi-a păstrat până astăzi interesul în această privinţă. Adevăratul interes este trezit după
momentul 1918, când se intensifică colaborările şi pe diferite planuri culturale: apar reviste
bilingve sau plurilingve, se promovează cele două culturi pe diferite căi, aşa cum se vede
din tradiţia revistei „Korunk”, expusă anterior. Cea mai productivă parte în această privinţă
este perioada postbelică, până în momentul 1989.
În privinţa relaţiilor culturale româno-maghiare din perioada postdecembristă, se
poate spune că acestea sunt neglijate în comparaţie cu perioada postbelică de până în 1989,
perspectiva şi activitatea lui Imre-József Balázs şi a lui Claudiu Komartin în această sferă
fiind emblematice pentru situaţia actuală.
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CONCLUZII
Multiplele rezultate ale acestui studiu reprezintă mai degrabă un punct de plecare
pentru viitoare discuţii, deoarece simultaneitatea perioadei descrise presupune numeroase
schimbări ce pot apărea în următorii ani. Pentru a ilustra în mod transparent rezultatele
obţinute în cursul cercetării, propun o trecere în revistă a acestora, secondată de concluziile
aferente. Structural, lucrarea este organizată în patru capitole. Primele două capitole
reprezintă preambulul teoretic necesar realizării cadrului contextual şi oferă instrumentele
necesare în vederea interpretării situaţiei culturale a perioadei amintite, în timp ce al doilea
detaliază conceptul de generaţie literară, respectiv postdecembrismul literar al celor două
literaturi, cea română şi cea de expresie maghiară din România, din perspectiva activităţii
şi receptării lor. Perioadele discutate ale celor două literaturi sunt diferite şi aproximative.
Al treilea capitol vizează manifestele celor două generaţii, iar ultimul urmăreşte
bidirecţional receptarea literarii Celuilalt.
În vederea legitimării conceptului de generaţie ca instrument de periodizare a istoriei
literare române, respectiv a celei maghiare din România în perioada postdecembristă,
demersul cercetării a tratat problema generaţiei, încercând să definească şi să sistematizeze
diferitele abordări ale termenului şi să îl aplice perioadei postdecembriste în cele două
literaturi, cu accent pe generaţia transmedienilor în cultura maghiară din România,
respectiv pe cea a douămiiștilor în cea română.

Această lucrare a fost sprijinită de proiectul Cultura română şi modele culturale
europene: cercetare, sincronizare, durabilitate, cofinanţat de Uniunea Europeană şi
Guvernul României din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, contractul de finanţare nr.
POSDRU/159/1.5/S/136077
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prof. univ. dr. Rodica Ilie
Tomonicska

Doctorand,
Ingrid

Limite generaţioniste postdecembriste în literatura română şi în cea
maghiară din România
În studiul de faţă mi-am propus să caut unitatea în diversitate, să sintetizez şi să
sistematizez diversele viziuni legate de problema generaţiei [literare] pentru a oferi o
imagine de ansamblu a problemei generaţioniste în literatura română şi în cea maghiară din
România, cu accent pe perioada postdecembristă, respectiv a relaţiilor dintre cele două
literaturi. Teza se vrea o perspectivă asupra polemicii actuale în jurul termenului de
generaţie, părerile fiind foarte împărţite în ceea ce priveşte valabilitatea „etichetei” de
generaţie ca instrument de periodizare a istoriei literare actuale.
Cercetarea de faţă porneşte de ipoteza că un moment istoric (traumatic) este unul
dintre factorii care duc la naşterea unei de generaţii. Bineînţeles, raportarea la un singur
factor generator pare o viziune îngustă, dar poate oferi un punct de plecare viitoarelor
cercetări. Un aspect urmărit este dinamica grupărilor generaţioniste „produse” de către
două axe conexe: politicul şi literatura, dar şi ideea momentului 1989 ca moment istoric
generator al generaţiei transmediene în sfera literaturii maghiare din România şi al
generaţiei douămiiste în sfera literaturii române, de fapt, o filtrare prin termenul de
generaţie a două fenomene literare care au ca punct de plecare acelaşi moment şi acelaşi
spaţiu geografic.
Scientific Advisor,
Rodica Ilie, Ph. D.

Ph. D. C,
Ingrid Tomonicska

Generational boundaries in post-1989 Romanian and Hungarian
Literature from Romania
The present study aims to search for unity in diversity, to synthesize and
systematize several approaches and perspectives related to the issue of literary
generationism in order to provide an overview of the generationist issue in the Romanian
literature and the Hungarian literature in Romania. The main focus of the paper lies on the
post-1989 period and the literary relations between the Romanian and Hungarian literature
in Romania. The thesis proposes to discuss the current debate regarding the term literary
generation as there are different opposing views on the validity of using the “generation”
label as an instrument to determine and establish literary periods.
The present research starts from the hypothesis that a historical (traumatic) moment
is one of the factors that lead to the birth of a generation. Obviously, referring to a single
factor seems to be quite a narrow perspective but it can offer a starting point for further
research and discussion. The research investigates the dynamics of generationist groups
“created” by the two related axes, namely politics and literature. The paper also illustrates
the historical moment of 1989 which generated the transmedian generation within the
Hungarian literature in Romania, and the generation 2000 within the Romanian literature.
The term generation therefore filters two literary phenomena which have the same
historical event as a starting point and they share the same geographical space.
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