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MANIFESTE ALE LITERATURII ROMÂNE DOUĂMIISTE
Un gen literar discutat şi în continuă schimbare este cel al manifestului literar. Este un
gen hibrid care s-a instaurat tot mai pregnant în secolul XX, identitatea lui neputând fi negată de
la avangardă încoace. Fiind un gen relativ tânăr şi foarte dinamic, definirea lui cunoaşte mai
multe variante, acest lucru datorându-se şi feluritelor domenii în care el se regăseşte: politic,
estetic, moral, artistic, literar etc.
O clasificare a manifestelor / orientărilor douămiiste pare o încercare sisifică tocmai
pentru că până şi ideea de generaţie douămiistă şi / sau douămiism este necoagulată momentan.
Chiar dacă este o temă (răs)discutată de ani buni, problema etichetării ei este una de moştenire,
astfel termenii de generaţie 2000, generaţie milenaristă, generaţie douămiistă etc. fac subiectul
articolelor, studiilor istoriei literare, culturale.
Modalităţile cele mai frecvente de exprimare a noului sunt manifestul literar, articolulprogram sau poezia-manifest. Această varietate nemaiîntâlnită de manifeste / orientări, într-o
perioadă atât de restrânsă în literatura română poate fi explicată prin obţinerea libertăţii de
exprimare postdecembriste, dar şi a factorilor de context amintiţi mai sus. Ceea ce a generat
această paletă este în primul rând dorinţa noii generaţii de ieşi din umbra proiectată de înaintaşi –
însuşire de bază a manifestului.
Ele vor avea destine diferite, pe când unele vor deveni „pietre de hotar”, cele mai multe
vor avea doar privilegiul de a fi remarcate, iar o bună parte nu vor avea nici măcar şansa de a fi
amintite de istoria literară. O posibilă inventariere ar putea avea la bază, principiul impactului pe
care l-au avut şi al şansei de a se „instituţionaliza”.
Pentru a putea demara o analiză a manifestelor literare douămiiste, este necesară o
ilustrare a ei prin prezentarea originilor cuvântului şi semantica acestuia în principalele limbi
europene: franceză, engleză, italiană, după care se face o restrângere către definirile manifestului
literar. Important este contextul – social, politic, economic, artistic etc., experienţa personală –
care duce la apariţia manifestului, cât şi relaţiile acestuia cu spaţiul cultural sau cu instituţia.
Lucrarea de faţă fixează totdată câţiva parametri ai manifestului literar – acţiune,
bulversare, cooptare, criză, denunţare, fondare, identitate, mesianic, mit, negare, reciclare, şoc,
utopie, veste bună etc. Manifestul este fondat pe elemente invariabile. În acest sens, realizarea
unui corpus fix pare superfluă şi imposibilă, pentru că unele caracteristici sunt legate de altele în
mod necesar, le încorporează, iar principiile de clasificare ar fi numeroase. Valenţele acestuia –
certificat de naştere / căsătorie / deces / divorţ; atestat genealogic etc. sunt construite pe aceşti
parametri.
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Consider că – indiferent de finalitatea pe care o va avea controversa „Generaţia 2000 /
Douămiismul” – manifestele / poeticile douămiismului necesită studii aprofundate, nu doar
datorită multitudinii şi varietăţii lor. Eşantioanele discutate evidenţiază unele trăsături comune,
chiar dacă fiecare doreşte să aducă ceva nou şi pot oferi o privire panoramică asupra situaţiei.
Majoritatea au trecut neobservate, în parte din cauza lipsei de valori, a prea stufoaselor sau,
dimpotrivă, prea minimalistelor modele. Un alt aspect al numărului lor mare şi al non-valorilor
se datorează tocmai libertăţii postdecembriste multaşteptate, care, fiind un moment de criză,
generează naşterea lor.
În mod sigur, pentru a rămâne în spiritul profetic al manifestului, vom fi martorii unor noi
şi noi manifeste care să deosebească individul sau grupul de „ceilalţi”, pentru că dihotomia eualţii / noi-ceilalţi a existat dintotdeauna. În acest sens, trebuie precizat că există discuţii care
încep să prindă contur despre o perioadă a generaţie 2000+.
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