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"LUCEAFARUL" - POEM AL DEVENIRII PHIN PHIVIHE 

DE 

DAN C. '\IlHAILESCU 

Luceaţărul poate fi recitit şi ca un poem al devenirii prin privire, privirea fiind (inclu- 
siv vederea In vis) unica posibilitate de abolire a distanţei, alături de cuvint, şi de cornuniuna 
inlre Cătăllna şi Hyperion. Diulect lca privirii este o altă axă ce slngulartznază, ca realizare, 
poemul In contextul creal iei eminesciene. 

Poemul lnsumează elementele contrare ale vederii eminesciene {privirea Ignlcă şi cea 
glacială, atracţia magnetică şi energia devoratuare, îndepărtarea dureroasă şi comuniunea In 
escnţiali tate). În Luccaţărul vom ana suma emincsciană a poetic ii vederii, prin transferul 
energiei cosmice Pe calea vizuală către energiile umane şi transfignrarea acestora (metamor- 
foza lui Cătălin) la nivel de în(elegere sacrală a actului iubirii. 

în regimul de perfecţie simetrică apoemulul, privirea apare nu atît ca liant al energii 
lor puse in joc, cît, mai ales, ca revelare a fiinţei acestora. Luceaţ'ărul este o cale a dorintei 
j care - Cale fiind (majuscula semnifică idealul Unltăţtt, aflat prin contemplarea a ceva 
tangibil doar cu dorul) --- nu are margini şi capăt. Pe această Cale străbate doar Dorul, adică 
energia ce mişcă la Dante soril şi lumile, dorul de a fi, care face ca acel Punct diIr, Vedele 
primare să devină, la Eminescu, Tatăl: dorul de Părinte, de inainte-mergător şi (i\Jăuz pe 
marea viet.li, care este dorul Cătălinei, dorul .de a fi fiinţ.1nd, care este dorul lui Hyperion, .i 
dorul de a fiinţa în lumina Fiinţei, la care va ajunge Cătălin, personajul-cheie, )pentru noi, 
În acest poem. 

Dorul are ca nucleu propulsa tor energia sufletească ; instrumentul acesteia esle privi- 
rea, principalul act ele identitate al personajelor. Cuvîntul are aici caracterul desfăcător din 
vrajă, cel care rupe fluidul energetic al vederii, fiind cenzură .ratlouală în cazul 
Cătăilnel, cenzură a Lngosu lui, în cazulIut Hyperlon, cenzură a spiritului pragmatic pentru 
primul Cătălin şi cCllzlIl'ă a sinelui pentru cel de-al doilea", 

Contactul prin vedere stabileşte dintru început scara energiilor: Cătălîna -- la apari- 
ţia În poem - este o energie Intentă. o concentrare a fiint-ei In văz: "Din umbra Ja lulce lor 

1 Putem Ii de acord cu Nicolae Mannlescu, pentru care limbajul final al pajului este o 
"semnificativă confuzie' (din punctul nostru de vedere ar fi trebuit subliniat caracterul in i- 
ţial al cuvtntului : con-ţui.ieş, cu cel al lui Hyperionv v.Ceea ce s-a observat mai rar este. că 
Eminescu nu se identifică numai (U Hyperion, ci şi, sub alte raporturi, cu toate "personajele" 
poemului. Tudor Vianu numea aceasta "lirică mascată". (Teme, 1, Cartea românească, Bucu- 
reşti, 1971, p. 138 - Vocile lirice ale Lnceaţăruluiş. în favoarea unei aceleiaşi perspective se 
pronuntase Pomplliu Constantinescu (Eros şi daimonism, In Scrieri, E.P.L., Bucureşti, 1967, 
p. 561) : "Ce sunt scrisorile lui Euthanastus, ale lui Ieronim şi ale Cezarei decit 3 ipostaze Iirlce 
a trei tendinţe divergente, care luptau In spiritul poetului '1" Comentind figura lui Cătălin, 
1" Gitldl observa că "după unele trăsături de indlvidualtzare, şi aici poetul ş·a proiectat pe 
sine, tn această figură. "minoră" pentru artezvălul astfel propriile sale aspiraţii teluri ce" . (SIi- 
lui poetic al lui ,\eliha; Eminescu, ed , Academiei H.S.H., Bucureşti, 1977, p. 189). Cea mai 
spectaculoasă interpretare a poemului, plină de Intulţtl scllpltoare, aparţine 111i Marin Mlncu 
(cap. Luceafărul -- poem al uisulu i romantic, din vo l. Repere, cd. "Cartea rornânească", Bucu- 
reşti, 1977, pp. 59--118, capitol ce formează nucleul interpretării din Mihai Eminescu _.- Lu. 
ceafărul, ed. Albatros, Bucureşti, 1978), c.are, urmînd acelaşi proces de identificare a vocilo r 
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bolţi I Ea pasul şi-l îndreaptă I Lîngă fereastră, unde-n colţ! Luceafărul aşteaptă. Ii Privea: 
În zare ( ... ) Îl »eâc azi, il vede mini J Astfel dor inia-i gata". Contactul vizual se petrece şi scin- 
teia ajunsă în priviri îşi incepe esentiala lucrare Interioară. 

Contuct.ul Iui Hyperion se produce la fel, In timp, dar fără caracterul de aşteptare, con- 
diţia sa csenţ.lală de fiu al perfecţiunii de hyper-Eon - nepermlţtud, teoretic, dorinţa: "El 
iar pr inind de săptămtni J Îi cade dragă fata. "întru totul sugestiv ver hul folosit de Eminescu 
Într-o poziţte de accent, expresia românească sernnif'iclnd aici lovirea si Illgrcllllarea eului cu 
povara dorintei: este primul contact şi cea dintîi pervertire a Luceafărului cu greutatea şi 
efectele fortei gravitaj.ionale. Semnul umplcrii este semnul f em inlnului-rt-ccpţ acol şi energia 
dorului, odată conectat la fiinţa Cătălin ei , ii va aduce acesteia o stare contemplativă a sufle- 
tului, ulterioară lovu'il de stea şi inspirării energiei astrals : "Cum ea pe coaIe-şi răzimn / Vi- 
sând ale ei timple / De dorul lui şi inima i Şi sufletu-l se imple=, Selllllul arderii este semnul 
spiritual ului, apartenenţa mascullnă şi, In timp ce ÎIl Că Lălina işi face loc rodul luminii, f ecuu- 
dînd atectlvul (sufletul şi inima) .. Hyper ion se face prezent prin strălucire, apanaj al spiritului: 
"Şi cit de viu s-aprmd« eli În orişicare seară J Spre umbra negrului ca stcl / Cind ea o să-i 
apară". 

După constatarea efectelor esenţiale ale vederii reciproce, rămînem deocamdată aici, 
pentru a observa cum se intimplă contactul iniţial - corespondent -- dintre Cătălin şi faU, : 
simetria (sugerind evident starea antipodică) este perfectă, în timp ce menirea Luceafărului 
este: " ... cum pe măr! ! Răsare şi străluce / Pe mlşcătoarclc cărări! Corăbii negre duce", rostul 
lui Cătălin este "'" ce poartă pas cu pas / A-mpărălesei rochii" : În vreme ce vederea unuia 
umple "şi inima şi sulf e tul", celălalt "umple cupele cu vin / mesenilor la ma s:'i " , Tot vederea, 
Insă, înseamnă şi pentru Cătălin contactul prim cu femininul: în timp ce Luceafărul "iar pri-- 
vind de săptămîni! îi cade dragă fata", Cătălin-- "indrăzneţ cu ochii" (într-o variantă -- "Cu 
ochii lui cei prostlşort") - se "furişează plndltor". Nu numai vorbele care caracterizează con- 
diţia celor doi (răsare şi străltu:e şi alunecă, versus-se [urlşeai ă ) sînt menite a sublinia contras- 
tul, ci şi locul in care Cătălina ii receptează pe fiecare: În colţ şi, respectiv, Î nir-un ungher. 
Colţul, loc-centru Iocalizator (in Miron şi frumoasa Iară corp expresia este, pe linia iniţ.iatică 
a unghiului f'ocalizator de energii, şi mai clară: .,In arrnura lui albastră / el apare lin din 
unghi") ---, şi ungherul, cadru sufocant şi dsrtzorlu>, 

Revenind, acum, să observăm modul In care energia vizuală devine act de poseslune 
erotică şi, anume, in vis, cadrul dintotdeauna al viziunilor (mai mult sau mai puţin protettce) 
şi, la romantict, cadrul relaţiei suflet individual -suf'let universal: "Şi pas cu pas pe urma ci! 
Alunecă-ri odaie / Ţesind eu recile-i văpăi I O. mreajă. de văpaie / Şi cînd în pas se-ntlnde 
drept I Copila să se culce II-atinge mâinile pe piept / I-nchide geana dulce". Atîta vreme cit 
somnul nu învăluie ca o manta sau ca o raclă persoana, sufletul nu-şi poate elibera energia 
receptivă sau emiţătoare, în clipa in care somnul, ţesut In preajma de văpaie a astrului, pe- 
trece făptura muritoare, deodată dorinţa stelară irumpe asupra acesteia: "Şi din oglindă 
luminiş / Pe trupll-i se revarsă / Pe ochii mari bătînd Închişi! Pe faţa ei. Intoarsă". Atunci cind 
Hyperiol1 se cheamă Călin, revărsarea posesivă de lumină va deveni rupere a vălullli de piiing, 
care codifică acolo pecetea hymenală Inrourată sclipitor: aici, pleoapa ce ·acopcră zbaterea 
ochilor este unica poatră de acces fecundator a energiei stclare In inima fiinţei, asocierea ochiu- 
lui CII sexul şi a actului vederii cu ee! al comuniunii trupeşti, fiind cunoscută din antichitate, 
Ceea ce In Călin era simplă mirare In linie heliadescă ("ea a doua zise miră cum de firele 

eului liric observat de Vianu, 11 va corela viziunii bachelardi.ene referitoare la cvadrllplarea 
eului, teorie care valorizează viziunea tetraktis"u!ui lui Troxler ; făptura umană, formată din 
COl'P- Soma--- Suflet-- Spirit (ipostaze ale cvadruplului stihial) îşi află ipostazierea în poema 
eminesclallă astfel: Corpului îi corespunde .C{ltălin, Sufletului IJyperioll, Somei - Cătă 
lina şi Spiritului Demiurgul. Dacă structura iniţială a poemului 'se păstrează Int,'c aceste 
coordonate, cea fin!!lă abate Intrucitva centrul dc greutate, al poemului, deplasarea fiecărui 
membru al strududi (cu excepţia DCll1iurgului) către . coordonate vecine, redimensionînd 
condiţia fiecăruia. 

2 A. se .vedeaşi .con:c1tlziile lui Gilbett Duralld (Structurile an/ropologice ale imaginaru- 
lu i"- Introducere În arhetipolo{Jia gClIearlă, ed, lJnivc]'s, Bucureşti, 1977, p. 302) pl'eluÎudo 
expresie bachelardiflnă, din Po!:tiquc de fes-pace .',,,av.em: ncvoiedeo casă-mică In cea mare 
pentru a regăsi securitatea primară fi vieţii.fără prob'lcrnc, acesta e rolullll1gherulni". în final,. 
condiţiei noi dobîndite de Cătălin ii va corespunde starea !ioull a l.uCEafărului, trecut şi e 
prin vămile cunoaşterii de sine. ; de la "Pe mişcătoarcle cărări I Corăbii negre cinte" la. "CăIă 
uzInd singurătăţi/De mişcătoare valuri". 
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sunt ruptcjŞi-n ogllndă-nle ci buze vede vinete şi supte") devine alei, in planul comuniunll 
eu astrahtatea-vcdere in vis, couseclnţă a transferului de energie vlzual-hypertonlcă : "Ea.il 
privea cu un suris, I El trcmura-n oglindă I Căci o urma adinc in vis I De suflet să se prindă". 

Hăsfrtngerea Luceafărului prin acest locunm reţrişerii care este oglinda, o vom inter- 
preta în sensul in care Bealrice nu-şi putea vădi pe de-a.ntregul făptura de teamă de a nu-l 
spulbera pe privitor cu strălucirea-I nclumească, Oglinda este de fapt prima intrupare a Lu- 
ceafărului, prima sa răsfrîngere, înainte de cele două încarnări (hierofanii). Abia acum apare 
in poem cuvintul, după Jnclclungul contact vizual, şi cuvîntul esteîncă Invocutie In vis, In transă 
hlpnottcă, după ee s-a petrecut fecundarea vizuală, după ce energiile au fost contactate prin 
rază : "Cobori In jos, luceafăr blînd / Alunecind pc-o rază! Pătrunde-n casă i în gînd I Şi 
viaţa-mi luminează". Pentru un psihanalist, verhul pătrunde şi consecinţa sa lntniucază  
al' fi prea destul pentru a aminti extazul Tcrezei de Avilla si.răpllllliă de lancea divină, raza 
fiind, pentru istoricul religiilor, iucă nna din figurile falic-fertilizatoare. Totuşi, In cazul de 
fată, nesustinute fiind de restul almosferei, imaginea şi suflul invo('aţ.iei Invalidează cel 
puţin parţial _. o atare perspectivă. Rapor-tnrca din nou la Dante ne va clartrtca, lnsă, netezi- 
mea sensului stri«L spiritualizat, asccttzat, al Ilorentinului şi dorinţa mult mai nat.urală a 
energiei eminesciene. 

în comentariul colateral primei canţone din Tratatul Il, tn Conniuio 3, explicindu-·şi 
vcrsurlle "Vă dau cleei despre inima mea veste / cum sufletu-nlristat In ea suspină I şi cum 
un spirit coborît pc rază! din steaua voastră, contra lui pledcaz'l", Danle c larlf lcă : ,.spre 
deplina înţelegere a celor de mai sus, vreau să vă SpUI! că acest spirit lJU este altceva decît un 
gînd adesea indreptat către acea Doamnă de curind cunoscută ( ... ) Mai spun că acest gînd 
coboară pe razele stelei, căci trebuie să se ştie că razele fiecărui cel' sînt calea pe care coboară 
pulerea lor asupra lucrurilor de pe pănunt. Şi cum razele nu sint altceva decît o strălucire 
ee vine prin aer de la tzvorul Iumtnii pînă la centrul luminat, iar cutii lumină nu se arlă decît 
in partea unde c steaua, căci restul e diafan, adică transparent, nu spun ('l'l acest spirit, adică 
acest gind, ar veni din întreg cerul lor, ei de la steaua Vcncl'ci. Care, datorită desăvîrşirii 
celor ce o rotesc (Tronurtle, în ierarhia lui Dionisie, n.n.), e atit de plină de har, incit are 
mare putere asupra sufletelor ca şi asupra altor lucruri ale noastre ... " (s.n.). 

Nu caracterul exponenial al Luceafărului şi nici tradttla esoterică a comuniunii 
prin intermediul razei ne va interesa acum, cît caracterul de clipă unică şi irepetabllă identic, 
pe care l-a avut pentru Dante contactul cu acest spirit, caracter identic clipei trăite de Cătă- 
lina, pusă sub semnul lui a "fost ca niciodată" ; motivul pentru care Dante işi explică ver- 
surile, alături de dorinţa prea măririi darului ce i-a făcut, este "noutatea stării, l11e1e, care, 
nemaifiind lncercată de a/ţi oameni, n-ar putea fi înţelcasă de aceştia, la fel ca de acfeia care in- 
ţeleg efectele produse prin propria lor acţ.iune" (S.N.). ; 

Simetria ordinii iniţiatorii a Cătălinei, care va porni (şi va ajunge doar IÎI vis) pe Calea 
Fiinţ'el, dar va rămîne la acceptarea dimensiunii întrupate îu om a acestuia, este sublin iatfl 
de polaritatea stahilită intre "pătrunde-n casă şi în gind I şi viaţa-mi luminpază" din ceasul 
prim al cunoaşterii, al co-naşterii de sine, şi cel final - "Pătrunde-n casă şi in 'gind I Norocu-mi 
luminează", accentul deplaslndu-se de la dImensiunea ontologică a eului, la cea a cu plării 
acestuia, sub semuul norocului, cel care petrece, în-cercuie şi îu-cearcă planul uman istoric, 
spre deosebire de răceala nemuririi energiei nemal'ginilor (Hyperion). 

După ceasul contopirii In vis - prin vederea interioară4 -- cu energia astrală, care 
constituie cel dintii nucleu tensional al poemului, cel de-al doilea nucleu in care vizualitatea 

li re rolul primordial, este constituit de raporturile dintre prima şi a doua întrupare a l.ucea- 
fărului, cărora le corespund primul şi al doilea Indemn adresa le fetei şi primul şi al doilea refuz 
al acesteia; raporturi ee-şi vor afla la rîndu-Ie corespondent In cele două iposta1.icri ale lui 

3 Dante, Opere minore, e.d. tJnhos, BIiClIHŞli, H:'71 - C.'[i«ul, llre!. şi ('(I1;ullarii 
Oana Busuioceallll, II, 6 - p. 265. 

4 Eminescu cunoştea, făr{\ Îndoială, noianul de s]JÎlihnlli1l1 e 1'](S1)[1;5 de această ve- 
dere interioară ("Dară ochiu-nchis afară, inlăuntru se deşteaptă") şi lHI mnnai din literatura 
(enormă) pe care acesta a gene.ral-o, ci şi din unele raporturi direct 1I1l1ane ale existenţei sale 
Nu ni se pare chiar de prisos a aminti aici două pasnic din c(')'u}.'( !'ClaIa Vcrc!licăi Micle 
către poet: "Să crezi că eu am un presentimclJt atit de Jll'CI1\Jllciat, tii mai l-Dşi lJllmi seconde 
vue, ce-ţi pare ţie, cu prevedc8Iu o moarte. ,,(S . .:xV, 7 CUl. 1f.78) şi ,re ud '! SllJ1t l'fJnîcilă 
că am un fel de a doua vederc şi ghiccscdirectd'fie imi llH[2tq1c irn.la", (V. Miclc _·COI'CS- 
p onden{ă, cd. A.Z.N. Pop, Dacia, Cluj-Napoca, 1 j79). 
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Cătălin (cel de dinainte şi după iniţierea prin Cătătina), in cele două Indemnuri ale sale şi in 
poziţia fetei faţă de acestea. 

Schematic situaţia se prezintă asLfel: 

I. Strofele 16 + 17 + 18= 19 + 22 # 23,24 
;30 + 31 + 32=> 3a + :35 # a6,37 

II. Strofele: 46 49 + 63 _ 57 
8fJ !ll <=> 941 95 

In text, dialectica acestor raporturi este următoarea : 

1. API\HIŢIA 
"Părea un ttnăr voievod 
Cu păr de aur moale 
I Jn vtnăt giulgi se-nchcic nod 
Pe umorelc goale 
Iar umbra feţei străvezit 
E albă ca de ceară 
Un mort frumos cu ochii vii 
Ce sctnteie-n afară". 

Şi refuzul fetei: 

II. APAJUTIA 

"Pc negre vitele-t de păr 
Coroana-l arde pare 
Venea plutind in adevăr 
Scăldat in foc de soare 
Din negru giulgi se desfăsor 
Marmoreele braţe 
El vine trist şi gînditor 
Şi palid e la faţă 

Şi ref uzul fetei 

îNDE}f"JUL 
"Din sfera mea venii cu greu 
Ca să··n urm ez chemarea 
Iar cerul este tatăl meu 
Şi mum ă-m ea e marea 
Colo-n palate de mărgean 
Te-oi duce veacuri multe 
Şi toată- Ium ea-n ocean 
De tine o s-asculto''. 

,,0, eşti frumos cum 1Il1111.l-n vis 
Un inger se arată 
Dară pc calea ce-ai deschis 
N-oi merge nlciodatu. 
S lrăin la vorbă şi la port 
Luceş l.i fără de viai,ă 
Căc! eu sunt vie, tu eşt.l mort 
S! ochiul fila mâ-ngl1ea(ă 

ÎNDEMNC:I, 

"Din sfera mea venli ClI greu 
Ca să Le-ascult şi-acuma 
Şi soarele e tatăl meu 
Şi noaptea-ml este III urn a, 
O, vlri'In părul tău bălai 
Svanln cununi de stele 
Pe-a mele ceruri să răsal 
Mai mlndră decit ele. 
Dar ochii mari şi minunaţi 
Lucesc adînc himeric 
Ca două patimi fără saţ 
Şi pline de-utunerlc". 

,,0, eşti .Irumus cum numa-n vis 
Un demon se arată, 
Dară pe calca ce-ai deschis 
N-oi merge niciodată 
Mă dor de crudul tău amor 
A pieptului meu coarde 
Şi ochii mari şi grei mă dor 
Privirea ta mă arde". 

in planul echivalent, al raporturilor cu Cătălin, aflăm: 

1. APARITIA 
"Cu obrăjel ca doi bujorl 
De rumeni bată-I vina, 
Se furişează plnditor 

îNDEMNUL 
"Aş vrea să nu mai stai 
Pe ginduri 'totdeauna 
Să rizi mai bine şi să-mi dai 
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Privind la Cătălina ° gură, numai UHa (. .• ) 
Tu eşti copilă, asta e 
Ilai ş-om fugi in lume". 

Şi poziţia fetei: "Şi-i zise-ncet . =, Incă de mic 
Te cunoşteam pe tine 
Şi guraliv şi de nimic 
Te-ai potrivi cu mine". 

sin ,,0, lasă-mi capul meu pe 
Iubito, să se culce 
Sub raza ochiului senin 
Şi negrăit de dulce"; 

"Şi de-asupra mea rărn u 
Durerea mea de-o curmă, 
Căci eşti iuhlrea mea denttl 
Şi visul meu din urmă". 

Iar îNDEMNUL: 

dublată, Insă, de strof ele următoare (58- 5\)· (iO-u1, (2) a căror Iuncţ lonalitnt.e o vom ana- 
liza mai departe. 

II. APAHITIA de acum îi cuprinde pe eei doi, în cadrul aceleiaşi unlt.ăti, fecundată 
de ell{orgiaaslraJ{L Ipostaza lui CMălin este Iiupcr ioniuilă : 

Poziţ.ia fetei este de acum sigură, invocarea astrului f ăcindu-se doar în numele dorinţei 
de a-i fi binecuvlntată nunta pămlnteauă : .. "Ea, îmbătată de amor, 

Hidieă ochii. Vede 
Luceafărul. Şi-ncetişoî' 
Dorintele-I increde. 
Cobori In jos, Luceafăr blind, 
Alunecind pe-o rază 
Pătrunde-n casă şi in gind 
Norocu-ml Iurnlnează". 

Apariţia finală a Luceaf ăru luf (strofa 98) este cea de Hyperion trecut prin vama Dia- 
logului, iar Îndemnul cote adresat către cei doi, a căror poziţ.le este implicită. 

* :te * :1 
Să reluăm pas eu pas toată această plnzărieperfect simetrică, urmărind, Ih principal 

valenţele vizualitătll şi eal ea energetic-iniţiatorie. : 
Urmare chemăril-descmtec. care, coagulată cu energia onirică va căpăta puteri des- 

ferecătoare lnzecite, Luceafărul cade (consecinţa simbolică a acelui "ii cade dragă fata") in 
mare, prima sa hierofanie ţinind de acvatic, de mata gcnitrix ; ia contactul tu energia remt- 
ninului şi apariţia sa este volevodală. Acvatlcul se asociază, pe aceeaşi linie a feminităţii ger- 
minatoare, cu părul blond şi moale, unduitor acvatic, şi cu seraf'lsmul făptuirii, iar privirea 
este singurul indiciu vital, în fapt al vitalităţii de dincolo de. viaţă: "Un mort frumos cu ochii 
vii I cescinteie-11 afară". 

Fiu al cerului cu marea (una din constantele universale ale religiilor, contopirea celor 
doi poli, masculin şi feminin, Indelung studiată de istoria splrttualităţil umane), el este un 
produs nefiresc. şi de aici reacţia fetei faţă de lucirea fără viaţă - glacială - a privirii 
Odată ce şi-a asumat căderea, chelarea Luceafărului. va fi către adinc, "co!o-n palate d.1 
mărgean", tncăun semn al receptăriI totale a planului feminităţii. 

In urma primului refuz, Lucea! ărulîşi va păstra esenţa spirituală (Igntc-althcrtcă), 
născtndu-se din sine, in sinele elementului său, adică; după prima coborire şi după cel dtnttt 
refuz al fetei, "ingerul" va deveni "demon", hlpertncărcjndu-se cu datele ambelor planuri, 
cel terestru şi cel uranlc, Ieşirii din sine, in primul caz ("se aprindua mai tare") ii corespunde 
acum Inchiderea tn sine ("se stinge cu durere"), iar spaţlalltatca se dilată direct proporţional 
cu energia pusă Inrnlşcare : in primul caz, hierofania din clement acvatic (antlpodlc) -" "apa 
unde-au fost căzut I In cercuri se roteşte", deosebit de naşterea din sine, din elementul pro- 
priu - focul celest, unde "iar ceru-ncepe-a se roti lIn locu 1 unde piere I în aer rumene văpăl f 
Se-ntlnd pe lumea-lltreagă". Părul auriu, copt de energia acvatlcu lul, devine acum carbon!- 
zare ("pe negre viţele-i de păr / Coroana arde pare"), o combustle in şi de sine, iar ochii 
capătă abisalitate: privirile nu mai "scînteie-n afară" ci "lucesc adinc himeric". 
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între privirea "do inger" a Luceafărului din prima Intrupare şi cea de "demon" din 
a doua, gravitează intreaga poetică eminesciană a vederii, între energia glaclalizantă, t erlb il 
Incărcată, htpnottc-ucigător (acel "ochi de mort" al lui Brlgbelu) şi ochiul cald, plenar, adinc 
şi "plin de suterlntl-, cel al Vinei carbonlzate de extracţie luciferică, ochiul "de după cădere" s. 
Acum chemarea se face in inalt, in elementul masculin, iar părinţii nu mal tntruchlpează uni- 
rea celor doi poli, cerul şi pămîntul, ci direct energia solară cu abisalitatea nopţ ll. 

în cele două apariţii ale sale, Luceafărul realizează sinteza geniului eminescian, adică 
ipostaza angelică şi cea demonlcă, EI grupează astfel atit Iurnlnozttatea seuln-voievoda lă gla- 
dală a îngerului, cit şi văpaia pătlmaş-lnternal-tntunecu tă, a demonulut, ambele fiind prac- 
ticate şi receptate prin interrnedlu l zonei astrale a visului, energia care potenţează in mod egal 
cele două virtuţi - "Cum numa'n vis ... " Dacă Eminescu ar fi optat numai pentru una din 
aceste Ipostazleri, oricare ar fi fost aceea, clrcnlarltatea viziunii ar fi fost esenţialmente vădu- 
vită, nemaiafllndu.ne in faţa unei experienţe unice şi totalizatoare 6. 

Să luăm aminte acum că reactia Cătăllnet este, Ia prima vedere, contrară unei reacţii 
fireşti faţă de lucrarea "In afară", de sclnteierea prlvirttor, ea resimţ.lnd norul de moarte al 
gheţii, iar faţă de ochii "plini de Intuneric", care - în mod natural ar fi parallzanti _. ea 
se simte arsă. In aceasta rezidă încă un element specific vlzualltătti eminesciene - ochiul 
plin de toc este marcat de o blvalentă esenţială: în măsura În care emite energie (sclntele- 
rea) el paralizează, forţa lui e centipetră şi hipnotismul Îngheaţă votnţ.a ; atunci cînd 
focul este întors In sine, reminiscenţă a imploziilor derivate din procesul cunoaşterii (cum 
este aici, în urma căderii), încărcat de sine şi "plin de Intuneric", el capătă fosforescenţă, 
forţa lui e centrifugă şi energia emisă este devastatoare. Ochiul scinteietor provine din 
eul mort deja, fiind rece, iar cel intunecos şi numai In aparenţă mort fiind cel încărcat ener- 
getic. Văile haosului la Eminescu, golurile uriaşe, sint In fond matricile energetismulut emi- 
nescian, uranic. în timp ce materlallzarea codifică - paradoxal o vldare sau o aerianizare 
a cadrelor. Golul, ca figură a femininului, este investit la Eminescu adeseori cu caractere 
ale pltnulul (figura mascullnttăttl) sub semnul idealului unităţii, pentru care tema audrogf- 
nului nu este decit o ipostază intre altele. 

* * * 

Ce se întîmplă, acum, cu acest personaj atit de oropsit În multe interpretări şi care 
nouă ni se pare afi una dintre cheile cele mai sigure al poemului Cătălin! 

Calea lui Cătălinc-- şi el marcat de o condiţie de excepţie, ca şi Hyperion,.· dar do- 
rind, aşa cum doreşte şi Cătălina, este calea Lipică emlnescinntlsmulul, de cunoaştere prin iubire. 

El este un stngularlzat printre ai săi, aşa cum este şi Cătălina. Ea - "cum e fecioara 
între SfinţiI Şi lunaJntre stele", el "băiat din flori şi de pripas" 7. Antiteza creată de poet 
intre Cătălin cel de dinaintea trecerii prin ce-naşterea iubirii şi cel de după aceasta, nu este 
-c- cum s-a sugerat adeseori- o;,llcgHjellţă" a poei ului sau o artificială schlrnbareule .roluri", 

5 o concluzie parţială la Elena Tacciu(Eminescu -- poezia elementelor, ed. C.B. Bucu 
reştt, 1979, ,p.326) __ "Ochii de foc, aşa cum l-am-văzut In postume conjugă abisul Intunecat 
cu Ilacăra devorantă, reminiscenţă a narclslsmului eminescian din tinereţe". "Ochii iubitei 
reprezintă in postume focul domonlac, deşi benefic, otravă dortt ă, corespunzind flăcării 1Il0C- 
ntte sau purificatoare". Implicit, afirmînd că "epifanii solare ale focului luminos, ochii exprimă 
tn mod singular la Eminescu tensiunea deseori Insuportabllă a existenţei" şi adăugînd că 
"ipostaza lor plrlcă se deduce din termenul advers, îngheţarea prin moarte, complexul .Madu- 
zei, gheaţa fiind cO[lJplementarăflăcării" (p. 300 ş. urm.), cercctăto arca se situează pe aceeaşi 
poziţie cu b:na studiului Hostm ; complementar IIlseamnă in fond o dualitate funciară sub- 
smllaLă id,nlallli ailei structuri unitare. Asupra jocului foc I răceală; a se Vedea şi articolul 
nostru Sub /"aw ochiului senin.:, "Luceafărul", 16.06.1979. 

6 ° aullză a ipasLazclol' demouullli În opera emiuesciană intreprinde; parţial, nUffia i, 
EleuaL!Jghinovski (De la Dm)!l la Luceafăr - iv!otivuldemonic la Lermolltdv şi la romantis- 
mul european, eel. UniVers, BucureşLi, 197>l) care ajunge la concluzia că demonismul Lucea- 
fărului este nunai o variantă a conceptuiuieminesciande geniu, prin opoziţia cu alţi poeţi 
- Milton ori Lermontov-"uudedemonia mI este energie vital-creatoare (In linia accepţiei 
goetheen3), ci simplă zonă de contradkţii metafizice. 

7 InLeI'esant că, InL,'-o versiune anterioară, - mss, 2275 B - poetul îl fixase doar prin 
marca "băiat, copil de casă", impuuîudn-i ulterîor candiţiadc excepţie, a orfanului, derivată 
a "striiillLllui"s'lu "m7,ir1l1Iui" din folclor, cel ales şi dedicat experienţelor de excepţie. 
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ci tocmai spaţiul spiritual al unei Inlţtarl, al iniţierii in sacralitatea dimensiunilor iubirii, a 
unei iniţieri prin vedere, aşa cum era cazul raportului energie cosmică - energie vizuală, al 
Beal ricet iniţierea prin Vedere, la Dante. 

Filtrul feminin, de sorginte axtral-lunară, este cel prin care energia luminii, a Logosu- 
Iul, ajunge. Ia erou, aceasta nefiind, evident, unica formă de cunoaştere la Eminescu, dar 
una dintre cele fundamentale. Registrul degradant al primei apariţii a pajului este menit să 
potenţeze indoit chipul său final, cînd va realiza pe pămlut chipul cuplului nâzuit decnergia 
celestă, Implinind diada ce garantează atit desăvîrşirea monadel, cit şi desăvîrşirea in triun- 
ghiul "norocului" 8. 

Cătălin este supus unui indelung proces de .Jryperlontzare", de desăvirşlre a energiei 
degradate şi de reîncărcare cu uohnele acelui "farmec sfint" - sintagma cheie a erosului 
eminescian. 

La un prim nivel, conectarea eroului la energia astrală receptată .de femeie, îl incarcă 
pe acesta de datele erosului celeilalte. De unde in cadrul acelei ars amundi (strofele51- 55) 
el se situează pe poziţia masculinulul.ica şi Luceafărul, venind de sus in jos, dominantă 
activă (Şi ochii tătnomlşcătorl l sub ochii mei rămtle"), in cadrul final, posttntttattc, el se va 
situa pe poztţia inversă: ,,0, Iasă-mi capul meu pe sin / Iubito, să se culce / Sub raza ochiulii i 
senin! Şi negrăit de dulce", Iăslndu-se practic fecundat spiritual ("Şi de-asupra mea rămtl") 
prin intermediul razei vizuale, de puterea căpătată __ pe aceeaşi cale - de Cătăllna ("M"a 
prins un dor de moarte"). 

Ceea ce ţinea de acţiunea posesivă ("Cumvlnăloru-ntinde-n cring", etc.) este retezat 
acum, fapta căpătindalura morală, de act intru cunoaştere: "Revarsă linişte de veci I Pe 
noaptea mea de patemi". 

"Hyperionizarea" lui Cătălin, prin intermediul energiei hyperlonlzate a Cătălinei, este 
simetrică dorinţei Luceafărului de a i se da o altă cale (aşa cum este echivalentă acelei 
capltulăr! a lui Tomlrls, sorbită de privirea mirelui şi ajungind astfel la desăvtrşlrea propriei 
fiinţe lăuntrice). ,. 

Iată cele două ipostaze: 

,,0, cere-mi, Doamne, orice preţ 
Dar dă-mi o altă soartă 
Căci tu izvor eşti. de vieţi 
Şi. dătător. de nioarte. 
Rela-rnl al nemurlrli nimb 
Şi. f.ocul din prlvlre 
Şi pentru toate. dă-mi in. schimb 
° oră de iubire". 

"Cu farmecul lum inil reci 
Glnd irl le străbate-mi, 
Revarsă linişte de veci ., 
.Pe noaptea.un ca de paternl , 
Şi de-asupra mea rămll 
Durere,,\de mi-o curmă, 
Căci eşti Iuhirea mea. dentîi 
Şi .visul meu din urmă" f 

Holul Părintelui este echivalent celui purta'tncum deCătă lina ; ceea ce,; cite Demiurgul 
pentru Hyperion ("Căci tu izvor eşti de vieţi I Şi dătător de moarte"), fusese Hyperion pentru 
Cătălina ("şi viaţa-mi J,mllncază.")ş! acum Căl.ălina pentru Cătălin ("Căcieşti iubirea mea 
dentti I Şi visul meu din urmă"). Sem nul sacru al unuia (nimbul veciei) deypne semnul iubirii 
la celălalt, semnul Iemeil-aurcolă ("Şi de-asupra mea rămîi"). "Mi-e sete de repaos" coincide 
cu "durerea de mi-o currnă'tJar "focul din priviri", energia infinită, coincide cu "noaptea mea 
de pateml" a lui Cătălin, care apare, astfel, in condiţiile vederii Ignlc-tntunecate, din a dilua 
intrupare a Luceafărului. 

Hyperion oferă şi Indeamrră şi apoi cere oferlndu-se.Dela ,,0, vin-odorul meU nespus" , 
la.,.Şi pentru toate dă-mi illschi1llb f 0. oră de iubire". Cătălin -- intocmai: de la "Haiş-om 
fugi in lume" la "Heval'să linişte de veci". Transferul de energic ("schimbul") se făcuse 
deja, de la Hyperioll Ia Cătălina şi de la aceasta la Cătălin: pentru Luceafăr doar transferul 
dorinţei avusese loc şi astfel energia astrală îşi cere desăvîrşirea într-o "oră de iubire", in timp 
ce implinitul există deja la Cătălin - "Căci eŞti iubirea meu dentîi I Şi visul meu din urmă". 

Calea către isiehia nu este diferItă la cei doi: pentru Uyperion desăvirşireafiillţei sale 
solicita înlăturarea dorinţei, unica fisură. a cercului său., ora de iubire presupunînd extragerea 
focului "semeUc", să-i spunem, din privire. Pentru Cătălin, focul se. consumase ("Şi visul meu 
din urmă"), clipa unică a iniţierii, a cQ-naşterii.EchivF-1entul metamol'fozei lui Cătălin, de la 
dorinţa inferioară, . exclusiv tmpească, la cea superioară, spirituală, de isi<:hia prin iubire (care 
nu exclude. deloc, la Eminescu, eal'l1alul, dar î1sanctifică), este evoluţia lui Hypedon de la 

8 De aleI derivă şi blestemul lui Hyperion (al Zmeului), acel; "Un chins-aveţi-de-a nu 
muri deodată". 
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starea de energie închisă în sine şi neatinsă faţă cătref'ală de dimensiunea nepieritoare, _. la 
Calea către Demiurg, cînd reface etapele Genezei (timpului) - "Vedea ca-n ziua cea dentti", 

ajungînd la totala cunoaştere de sine, cea care îi este acordată nemijlocit, prin Părinte, 
aşa cum cunoaşterea de sine a lui Cătălin este posibilă numai prin Fcminitate. 

Sigur că - aşa cum sublinia pe bună dreptate Nicolae Manolescu, nuanţiud o idee a 
lui Tudor Vianu.v-itoate "pm'sonajcle" pnemuluislnt voci . sau măşti - ale poetului, energii 
Individuale in potentiaşi transrtgurato la scara vizlonarulul. Astfel Încît.Luceafăr111 apare Ca 
o extraordinară gradaţie, de perfectă simetric, a: redimcnsionării fiinţei la nlvclul . Lotalizant 
al Iubirii, în care pămîntul este chemat să resplre aidoma celestului Ethcrul sacru alcomunluu li 
prtnJuhlre ca desăvîrşire de sine. Măşti ale poetului, Hyperion şi Cătălin" realizează cele 
două căi ale cunoaşterii de sine . prin mediul astral al Fiinţei eLerne şi prin cel terestru, al 
Fiinţ.ei feminille,-·· fiecare desăvirşinrlu-se prin privire întru Vedere. 

Aslfel, între "Şi pentru toate dă-mi in schimb I O oră de iubire" şi "Hevarsă linişte 
de veci I Pe noaptea mea de patemtr..se poate stabili o relaţie de perfectă echivalenţă. "Focul 
clinprivire" cotncide .moptf! de patemi", ambele fiind dorinţe ale inlţteril de (în) sine, Anula- 
realor' se fa(e in directă legătură cu energiavizuaJă, ce trebuie a fi domolită sau abolită la 
Hyperion, in cazul lut-Cătă lin fiind nevoie de privirea astrală, deja hyperlonlzată, a fetei, in- 
vocind, adică, "raza ochiului senin" tot aşa cumCălălina invocase la început raza. mediatoare , 
HeIaţia de echivalenţă este demonstrată şi de versurile - "Cobori .in jos, luceafăr blînd ... / Şi 
viaţa-mi luminează" şi "Cu farmecul luminii reci / Gîndirile străbate-mi". Este limpede acum 
că noima esenţială a lui Cătălin este Cătăllna, aşa cum pentru accastaHyperion reprezen- 
lase diapazonul eosmic,de acordare a fiinţei la nivelul eternului. Cătăllna îşi estompează de 
acum prezenţa, ea rămînînd filtrul prin care Cătălin poate lua contact de sine cu energia lu- 
minii stelare. Co-lncldenţa simbolică dintre Hyperlon şi Cătălin apare acum şi moi clară, dacă 
ne gindim că etapa zborului Luceafărului către Demiurg coincldctn planul terestru cornuniunil 
totale dintre Cătălina. şi Cătălin. Ceea ce este explicat la nivel astral este implicat la nivel 
uman; trecerii Luceafărului din locul său către sălaşul Energiei universale, It corespunde 
trecerea celor doi diu castel ( lume) In codru, iar pragul maxim al cunoaşterii lui Hyperion, 
Indemnat de Demiurg să privească pămlntul (acum, cu ochii celui Insemnat de propria-i reali- 
tate) corespunde expreslet riesăvlrştrli spiritule a celor doi pămînteni, care este uimirea: "Hy- 
perlon vedea de sus! Ulmirea-n a lor faţă". 

Revelat.ia --:. Itlpla.n . cotiillic. pe care o are Hyperion, lşi are c?respondel1t .In plan 
uman uimirea şi ceea ce este Incheiere deplină pentru Luceafăr este Inceput, etern ·lnceput 
de acum, pentru celdol. T'ransf eru l de energie s-a încheia t şi acum ce era la început voinţă 
Invccntoarc şi .dcschldere total-receptivă (la Cătălina) devil1eencrgie domolit-emiţătoare: 
"Ea, îmbătată de amor, ! Ridică ochii. Vede / Luceafărul. Şi-ncetişor I Dorinţele-! increde!' 

Numai presupunînd că intre Cătălina şi Cătălin s-a Intîmplat (evident, la o eu totul 
altă. scară de .valori) o revelare asemănătom;e cdei.desehise în sufletul l\li Hyperion de către 
Demiurg, de tensJune egală (raportată la scara elementelor), -- numai astfel putem inţelege, 
şi accepta,roti)'ea totală a cOlldiţiei lui Cătălin. El devine astfel O "voce" a. poetului, In nici 
un fel mai prejos cqlorlalte; el devine, practi", acea "altă soarie" a 111i lIyperion, .devine chipul, 
pămlntean al acestuia, soarta nemllritorului Incarnat, energia tcrestră ecbiyalentă astrului, 
unica In stare de a receptadeplin energia feminină aducătoare dc linişte şi cunoaştere de sine, 
ia,.unitalea celor "doi copii / cu plete lungi, bălaie", cu tot cercul lor strim L, se realizează de- 
plin numai "sub raza ochiului senin", ochiul fetei înseninat dc sine prin 80rbirea privirii eter- 
null,lL Sau, după cum notează Eminescu în Jnsemnări caracterologice: "ea nu-i dă privirile 
!nsuşi,.ci numai. pdsma privirii; prin adîneÎmeaei sufletească el cap!i.tă ochii ei mari şi adinci 
şi. nu se opreşte la..aparinţeesterioarc, ci caută ideea lucrurilor. Ea nu-l Învaţă lucrurile înşile, 
ci-l lnvaţă a vedea". 

.. .. .. 

în interpretarea,seducătoare, de altfel, pe care Constantin Noica o dă Luceafărului 
(In Sentimentul tomdnesc al fiinţei), Hyperion devine o "natură genraIă", desprins de orice 
(hyper-Eon- "pe c:leasupră-mergătorul") şi căruia "Ii e dată.o clipă dorinţa de a se prinde 
1n ceva"; dialectica relaţiilor din poem ar fi atunci aceasta: "există generaluri care prind 
fiinţă, adică iau· chip individual, după cum există irldividua'luri care se prind In ceva general 
Şi atunCi duc şi ele la fiinţă. Acesta, Intr-adevăr, ar putea fi basmul fiinţei, sau modelul ei: 
un individual îşi dă dcierminaţii care se prind Intr-o natură generală; sau un general se de 

li Con!. supra, nota 1. 
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termină, se speclflcă şi se Intrupează ( ... ) o natură generală de o parte, tnttrnplnă cu detor- 
mlnatlile ei, eu chemarea şi dăruirea de sine - dar determinat.iile lor nu se intilnesc (s.I1.) şi 
modelul fiinţei nu se Împlineşte" 10. 

Credem că tocmai prin procesul de .Jiyporlonlzare" a lui Cătălin şi a Cătălinel, prin 
transferul energiei astrale în sinele celei terestre, modelul Filnţ.el se împlineşte in putinţa sa 
de fiinţare, de Lranspunere in act, in comuniune, iar Hypcrlou (arhetipul, "generalul") îşi află 
în Cătălin imaginea "definitiv" (terestru) tntrupată. Demonstraţ.la filosofului conduce, de 
altfel, tot către o atare interpretare: "Lumea necesităţii şi lumea cont.lgentel nu s-au întîlnit, 
Dar s-au căutai. Şi dacă Luceafărul se trage îndărăt în nefericirea sa de a fi "nemuritor şi 
rece", lumea aceea de jos a învăţat eu adevărat să-şi ridice privirile către el, sau către altul 
ca el, de parcă ar sta să spargă cerul său cel strîmt, în care doar norocul o petrece", 

10 Constantin Noica, Sentimentul romdnesc al fiinţei, ed, Eminescu, Bucureşti, 1978, 
cap, Luceaţărul şi .. modelul" fiinţei, p, 100, 


