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ulþi privesc cu scepticism apariþia unei cãrþi pe
a cãrei copertã apare numele lui Eminescu: ar
mai fi ceva nou de spus despre „marele nostru
poet naþional”? Re-lectura unui scriitor canonic este o
sarcinã dificilã pentru cã imaginea acestuia este afectatã de
o inerþie simbolicã. Riscurile încercãrii de reînnoire a semnificaþiilor unei opere care, pentru unii cititori, pare a fi
ºtiutã înainte de a fi fost cititã, sau a remodelãrii imaginii
unui autor care se bucurã de o largã recunoaºtere publicã,
fãrã a fi fost cunoscut, din pãcate, decît parþial publicului, ºi
le asumã domnul Iulian Costache, lector universitar în cadrul
Facultãþii de Litere Bucureºti, în lucrarea Eminescu:
Negocierea unei imagini (Bucureºti, Editura Cartea
Româneascã, 2008, 362 p.). Prin acest studiu ne propune un
exerciþiu de interogare asupra istoriei unuia dintre cele mai
populare „branduri” româneºti, „negocierea imaginii” poetului naþional. Chiar dacã Eminescu nu poate fi redus la o
imagine ºi ar fi fost preferabilã formula „negocierea identitãþii simbolice”, autorul opteazã pentru acest titlu, care sugereazã temele principale ale demersului sãu.
Acest volum, rodul unei munci devotate, de ani, este o
cercetare amplã atît de istorie literarã, cît ºi de esteticã a
receptãrii. Plecînd de la noua paradigmã a ºtiinþelor literaturii, potrivit cãreia literatura funcþioneazã ca un imens joc
de negociere ºi strategie, autorul încearcã sã þinã cont de
ambii versanþi implicaþi: atît cel al operelor, cît ºi cel al
receptãrii, cãci, „fãrã investirea imaginativã a lecturii ºi
strategiile interpretative ale cititorului, literatura riscã sã fie
redusã, oricînd, la stadiul unui depozit de pagini mineralizate, camuflat sub eticheta unei biblioteci” (p. 5).
Autorul încearcã o re-construire a imaginii lui Eminescu
în cadrul noului context cultural european la care trebuie sã
se raporteze patrimoniul simbolic românesc. Se va schimba
modul de cartografiere a viitorului canon cultural european?
Dificultãþile de articulare ale canonului local la cel european
au scos la ivealã necesitatea reinventãrii propriei legitimitãþi
plecînd de la douã discursuri diferite ale sineitãþii ºi ale
alteritãþii, iar un rol important în gestionarea rutelor simbolice ale unei culturi îi revine istoricului literar: „Hãrþile simbolice reprezintã niºte lecturi cu geometrie variabilã, nefiind
aºadar omologabile, ci doar negiciabile” (p. 11).
Eminescu beneficiazã de una dintre cele mai spectaculoase istorii ale receptãrii care a angajat paradigme diferite ºi
a traversat succesive orizonturi de aºteptare, determinînd o
serie de repoziþionãri simbolice, dar ºi consacrarea unui consens larg, ce a devenit ulterior suport al mitului eminescian.
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Din acest unghi privitã, cartea lui Iulian
Costache reprezintã
un adevãrat exerciþiu
de recuperare a istoriei receptãrii, vizînd
înnoirea semnificaþiilor unei opere exemplare ºi a imaginii
unui autor canonic.
Atrage atenþia prima parte a lucrãrii, ce pune în discuþie
un subiect mult discutat în ultima vreme ºi anume problema
canonului. Pentru aceasta, autorul apeleazã la un exemplu
din spaþiul hispanic, unde operele canonice suferã ºi acolo de
acelaºi „hieratism sufocant” al interpretãrilor demult consacrate. Incursiunea pleacã de la una din prozele lui J.L.
Borges, ce propune un joc despre un scriitor ce doreºte sã
devinã autorul unui roman care a fost deja scris, este editat,
fiind deja ºi celebru. Pierre Menard, personajul acestui
roman, îºi doreºte ºi plãnuieºte, cu minuþie, sã devinã nici
mai mult nici mai puþin decît însuºi autorul romanului Don
Quijote al lui Cervantes. Plagiat, imposturã, infamie, uzurpare, tautologie? Ce vrea sã ne facã sã înþelegem acest ciudat personaj? Pierre Menard atrage de fapt atenþia asupra
faptului cã literatura nu mai poate fi redusã la text, deºi are
în mod obligatoriu un suport textual, ea este ºi „întrebuinþare”, adicã lecturã. Folosindu-se de acest model, Iulian
Costache ilustreazã direcþia potrivit perspectivei pragmatice
ºi teoriilor receptãrii ce configureazã distincþia dintre valoarea imanentã ºi valoarea dobînditã a unui text literar, cea
din urmã depinzînd foarte mult de calitatea actului de lecturã. Aceste douã direcþii sunt definite prin douã metafore:
cea a picãturii de chihlimbar ºi cea a lacrimii. „În cadrul
esteticii receptãrii, canonizarea unei opere nu mai este
vãzutã ca o creaþie încheiatã odatã pentru totdeauna, asemeni
unei lacrimi ea trebuie sã aparã în fiecare zi în colþul
pleoapei”(p. 35).
Evoluþia diacronicã a canonului evidenþiazã douã aspecte
care vizeazã misiunea canonului: selecþia operelor ºi modul
de gestionare a resurselor simbolice, care nu funcþioneazã
însã „ca un Paradis”: „Canonul vitrinizeazã percepþiile,
plasînd cãrþile într-un spaþiu muzeal, în care obiectele, ca ºi
într-o vitrinã, pot fi admirate, dar nu pot fi atinse. Intrarea
unei opere în canon echivaleazã, de aceea, cu o excomunicare” (p. 37). Preþul canonizãrii este pierderea unei interacþiuni nemijlocite ºi înlocuirea cu o admiraþie necondiþionatã.
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Lectura canonicã riscã sã devinã o simplã actualizare a unor
presupoziþii de lecturã sub presiunea stereotipiilor interpretative. Personajul folosit ca exemplu pentru ilustrarea acestei probleme a canonului propunea de fapt o „evadare”.
Paradisul pierdut al canonului literar trebuie sã fie re-înfiinþat. Alegerea drept început la studiul despre Eminescu a
unui „studiu de caz” despre lectura romanului Don Quijote a
fost – pentru exegetul bucureºtean – ca un exerciþiu de
oglindire a sineitãþii în alteritate.
De la alteritate la sineitate, autorul examineazã ºi cealaltã
sursã de legitimitate: relaþia cu propriul sine. Avem astfel o
imagine de sine a eminescologiei ca istorie a receptãrii unei
opere exemplare ºi imaginea de sine a celui responsabilizat
cu gestionarea receptãrii unei opere exemplare, ceea ce conferã eminescologiei o poziþie strategicã în cadrul sistemului
de ordonare a imaginarului colectiv. Eminescologia simte
nevoia „sã îºi întoarcã privirea asupra propriei istorii de sine,
atît pe ecranul propriului imaginar, cît ºi pentru a o promova
în cadrul unor scenarii mai ample de valorizare, de tipul
istoriilor literare” (p. 63).
Cu studiile dedicate receptãrii din anii ’70 , triada autortext-cititor capãtã noi valenþe, un rol deosebit revenindu-i
cititorului. Aceste schimbãri de perspectivã implicã
redefinirea conceptului de literaturã, vãzutã acum ca
parteneriat în act. Autorului îi aparþine creaþia de text, iar
creaþia de operã este rezultatul acestui act partenerial.
Literatura se înfiinþeazã prin lecturã, literatura nu pre-existã
lecturii. Literatura este text în mãsura în care este ºi metatext, iar de meta-literaturã este responsabil criticul: „Creaþia
acestuia nu se opreºte la creaþia textului, ci îºi asumã inclusiv inventarea autorului”(p. 57). Prin urmare, în literaturã nu
putem vorbi de arhitecturi definitive. Aceastã nouã paradigmã re-valorizeazã rolul ºi statutul criticului ºi istoricului literar. Orice istorie a literaturii trebuie sã apeleze la conºtiinþa
de sine, receptarea, pentru a nu rãmîne o simplã istorie a
operelor literare. Valorizarea canonicã a unei opere trebuie
sã þinã cont ºi de valoarea „adãugatã”. Pãstrînd metafora
unei hãrþi pentru istoria literarã, aceasta funcþioneazã pe de o
parte ca instrument de orientare, iar pe de altã parte, ca furnizor de viziune ºi suport al unei hãrþi a reprezentãrilor mentale.
Partea a doua a lucrãrii oferã un material sistematizat al
istoriei receptãrii operei eminesciene, pentru care autorul a
selectat segmentul de pînã la momentul publicãrii postumelor. Intervalul 1870-1900 evidenþiazã cel mai amplu
spectru al receptãrii ºi o diversitate strident polarizatã a
interpretãrilor. Dezvãluirea postumelor aducea o nouã ºi radicalã schimbare de imagine a lui Eminescu, dupã cum a
spus-o ºi Iorga: „un nou Eminescu apãru”.
De fapt, arhitectura lucrãrii Eminescu. Negocierea unei
imagini a fost determinatã de douã principii: cel al vizibilitãþii ºi cel al viziunii. Autorul a considerat necesarã recuperarea ºi revalorizarea tuturor tradiþiilor interpretative ignorate
sau trecute în fondul unei memorii pasive, optînd nu doar
pentru o recoltare a discursurilor „marii eminescologii”, ci ºi
a „micii eminescologii” ºi extinzîndu-ºi atenþia ºi asupra
altor tipuri de discursuri: ºtiri, anunþuri de presã, reportaje,
necroloage, corespondenþã privatã, atent inclusiv la rumorile
publice recuperabile din documentele vremii. Este de remarRevista românã nr. 3 (57) / 2009

cat obiectivitatea discursului ºi evitarea direcþionãrii tendenþioase.
Interesant prin bogãþia materialului pe care ni-l oferã ºi
totodatã prin ineditul excurs ce ni-l propune mi s-a pãrut
capitolul Valorizãrile negative, ce ne dezvãluie o imagine
mai puþin cunoscutã a lui Eminescu. Autorul ne propune o
viziune nouã despre poet: una „feritã de bruiajul
prejudecãþilor literare, didactice sau critice actuale,
renunþînd pentru o clipã la imaginea noastrã despre
Eminescu, în favoarea inventãrii unei alte percepþii asupra
lui Eminescu. Am recurs astfel la re-construirea, reinventarea imaginii lor, a contemporanilor poetului”(p.16).
Studiul lui Iulian Costache dezvãluie un Eminescu alternativ
în raport cu canonul receptãrii fixat în epocã de T.
Maiorescu sau alþi critici de notorietate: cel al detractorilor.
În optica acestora din urmã, Eminescu apare drept un neºtiutor de poezie ºi „stricãtor de limbã”, un „imoral”.
Parcurgerea dosarului receptãrii negative din epocã a lui
Eminescu indicã faptul cã „detractorii” lui Eminescu nu pot
fi acuzaþi cã nu l-au înþeles, ci cã ei l-au înþeles de fapt altfel, pentru cã ei aveau la îndemînã un alt tip de repere mentale, o altã hartã interpretativã. Dificultãþile de asimilare a
Direcþiei noi se pot explica, astãzi, prin „reflexele” de lecturã ale publicului epocii, care pre-formeazã intenþia de lecturã, alimentate de cutumele consacrate ale climatului cultural în care evolueazã. În aceeaºi categorie se încadreazã ºi
polemica
„Convorbirilor
literare”
cu
„Revista
Contimporanã” ºi cu „Tranzacþiuni literare ºi ºtiinþifice”.
Radical, aºa cum ne apare nouã astãzi, dar probabil în
spiritul celor din vremea sa, este segmentul semiozei morale,
care are în centru numele lui Al. Grama ºi cartea sa Mihai
Eminescu. Studiu critic, Blaj, 1891. Acesta, plecînd de la
afirmaþia „Eminescu este un geniu cuprins de lumea idealã ºi
blazat în cuget”, fãcutã de T. Maiorescu, vorbeºte de un adevãrat „jug” al lui Eminescu. Receptivitatea pe care tineretul
o aratã faþã de poezia acestuia era – pentru Grama – la fel de
periculoasã ca seducþia Suferinþelor tînãrului Werther
asupra tinerilor contemporani ai lui Goethe. Însufleþit de paradigma culturalã luministã, ardeleanul Al. Grama considerã
cã Eminescu „ar trebui sã fie semnul decãdinþei, ºi la noi e
considerat de semn al progresului” (p. 120).
Pentru cine a scris Eminescu, pare întrebarea fireascã ce
ne vine pe buze în urma lecturii acestui studiu care ne aratã
cît de diferit este receptat un mare poet de cãtre un public atît
de eterogen, cu o structurã de gust atît de diversã. În travaliul de recuperare a identitãþii simbolice a poetului, autorul are
„beneficiul asumãrii unei analize a decantãrii unei imagini ce
presupune deopotrivã o iniþiere ºi o valorizare a spectacolului
unei identitãþi spectrale, ceea ce invitã la parcurgerea unei
suite de etape alchimice ale aceleiaºi identitãþi” (p. 227).
În concluzie, cartea lui Iulian Costache, Eminescu.
Negocierea unei imagini, se dovedeºte a fi un studiu intelectual captivant, cu un discurs critic provocator, solid argumentat ºi atent structurat, fundamentat pe o bibliografie
impresionantã. Dincolo ºi împreunã cu aceste calitãþi, volumul se impune ca un reper important într-o bibliografie
Eminescu.
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