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Abstract: Many of the poets published in the Romanian textbooks under Ceaușescu‟s communist
regime (1965-1989) demonstrate through their creation adherence to the communist principles. In
communism the psychological profile of the writer is not appreciated too much and imaginative
freedom is not accepted. The motivation is simple: it does not matter who writes the texts, their
propagandistic purpose is more important.
The poetry reflects the great achievements made by the people under the leadership of the single party
in the implementation of the five-year plans. Its role is to strengthen the personal power of the leader
and to illustrate the program of building the socialist society. The poets published in the Romanian
textbooks for 1st-8th grades under Ceaușescu‟s regime can be classified into three categories: poets of
the XIXth century and poets of the beginning of the XXth century, poets of the interwar period and
contemporary ”engaged” poets of the national communist propaganda.
The compromises made by the writers with the political power are reflected by lirical texts of low
value, written after a communist recipe. The doubtful artistic quality of the lyrical creations published
in the textbooks is due to the attitude of rejection of any elitist or intellectual framework. The abundant
presence of ”engaged” poets in the Romanian textbooks reflects the ideologization of school.
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Rolul poeziei pentru copii în perioada regimului naţionalist-comunist al lui
Nicolae Ceaușescu
Mare parte dintre poeţii publicaţi în manualele şcolare de literatura română în perioada
1965-1989 demonstreză prin creaţia lor adeziunea la principiile comuniste. Poezia reflectă
marile realizări obţinute de popor, sub conducerea partidului, în înfăptuirea planurilor
cincinale. Rolul poeziei este de a consolida puterea personală a conducătorului şi de a ilustra
programul de făurire a societăţii socialiste multilateral dezvoltate.
Există schimbări de nuanţă în politica de partid care se reflectă asupra creaţiilor lirice
publicate în manualele şcolare. În anii 1960 putem vorbi despre consolidarea autonomiei
spaţiului literar. Principiile realismului socialist aplicate literaturii în trecut devin amintiri
stânjenitoare: „N. Ceauşescu a favorizat tendinţa noastră de schimbare integrală a codului
estetic care a transformat şi literatura dejistă în termenul negativ al comparaţiei şi, până la
urmă, într-un vis urâtŗ1.
Recuperarea unor valori naţionale se asociază în anii relativei liberalizări (1965-1968)
cu educarea sentimentului patriotic. Cenzura şi propaganda comunistă înstrăinaseră literatura
de tradiţiile ei. Retipărirea unor scriitori de valoare a avut scopul de a atrage suport popular şi
de a consolida proiectul comunist.
Comandamentele internaţionaliste de la începutul anilor 1950 ale poeziilor publicate
în manuale (urmare a unei politici de deznaţionalizare promovate de URSS) vor fi înlocuite de
cele naţionaliste: „Naţionalismul cultivat de aceste regimuri nu este deloc original în modul
1
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1995, p. 352.
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său de exprimare, înrudindu-se cu cel dezvoltat de statele fasciste sau de orientare fascistă în
perioada interbelică. Într-adevăr, axele sale majore sunt cultul şefilor şi exaltarea
patriotismului, la care se adaugă o afirmare a independenţei (mai mult formală decât reală) în
interiorul blocului comunist.ŗ2 Apare obligativitatea de a promova poezia patriotică, un
imperativ care se va reflecta în manualele şcolare până în 1989.
Discursul oficial de după „tezele din iulieŗ 3 pune punct perioadei de liberalizare şi
dezvăluie (dacă mai era necesar) partinitatea literaturii.La întâlnirea cu activul Uniunii
Scriitorilor din 21 septembrie 1971 Nicolae Ceauşescu subliniază: „Este adevărat, eu sunt de
acord că nu trebuie să facem din literatură un articol politic sau o cuvântare politică Ŕ pentru
că atunci nu avem nevoie de literatură; dar nici nu putem să uităm că literatura trebuie să ţină
seama şi de anumite lucruri, de condiţiile în care trăim şi ne dezvoltăm.ŗ 4
După 1971, din cauza unor presiuni ideologice imputabile lui Ceauşescu, vorbim
despre reîndoctrinare ideologică şi despre înăsprirea climatului cultural. Datorită unei inerţii
ce supravieţuieşte în sistem, în ceea ce priveşte politica educativă putem discuta despre o
perioadă de destindere şi de relativă normalitate chiar până la sfârşitul anilor 1970. Legea
Învăţământului din 1978 5 accentuează însă, explicit, orientarea ideologică a educaţiei făcute în
şcoală. Anii 1980-1989 vor aduce cu sine descurajarea oricăror tendinţele novatoare şi
accentuarea violenţei ideologice în sistemul şcolar.
Din poeziile pentru copii răzbate dragostea faţă de ţară şi de partid, recunoştinţa faţă
de eroii neamului, şi, în special, mulţumirea pentru „grija părinteascăŗ a conducătorului.
Această tematică va fi repetată până la clişeizare în epoca Ceuşescu. În anii 1980, imaginea
conducătorului este suprapusă tot mai des pe aceea a partidului şi a patriei. Poezia dedicatorie
este bine reprezentată în manualele şcolare: „dintre toţi conducătorii comunişti est-europeni
contemporani cu el (cu excepţia lui Stalin), Nicolae Ceauşescu a fost subiectul celei mai
abundente producţii artisticeŗ 6.
Propaganda făcută prin intermediul poeziei şcolare acţionează fără întrerupere în
perioada comunistă, uneori reluând şi nuanţând forme de la începutul anilor 1950, alteori
suferind modificări în funcţie de interesele politice ale momentului.
Poeţi prezenţi în manualele de literatură română pentru clasele I-VIII în perioada 19651989
Manualul şcolar este un spaţiu al producţiei ideologice în perioada 1965-1989. Alături
de creaţiile lirice aparţinând autorilor valoroşi stau ditirambii oficiali, produşi de poeţii mai
mult sau mai puţin minori ai propagandei.
Poeţii prezenţi în manualele de literatură română pentru clasele I-VIII în perioada
naţionalist-comunistă pot fi încadraţi în trei categorii: poeţi ai secolului al XIX-lea şi ai
începutului de secol XX, poeţi interbelici şi poeţi contemporani.
Prima categorie include poeţi de orientări diverse, distanţaţi de ideologia comunistă,
care au publicat poezie în secolul al XIX-lea şi la începutul secolului al XX-lea.
Spiritul militant defineşte creaţia poeţilor interbelici incluşi în a doua categorie. De
simpatia lor pentru stânga şi de lirica de inspiraţie socială scrisă înainte de 1948 se foloseşte
puterea pentru persuadarea populaţiei şcolare. A doua categorie cuprinde, de asemenea,
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Jean-François Soulet, Istoria comparată a statelor comuniste din 1945 până în zilele noastre, Editura Poliom,
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scriitori interbelici valoroşi, mulţi marginalizaţi sau obligaţi la compromisuri în perioada
regimului comunist. Readucerea în spaţiul public şi în atenţia manualelor şcolare a reprezentat
nu atât un act de reparaţie morală, cât o strategie a autorităţilor de a obţine suport popular şi
de a crea o anumită continuitate cu literatura anterioară.
Poeţi contemporani „angajaţiŗ din a treia categorie sunt de multe ori exemple de
stimulare orientată şi libertate de creaţie îngrădită: „Veritabilul poet partinic nu are chip şi
biografie sau mai bine zis se cuvine să aibă chipul şi biografia poporului său intrat în zodia
marilor lupte de clasă.ŗ7 Aceşti poeţi tratează în prealabil realitatea pentru a corespunde
exigenţelor de partid, iar poezia lor oferă exemple ale limbii de lemn. Poeţii „angajaţiŗ ai
propagandei naţional-comuniste scriu poezii de factură asemănătoare, cu accente populiste.
Categoria include şi poeţi valoroşi, intraţi destul de târziu în manuale.
Poeţi ai secolului al XIX-lea şi ai începutului de secol al XX-lea prezenţi în manuale în
perioada 1965-1989
Poeţii secolului al XIX-lea şi ai începutului de secol XX apar cu rezerve în cărţile de
română. Reabilitările, precum şi editarea unor cărţi interzise de cenzură, nu conduc la o
slăbire a rigorilor regimului faţă de producţia de poezie. Recuperarea unor scriitori, înlăturaţi
după 1948 din manuale se face parţial, prin valorificarea acelei părţi a creaţiei care
corespunde exigenţelor comuniste. Astfel, B.P. Hasdeu, reabilitat, este prezent în manualele
de literatură română pentru ciclul primar şi gimnazial editate după 1970 doar cu două poezii,
în care elogiază valorile naţionale (Să vorbim românește, Bradul).
Deveniţi autori canonici şi bine reprezentaţi în cărţile de română sunt poeţii paşoptişti,
a căror creaţie este studiată de elevi încă din primii ani de şcoală şi este folosită pentru
cultivarea ficţiunii ideologice. Astfel, Grigore Alexandrescu oferă prin fabulele sale lecţii de
justiţie socială(Câinele şi căţelul, Lupul moralist); tratând subiecte istorice, Dimitrie
Bolintineanu induce elevilor sentimentul patriotismului şi al datoriei (Daniel Sihastru, Mama
lui Ştefan cel Mare); poezia lui Vasile Alecsandri (dar şi creaţiile populare culese de acesta)
ilustrează filosofia vieţii românului, viaţa patriarhală, ciclurile naturale, momente
semnificative din trecutul naţional (Dan, căpitan de plai, Hora Unirii, Iarna, Oaspeţii
primăverii, Peneş Curcanul).
Mihai Eminescu apare în manuale cu poezii de natură şi iubire (Revedere, Lacul), dar
şi cu texte care stimulează sentimentul naţional (Ce-ţi doresc eu ţie, dulce Românie,
Scrisoarea III).
Contemporan cu marii clasici, Ioan Neniţescu este reprezentativ pentru lirica
cetăţenească promovată de autorităţile comuniste. Creaţia sa nu poartă amprenta vreunei
inspiraţii geniale, iar ca poet se remarcă prin versurile patriotice (publicate şi în manuale) în
care evocă virtuţile înaintaşilor(Pui de lei, Ţara mea, Voinţa neamului).
Creaţiile mesianic-protestatare ale lui Coşbuc şi Goga, prezente în manualele şcolare,
servesc scopului de educare a elevilor în spirit patriotic. George Coşbuc surprinde psihologia
etnică a românilor în texte care înfăţişează spectacolul lumii rurale, revolta ţăranului, aspecte
din istoria poporului (Graiul neamului, Paşa Hassan). Octavian Goga scrie o poezie cu
funcţionalitate socială, îmbrăcată în patosul specific naţionalismului(Plugarii, Dăscălița).
Şt.O. Iosif, un poet al începutului de secol al XX-lea, deosebit de gustat şi bine
reprezentat în manuale, este prezent cu versuri lipsite de mesaj ideologizat, adecvate vârstei şi
preocupărilor celor care le studiază. Poetul se inspiră, ca şi Coşbuc, din lumea satului sau
evocă universul copilăriei într-o cheie nostalgică. Sentimentalismul lui prinde, iar textele sale
au o mare audienţă în epocă şi în manualele şcolare comuniste(Cântec, Cântec de leagăn).
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Autorii din această categorie care apar cu cele mai multe poezii în manualele de
literatură română pentru clasele I-VIII sunt: Vasile Alecsandri, George Coşbuc, Grigore
Alexandrescu, Mihai Eminescu, Şt.O. Iosif.
Poeţi interbelici prezenţi în manuale în perioada 1965-1989
Textele poeţilor interbelici publicaţi în manualele şcolare din perioada 1965-1989 sunt
reprezentative pentru lirica cetăţenească. Poeţii sunt conştiinţe implicate în frământările
sociale, iar poezia lor creează o tradiţie legitimatoare pentru poezia militantă. Printre ei se
numără „avangardiştii care cochetaseră cu Revoluţia ori scriitorii cu simpatii de stânga (E.
Jebeleanu, M. Banuş, M.R. Paraschivescu) şi care publicaseră de bunăvoie, înainte de 1948,
poezie militantăŗ8.
Eugen Jebeleanu s-a aflat printre convertiţi, iar intervenţia din 1936 în procesul de la
Braşov în apărarea lui Ceauşescu 9 i-a atras simpatia şefului statului. Poetul publică în manuale
texte cu adresă socială, care demonstrează că s-a lăsat înşelat de utopia comunistă (Lidice, Fii
slăvit, Pe lespedea eroilor, Stăpânul).
Mihai Beniuc, una dintre figurile proeminente ale epocii comuniste, „are un rol
esenţial în impunerea realismului socialist în literatură. Se află în fruntea Uniunii Scriitorilor
şi pentru mai bine de un deceniu este cureaua de transmisie a Direcţiei de Propagandă.ŗ10 A
dobândit notorietate prin funcţia de preşedinte al Uniunii. În aproape patruzeci de ani de
creaţie s-a schimbat foarte puţin, rămânând un poet social care a exersat asupra aceluiaşi
univers şi în acelaşi registru conturat în textele de început. Poeziile publicate în manualele
şcolare se remarcă prin constanţa câtorva teme: partidul, patria, conducătorul (Fiul patriei,
Închinare, Mina de cărbuni, Partidului, Pentru fericirea omenească, Şoimilor patriei).
La Conferinţa Naţională a Uniunii Scriitorilor (22-26 februarie 1965) i se aduce o
critică lui Beniuc, preşedintele Uniunii, în care mulţi vedeau un simbol al politicii culturale
dogmatice. Destituirea sa ruşinoasă a coincis cu sfârşitul epocii Dej 11.
Numele Elenei Farago este asociat cu literatura pentru copii.Poeta este prezentă în
manualele şcolare cu texte foarte cunoscute precum: Căţelul şchiop, Doi fraţi cuminţi sau
Gândăcelul.
Otilia Cazimir este publicată în manuale cu versuri despre copilărie, care au legătură
doar tangenţial cu propaganda prin cultivarea unei anumite tematici (pacea, aniversarea zilei
republicii, Moş Gerilă): Bunica, Cântecul piţigoiului, De pe-o „bună-dimineaţă”, Gospodina,
La drum!, Nani, pui!, Pentru tine primăvară..., Uite, vine Moş Gerilă!, Ziua Republicii .
Victor Eftimiu a fost un poet prolific, publicând aproximativ o sută de volume în
timpul vieţii. Este prezent în cărţile de literatură şcolară cu texte în care elogiază limba
română, sărbătorile naţionale, istoria poporului (Al.I. Cuza, Lui Eminescu, 1 Mai, Odă limbei
române).
Virgil Carianopol apare în manuale cu versuri care exaltă realităţile epocii (Cântec de
pionier, Ce-ţi dorim noi astăzi, Iarna,Limba noastră). Eugen Simion vede în el un
corespondent al lui Mihai Beniuc în Muntenia şi descoperă în poezia sa toate locurile comune
ale poeziei tradiţionaliste, precum şi toate truismele poeziei patriotarde. 12
La Miron Radu Paraschivescu mesajul social debordează din tiparele expresive. După
1933 activitatea publicistică a poetului teleormănean se desfăşoară exclusiv în zona revistelor
8
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de stânga. Nu este de neglijat nici activitatea sa de îndrumător cultural. Este prezent în
manuale cu un text care proslăveşte marile realizări din patria socialistă(Cântare României).
După 1965, poeţi interbelici valoroşi precum Lucian Blaga sau Vasile Voiculescu apar
cu foarte puţine texte în manuale. Tudor Arghezi, în schimb, după revenirea în viaţa literară,
este foarte frecvent publicat.
Poeţii de atitudine civică cel mai bine reprezentaţi în manualele de literatură română
pentru clasele I-VIII sunt: Tudor Arghezi, Mihai Beniuc, Otilia Cazimir, Cicerone
Theodorescu, Eugen Jebeleanu, Virgil Carianopol.
Poeţi contemporani „angajaţi” ai propagandei naţionalist-comuniste prezenţi în
manuale în perioada 1965-1989
În perioada comunismului naţional se urmăreşte sensibilizarea elevilor cu ajutorul
artei angajate. Poeţii se transformă, de cele mai multe ori, în „simple megafoane, când mai
sonore, când mai răguşite ale partiduluiŗ 13. Ideologia perverteşte, iar scriitorii „angajaţiŗ ai
propagandei comuniste alunecă în compromis. Surprindem în manualele şcolare poeţi care au
vocaţia poeziei politice şi care cultivă o tematică socială.
Poeţi contemporani „angajaţiŗ sunt, în general, poeţi tineri, al cărui moment al
debutului se situează după 1948: Tiberiu Utan şi Violeta Zamfirescu debutează în 1955; Ion
Horea şi Nicolae Labiş în 1956; Adrian Păunescu este un adolescent la debutul din 1965; Gh.
Tomozei şi Ion Gheorghe sunt vârfuri ale promoţiei lor din 1956-1957, contopiţi apoi în
generaţia 1960, alături de promoţii ulterioare ilustrate de nume precum: Adrian Păunescu, Ion
Alexandru, Marin Sorescu, Ana Blandiana etc.
Printre poeţii contemporani „angajaţiŗ se află şi autori de valoare care se achită de
obligaţia de a cotiza cu poezie propagandistică pentru a putea apoi să scrie texte potrivite
sensibilităţii lor lirice: „tinerii poeţi care îşi publicau atunci primele cărţi (Ana Blandiana,
Nichita Stănescu, Gheorghe Tomozei ş.a.) au observat că reţeta aceasta bazată pe un melanj
de poezie lirică şi de versificare pe teme ideologice a fost acceptată de activiştii culturali ai
partiduluiŗ 14.
Literatura agreată de autorităţi oferea şansa publicării imediate. Prin mediatizare şi
publicare (inclusiv în manuale) scriitorii obţin notorietate şi avantaje pecuniare. Mulţi se
bucură de o situaţie privilegiată, devin membri ai nomenclaturii, deţin funcţii importante în
aparatul politic şi cultural. Anneli Ute Gabanyi oferă exemplul generaţiei de la 1956 (Al.
Andriţoiu, M. Preda, A.E. Baconski, E. Barbu) care are experienţe similare cu reprezentanţii
unei generaţii mai vârstnice, ce deţinuseră posturi înalte şi funcţii în partid. La rândul lor,
primii ajung să beneficieze de privilegii şi să urce în poziţii înalte ale aparatului literar. 15
Un alt exemplu este cel al lui Ion Brad, membru al CC al PCR, ambasador, diplomat,
director de teatru, deputat în Marea Adunare Naţională. Acesta respectă ritmurile poeziei
angajate, publicând în manuale texte inspirate de universul autohton şi pătrunse de spirit
patriotic (August, Istorie, Patria, Pentru pace, Pionierul).
Tiberiu Utan, un poet al propagandei şcolit la Moscova şi publicat frecvent în
manuale, are tendinţa de a da o faţă estetică subiectelor oficiale (Ceahlăul, Laudă pentru
cuvinte, Patriei îi mulţumim, Partidului, Zburaţi tot mai sus, porumbei!).
Ucenic al lui Mihai Beniuc şi Tudor Arghezi, Alexandru Andriţoiu se înscrie activ „în
formula poeziei partinice şi de baricadăŗ 16. Este un poet neconvingător, publicat în manuale
cu texte ce demonstrează responsabilitate propagandistică(Cântec ostăşesc, Eroii, Lecţia de
geografie).
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Eugen Negrici, Literatura română sub comunism. Poezia (I), op. cit., p. 34.
Idem, Literatura română sub comunism. Proza, op. cit., p. 40.
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Elena Dragoş este prezentă în cărţile de literatură română cu versuri care surprind
vremurile noi şi marile realizări (Cutezătorii, Gând pentru Bucureşti, 1 Mai, Meleag natal).
Poeta publică des şi în revistele pentru copii poeme didactice, lipsite de originalitate.
Rusalin Mureşanu îşi precizează profilul artistic în relaţie cu poezia angajată. Este
prezent în manuale cu texte care reflectă tematica preferată a epocii (patria, şoimii patriei,
pionierii): Cântec de şoim, Patria, Salutul cravatelor roşii.
Tânărul liric (în epocă) Nicolae Labiş, cu un destin tragic şi o scurtă existenţă literară,
este prezent în manuale cu multe poezii dedicate universului copilăriei, dar şi cu texte
tributare liricii de propagandă(Comunistului, Dacă toate acestea fi-vor învăţate, Iarna, Mama,
Partidului).
Gh. Tomozei face parte din familia discipolilor lui Nichita Stănescu: „După debutul
poetic din 1957 (Pasărea albastră), Gheorghe Tomozei rămâne consecvent şi în a doua sa
carte, Steaua polară (1960), poeziei de atmosferă şi versului clasic, melodios, extinse, de data
aceasta, în mai mare măsură, spre cotidianul socialist.ŗ17 Elev al „Şcolii de Literaturăŗ de la
Bucureşti, este un destin poetic prolific ce trăieşte prin alţii şi prin poezia ideologică, fapt
confirmat şi de textele publicate în manualele şcolare (Ostaşului, Partidului iubit).
Eugen Negrici apreciază că „Ion Horea, Violeta Zamfirescu, Tiberiu Utan, lipsiţi de
vigoare şi de o veritabilă forţă artistică, au intrat şi au rămas în canonul oficial, blocând multă
vreme procesul primenirii lui şi dezorientându-i pe cititori şi pe criticiŗ şi „au întârziat
nepermis de mult intrarea în drepturi depline a generaţiei lui Nichita Stănescu şi Marin
Sorescuŗ18. În condiţiile în care sfârşitul anilor 1950 marchează trecerea spre o nouă estetică,
spre un nou mod de a scrie poezie, eşalonul ardelean (Andriţoiu, Brad, Horea, Utan) se ţine
încă aproape de tradiţia Goga-Cotruş-Beniuc.19 Nichita Stănescu şi Marin Sorescu, nume
notorii în generaţia lor poetică, apar târziu în manuale. Îi găsim publicaţi doar în manualele de
clasa a VIII-a din anii ř80, cu câte o singură poezie, situată la graniţa cu ideologia (Marin
Sorescu Ŕ Astfel; Nichita Stănescu Ŕ Noi) .
Recenzând unul dintre volumele poetului Adrian Păunescu, criticul Nicolae
Manolescu remarcă „elanurile abundente ale liricii patrioticeŗ 20. Versurile publicate în
manuale servesc intereselor de ordin naţionalist şi propagandistic ale perioadei (Întoarcerea
ţăranului, Mamă ţară, Truda comună). La întâlnirea lui Nicolae Ceauşescu cu activul Uniunii
Scriitorilor (21 septembrie 1971) poetul mărturiseşte prioritatea acordată poeziei partinice:
„înainte de orice îmi recunosc dorinţa de a fi un poet politic. […] eu cred că toţi scriitorii se
bucură de creşterea rolului activiştilor în viaţa socială, pentru că toţi scriitorii buni se
consideră activişti, şi cred că principalii activişti în domeniul literaturii şi culturii sunt scriitori
comunişti.ŗ21
Petre Ghelmez apare în manuale cu două poezii care stimulează sentimentul naţional
(Laudă limbii române, Eroii).
Poeţi apreciaţi în epocă, cărora li se oferă distincţii importante pentru poezie, prezenţi
în manuale cu câte o singură creaţie sunt Ion Horea(Cartea), Ioan Alexandru(Transilvania),
Ana Blandiana(Doină).
În manuale sunt publicaţi şi mulţi poeţi epigoni care dovedesc lipsă de cultură poetică,
imitând alte modele lirice (Valeria Boiculesi etc.). Manierismul proliferează, poeziei îi
lipseşte originalitatea, iar poeţii lipsiţi de personalitate se copiază unii pe alţii.

17

Ibid., p. 205.
Eugen Negrici, Literatura română sub comunism. Proza, op. cit., pp. 40-41.
19
Eugen Simion, Scriitori români de azi, IV, op. cit., p. 96.
20
Nicolae Manolescu, Literatura română postbelică. Lista lui Manolescu. Poezia, Editura Aula, Braşov, 2001, p.
295.
21
Liviu Maliţa, op. cit., p. 118.
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În cărţile de literatură română apar şi multe efemeride, poeţi obscuri care nu pot fi
identificaţi într-o istorie a poeziei (P. Stănescu, O. Mărculescu, Valeriu Câmpeanu, Maria
Ranteş etc.). Textele nu reflectă un înalt nivel literar, mulţi poeţi nefiind profesionişti ai
genului.
Elaborarea „tezelor din iulieŗ va fi urmată de gesturi de frondă din parte unora dintre
scriitori (renunţarea poetului partinic de odinioară Dan Deşliu la carnetul de partid):
„mişcarea iniţiată de Ceauşescu a produs o mare nelinişte, o bulversare socială şi politică, o
reînnoire precipitată a aparatului de partid abia constituit şi o teribilă dezamăgire pentru
intelectualii care îl sprijiniseră cu entuziasm în 1968ŗ22.
Printre poeţii contemporani prezenţi cu cele mai multe poezii în manualele de
literatură română pentru clasele I-VIII se numără: Elena Dragoş, Nicolae Labiş, Ion Brad,
Victor Tulbure, Nicolae Tăutu, Adrian Păunescu, Tiberiu Utan.
Prezenţa în manuale, editările şi reeditările în tiraje foarte mari, concursul presei
aclamative, traducerile în alte limbi, premiile, funcţiile deţinute vor contribui la clasicizarea
acestor poeţi. Textele publicate în manualele şcolare urmează, în general, linia conformistă
impusă de propaganda oficială. Prezenţa abundentă a poeţilor propagandei în manualele de
literatură română reflectă gradul de ideologizare a şcolii.
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