Romanul "Papillon" in lumina astrologiei

Romanul "Papillon" a aparut in anii '70 ai secolului trecut, inregistrand rapid un mare succes,
ulterior fiind ecranizat cu la fel de mare succes. Desi pare un roman de fictiune, este in realitate
o poveste autobiografica, autorul - Henri Charriere - fiind chiar personajul principal al cartii. Din
acest motiv, astrotema natala a lui Charriere este profund semnificativa pentru intelegerea mai
buna a acestui text.
Henri Charriere s-a nascut la 16 noiembrie 1906 (nu cunoastem locul nasterii, in mod precis), la
ora 5:28.
In primul rand, autorul este nativ Scorpion, ceea ce este semnificativ pentru relatiile cu lumea
interlopa (pe care autorul le recunoaste in roman si care i-au adus dealtfel condamnarea).
Observam ca Soarele este plasat in decanul 3 al Scorpionului (decanul de Rac din Scorpion),
ceea ce indica o persoana nostalgica fata de perioada copilariei, familia sa, locurile natale si
chiar fata de tara sa natala (in roman gasim adesea preocupari de acest gen, uneori
protagonistul cultivand relatii amicale cu colegii de suferinta pe baza provenientei din aceeasi
provincie a Frantei).
Prezenta lui Marte in Balanta explica foarte bine conflictul lui Papillon cu sistemul juridic.
Cuadratura dubla a lui Marte cu Jupiter si Neptun din Rac pledeaza pentru o eroare judiciara,
pentru o condamnare pe nedrept, pe care autorul o afirma in mai multe randuri. Este de inteles
dorinta puternica de razbunare a unui nativ Scorpion pe cei care l-au condamnat pe nedrept
(Papillon ne explica in detaliu cum planuieste sa se razbune pe procuror, pe politisti, etc.).
Prezenta lui Pluton si Lilith in Gemeni ne permit sa intelegem de ce autorul foloseste adesea un
limbaj argotic, specific inchisorii si lumii interlope (Gemeni - limbajul, Pluton - stilul "subteran").
Perioada de detentie este indicata de Neptun retrograd din Rac, care este semnificativ pentru o
perioada in care nativul isi are resedinta (Rac), intr-un mediu izolat (Neptun). Conjunctia
Jupiter-Neptun in Rac este semnificativa pentru perioada petrecuta de Papillon cu tribul de
indieni din Columbia (familia exotica, oaza de salbaticie in mijlocul civilizatiei, existenta dusa pe
malul unui ocean, posibilitatea de a avea descendenti exotici).

Elementul apa este cel mai bine dinamizat in astrograma, prin Soare si Luna in Scorpion,
Saturn in Pesti (de asemenea semnificativ pentru detentie), Jupiter si Neptun in Rac, ceea ce
putem vedea din abundenta in roman: Papillon e un bun navigator, pescuieste de cate ori are
ocazia, este deportat din Franta peste ocean, traieste succesiv pe mai multe insule, are emotii
intense, adesea negative (datorita Lunii in Scorpion), isi foloseste intens uneori imaginatia
creatoare, capacitatea de vizualizare activa sau de proiectie mentala, de dedublare (datorita lui
Jupiter si Neptun din Rac), mai ales in peroadele de recluziune sau detentie dura, cand devine
foarte preocupat de trecerea cat mai rapida si mai putin chinuitoare a timpului (Saturn in Pesti).
Acelasi Saturn in Pesti ne indica o relatie dificila cu religia, cu Divinul (se considera ateu si are
uneori are crize intense de revolta impotriva Divinitatii).
Dorinta permanenta de evadare a lui Papillon, setea lui continua de libetatate, sunt indicate de
Venus si Mercur din Sagetator, aflate in conjunctie. Acestea se afla in cuadratura cu Saturn din
Pesti, indicand numeroasele tentative de evadare nereusite, in parte datorita unui sistem
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penitenciar bine organizat, in care Papillon era prins (Saturn in Pesti), in parte din cauza
dificultatilor de a gasi o tara care sa-l accepte ca rezident, fara a-l returna francezilor (Neptun
retrograd in Rac). Chiar daca Papillon isi clameaza mereu nevinovatia, el recunoaste in final ca,
de fapt, daduse anumite lovituri la casele de bani, nefiind un inocent (Mercur in exil in
Sagetator, in conjunctie cu Venus, Mercur fiind patronul hotilor). In plus, Papillon comite cel
putin o crima in perioadele sale de detentii si evadari (Soare in Scprpion, guvernat de Pluton din
Gemeni - agresiune motala asupra unei persoane din anturaj).

Conjunctia Mercur-Venus explica abilitatea lui Papillon de a obtine relativ usor bani, inclusiv din
jocuri de noroc, si de a jongla cu monede ale mai multor tari (dolari, franci, peso, etc.). Aceiasi
conjunctie explica si cele doua sotii oficiale ale lui Papillon (cea din Franta si cea din
Venezuela), dar si pe cele doua iubite (sotii neoficiale) din tribul indian.
Planetele din Rac ne explica succesul lui Papillon cu restaurantul deschis in Georgetown
(capitala Guyanei engleze), conjunctia Mercur-Venus explica succesul afacerilor cu legume, iar
conjunctia natala Soare-Luna din Scorpion explica un anumit succes al clubului de strip-tease
deschis vremelnic de Papillon si prietenii sai.
Jupiter din Rac (in exaltare), chiar fiind retrograd, si-a manifestat in cele din urma potentialul
pozitiv, Henri Charriere reusind sa devina, dupa o serie de incercari dificile, un cetatean
onorabil al Venezuelei.
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