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Acest studiu explorează relaţia dintre fi lm şi literatură. Pornind de la problematica defi nirii poeticului şi fi lmului po-
etic, articolul analizează specifi cul cinematografi ei naţionale din Republica Moldova. Autorul încearcă să defi nească fi lmul 
poetic moldovenesc prin intermediul analizei comparative a lucrărilor celor mai proeminenţi istorici, critici şi cercetători în 
domeniul fi lmului moldovenesc de fi cţiune şi non-fi cţiune – Ana-Maria Plămădeală şi Dumitru Olărescu. Această analiză 
ştiinţifi că comparativă scoate în evidenţă trăsăturile cinematografi ei naţionale şi identifi că motivele principale ale acesteia. 
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Th is study explores the relationship between fi lm and literature. Starting from the issue of defi ning the poetic and the 
poetic fi lm, the study analyzes the specifi cs of the national cinema from the Republic of Moldova. Th e author tries to defi ne the 
Moldovan poetic fi lm through the comparative analysis of the works of the most prominent historians, critics and researchers 
in the fi eld of Moldovan fi ction and non-fi ction cinema – Ana Maria Plămădeală and DumitruOlărescu. Th is comparative 
scientifi c analysis highlights the features of national cinema and identifi es its main motives.
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Introducere
La început, arta cinematografi că a fost o extensie a fotografi ei, apoi o extensie a spectacolului de 

magie a lui Georges Méliès, însă, odată cu dezvoltarea limbajului cinematografi c, fi lmul tot mai mult 
se intersectează cu literatura, în special, cu poezia. Conceptele de „fi lm poetic” și „poem de fi lm” au 
fost folosite de mulţi fi lmologi, însă fi ecare dintre ei și-a aplicat propria sa viziune asupra poeticul în 
fi lm, fără ca să ia în considerare perspectivele altor cercetători sau regizori. 

Defi niţia poeticului
Există o serie de probleme aferente defi nirii fi lmului poetic. Prima difi cultate terminologică rezul-

tă din nenumăratele defi niţii, câteodată, contradictorii ale „poeziei”. 
Dicţionarul explicativ Oxford defi nește poezia ca o formă de artă în care limba este folosită pentru 

calităţile sale estetice și evocative, cum ar fi  fonetica, simbolismul sonor și măsura metrică, pentru a 
evoca semnifi caţii în plus faţă de sensul prozaic [1 p. 45]. Totodată, Dicţionarul explicativ al limbii ro-
mâne defi nește poezia ca „modalitate a literaturii care exprimă mesajul artistic cu ajutorul imaginilor 
expresive, al unui limbaj concentrat, al afectivităţii, al rimei, al ritmului” [2]. Termenul provine de la 
cuvântul grecesc poesis (ποίησις), care defi nește „activitatea în care o persoană aduce la fi inţă ceva care 
nu exista înainte” [3 p. 115]. În cea mai timpurie vreodată încercare de a defi ni poezia, Aristotel face 
o paralelă dintre poezie și istorie. El sugerează că poezia pare să fi  izvorât din două premise, fi ecare
dintre ele afl ându-se adânc în natura noastră – prima premisă ţine de instinctul de imitaţie, care este 
implantat în om încă din copilărie, iar a doua premisă ţine de instinctul natural pentru „armonie” și 
ritm [1 pp. 25-30]. Defi niţia lui Aristotel a dominat sute de ani, totuși, „imitaţia” a cedat locul „ex-
presiei personale” în perioada poeziei romantice. Samuel Taylor Coleridge, poet, fi lozof și critic literar 
englez, sugerează că poetul este acela care investește în activitatea sa întregul său sufl et, cu subordo-
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narea facultăţilor lui unul faţă de celălalt în funcţie de valoarea și demnitatea lor relativă [5]. Astfel, 
pentru poeţii romantici poezia a fost, în primul rând, o mișcare spre lumea lor interioară, și nu spre 
cea exterioară. 

În toate tentativele de defi nire a poeziei există un lucru neschimbabil: importanţa individului, a 
autorului ca sursă motrice a creaţiei. Acest fapt motivează criticii și autorii de artă să aplice poezia unui 
spaţiu non-literar pentru defi nirea altor genuri de artă. De exemplu, compozitorul maghiar Franz Liszt a 
folosit noţiunea de „poem simfonic” (Symphonische Dichtung) pentru a-și descrie opera, adică cu cinci-
zeci de ani înainte ca fraţii Lumières să fi lmeze sosirea trenului în gară [6 p. 13]. Compozitorii roman-
tici motivează acronimul „poem” în denumirea creaţiilor sale prin folosirea caracterului dramaturgic 
al simfoniilor, unele lucrări fi ind bazate chiar pe poezii deja scrise [6 pp. 28-30]. În așa mod, termenul 
„poetic” nu este utilizat în mod transcendental, expresionist, abstract, ci mai mult în modul aristotelian 
de „imitaţie a lumii”. 

Cercetările în domeniul fi lmului poetic moldovenesc  
Principala contribuţie la analiza „poeticului” în cinematografi a din Republica Moldova a fost adu-

să de fi lmologii Dumitru Olărescu și Ana-Maria Plămădeală. În lucrările sale ei nu analizează doar 
trăsăturile distincte ale fi lmului naţional, dar studiază și originile acestuia. Ambii autori afi rmă că 
spiritul poetic al fi lmului autohton este declanșat de viziunea metaforică asupra realităţii caracteristică 
culturii românești. În cartea sa Mitul și fi lmul, Ana-Maria Plămădeală susţine că arta cinematografi că 
este „exponentul spiritualităţii naţionale” [7 pp. 7-10]. Criticul consideră că fi lmul de fi cţiune basa-
rabean reprezintă chintesenţa ideilor, simbolurilor și arhetipurilor pastorale înrădăcinate în spiritul 
românesc  [7  pp.  34-129]. De asemenea, în lucrarea Filmul. Valenţele poeticului Dumitru Olărescu 
remarcă natura poetică a cinematografi ei naţionale [8 pp. 20-80]. Mai mult ca atât, autorul susţine că 
fi lmul poetic moldovenesc se deosebește de concepţiile „poeticului” din alte ţări, declarând că „fi lmul 
moldovenesc de non-fi cţiune ia naștere în cu totul alte circumstanţe și spaţii și are ca obiect de inspiraţie 
și studiu alte realităţi” [8 p. 28]. Dumitru Olărescu afi rmă că unul din factorii cei mai importanţi care 
au contribuit la dezvoltarea și înfi inţarea cinematografi ei naţionale a fost venirea în anii ’60 a unei în-
tregi pleiade de scriitori în industria fi lmului [8 p. 12]. Acest fapt a contribuit la pătrunderea valenţelor 
poetice în cinematografi a naţională, determinând direcţia de dezvoltare a limbajului cinematografi c 
din Republica Moldova pentru următoarele decenii.      

Totuși, nu fi ecare fi lm produs în Moldova corespunde acestor criterii. Istoria cinematografi ei na-
ţionale a cunoscut multe perturbări și încercări. În lucrarea Arta cinematografi că din Republica Mol-
dova, Ana-Maria Plămădeală susţine că regimul comunist a încercat să construiască un instrument 
ideologic propagandistic de masă în baza fi lmului moldovenesc, la fel ca și din celelalte cinematografi i 
naţionale din Uniunea Sovietică [9 pp. 15-40]. Totodată, regizorii Emil Loteanu, Mihail Kalik, Valeriu 
Gagiu, Vasile Pascaru și alţii au reușit să iasă din clișeele ideologice datorită naturii poetice și viziuni-
lor metaforice asupra lumii.  

Pornind de la concepţia scriitorilor români vizavi de cea de-a șaptea artă, Dumitru Olărescu ex-
pune etapele de formare și cristalizare ale fi lmului poetic de non-fi cţiune de la simple constatări do-
cumentare spre un limbaj cinematografi c poetic [8 pp. 17-83]. Filmul este cea mai apropiată rudă a 
realităţii, întrucât surprinde și reproduce realitatea instantaneu. Dumitru Olărescu afi rmă că „imagi-
nile fi lmice sunt concrete, dar corelaţia dintre ele face ca realitatea materială să capete valoare fi gurati-
vă” [8 p. 25]. Totodată, apelând la studiile și scrierile despre fi lm și poezie ale teoreticienilor și criticilor 
literari – fi lmologi și cineaști, autorul ajunge la un adevăr axiomatic și paradoxal: realitatea este cel mai 
puternic remediu al poeziei, iar poezia este cel mai înalt grad de expresivitate a artei. Astfel, cinemato-
grafi a este, apriori, un limbaj poetic în esenţa sa. 

În Arta cinematografi că din Republica Moldova, fi lmologii Ana-Maria Plămădeală, Dumitru Olă-
rescu și Violeta Tipa au reușit să creeze o antologie complexă a cinematografi ei naţionale și plasarea 
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acesteia în spaţiul istoric socio-cultural, iar în monografi a Mitul și fi lmul, Ana-Maria Plămădeală în-
cearcă să surprindă „structura spirituală a fi lmului naţional” [7 p. 35]. Autorul susţine că „pastoralita-
tea este o supra-viziune a poporului român”, iar chintesenţa ideilor, simbolurilor și arhetipurilor mitu-
lui pastoral se regăsesc în cele mai valoroase opere cinematografi ce din Moldova, cum ar fi : Poienile 
roșii (1966) și Lăutarii (1961) de Emil Loteanu, Gustul pâinii (1966) de Valeriu Gagiu, Ultima lună de 
toamnă (1965) de Vadim Derbeniov, Când se duc cocorii (1964) și Se caută un paznic (1967) de Gheor-
ghe Vodă [7 pp. 34-87]. În Filmul. Valenţele poeticului Dumitru Olărescu merge și mai departe, creând 
un veritabil „dicţionar” al fi lmului poetic moldovenesc de non-fi cţiune, prin adunarea și descrierea 
motivelor, simbolurilor și metaforelor din lucrările cineaștilor autohtoni. Autorul observă utilizarea 
repetitivă și simbolică a mai multor motive arhetipice în operele cinematografi ce moldovenești. Ast-
fel, fi lmologul afi rmă: „Actul Înălţării Fântânii se desprinde din mitul Creaţiei care, având o arie largă 
de extindere, face ca motivele sale mito-poetice să cuprindă și să infl uenţeze emotiv mai multe fi lme de 
non-fi cţiune lansate de cineaștii noștri: „De sărbători” și „Dansuri de toamnă” (regizor Vlad Ioviţă), 
„Ecoul văii fi erbinţi” și „Eugeniu Doga” (regizor Emil Loteanu), „Alexandru Plămădeală” și „Neam de 
pietrari” (regizor Anatol Codru), „Neobositele mâinile tale”, „Meșterul anonim”, „Goblen” și „Ștefan 
cel Mare” (regizor Vlad Druc), „Mihai Grecu. Dincolo de culoare” și „Confesiune” (regizor Mircea 
Chistruga), „Vlad Ioviţă” și „Balada lemnului” (regizor Iacob Burghiu)” [8 p. 47].  

Printre alte motive studiate de criticul de fi lm sunt moartea creatoare și sacrifi ciul, abordate de 
regizorii Vlad Druc, Ion Mija, Vlad Ioviţă, Mircea Chistruga și Gheorghe Vodă [8 pp. 51-62]. Mai mult 
ca atât, în lucrarea sa Dumitru Olărescu studiază valenţele celui mai important motiv arhitectonic din 
cultura română – casa părintească. Acest motiv fundamental, care se întâlnește în fi lmele „Duminica 
sufl etului” (regizor Dumitru Fusu), „Casa noastră” (regizor Ion Mija), „Tata”, „Cheamă-i, Doamne, îna-
poi” (regizor Vlad Druc) și „Crescuţi, porniţi și așteptaţi” (regizor Roland Vieru), reprezintă „realitatea 
materială și spirituală”, „centrul lumii”, „imaginea universului” și „copilăria” [8 pp. 64-67].

Concluzii
Intenţionând a face o analiză a lucrărilor despre fi lmul poetic, am constatat că  poeticul în cine-

matografi e nu reprezintă o incluziune directă a literaturii în fi lm, ci o aplicare a preocupărilor poetice 
asupra fi lmului. Totodată, însușirile „poeticului” au evoluat împreună cu arta, cultura și civilizaţia 
umană, transformându-se de la o imitaţie a lumii într-o călătorie spre lumea interioară și expresia 
superioară a vieţii. Mai mult ca atât, poezia a evoluat într-o defi niţie a artei în sine, fi ind aplicată, la 
început, în domeniul muzical, iar apoi și în cel cinematografi c. Abordarea metaforică a realităţii de că-
tre cineaști a înălţat noul mediu de expresie la rangul de artă și a generat apariţia mai multor cercetări, 
scrieri și monografi i. 

În baza analizei comparative a lucrărilor fi lmologilor din Republica Moldova, am constatat că 
fi lmul moldovenesc era predispus să devină poetic, iar cele mai valoroase opere cinematografi ce naţio-
nale se caracterizează prin abordarea poetică a lumii. Moștenirea cinematografi că naţională cuprinde 
motivele creaţiei, sacrifi ciului, mitului pastoral și casei părintești, care capătă sensuri metaforice noi 
în lucrările regizorilor autohtoni. Astfel, în fi lmul poetic moldovenesc realitatea materială devine un 
instrument vizual pentru refl ectarea valorilor naţionale spirituale.
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