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Mircea Martin: proiect critic în
publicistica post’90
(fragment)
Critica literară ca moştenitoare a principiilor civilităţii şi
continuatoarea tradiţiei conversaţiei civilizate şi critica literară ca
produs cultural „de export” sunt două dintre teoriile care au animat în ultimii an spaţiul literar românesc, punând în discuţie elementele constitutive ale discursului critic autohton şi integrarea
lor în câmpul internaţional al metaliteraturii. Caius Dobrescu şi
Andrei Terian, prin cele două volume publicate în 2013, nu doar
că aşază critica românească într-o nouă perspectivă, dar propun
o serie de instrumente utile în receptarea pe cont propriu. Probe
ale validităţii în timp şi spaţiu, aceste două criterii sunt cele în
jurul cărora se armonizează seria de articole şi studii publicate
de Mircea Martin începând cu anul 2000, avându-şi resorturile,
cum se va vedea, într-un eşafodaj teoretic anterior. Textele publicate în revistele „Euresis”, „Echinox”, „Revista 22”, „România
literară” sau „Dilema”, cele susţinute la diferite conferinţe şi adunate în volume colective revelează existenţa unui proiect intelectual amplu şi omogen şi posibilitatea înscrierii lui într-un circuit
global al ideilor. În continuare, mă voi opri la trei aspecte discutate de Mircea Martin: comunismul anilor ’50 ca formă de colonialism, naţional-comunismul ulterior şi necesitatea recuperării
spiritului european.
Stalinismul românesc – formă de colonizare
Primul număr din 2005 al revistei „Euresis” a fost dedicat relaţiei (post)comunism-(post)colonialism şi este locul unde
Mircea Martin discută pe larg caracterul colonizator al comunismului din România. Teoria lui Mircea Martin a fost contrazisă în
unele aspecte încă înainte de publicare, în special în 2001, când
apare numărul cu aceeaşi temă al revistei „Echinox”, dar argumentele criticului întâmpină toate aceste obiecţii1.
Primul argument împotriva tezei este faptul că România
sau celelalte ţări în care comunismul a fost exportat nu s-au putut
numi colonii, de vreme ce au fost formate partide comuniste
1 Unul dintre discursurile cele mai pregnante împotriva acestei teze
aparține lui Ion Bogdan Lefter, care consideră că „au fost induse unele
trăsături de tip colonial (sau semi-colonial), însă nu mai mult decât atât:
unele trăsături” (Lefter 2001, 119).
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locale, guverne proprii şi nu s-a produs anexarea teritoriului.
Mircea Martin aminteşte faptul că, deşi colonizarea sovietică nu
a mers până la integrarea în URSS, a fost resimţită din plin subordonarea faţă de Moscova (falimentarea industriei statului colonizat, penuria de alimente cauzată de exportul masiv către URSS,
ca datorie de război, şi utilizarea mijloacelor tehnice şi a resurselor
naturale din statele blocului comunist). Al doilea contraargument
se referă la existenţa unui sentiment al independenţei românilor,
dar Mircea Martin insistă pe colonizarea la nivelul conştiinţei („la
colonisation des esprits”), asemănătoare cu evanghelizarea forţată
a indigenilor africani (Martin 2005, 9). Mai mult, a existat un
proces de „dé-traditionalisation” şi de pierdere a conştiinţei invidualităţii, pe baza segregării sociale – a luptei de clasă – la care
s-au adăugat o denaţionalizare şi o dezeuropenizare, în favoarea
adoptării ca model a „primei ţări comuniste din lume” (Martin
2001, 15)2. Ultima idee priveşte menţinerea limbii române ca
limbă a culturii naţionale. Răspunsul lui Martin pare lămuritor:
deşi nu a avut loc o colonizare lingvistică, rusa nedevenind lingua
franca, s-a produs o rusificare toponimică, o intruziune în cultură şi educaţie (manuale şi programe pe model sovietic, literatură
rusă impusă şi rusa ca limbă străină obligatorie).
Analizând formele de manifestare atât a comunismului,
cât şi a colonialismului clasic, Mircea Martin identifică o serie de
distincţii, însă ele nu destabilizează echivalenţa dintre cele două
ci, dimpotrivă, arată că, în unele aspecte, colonialismul sovietic
„s’avère même avoir été encore plus colonialiste que le colonialisme occidental” (Martin 2005, 20).
Nuanţe ale spiritului naţional în semi-colonialism
Analiza pe care Mircea Martin o face comunismului
ca formă de colonialism este circumscrisă doar stalinismului,
România fiind colonie sovietică doar până în 1964. Chiar dacă
2 Ideea este ferm susţinută de Bogdan Ştefănescu, când vorbeşte despre
asemănările dintre acţiunile colonizatoare ale Vestului şi ale URSS-ului:
„identities which were forcibly and abruptly altered, their evolution broken off and pushed into an unexpected and unnatural direction” (Ştefănescu, 2012, 41).
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(încă din 1958) trupele sovietice s-au retras, iar la conducerea
statului a venit Nicolae Ceauşescu, care s-a depărtat de Moscova,
influenţa rusească şi fidelitatea faţă de URSS a persistat în politica externă (pe plan intern aplicându-se o reformă tacită). Astfel
că ceea ce părea reinstaurarea unui naţionalism a fost, pe de o
parte, o variantă comunizată a lui, iar pe de alta, o metodă de
amplificare a imaginii conducătorului. Aceste idei şi transformările culturale din spaţiul românesc de după 1964 sunt discutate
de Mircea Martin într-un ciclu de articole din „Revista 22” (din
2002-2003), întregind proiectul critic amintit mai sus.
„Cum a putut să coabiteze marxism-leninismul cu naţionalismul?” (Martin 2002 I) este întrebarea de la care pleacă Mircea
Martin. În cea mai mare parte a statelor-satelit din URSS, anii
’60 au reprezentat finalul unei perioade de colonizare politică,
economică, culturală şi administrativă, dar în România s-a petrecut cea mai mare îndepărtare doctrinară, întrucât la Congresul IX
al P.C.R., din 1965, a avut loc restaurarea ideii naţionale. După
procese adânci de denaţionalizare şi rusificare, acest fenomen a
fost resimţit ca o liberalizare, privit cu mefienţă de oamenii de
rând, dar încurajat de o parte dintre intelectuali, deoarece „promitea să le restaureze demnitatea profesională” şi să atragă după
sine şi „recunoaşterea valorii estetice” (Martin 2002 I). Aşa cum
va insista pe parcursul celor opt episoade, Mircea Martin vede în
această schimbare de câmp literar „o nouă paradigmă”, „o mişcare
de renovare intelectuală şi estetică”, întoarsă cu faţa spre modernismul interbelic şi valorile europene.
Delimitat de instrumentalizarea ideii naţionale în 1964
pentru a atrage masele şi intelectualii, de reinstaurarea ideologiei
marxist-leniniste din 19713 şi de devierea naţionalului în naţionalism de la începutul deceniului al nouălea, discursul critic
autonom din a doua parte a comunismului românesc (în care
se înscrie şi Mircea Martin) a reprezentat sursa de civilitate de
care vorbeşte Caius Dobrescu4. În al patrulea articol din seria
celor apărute în „Revista 22”, Mircea Martin susţine ideea lui
Katherine Verdery că intelectualii români „reproduceau ideologia naţională” (Martin 2002 IV), dar nu mai este de acord cu
perspectiva omogenă asupra formelor luate de această idee. Lui
Verdery îi scapă distincţiile pe care Mircea Martin le va semnala
mai târziu şi nu pune în lumină faptul că pentru intelectualii de
partea autonomiei estetice naţionalul devenise element integrant
al ideii de europenitate. O dovadă a acestui fapt este prologul de
la G. Călinescu şi „complexele” literaturii române, unde meditaţia asupra culturii naţionale (prin „complexele” ei) se face prin
raportare la tradiţia europeană (începând cu epoca modernă):
„Complexele culturii şi cu deosebire ale literaturii române sunt
3 Ideea e clară în Raportul înaintat la Plenara CC în 1971: „Afirmarea
marxism-leninismului în timpurile noastre presupune combaterea fermă
a ideologiei reacţionare burgheze, care încearcă să înfrumuseţeze capitalismul şi să denigreze socialismul” (Berindei et al. 2012, 648).
4 A reuşit „să restaureze, împotriva unei ideologii voluntariste şi mobilizaţioniste care legitima şi exalta prin excelenţă forţa centrală, tocmai acea
viziune a progresului prin subtila influenţă civilizatoare a conversaţiei
politicoase pe care au produs-o mediile intelectuale ale modernităţii timpurii” (Dobrescu 2013, 244).
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complexele integrării lor europene. Şi, în acelaşi timp, ale specificării, ale afirmării unei diferenţe în cadrul genului proxim râvnit”
(Martin 2002, G. Călinescu..., 36). Cel mai important aspect al
sincronizării cu Europa Occidentală (opusă protocronismului)
este spiritul critic lucid, lipsa lui ducând, cum s-a văzut, la anomalii şi retarduri literare: „interzicerea abordării critice frontale,
a obiecţiilor (evident, în măsura în care sunt îndreptăţite) aduse
unui scriitor sau altuia e greu de conceput şi de admis” (Martin
2002, G. Călinescu..., 36). În condiţiile naţional-comunismului şi
ale controlului ideologic, discursul critic autonom bazat pe o serie
de valori bine delimitate este singurul capabil să reziste schimbărilor câmpului literar şi să-şi păstreze validitatea dincolo de epoca
şi de spaţiul în care a fost produs.
Revenirea la fondul de europenitate – soluţie pe termen lung
Odată panoramată şi ordonată experienţa perioadei postbelice de până în 1989, Mircea Martin continuă proiectul recalibrării culturale, ocupându-se de diagnosticarea comportamentului de tranziţie şi propunând un model de accelerare a intrării
în normalitate. Dacă între 1947 şi 1964 România s-a aflat sub
dominaţie colonială, iar din ’64 până în ’89 într-o formă de semicolonizare, M. Martin împărtăşeşte ideea unor cercetători români
şi străini, considerând că, în cei mai mult de douăzeci de ani de
la Revoluţie, România se află într-o perioadă a suprapunerii unui
neocolonialism cu tendinţe neocomuniste. Dacă ultimele pot fi
intuite uşor, primul necesită mai multe discuţii, pe care Mircea
Martin le realizează într-un diptic publicat în 2000 în „Revista
22” şi în textele conferinţelor „Cuvântul”, adunate în volum în
2008, dar şi în numărul din 2013 al revistei „Euresis”. Tot aici
apare (reiterată, de altfel, din studiile mai vechi) şi ideea recuperării tradiţiei europene ca formă de redresare şi validare a culturii
(mai ales a literaturii) române.
O direcţie destul de recentă a studiilor culturale vizează
conceptele de traumă şi post-traumă, arta postcolonială aflându-se printre subiectele de discuţie. Întărind compatibilitatea
dintre comunism şi colonialism, Bogdan Ştefănescu aminteşte
de „culturile revenindu-şi din traumele cauzate de opresiunea
imperială” (Ştefănescu 2012, 41). Altă direcţie asupra spaţiului postcolonial al Europei de Est presupune existenţa unui
neocolonialism. O idee solidă aparţine Natašei Kovačević, care
crede că o nouă colonizare s-a petrecut în Europa Centrală şi
de Est, de data aceasta din partea puterilor Occidentale5, sub
forma unui „East-European Orientalism”, prin care Vestul
se identifica din nou ca model superior, civilizator. Bogdan
Ştefănescu duce rădăcinile acestei colonizări mai adânc în istorie, considerând că după ’89, ea a fost doar „naturally resumed”
(Ştefănescu 2012, 132). Temperând verdictele cercetătoarei
sârbe, Andrei Terian crede că nu se poate vorbi de un (post)
colonialism al Vestului asupra Estului în ultimele două secole,
5 Ideea apăruse încă din 1995, într-un articol a lui Steven Tötösy: „an
emerging colonial situation dictated by economic and market forces by
the West Europe centre” (Tötösy 1995, 402).
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ci de „both political and literary dependency” (Terian 2012,
26). Mircea Martin se apropie de teoria lui Terian, dar nu
neagă funcţionarea unui neolocolonialism, de cele mai multe
ori cu efecte negative asupra spaţiului cultural român. Încă în
G. Călinescu... Mircea Martin problematizează această influenţă care devine, de-a lungul timpului, atât impuls de evoluţie6, cât şi cauză principală a „complexelor” culturii române. În
prima parte a secolului XX se va ajunge la sincronizare, urmând
ca în a doua jumătate ideea de europenitate să fie îndepărtată
ca decadentă şi burgheză. Se va mai încerca resuscitarea ei în
anii ’60, dar va fi din nou pulverizată de naţionalismul deviat
şi abia după Revoluţie se va putea asuma un proiect clar de
stimulare a fondului latent de europenitate a culturii române.
Devine chiar armă de apărare a integrităţii sale în condiţiile
neocolonialismului şi globalizării, pentru că posibile trăsături
ale spiritului european sunt „reticenţa în faţa masificării, oroarea de gregaritate” (Martin 2008, 56).
Una dintre formele ameninţării de după 1990 este imperativul comercial al maselor, incompatibil, spune Mircea Martin,
cu experienţa artistică şi creaţia autentică. În numărul din 2013
din „Euresis”, revine asupra acestui aspect şi problematizează şi
mai mult noile criterii ale ierarhiei culturale: circulaţie, audienţă,
număr de vizitatori, funcţia comunicaţională, pragmatică, înlo-

cuind ca importanţă conţinutul mesajului artistic. Continuând
seria articolelor dedicate ideii de canon7, Mircea Martin vorbeşte
aici despre o decanonizare a literaturii ca formă de spirit, ca literaritate, având loc o recanonizare a utilităţii produsului artistic
(purtător acum al unui mesaj politic, cu cât mai evaziv şi mai
bine ascuns, cu atât mai interesant şi productiv); chiar dacă nu
sunt folosiţi termenii întocmai, e o revenire la epoca „şopârlelor”,
efortul trecut de a apăra autonomia esteticului pierzându-şi semnificaţia în faţa „heteronomiei generalizate” (Martin 2013, 30).
O formă de prevenire sau vindecare a acestor tare este
recuperarea spiritului european, a tradiţiei conjugând raţiunea,
principiul acţiunii, civismul şi simţul istoriei; un proiect care
revelează moştenirea intelectuală teoretizată de Caius Dobrescu.
Europenitatea gravată în matricea poporului român a fost punctul de sprijin de-a lungul istoriei; a oferit orientarea necesară la
începuturile modernităţii, a constituit un reper în dezvoltarea
culturală, un loc de refugiu şi un instrument defensiv când anomalia devenise lege. Când spaţiul românesc pare să fi intrat într-o
nouă epocă, tot identitatea europeană, spune Mircea Martin, ar
trebui să-i organizeze parcursul. Articolele din „Revista 22” sau
expunerile din cadrul Conferinţelor „Cuvântul” nu doar că dezbat această temă, dar sunt ele însele dovezile unui proiect critic
coerent şi ale unei consecvenţe ideatice.

6 În secolele XVIII-XIX, „marile capitale apusene devin pentru conştiinţa intelectualului autohton căminul spiritual la care se raportează cu
ardoare, dar şi cu nostalgia unei depărtări sinonime, deseori, cu inaccesibilitatea” (Martin, G. Călinescu..., 37).

7 Echinox din 2005, prefaţa volumului lui Harold Bloom (ediţia publicată de Editura Art), comunicări ca aceea susţinută la Simpozionul ANPRO în 2009 sau articole publicate în „Observator cultural”, „România
literară”.
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Punctul central al reflecţiilor despre Europa este raportul
dintre europenitate şi spiritul naţional; ilustrată de faptul că orientarea occidentală8 a „sincroniştilor” din anii ’60 avea ca resort
în special apărarea identităţii naţionale, prin neutralizarea sovietizării, Martin susţine ideea că „europenismul face parte integrantă
[...] din ideea noastră naţională”9 (Martin 2000 I). Astfel, pentru
o bună reconstrucţie, cultura română trebuie să aibă ca obiectiv
al socializării „fondul de europenitate”, care „există latent în fiecare dintre noi”. Întrucât identitatea europeană este o opţiune,
nu te naşti, ci devii european, printr-un efort de conştientizare şi
cunoaştere, al cărui factor principal este literatura. Tradiţia europeană este „universalitatea apropriată, accesibilă, imaginabilă”10,
iar literatura este capabilă să asigure universalizarea culturii.
Volumele de critică publicate de-a lungul timpului, dar şi activitatea editorială de recuperare a marii literaturi, a memoriei trecutului şi a exilului românesc desfăşurată timp de zece ani la Editura
Univers certifică faptul că Mircea Martin s-a înscris el însuşi în
proiectul critic pe care-l promovează.
*
Critic literar în măsura în care volumele sale au în vedere
literatura şi studiul literaturii, Mircea Martin se dezvăluie în articolele publicate după 1990 şi ca un comentator al fenomenului
cultural larg. Ordonând într-un discurs coerent trecutul pe care
l-a trăit ca individ şi ca intelectual şi propunând o soluţie pentru
prezentul şi viitorul ce-i stă în faţă, Mircea Martin construieşte un
proiect care se verifică în complexitatea activităţii sale culturale.
Văzând comunismul ca o formă de colonizare (în condiţiile refuzului multor cercetători occidentali şi români de a accepta teoria
– pe motive discutate de Martin11), discutând diferenţiat procesele ce au avut loc în perioada de după destalinizare şi insistând
asupra importanţei recuperării fondului european, ca premisă a
8 Un aspect pe care Andrei Terian îl va reproşa unor cercetători şi, indirect, şi lui Mircea Martin, este reducerea Europei la partea ei vestică
şi omiterea restului cu care, spune, Terian, cultura română ar avea mai
multe puncte în comun, datorită localizării geografice şi istoriei similare.
Pentru discuţia de aici, raportarea exclusivistă a lui M. Martin se justifică
pentru că Europa Occidentală, în anii ’60, era antipodul Uniunii Sovietice şi al rusificării.
9 Prima condiţie pentru a redeveni european este aceea de „a redeveni
român” (Martin 2008, 93), identitate răpită de comunism o dată prin
sovietizare şi apoi prin degradarea patriotismului.
10 Certitudinea pare astfel să fi înlăturat complexele discutate în cartea
despre G. Călinescu. Însă nu omite să puncteze că vesteuropocentrismul
trebuie eliminat prin adaptarea Estului la Europa, astfel că procesul de
unificare al Europei ar trebui realizat în ambele sensuri: de la Vest la Est,
dar şi de la Est la Vest, altfel existând doar o unire artificială, care nu
atinge fondul cultural profund al continentului.
11 Orientarea stângistă a multora dintre cercetătorii vestici sau simultaneitatea instaurării comunismului şi eliberarea coloniilor occientale
(devenite sensibile la propaganda fals anti-imperialistă şi anti-capitalistă
a URSS-ului), orgoliul naţional şi cultural al cercetătorilor români în a
admite condiţia de colonie (Martin 2005, 3, 7) şi refuzul celor provenind
din Lumea a Treia, care „can hardly accept the recently tarnished image
of communism replacing the gleaming ideal that, for so long, held the
promise of colonial liberation” (Martin 2011, 101).
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integrării depline (nu doar birocratice, politice sau economice)
în Europa vechilor aspiraţii, Mircea Martin creează spaţiul propice unei re-cunoaşteri a propriei culturi (în spiritul civilităţii şi
al comportamentului civilizat) şi aşază câmpul literar românesc
în fluxul cultural universal, consacrând criteriile şi instrumentele
„valorii de export”.
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