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Eminescu: arta şi fi lozofi a iubirii este cântecul 
de lebădă al lui Mihail Dolgan. Criticul şi-a prezen-
tat studiul la Academia de Ştiinţe a Moldovei chiar 
în ziua trecerii sale la cele veşnice: 2 mai 2013.

Îşi trăia intens, în acele ultimele clipe ale vieţii 
sale, bucuria unei realizări de vârf, această ultimă 
carte a sa purtând pecetea unei scriituri inspirate, 
Currente calamo, analogizate cu spiritul textului 
epistolar prezentat, aci dezlănţuit patetic, care e nota 
lui defi nitorie, aci grav-analitic, ţinut într-un regis-
tru al demonstraţiei academice, raţionale.

Exegetul caută să pătrundă în esenţa fenomenu-
lui dragostei eminesciene atât sub aspectul experi-
enţelor trăite în cadrul prozei vieţii, al praxis-ului, 
cât şi în cadrul trăirii ei intens-existenţiale şi în do-
meniul imaginarului, unde îşi sporeşte complexita-
tea prin proiecţiile simbolice, metafi zice, parabolice 
şi alegorice. Are grijă, prin urmare, să ţină separat 
domeniile, conjugându-le doar asimptotic, fără a le 
identifi ca.

Ea, dragostea, se manifestă la Eminescu, dinco-
lo de gradul de intensitate, de forme şi nuanţe, sub 
semnul generalizat al unei plenitudini ontologice, 
căci ţine de o experienţă capitală care cere o anga-
jare fi inţială totală. Totul intră în sfera Absolutului, 
sub chemarea presantă a destinului însuşi, a doru-
lui cu întreaga sa complexitate spectrală, a dorului 
nes pus, pătruns de un farmec sfânt ce nu-l mai poţi 
pricepe din variantele Luceafărului, care pregătesc 
mărturisirea tulburătoare a Cătălinei: „Mă dor de 
crudul tău amor/ A pieptului meu coarde,/ Şi ochii 
mari şi grei mă dor,/ Privirea ta mă arde”.

Tudor Vianu stabilea că „erotica eminesciană 
intră în categoria romantică a acelui infi nit nesa-
ţiu care amestecă fi rul voluptăţii cu cel al durerii”: 
„Este în natura iubirii romantice acea aspiraţie fără 
fund şi fără ţintă, cum numai o stea din tărie poate 
trezi într-o inimă omenească. În tinereţea sa, poetul 
închipuise ce poate fi  dragostea unui om pentru o 
statuie de marmură. Elanul omului se zdrobeşte de 
muţenia şi răceala pietrei şi în această confruntare 
a elementului animat şi neanimat capătă o expre-
sie alegorică nu numai tragismul vecinicei caduci-
tăţi a dragostei, dar şi resentimentul poetului pentru 
acea inimă a femeii, rămasă inferioară elanului său. 

Nesaţiul dragostei şi resentimentele ei au rămas tot 
timpul temele eroticii lui Eminescu, până în ziua 
când în Luceafărul el le dă o ultimă şi defi nitivă în-
trupare” (Tudor Vianu, Eminescu, col. „Eminescia-
na”, Iaşi, Ed. Lumina, 1974, p. 90).

În optica autorului, creaţia şi iubirea se identifi -
că, formează o unitate sub zodia deplinătăţii valo-
rice: „E adevărat că în cazul lui Eminescu se poate 
vorbi de iubire prin creaţie şi de creaţie prin iubire, 
de faptul că setea de iubire e dublată la el de setea 
de creaţie şi de cunoaştere de sine, împletirea eroti-
cii cu creaţia fi ind o dominantă estetico-spirituală a 
întregului scris eminescian – ca mijloc de împlinire 
deplină (subl. n. – M. C.), ca împăcare şi înălţare 
sufl etească, ca factor determinant în a da farmec şi 
preţ vieţii (ca viaţa preţ să aibă) (Mihail Dolgan, 
Eminescu: arta şi fi lozofi a iubirii (în baza episto-
larului inedit) eseu, Chişinău, col. NeoAcademica, 
Profesional Service, 2012, p. 32).

Autorul omite, din context, expresia „şi moartea 
preţ să aibă”, evitând parcă unitatea fenomenologică 
a vieţii/ morţii în cazul iubirii, a relaţiei arhetipale 
fundamentale Eros/ Mors. Se va aplica însă asupra 
unităţii oximoronice a farmecului dureros şi asupra 
asocierii acestuia cu gelozia. Este citat, în sprijinul 
demonstrării „naturii oximoronice” a poetului, un 
fragment extins dintr-o scrisoare datată iunie 1882, 
în care îşi compară amorul pentru Veronica cu un 
pahar care „în adevăr dulce, dar în fundul lui e plin 
de amărăciune”: „Şi aceea amărăciune, care-mi tul-
bură pururi amintirea ta e acea gelozie nebună, care 
mă face distrus, care mă amărăşte şi când eşti de 
faţă, şi când nu eşti”. Exegetul vede aici „mărturisiri 
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superbe, cutremurătoare şi de o sugestivitate cople-
şitoare”, „mărturisiri dureros de sincere şi dureros 
de adevărate despre amorul eminescian atoatecotro-
pitor, amor contradictoriu, duplex, contrapunctic, 
amor până la rădăcini, amor pe de-a-întregul oxi-
moronic, ca şi însuşi sentimentul în totalitatea lui 
dialectică” (Ibidem, p. 31).

Observăm că, în intenţia de a aproxima natura 
amorului eminescian, modul de exprimare devine in-
fl amat, larmoyant. (Tenta barochizantă l-a pândit, de 
altfel, în întregul scris, care e aici mai controlat).

Acelaşi Tudor Vianu găsea în împerecherile de 
cuvinte „farmec dureros”, „dulce jele”, „dureros de 
dulce”, „fi oros de dulce” expresia „unei emoţii cen-
trale şi revelatoare a poeziei eminesciene”, a „intu-
iţiei muzicale a lumii, plină de mister, de farmec şi 
de durere care alcătuieşte adâncul însuşi al lirismu-
lui eminescian”. „Asociaţia dintre expresia volup-
tăţii şi a durerii, mai observă Vianu, se produce la 
Eminescu în trei împrejurări, cu prilejul muzicii, al 
iubirii şi al morţii” (op. cit., p. 59).

Sentimentul nenorocirii şi decepţiei, lăsat de iz-
belişte şi ros de singurătate creşte în intensitate, în 
timp, creştere la care contribuie conştientizarea fap-
tului că este sărac, că este neputincios s-o fericească 
pe Veronica şi că proiectul căsniciei e absolut nere-
al (acestor facticităţi li se rezervă câteva capitole). 
Creşte în timp, în dreaptă cumpănă dialectică, şi 
conştiinţa că erau făcuţi de natură unul pentru ce-
lălalt, făcând posibilă transformarea propriilor lor 
vieţi într-o „sărbătoare”. Se accentuează, pe de altă 
parte – contrapunctic – „gândurile mănăstireşti” şi 
chiar ideea, wertheriană, a poetului de a se sinucide. 
Criticul deduce, dintr-o scrisoare, omul eminescian 
intratabil, nemaniabil, incapabil să se adapteze şi să 
se adapteze cu împrejurările, astfel încât „să prinză 
din zbor puţinul noroc care îl dă o viaţă surdă şi chi-
nuită. Relaţiile celor doi parteneri în dragoste sunt 
tulburate şi de modul structural de a fi  al unui om 
de creaţie neordinar, cu „fondul sufl etului” care e 
dezgustul, apatia, mizeria şi credinţa că nu e făcută 
nicio femeie pentru el („Nu iubesc nimic, pentru că 
nu cred în nimic... Eu nu am privirea ce înfrumuse-
ţează lumea, ci aceea care vede numai răul, numai 
defectele, numai partea umbrei.”).

Este supusă analizei poetica paremiologică din 
epistolar, modul în care experienţele personale se 
transformă în aforisme general-umane, în „pietre 
fi losofale” („Ceea ce cineva are mai scump trebuie 
să-şi păstreze cu toată discreţia”; „Am înţeles că un 
om poate avea totul – neavând nimic şi nimic având 
totul”); „Ceea ce era mai adânc ascuns în sufl etul 
meu, privirea ta le-au scos la lumina zilei”), în ex-

presii frazeologice şi tropi, în contraste, paradoxuri, 
antiteze, „extreme”, asigurate de tehnicile opoziţio-
nale: hiperbolizarea şi litotizarea. Creaţia epistolară 
e dominată, în ansamblu, de dorinţa categorică: „Ori 
totul, ori nimic!”. Autorul vede legate organic aces-
te tehnici de senzaţie de timp – comprimată sau di-
latată prin efecte pozitive sau negative, plăcute sau 
neplăcute, înălţătoare sau apăsătoare: „Şase luni, cât 
am stat în capitala austriacă, mi s-au părut şase zile” 
(Scrisoare din 20 august 1879).

Epistolarul eminescian, considerat în primele 
pagini o adevărată mană cerească pentru cercetăto-
rul literar, „oferă o mulţime de date, remarci şi deta-
lii semnifi cative privind creatorul exigent de valori 
artistice”: nevoia de „remaniere”, de „dispoziţie” 
adecvată, de „tehnică şi inimă”. Sunt, apoi, mărturii 
preţioase despre salahoria istovitoare de la Timpul, 
despre crizele fi zice şi morale ale poetului.

Concluzia autorului în această lucrare care-i în-
cununează activitatea, este că Eminescu „a reuşit să 
conceptualizeze fi losofi c Sensurile şi înălţimile Mo-
rale ale Iubirii nu numai în admirabila creaţie poeti-
că propriu-zisă, ci şi în nu mai puţin admirabilele lui 
Scrisori de dragoste – modele de corespondenţă ero-
tică realizate nu numai cu palpitaţiile Inimii, ci şi cu 
refl ecţiile adânci ale Cugetului” (Ibidem, pp. 94-95).
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