NOTE,DOCUMENTE
ŞI CO"[ENTARJ[

"LUCEAFARUL"- POEM AL DEVENIRII PHIN PHIVIHE
DE
DANC. '\IlHAILESCU
Luceaţărul
poatefi recititşi ca un poemal devenirii
prinprivire,privireafiind(inclusiv vedereaIn vis)unicaposibilitate
de abolirea distanţei,alăturide cuvint,şi de cornuniuna
inlre Cătăllnaşi Hyperion.
Diulect
lca priviriiesteo altă axă ce slngulartznază,
carealizare,
poemulIn contextulcrealieieminesciene.
Poemullnsumează
elementele
contrareale vederiieminesciene
{privireaIgnlcăşi cea
glacială,atracţiamagnetică
şi energiadevoratuare,
îndepărtarea
dureroasă
şi comuniunea
In
escnţiali
tate). În Luccaţărul
vomana sumaemincsciană
a poetic
ii vederii,prin transferul
energieicosmice
Pe caleavizualăcătreenergiile
umaneşi transfignrarea
acestora(metamorfozalui Cătălin)la nivelde în(elegere
sacralăa actuluiiubirii.
în regimulde perfecţie
simetrică
apoemulul,
privireaaparenu atît ca liantal energii
lor pusein joc,cît, maiales,ca revelarea fiinţeiacestora.
Luceaţ'ărul
esteo calea dorintei
j care- Calefiind (majuscula
semnifică
idealulUnltăţtt,aflatprin contemplarea
a ceva
tangibildoarcu dorul)---nuare marginişi capăt.Pe aceastăCalestrăbatedoarDorul,adică
energiace mişcăla Dantesorilşi lumile,dorulde a fi, carefaceca acelPunctdiIr,Vedele
primaresă devină,la Eminescu,
Tatăl: dorulde Părinte,de inainte-mergător
şi (i\Jăuzpe
mareaviet.li,careestedorulCătălinei,
dorul.dea fi fiinţ.1nd,
careestedorullui Hyperion,
.i
dorulde a fiinţaîn luminaFiinţei,la careva ajungeCătălin,personajul-cheie,
)pentrunoi,
În acestpoem.
Dorulare ca nucleupropulsa
tor energiasufletească
; instrumentul
acesteiaesleprivirea, principalul
act eleidentitateal personajelor.
Cuvîntulare aicicaracteruldesfăcător
din
vrajă, cel care rupe fluidul energetical vederii,fiind cenzură.ratloualăîn cazul
Cătăilnel,
cenzurăa Lngosu
lui,în cazulIutHyperlon,
cenzurăa spirituluipragmaticpentru
primulCătălinşi cCllzlIl'ă
a sineluipentrucelde-aldoilea",
Contactul
prin vederestabileştedintruînceputscaraenergiilor:Cătălîna-- la apariţia În poem- esteo energieIntentă.o concentrare
a fiint-ei
In văz: "DinumbraJalulcelor
1 PutemIi de acordcu Nicolae
Mannlescu,
pentrucarelimbajulfinalal pajuluiesteo
"semnificativă
confuzie'(dinpunctulnostrude vederear fi trebuitsubliniatcaracteruliniţial al cuvtntului
: con-ţui.ieş,
cu(U
celHyperion,
al lui Hyperionv
v.Ceea
ce s-a observat
mai
rar este.că
Eminescu
nu seidentifică
numai
ci şi, sub
alteraporturi,
cu toate
"personajele"
poemului.
TudorVianunumeaaceasta"liricămascată".(Teme,1,Cartearomânească,
Bucureşti,1971,p. 138- Vocile
liricealeLnceaţăruluiş.
în favoareauneiaceleiaşi
perspective
se
pronuntase
PomplliuConstantinescu
(Erosşi daimonism,
In Scrieri,E.P.L.,Bucureşti,
1967,
p. 561): "Cesuntscrisorile
luiEuthanastus,
alelui Ieronim
şi aleCezarei
decit3 ipostazeIirlce
a trei tendinţedivergente,
careluptauIn spiritulpoetului'1"Comentind
figuralui Cătălin,
1" Gitldlobservacă "dupăuneletrăsăturide indlvidualtzare,
şi aicipoetulş·a proiectatpe
sine,tn aceastăfigură."minoră"
pentruartezvălulastfelpropriilesaleaspiraţiitelurice". (SIilui poetical lui ,\eliha;Eminescu,
ed, Academiei
H.S.H.,Bucureşti,
1977,p. 189).Ceamai
spectaculoasă
interpretare
a poemului,
plinăde Intulţtlscllpltoare,
aparţine111i
MarinMlncu
(cap.Luceafărul
-- poemal uisulu
i romantic,
din vol. Repere,
cd."Cartearornânească",
Bucureşti,1977,pp. 59--118,capitolceformează
nucleulinterpretării
din MihaiEminescu
_.-Lu.
ceafărul,ed. Albatros,Bucureşti,
1978),c.are,urmîndacelaşiprocesde identificare
a vocilo
r
II- Anuarulde lingvistică210
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bolţiI Ea pasulşi-l îndreaptă
I Lîngă fereastră,unde-ncolţ!Luceafărul
aşteaptă.Ii Privea:
În zare(...) Îl »eâcazi,il vedeminiJ Astfeldorinia-igata".Contactul
vizualsepetreceşi scinteia ajunsăîn priviriîşi incepeesentialalucrareInterioară.
Contuct.ul
IuiHyperion
seproducela fel,Intimp,darfărăcaracterul
deaşteptare,condiţiasa csenţ.lală
defiu al perfecţiunii de hyper-Eon
- nepermlţtud,
teoretic,dorinţa:"El
iar prinindde săptămtni
J Îi cadedragăfata. "întrutotulsugestivverhulfolositdeEminescu
Într-opoziţtede accent,expresiaromânească
sernnif'iclnd
aicilovireasi Illgrcllllarea
euluicu
povaradorintei:esteprimulcontactşi cea dintîipervertirea Luceafărului
cu greutateaşi
efecteleforteigravitaj.ionale.
Semnulumplcriiestesemnulfeminlnului-rt-ccpţ
acolşi energia
dorului,odatăconectatla fiinţaCătălin
ei, ii va aduceacesteiao starecontemplativă
a sufletului,ulterioarălovu'ilde steaşi inspirăriienergiei
astrals: "Cumea pe coaIe-şi
răzimn/ Visândale ei timple/ De dorullui şi inimai Şi sufletu-lse imple=,
Selllllul
arderiiestesemnul
spiritual
ului,apartenenţa
mascullnă
şi,IntimpceÎIlCăLălina
işifacelocrodulluminii,
fecuudîndatectlvul(sufletulşi inima)
..Hyper
ionsefaceprezentprinstrălucire,
apanajal spiritului:
"Şi cit de viu s-aprmd«
eli În orişicaresearăJ Spreumbranegruluicastcl/ Cindea o să-i
apară".
Dupăconstatarea
efectelor
esenţiale
ale vederiireciproce,rămînemdeocamdată
aici,
pentrua observacumse intimplăcontactuliniţial- corespondent
-- dintreCătălinşi faU,:
simetria(sugerind
evidentstareaantipodică)
esteperfectă,în timpce menireaLuceafărului
este: "...cumpe măr!! Răsareşi străluce/ Pe mlşcătoarclc
cărări!Corăbiinegreduce",rostul
lui Cătălineste"'" ce poartăpascu pas/ A-mpărălesei
rochii": În vremece vedereaunuia
umple"şiinimaşi sulfetul",celălalt"umplecupelecu vin/ mesenilor
la mas:'i", Tot vederea,
Insă,înseamnă
şi pentruCătălincontactulprimcufemininul:în timpce Luceafărul
"iarpri-vindde săptămîni!îi cadedragăfata",Cătălin--"indrăzneţ
cu ochii"(într-ovariantă-- "Cu
ochiilui ceiprostlşort")
- se "furişează
plndltor".Nu numaivorbelecarecaracterizează
condiţiacelordoi (răsareşi străltu:e
şi alunecă,
versus-se
[urlşeai
ă) sîntmenitea subliniacontrastul, ci şi loculin careCătălinaii receptează
pe fiecare:În colţşi, respectiv,Înir-unungher.
Colţul,loc-centru
Iocalizator
(in Mironşi frumoasa
Iarăcorpexpresiaeste,pe liniainiţ.iatică
a unghiului
f'ocalizator
de energii,şi mai clară: .,Inarrnuralui albastră/ el aparelin din
unghi")---,şi ungherul,cadrusufocantşi dsrtzorlu>,
Revenind,
acum,să observăm
modulIn careenergiavizualădevineact de poseslune
eroticăşi, anume,in vis,cadruldintotdeauna
al viziunilor
(maimultsaumaipuţinprotettce)
şi, la romantict,
cadrulrelaţieisufletindividual
-suf'letuniversal:"Şipascu paspe urmaci!
Alunecă-ri
odaie
Ţesind
recile-i
văpăiIpe
O.mreajă.
de văpaie
/ Şi dulce".
cînd înAtîta
pasvreme
se-ntlnde
dreptI Copila
să/se
culceeu
II-atinge
mâinile
piept/ I-nchide
geana
cit
somnulnu învăluieca o mantasauca o raclăpersoana,
sufletulnu-şipoateeliberaenergia
receptivăsauemiţătoare,
în clipain caresomnul,ţesutIn preajmade văpaiea astrului,petrecefăpturamuritoare,deodatădorinţastelarăirumpeasupraacesteia:"Şi din oglindă
luminiş/ Pe trupll-ise revarsă/ Pe ochiimaribătîndÎnchişi!Pe faţa ei.Intoarsă".
Atuncicind
Hyperiol1
secheamăCălin,revărsarea
posesivă
deluminăva deveniruperea vălulllide piiing,
carecodificăacolopeceteahymenalăInrouratăsclipitor:aici,pleoapace ·acopcrăzbaterea
ochilor
esteunica
poatrăvederii
deacces
a energiei
stclarefiind
Ininima
fiinţei,din
asocierea
ochiului CIIsexul
şi a actului
cufecundator
ee!al comuniunii
trupeşti,
cunoscută
antichitate,
Ceeace In Călinera simplămirareIn linieheliadescă
("eaa douazise mirăcumde firele
euluiliricobservatde Vianu,11va corelaviziuniibachelardi.ene
referitoare
la cvadrllplarea
eului,teoriecarevalorizează
viziuneatetraktis"u!ui
luiTroxler; făpturaumană,formatădin
COl'P-Soma--Suflet--Spirit(ipostazeale cvadruplului
stihial)îşi aflăipostazierea
în poema
eminesclallă
astfel: Corpuluiîi corespunde
.C{ltălin,
Sufletului IJyperioll,Somei- Cătă
lina şi Spiritului Demiurgul.
Dacăstructurainiţialăa poemului
'sepăstreazăInt,'caceste
coordonate,
cea fin!!lăabateIntrucitvacentruldc greutate,
al poemului,
deplasarea
fiecărui
membrual strududi (cu excepţiaDCll1iurgului)
către. coordonatevecine,redimensionînd
condiţiafiecăruia.
2A. se.vedeaşi.con:c1tlziile
lui GilbettDuralld(Structurile
an/ropologice
ale imaginarului"- Introducere
În arhetipolo{Jia
gClIearlă,
ed, lJnivc]'s,Bucureşti,1977,p. 302)pl'eluÎudo
expresiebachelardiflnă,
din Po!:tiquc
de fes-pace
.',,,av.em:
ncvoiedeocasă-mică
In cea mare
pentrua regăsisecuritatea
primarăfivieţii.fărăprob'lcrnc,
acestae rolullll1gherulni".
în final,.
condiţieinoi dobînditede Cătălinii va corespunde
starea!ioulla l.uCEafărului,
trecutşi e
prin vămilecunoaşterii
de sine.; de la "Pemişcătoarcle
cărăriI Corăbiinegrecinte"la."CăIă
uzIndsingurătăţi/Demişcătoare
valuri".
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suntruptcjŞi-n ogllndă-nle
ci buzevedevineteşi supte")devinealei,in planulcomuniunll
eu astrahtatea-vcdere
in vis, couseclnţă
a transferului
de energievlzual-hypertonlcă
: "Ea.il
priveacu un suris,I El trcmura-n
oglindăI Căcio urmaadincin visI Desufletsă se prindă".
Hăsfrtngerea
Luceafărului
prin acestlocunm
reţrişeriicareesteoglinda,o vominterpretaîn sensulin careBealricenu-şiputeavădipe de-a.ntregul
făpturade teamăde a nu-l
spulberape privitorcu strălucirea-I
nclumească,
Oglindaestede fapt primaintruparea Luceafărului,
primasa răsfrîngere,
înaintede celedouăîncarnări(hierofanii).
Abiaacumapare
in poemcuvintul,
dupăJnclclungul
contactvizual,şi cuvîntulesteîncăInvocutie
Invis,Intransă
hlpnottcă,
dupăee s-a petrecutfecundarea
vizuală,dupăce energiile
au fostcontactateprin
rază: "CoboriIn jos, luceafărblînd/ Alunecind
pc-orază!Pătrunde-ncasăi în gîndI Şi
viaţa-miluminează".
Pentruun psihanalist,
verhulpătrundeşi consecinţa
sa lntniucază
al'fi preadestulpentrua amintiextazulTcrezeide Avillasi.răpllllliă
de lanceadivină,raza
fiind,pentruistoriculreligiilor,
iucănna dinfigurilefalic-fertilizatoare.
Totuşi,In cazulde
fată, nesustinute
fiindde restulalmosferei,
imagineaşi suflulinvo('aţ.iei
Invalidează cel
puţinparţial_. o atareperspectivă.
Rapor-tnrca
dinnoula Dantene va clartrtca,
lnsă,netezimeasensuluistri«Lspiritualizat,
asccttzat,al Ilorentinului
şi dorinţa mult mai nat.urală
a
energieieminesciene.
în comentariul
colateralprimeicanţonedin TratatulIl, tn Conniuio
3, explicindu-·şi
vcrsurlle "Vădau cleeidespreinimameaveste/ cumsufletu-nlristat
In ea suspinăI şi cum
un spiritcoborît
pc rază!din steauavoastră,contralui pledcaz'l", Danle clarlflcă: ,.spre
deplinaînţelegere
a celordemaisus,vreausă vă SpUI!
că acestspiritlJUestealtcevadecîtun
gîndadeseaindreptatcătreaceaDoamnăde curindcunoscută
(...) Maispuncă acest gînd
coboarăpe razelestelei,căcitrebuiesă se ştiecă razelefiecăruicel'sîntcaleape carecoboară
pulerealor asupralucrurilor
de pe pănunt.Şi cumrazelenu sint altcevadecîto strălucire
ee vineprinaerde la tzvorulIumtniipînăla centrulluminat,iar cutiiluminănu se arlădecît
in parteaundec steaua,căcirestule diafan,adicătransparent,
nu spun('l'lacestspirit,adică
acestgind,ar veni din întregcerullor,ei de la steauaVcncl'ci.
Care,datorită desăvîrşirii
celorce o rotesc(Tronurtle,
în ierarhialui Dionisie,
n.n.),e atit de plinăde har, incitare
mareputereasuprasufletelor
ca şi asupraaltorlucruriale noastre
..." (s.n.).
Nu caracterulexponenialal Luceafărului
şi nici tradttla esotericăa comuniunii
prinintermediul
razeineva interesaacum,cît caracterul
de clipăunicăşi irepetabllă
identic,
pe carel-a avutpentruDantecontactulcu acestspirit,caracteridenticclipeitrăitede Cătălina,pusăsub semnullui a "fostca niciodată"
; motivulpentrucareDanteişi explicăversurile,alăturide dorinţapreamăririidaruluice i-a făcut,este "noutateastării,l11e1e,
care,
nemaifiind
lncercată
dea/ţioameni,
n-arputeafi înţelcasădeaceştia,la fel ca de acfeia
careinţelegefecteleproduseprin proprialor acţ.iune"
(S.N.).
;
Simetriaordiniiiniţiatoriia Cătălinei,
careva porni(şiva ajungedoarIÎIvis)pe Calea
Fiinţ'el,dar va rămînela acceptarea
dimensiunii
întrupateîu oma acestuia,estesubliniatfl
de polaritateastahilităintre"pătrunde-n
casăşi în gindI şi viaţa-miluminpază"
din ceasul
primal cunoaşterii,
al co-naşterii
desine,şi celfinal- "Pătrunde-n
casăşi in'gindI Norocu-mi
luminează",
accentuldeplaslndu-se
de la dImensiunea
ontologică
a eului,la cea a cuplării
acestuia,sub semuulnorocului,
celcarepetrece,în-cercuie
şi îu-cearcăplanulumanistoric,
spredeosebire
de răcealanemuririienergiei
nemal'ginilor
(Hyperion).
Dupăceasulcontopirii
In vis- prin vedereainterioară4
-- cu energiaastrală,care
constituieceldintiinucleutensional
al poemului,
celde-aldoileanucleuin care vizualitatea
li re rolulprimordial,
esteconstituitde raporturile
dintreprimaşi a douaîntruparea l.uceafărului,cărorale corespund
primulşi al doileaIndemnadresa
lefeteişi primulşi al doilearefuz
al acesteia;raporturiee-şivor afla la rîndu-Iecorespondent
In celedouăiposta1.icri
ale lui
3 Dante,Opereminore,e.d.tJnhos, BIiClIHŞli,
H:'71- C.'[i«ul,llre!.şi ('(I1;ullarii
OanaBusuioceallll,
II, 6 - p. 265.
4 Eminescucunoştea,făr{\Îndoială,noianulde s]JÎlihnlli1l1
e 1'](S1)[1;5
de aceastăvedereinterioară("Darăochiu-nchis
afară,inlăuntruse deşteaptă")
şi lHImnnaidin literatura
(enormă)
pe careacestaa gene.ral-o,
ci şi dinuneleraporturidirect1I1l1ane
aleexistenţeisale
Nu ni se parechiarde prisosa amintiaicidouăpasnicdin c(')'u}.'(
!'ClaIaVcrc!licăi
Micle
cătrepoet: "Săcrezică euam un presentimclJt
atit de Jll'CI1\Jllciat,
tii mail-DşilJllmiseconde
vue,ce-ţipareţie, cu prevedc8Iu
o moarte.,,(S. .:xV,7 CUl.1f.78)şi ,re ud '! SllJ1t
l'fJnîcilă
că am un fel dea douavedercşi ghiccscdirectd'fie
imillH[2tq1cirn.la",(V.Miclc_·COI'CSp onden{ă,
cd. A.Z.N.Pop, Dacia,Cluj-Napoca,
1j79).
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1

Cătălin(celde dinainteşi dupăiniţiereaprinCătătina),
in celedouăIndemnuri
alesaleşi in
poziţiafeteifaţă de acestea.
Schematic
situaţiase prezintăasLfel:
I. Strofele16+ 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
acestorraporturiesteurmătoarea
:
îNDE}f"JUL
1. API\HIŢIA
"Păreaun ttnăr voievod
"Dinsferameaveniicu greu
Cupăr de aur moale
Ca să··nurmez chemarea
Iar cerulestetatăl meu
IJn vtnătgiulgise-nchcic
nod
Pe umorelc
goale
Şi mumă-mea e marea
Iar umbrafeţeistrăvezit
Colo-npalatede mărgean
E albă ca de ceară
Te-oiduceveacurimulte
Un mortfrumoscu ochiivii
Şi toată-Iumea-nocean
Cesctnteie-n
afară".
De tine o s-asculto''.
Şi refuzulfetei:
,,0, eştifrumoscum1Il1111.l-n
vis
Un ingerse arată
Darăpc caleace-aideschis
N-oimergenlciodatu.
Slrăinla vorbăşi la port
Luceş
l.ifără de viai,ă
Căc!eu sunt vie,tu eşt.lmort
S! ochiulfilamâ-ngl1ea(ă
ÎNDEMNC:I,
II. APAJUTIA
"Pc negrevitele-tde păr
"DinsferameavenliClIgreu
Ca să Le-ascult
şi-acuma
Coroana-l
ardepare
Şi soarelee tatăl meu
Veneaplutindin adevăr
Scăldatin foc de soare
Şi noaptea-ml
esteIIIurna,
Dinnegrugiulgise desfăsor O, vlri'Inpărultău bălai
Svanlncununide stele
Marmoreele
braţe
Pe-amelecerurisă răsal
El vinetrist şi gînditor
Maimlndrădecitele.
Şi palide la faţă
Darochiimarişi minunaţi
Lucescadînchimeric
Ca douăpatimifără saţ
Şi plinede-utunerlc".
,,0, eşti.Irumuscumnuma-nvis
Şi refuzulfetei
Un demonse arată,
Darăpe calcace-aideschis
N-oimergeniciodată
Mădor de crudultău amor
A pieptuluimeucoarde
Şi ochiimarişi greimă dor
Privireata măarde".
in planulechivalent,
al raporturilor
cu Cătălin,aflăm:
îNDEMNUL
1. APARITIA
"Aşvreasă nu maistai
"Cuobrăjelca doibujorl
De rumenibată-Ivina,
Pe ginduri'totdeauna
Să rizi maibineşi să-midai
Sefurişeazăplnditor
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° gură,numaiUHa(..•)
Tu eşti copilă,asta e
Ilai ş-omfugiin lume".
"Şi-izise-ncet
. =,Incăde mic
Te cunoşteam
pe tine
Şi guralivşi de nimic
Te-aipotrivicu mine".

dublată,Insă,de strofeleurmătoare
(58- 5\)· (iO-u1,(2) a cărorIuncţlonalitnt.e
o vomanaliza mai departe.
II. APAHITIA
de acumîi cuprindepe eeidoi,în cadrulaceleiaşi
unlt.ăti,fecundată
deell{orgiaaslraJ{L
Ipostaza
luiCMălin
esteIiupcr
ioniuilă:
,,0, lasă-micapulmeupe sin
Iubito,să se culce
Subraza ochiuluisenin
Şi negrăitde dulce";
"Şi de-asupra
mearărnu
Iar îNDEMNUL:
Durereameade-ocurmă,
Căcieştiiuhlreameadenttl
Şi visulmeudin urmă".
Poziţ.ia
feteiestede acumsigură,invocarea
astruluifăcindu-se
doarîn numeledorinţei
de a-i fi binecuvlntată
nuntapămlnteauă
: ..Hidieă
"Ea,
îmbătată
ochii.
Vedede amor,
Luceafărul.
Şi-ncetişoî'
Dorintele-I
increde.
CoboriIn jos, Luceafărblind,
Alunecind
pe-orază
Pătrunde-n
casăşi in gind
Norocu-ml
Iurnlnează".
Apariţiafinalăa Luceaf
ăruluf(strofa98)esteceade Hyperion
trecutprinvamaDialogului,iar Îndemnul
coteadresatcătreceidoi,a cărorpoziţ.le
esteimplicită.
* :te*
:1
Să reluămpaseu pas toatăaceastăplnzărieperfect
simetrică,urmărind,Ih principal
valenţelevizualitătllşi ealea energetic-iniţiatorie.
:
Urmarechemăril-descmtec.
care,coagulatăcu energiaoniricăva căpătaputeridesferecătoare
lnzecite,Luceafărul
cade(consecinţa
simbolică
a acelui"ii cadedragăfata")in
mare,primasa hierofanie
ţinindde acvatic,de matagcnitrix
; ia contactultu energiaremtninuluişi apariţiasa estevolevodală.
Acvatlcul
se asociază,
pe aceeaşi
liniea feminităţii
germinatoare,
cu părulblondşi moale,unduitoracvatic,şi cu seraf'lsmul
făptuirii,iar privirea
estesingurulindiciuvital,în fapt al vitalităţiide dincolode.viaţă: "Unmortfrumoscu ochii
vii I cescinteie-11
afară".
Fiu al ceruluicu marea(unadin constantele
universale
alereligiilor,
contopirea
celor
doipoli,masculinşi feminin,Indelung
studiatăde istoriasplrttualităţil
umane),el esteun
produsnefiresc.
şi de aici reacţiafetei faţă de lucireafără viaţă- glacială
- a privirii
Odată ce şi-aasumatcăderea,chelareaLuceafărului.
va fi cătreadinc,"co!o-npalated.1
mărgean",tncăun semnal receptăriI
totalea planuluifeminităţii.
In urmaprimuluirefuz,Lucea!
ărulîşi va păstra esenţaspirituală(Igntc-althcrtcă),
născtndu-se
dinsine,in sineleelementului
său,adică;dupăprimacoborireşi dupăceldtnttt
refuzal fetei, "ingerul"va deveni"demon",
hlpertncărcjndu-se
cu dateleambelorplanuri,
celterestruşi celuranlc,Ieşiriidinsine,in primulcaz("seaprindua
mai tare")ii corespunde
acumInchiderea
tn sine("sestingecu durere"),
iar spaţlalltatca
se dilatădirectproporţional
cu energiapusăInrnlşcare: in primulcaz,hierofania
dinclementacvatic(antlpodlc)
-" "apa
unde-aufost căzutI In cercurise roteşte",deosebit
de naştereadin sine,din elementul
propriu- foculcelest,unde"iarceru-ncepe-a
serotilIn locu1undepiereI în aerrumenevăpălf
Se-ntlndpe lumea-lltreagă".
Părulauriu,coptde energiaacvatlcu
lul, devineacumcarbon!zare ("pe negreviţele-ide păr/ Coroanaardepare"),o combustle
in şi de sine,iar ochii
capătăabisalitate:privirilenu mai "scînteie-n
afară"ci "lucescadinchimeric".
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între privirea"doinger"a Luceafărului
din primaIntrupareşi ceade "demon"din
a doua,gravitează
intreagapoeticăeminesciană
a vederii,între energiaglaclalizantă,
t erlbil
Incărcată,
htpnottc-ucigător
(acel"ochide mort"al lui Brlgbelu)
şi ochiulcald,plenar,adinc
şi "plin desuterlntl-,celal Vineicarbonlzate
deextracţieluciferică,
ochiul"dedupăcădere"s.
Acumchemarea
sefacein inalt,in elementul
masculin,
iar părinţiinu maltntruchlpează
unirea celordoipoli,cerulşi pămîntul,ci directenergiasolarăcu abisalitatea
nopţll.
în celedouăapariţiiale sale,Luceafărul
realizează
sintezageniuluieminescian,
adică
ipostazaangelică
şi ceademonlcă,
EI grupează
astfelatit Iurnlnozttatea
seuln-voievoda
lă gladală a îngerului,
cit şi văpaiapătlmaş-lnternal-tntunecu
tă, a demonulut,
ambelefiindpracticateşi receptateprininterrnedlu
l zoneiastralea visului,energiacarepotenţează
in modegal
celedouăvirtuţi- "Cumnuma'nvis..." DacăEminescu
ar fi optat numaipentruuna din
acesteIpostazleri,
oricarear fi fostaceea,clrcnlarltatea
viziuniiar fi fostesenţialmente
văduvită, nemaiafllndu.ne
in faţa uneiexperienţeuniceşi totalizatoare
6.
Să luămaminteacumcă reactiaCătăllnet
este,Ia primavedere,contrarăuneireacţii
fireştifaţă de lucrarea "Inafară",de sclnteierea
prlvirttor,
ea resimţ.lnd
norulde moarteal
gheţii,iar faţă de ochii"plinide Intuneric",
care- în modnatural ar fi parallzanti
_. ea
se simtearsă.In aceastarezidăîncăun elementspecificvlzualltăttieminesciene
- ochiul
plinde toc estemarcatde o blvalentăesenţială:în măsuraÎn careemiteenergie(sclntelerea) el paralizează,forţa lui e centipetrăşi hipnotismulÎngheaţăvotnţ.a
; atuncicînd
foculesteîntorsIn sine,reminiscenţă
a imploziilor
derivatedin procesulcunoaşterii
(cum
esteaici, în urmacăderii),încărcatde sineşi "plin de Intuneric",el capătă fosforescenţă,
forţa lui e centrifugă
şi energiaemisăestedevastatoare.
Ochiul scinteietorprovinedin
eul mortdeja,fiindrece,iar celintunecos
şi numaiIn aparenţămortfiindcelîncărcatenergetic.Văilehaosuluila Eminescu,
golurileuriaşe,sint In fondmatricileenergetismulut
eminescian,uranic.în timpce materlallzarea
codifică
- paradoxal o vldaresau o aerianizare
a cadrelor.Golul,ca figurăa femininului,
esteinvestitla Eminescuadeseoricu caractere
ale pltnulul(figuramascullnttăttl)
sub semnulidealuluiunităţii,pentrucare tema audrogfnuluinu estedecito ipostazăintrealtele.
***
Cese întîmplă,acum,cu acestpersonajatit de oropsitÎn multeinterpretărişi care
nouăni se pareafi una dintrecheilecelemaisigureal poemului Cătălin!
Calealui Cătălinc-şi el marcatde o condiţiede excepţie,ca şi Hyperion,.·
dar dorind,aşacumdoreşteşiCătălina,
estecaleaLipică
emlnescinntlsmulul,
decunoaştere
priniubire.
El esteun stngularlzat
printreai săi,aşa cumesteşi Cătălina.Ea - "cume fecioara
întreSfinţiIŞi lunaJntrestele",el "băiatdinflorişi de pripas"7. Antitezacreatăde poet
intreCătălincel de dinainteatreceriiprince-naşterea
iubiriişi cel de dupăaceasta,nu este
-c-cums-asugeratadeseori-o;,llcgHjellţă"
a poeiuluisau o artificialăschlrnbareule
.roluri",
5 o concluzie
parţialăla ElenaTacciu(Eminescu
-- poeziaelementelor,
ed.C.B.Bucu
reştt,1979,,p.326)__"Ochiidefoc,aşa cuml-am-văzut
In postumeconjugăabisulIntunecat
cu Ilacăradevorantă,reminiscenţă
a narclslsmului
eminescian
din tinereţe"."Ochiiiubitei
reprezintă
in postume
foculdomonlac,
deşibenefic,otravădorttă, corespunzind
flăcării1Il0Cnttesaupurificatoare".
Implicit,afirmînd
că "epifanii
solarealefoculuiluminos,
ochiiexprimă
tn modsingularla Eminescu
tensiuneadeseoriInsuportabllă
a existenţei"şi adăugîndcă
"ipostaza
lor plrlcăse deducedin termenuladvers,îngheţarea
prinmoarte,complexul
.Maduzei,gheaţafiindcO[lJplementarăflăcării"
(p. 300ş. urm.),cercctăto
arcasesitueazăpe aceeaşi
poziţiecu b:na studiuluiHostm; complementar
IIlseamnă
in fondo dualitatefunciarăsubsmllaLă
id,nlallliaileistructuriunitare.AsuprajoculuifocI răceală;a se Vedeaşi articolul
nostruSub/"awochiului
senin.:,
"Luceafărul",
16.06.1979.
6 ° aullză a ipasLazclol'
demouullli
În operaemiuesciană
intreprinde;
parţial,nUffia
i,
EleuaL!Jghinovski
(Dela Dm)!lla Luceafăr
- iv!otivuldemonic
la Lermolltdv
şi la romantismuleuropean,
eel.UniVers,
BucureşLi,
197>l)
care ajungela concluzia
că demonismul
Luceafăruluiestenunai o variantăa conceptuiuieminesciande
geniu,prin opoziţiacu alţi poeţi
- Miltonori Lermontov-"uudedemonia
mI este energievital-creatoare
(In liniaaccepţiei
goetheen3),
ci simplăzonă de contradkţiimetafizice.
7 InLeI'esant
că, InL,'-o
versiuneanterioară,
- mss,2275B - poetulîl fixasedoarprin
marca"băiat,copilde casă",impuuîudn-i
ulterîorcandiţiadcexcepţie,a orfanului,
derivată
a "striiillLllui"s'lu
"m7,ir1l1Iui"
dinfolclor,celalesşi dedicatexperienţelor
de excepţie.
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ci tocmaispaţiulspiritualal uneiInlţtarl,al iniţieriiin sacralitateadimensiunilor
iubirii,a
uneiiniţieriprin vedere,
aşa cumera cazulraportuluienergiecosmică
- energie
vizuală,al
Bealricet iniţiereaprin Vedere,la Dante.
Filtrulfeminin,de sorginteaxtral-lunară,
estecelprincareenergialuminii,a LogosuIul,ajunge.
Ia erou,aceastanefiind,evident,unicaformăde cunoaştere
la Eminescu,dar
una dintrecelefundamentale.
Registruldegradantal primeiapariţiia pajuluiestemenitsă
potenţeze
indoitchipulsăufinal,cîndva realizape pămlutchipulcupluluinâzuitdecnergia
celestă,Implinind
diadace garantează
atit desăvîrşirea
monadel,cit şi desăvîrşirea
in triunghiul"norocului"
8.
Cătălinestesupusunuiindelungprocesde .Jryperlontzare",
de desăvirşlre
a energiei
degradateşi de reîncărcare
cu uohneleacelui"farmecsfint"- sintagmacheie a erosului
eminescian.
La un primnivel,conectarea
erouluila energiaastralăreceptată.defemeie,îl incarcă
pe acestade dateleerosuluiceleilalte.
De undein cadrulaceleiars amundi(strofele51-55)
el se situeazăpe poziţiamasculinulul.ica
şi Luceafărul,
venindde sus in jos, dominantă
activă(Şiochiitătnomlşcătorl
l subochiimeirămtle"),
in cadrulfinal,posttntttattc,
el se va
situape poztţiainversă:,,0,Iasă-micapulmeupe sin/ Iubito,să se culce/ Subrazaochiulii
i
senin!Şi negrăitde dulce",Iăslndu-se
practicfecundatspiritual("Şide-asupra
mearămtl")
prin intermediul
razeivizuale,de putereacăpătată__pe aceeaşicale- de Cătăllna("M"a
prinsun dor de moarte").
Ceeace ţineade acţiuneaposesivă
("Cumvlnăloru-ntinde-n
cring",etc.)esteretezat
acum,faptacăpătindaluramorală,de act intru cunoaştere:"Revarsăliniştede veciI Pe
noapteamea de patemi".
"Hyperionizarea"
lui Cătălin,prinintermediul
energieihyperlonlzate
a Cătălinei,
este
simetricădorinţeiLuceafărului
de a i se da o altă cale (aşacumeste echivalentăacelei
capltulăr!a luiTomlrls,
sorbităde privireamireluişi ajungindastfella desăvtrşlrea
propriei
fiinţelăuntrice).
,.
Iată cele douăipostaze:
,,0, cere-mi,Doamne,oricepreţ
"Cufarmeculluminil reci
Dar dă-mio altă soartă
Glndirlle străbate-mi,
Căcitu izvoreşti.de vieţi
Revarsăliniştede veci .,
Şi.dătător.denioarte.
.Pe noaptea.un
ca de paternl
,
Rela-rnlal nemurlrlinimb
Şi de-asupra
mearămll
Şi.f.oculdin prlvlre
Durere,,\de
mi-ocurmă,
Şi pentrutoate.dă-miin.schimb
CăcieştiIuhireamea.dentîi
° oră de iubire".
Şi.visulmeudin urmă" f
Părintelui
echivalent
deCătă
lina;fusese
ceeace,;
citeDemiurgul
pentruHolul
Hyperion
("Căcieste
tu izvor
eştidecelui
vieţipurta'tncum
I Şi dătătorde
moarte"),
Hyperion
pentru
Cătălina("şiviaţa-miJ,mllncază.")ş!
acumCăl.ălina
pentru Cătălin("Căcieştiiubireamea
denttiI Şi visulmeudinurmă").Semnulsacrual unuia(nimbulveciei)deypne
semnuliubirii
la celălalt,semnulIemeil-aurcolă
("Şide-asupra
mearămîi")."Mi-esete de repaos"coincide
cu "durerea
mi-o
currnă'tJar
"focul
dinpriviri",
energia
infinită,
coincide
cu "noaptea
mea
de
pateml"adelui
Cătălin,
careapare,
astfel,
in condiţiile
vederii
Ignlc-tntunecate,
din a dilua
intruparea Luceafărului.
Hyperion
oferăşi Indeamrră
şi apoicereoferlndu-se.Dela
,,0, vin-odorul
meUnespus"
,
la.,.Şi
pentru
toate
dă-mi
illschi1llb
f
0.
oră
de
iubire".
Cătălin
-intocmai:
de
la
"Haiş-om
fugiin lume"la "Heval'să
liniştede veci".Transferulde energic("schimbul")se făcuse
deja,de la Hyperioll
Ia Cătălinaşi de la aceastala Cătălin:pentruLuceafărdoartransferul
dorinţeiavusese
locşi astfelenergiaastralăîşi ceredesăvîrşirea
într-o"orădeiubire",in timp
ce implinitulexistădejala Cătălin- "CăcieŞtiiubireameudentîiI Şi visulmeudin urmă".
Caleacătreisiehianu estediferItăla ceidoi: pentruUyperiondesăvirşireafiillţei
sale
solicitaînlăturarea
dorinţei,unicafisură.a cerculuisău.,oradeiubirepresupunînd
extragerea
focului"semeUc",
să-ispunem,
dinprivire.PentruCătălin,foculse.consumase
("Şi visul meu
din urmă"),clipaunicăa iniţierii,a cQ-naşterii.EchivF-1entul
metamol'fozei
lui Cătălin,de la
dorinţainferioară,
.exclusiv
tmpească,
la ceasuperioară,
spirituală,de isi<:hia
priniubire(care
nu exclude.deloc,la Eminescu,
eal'l1alul,
dar î1sanctifică),
esteevoluţialui Hypedonde la
8 DealeIderivăşi blestemul
lui Hyperion
(al Zmeului),
acel; "Unchins-aveţi-de-a
nu
muri deodată".
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stareade energieînchisăîn sineşi neatinsăfaţă cătref'alăde dimensiunea
nepieritoare,
_. la
CaleacătreDemiurg,
cîndrefaceetapeleGenezei
(timpului)
- "Vedeaca-nziuaceadentti",
ajungîndla totalacunoaştere
de sine,ceacareîi este acordatănemijlocit,prin Părinte,
aşa cumcunoaşterea
de sinea lui CătălinesteposibilănumaiprinFcminitate.
Sigurcă- aşa cumsubliniape bunădreptateNicolaeManolescu,
nuanţiudo idee a
luiTudorVianu.v-itoate
"pm'sonajcle"
pnemuluislnt
voci. saumăşti- alepoetului,energii
Individuale
in potentiaşitransrtgurato
la scaravizlonarulul.
AstfelÎncît.Luceafăr111
apareCa
o extraordinară
gradaţie,de perfectăsimetric,a:redimcnsionării
fiinţeila nlvclul.Lotalizant
al Iubirii,în carepămîntulestechematsăresplreaidomacelestului
Ethcrulsacrualcomunluu
li
prtnJuhlreca desăvîrşire
de sine.Măştiale poetului,Hyperionşi Cătălin"realizeazăcele
douăcăi ale cunoaşterii
de sine. prinmediulastralal FiinţeieLerne
şi prin celterestru,al
Fiinţ.eifeminille,-··
fiecaredesăvirşinrlu-se
prin privireîntru Vedere.
Aslfel,între"Şi pentrutoatedă-miin schimb
I O oră de iubire"şi "Hevarsă
linişte
de veciI Pe noapteameade patemtr..se
poatestabilio relaţiede perfectăechivalenţă.
"Focul
clinprivire"
cotncide
.moptf!
de patemi",ambelefiinddorinţealeinlţterilde (în)sine,Anularealor'sefa(ein directălegăturăcu energiavizuaJă,
ce trebuiea fi domolită
sau abolităla
Hyperion,
in cazullut-Cătă
linfiindnevoiede privireaastrală,dejahyperlonlzată,
a fetei,invocind,adică,"razaochiului
senin"tot aşacumCălălina
invocase
la începutraza.mediatoare
,
HeIaţiade echivalenţă
estedemonstrată
şi de versurile
- "Cobori
.injos,luceafărblînd.../ Şi
viaţa-miluminează"
şi "Cufarmecul
luminiireci/ Gîndirile
străbate-mi".
Estelimpedeacum
că noimaesenţialăa lui CătălinesteCătăllna,aşa cumpentruaccastaHyperionreprezenlasediapazonul
eosmic,deacordarea fiinţeila niveluleternului.Cătăllnaîşi estompează
de
acumprezenţa,ea rămînînd
filtrulprincareCătălinpoatelua contactde sinecu energialuminiistelare.Co-lncldenţa
simbolică
dintreHyperlon
şi Cătălinapareacumşi moi clară,dacă
ne gindimcă etapazborului
Luceafărului
cătreDemiurg
coincldctn
planulterestrucornuniunil
totaledintreCătălina.
şi Cătălin.Ceeace esteexplicatla nivelastralesteimplicatla nivel
uman; treceriiLuceafărului
din loculsău cătresălaşulEnergieiuniversale,
It corespunde
trecereacelordoidiucastel( lume)In codru,iar pragulmaximal cunoaşterii
lui Hyperion,
Indemnat
de Demiurg
să privească
pămlntul(acum,cu ochiiceluiInsemnatdepropria-i
realitate)
corespunde
expreslet
riesăvlrştrli
spiritule
a
celor
doi
pămînteni,
care
este
uimirea:
"Hyperlonvedeade sus!Ulmirea-n
a lor faţă".
Revelat.ia
--:.Itlpla.n.cotiillic.pe careo are Hyperion,lşi are c?respondel1t
.Inplan
umanuimireaşi ceeace esteIncheieredeplinăpentruLuceafăresteInceput,etern·lnceput
de acum,pentruceldol.T'ransf
erul de energies-aîncheia
t şi acumce era la începutvoinţă
Invccntoarc
şi .dcschldere
total-receptivă
(la Cătălina)devil1eencrgie
domolit-emiţătoare:
"Ea, îmbătată
de
amor,
!
Ridică
ochii.
Vede
/
Luceafărul.
Şi-ncetişor
I
Dorinţele-!
increde!'
Numaipresupunînd
că intreCătălinaşi Cătălins-a Intîmplat(evident,la o eu
totul
altă.scarăde.valori)o revelareasemănătom;e
cdei.desehise
în sufletull\li Hyperion
de către
Demiurg,
de tensJuneegală(raportatăla scaraelementelor),
-- numaiastfelputeminţelege,
şi accepta,roti)'ea
totalăa cOlldiţiei
lui Cătălin.El devineastfelO"voce"a.poetului,In nici
un felmaiprejoscqlorlalte;
el devine,
practi",acea"altăsoarie"a 111i
lIyperion,
.devine
chipul,
pămlnteanal acestuia,soartanemllritorului
Incarnat,energiatcrestrăecbiyalentă
astrului,
unicaIn staredea receptadeplin
energiafeminină
aducătoare
dclinişteşi cunoaştere
de sine,
ia,.unitaleacelor"doicopii/ cu pletelungi,bălaie",cu tot cercullorstrimL,se realizeazădeplinnumai"subrazaochiuluisenin",ochiulfeteiînseninatdc sineprin80rbirea
priviriieternull,lL
Sau,dupăcumnoteazăEminescu
în Jnsemnări
caracterologice:
"ea nu-i dă privirile
!nsuşi,.ci
numai.
pdsmaprivirii;prinadîneÎmeaei
sufletească
el cap!i.tă
ochiiei marişi adinci
şi.nu se opreştela..aparinţeesterioarc,
ci cautăideealucrurilor.
Ea nu-lÎnvaţălucrurile
înşile,
ci-llnvaţăa vedea".
.. .. ..
în interpretarea,seducătoare,
de altfel,pe careConstantin
Noicao dă Luceafărului
(In Sentimentul
tomdnesc
al fiinţei),Hyperiondevineo "naturăgenraIă",desprinsde orice
(hyper-Eon"pe c:leasupră-mergătorul")
şi fi
căruia
"Iiaceasta:
e dată.o
clipădorinţa
de acare
se prinde
1n
ceva";dialectica
relaţiilordin poemar
atunci
"există
generaluri
prind
fiinţă,adicăiau·chipindividual,
dupăcumexistăirldividua'luri
carese prindIn ceva general
ŞiatunCiducşi elela fiinţă.Acesta,Intr-adevăr,
ar puteafi basmulfiinţei,saumodelulei:
un individual
îşi dă dcierminaţii
carese prindIntr-onaturăgenerală;sauun generalse de
li Con!.supra,nota 1.
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termină,se speclflcă
şi se Intrupează
(...) o naturăgeneralăde o parte, tnttrnplnăcu detormlnatlileei, eu chemarea
şi dăruireade sine- dar determinat.iile
lor nu se intilnesc
(s.I1.)şi
modelulfiinţeinu se Împlineşte"
10.
Credemcă tocmaiprinprocesulde .Jiyporlonlzare"
a lui Cătălinşi a Cătălinel,
prin
transferulenergiei
astraleîn sineleceleiterestre,modelulFilnţ.else împlineşte
in putinţasa
de fiinţare,de Lranspunere
in act,in comuniune,
iar Hypcrlou
(arhetipul,
"generalul")
îşi află
în Cătălinimaginea"definitiv"
(terestru)tntrupată.Demonstraţ.la
filosofuluiconduce,de
altfel,tot cătreo atareinterpretare:"Lumeanecesităţii
şi lumeacont.lgentel
nu s-auîntîlnit,
Dar s-aucăutai.Şi dacăLuceafărul
se trageîndărătîn nefericirea
sa de a fi "nemuritor
şi
rece",lumeaaceeade jos a învăţateu adevăratsă-şiridiceprivirilecătreel, sau cătrealtul
ca el, de parcăar sta să spargăcerulsăucelstrîmt,în caredoarnoroculo petrece",

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