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Luceafărul
(Vesper = de seară sau Hyperion-Venus)
O baladă lirică în 98 de strofe, capodopera în versuri a lui Eminescu; o poveste de dragoste imaginată şi
situată în trăirea personală a autorului, ce a ce l-a făcut pe patriarhul Miron Cristea, în teza sa de doctorat,
sa-l numească
„Eminescu - Luceafărul Poeziei Româneşti”:
Cătălina; „O prea frumoasă fată/ din rude mari împărăteşti/ era una la părinţi/ şi mândră-n toate cele/
cum e fecioara între sfinţi/si luna între stele/”, priveşte de la geamul ei dinspre mare la Hyperion,
„lângă fereastră unde-n colţ/ Luceafărul aşteaptă”. Cătălina se îndrăgosteşte de el împlorând-ul: „cobori
în jos Luceafăr blând/ alunecând pe o rază/ pătrunde-n casă şi în gând/ şi viaţa-m luminează”.
Luceafărul se execută şi întră în odaia ei ca un tânăr prinţ: „cu păr de aur moale/ un vânăt giulgiu se
încheie-n nod/ pe umerele goale/ iar umbra feţei stăvezii/ e albă ca de ciară/ un mort frumos cu ochii
vii/ el scânteie-n afară”. Acest tânăr aevea unei apariţii o cere de mireasă. Cătălina refuză: „ caci eu sunt
vie/ tu eşti mort/ şi ochii tăi ma-nghiaţă./ O esti frumos/ cum nu-ma-n vis/ un ânger să arată/ dară pe
calea ce-ai descris/ no-i merge niciodata.” Hyperion pleacă. Cătălina il chiamă din nou; „ o dulce-al
nopţii mele domn/ dece nu vii tu vină!”. Hyperion ezită. La insistenţa ei totuşi cedează. Vine din nou şi
cere sa-i fie mireasă. Cătălina refuză iarăşi. „privirea ta mă arde”. La care el răspunde: „ au nu înţelegi tu
oare/ cum că eu sun nemuritor/ şi tu eşti muritoare?!”. Atunci Cătălina îi cere în schimbul dragostei ei
nemurirea. Luceafarul e hotărât să facă acest sacrificiu şi pleacă la Creatorul sau...
Străbate spaţiile într-un voiaj interplanetar de o frumuseţe fabuloasă: „ un cer de stele de desupt/ de
asupra cer de stele/ părea un fulger ne întrerupt/ rătăcitor prin ele”. În faţa abisului cugetul se opreşte „
piere totul totul”, şi pare ca o veşnicie unde se stinge dorinţa de a mai fii. Până să ajungă în faţa
Creatorului sa-i ceară deslegarea de veşnicie, Cătălina care nu-l mai vedea pe bolta cerului se lipeşte de
pajul Cătălin. „ Băeat din flori şi de pripas/ cu obrăjei ca doi bijori” reuseşte sa o cucerească şi-i face o
declaraţie de dragoste înflăcărată. Cătălina ezită, mărturisindu-i dragostea ei pentru Hyperion; „ lasă zice
el/ hai şi-om fugii în lume/ vei pierde dorul de părinţi/ şi visuri de lucieferi”... Între timp Luceafărul
ajuns în faţa Lui Dumnezeu îi cere: „ ream-i al nemuriri nimb/ şi focul din privire/ şi pentru toate dăm
în schimb/ o oră de iubire!” :- „Tu vrei om să te socoţi/ cu ei să te asemeni/ dar piara oameni cu toţi/ sor naşte iarăşi oameni”. Dumnezeu iar da orice cu excepţia nemuririi. „cerem cuvântul cel din-tâi/ să-ţi
dau înţelepciune/”. Cuvântul cel din-tâi este un atribut al dumnezeirei şi Dumnezeu crează nu desfinţază
„ şi pentru cine vrei să mori/ întoarcete te-ndreaptă/ spre-a cel pământ rătăcitor/ şi vezi ce te aşteaptă”.
Întors pe bolta cerului Hyperion îşi revarsă din nou razele de lumină şi o vede pe Cătălina în braţele lui
Cătălin: „abea un braţ pe gât ia pus/ şi ia l-a prins în braţe”. Cătălina surprinsă de reapariţia
Luceafărului, se desprinde repede din braţele pajului ş-îmbătată de dragoste imploră din nou pe
Hyprion să coboare la ea. Hyperion reîntors în nemurirea sa unde armonia e atât de mare încât orice
desprindere e nimicitoare, o refuză definitiv; „ ce-ţi pasă ţie chip de lut/ de voi fii eu sau altul/ trăiind
în cercul vostru strâmt/ norocul vă petrece/ ci eu în lumea mea ma simt/ nemuritor şi rece”.

* Bine-ai venit la centenarul comunităţii noastre, Eminescu să ne salvez! *
Convorbiri A.R.C. - August 2004

Notă: O addendă în loc de „ramas bun” membrilor invitaţi de onoare A.R.C. veniţi din ţară la
„Forumul de Unitate al Românilor de Pretutindeni” din Val David, Quebec, cu ocazia întâlnirii
de despărtire de pe Piaţa Română. Situată la poalele muntelui Royal în centru Montrealului unde
odinioară (1541) Jacques Cartier şi-a instalat campamentul şi înfiinţat prima colonie franceză din
America de Nord. Piaţa Română e pentru comunitatea noastra un preţios reper cultural alăturea
de Centrul Cultural Român din Montreal şi Câmpul Românesc din Val David, triada noastră!
Convorbiri ARC - August 2007

