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  ETERNELE MITURI 
ALE LUI EMIL LOTEANU
 

Dr. hab. Ana-Maria PLĂMĂDEALĂ 

Emil Loteanu este cel mai cunoscut cineast din 
Moldova, ale cărui fi lme au avut o rezonanţă spiri-
tuală în toată lumea, el cucerind Olimpul celei de a 
şaptea arte prin revelaţiile fi lozofi co-estetice ale su-
fl etului său ancestral. Adeptul concepţiei predomi-
nării cosmogoniei artistice drept o forţă supremă de 
purifi care şi de prosperare a neamului, Emil Lotea-
nu a adus în palmaresul studioului „Moldova-fi lm”, 
iar mai târziu şi „Mosfi lm”-ului,  distincţiile de aur 
şi argint ale prestigioaselor festivaluri internaţionale 
din Spania, Italia, Franţa, Iugoslavia. Iar o „Şatră 
urcă la cer” a cucerit şi continentul american – un 
eveniment rarisim în istoria artei cinematografi ce 
din fosta URSS.

Născut la 6 noiembrie 1936 în satul Clocuşna 
din Basarabia, în 1944 se refugiază împreună cu fa-
milia în România, frecventând la Bucureşti celebrul 
Liceu „Sf. Sava”. La numai 16 ani se repatriază la 
baştină (pe atunci deja RSSM), ademenit, ca şi alţi 
intelectuali din Occident, de utopiile comuniste axa-
te pe revigorarea celui mai ispititor vis al omenirii – 
mitul reîntoarcerii secolului de aur. Debutul său, în 
1956, cu volumul de poezii „Zbucium” a semnalat 
venirea în cultura naţională a unei sensibilităţi lirice 
efervescente, animată de căutarea frenetică a idea-
lului, a absolutului.

După absolvirea în 1963 a Institutului Unional 
de Cinematografi e din Moscova (clasa lui Grigorii 
Roşali), eternele interogaţii ale tânărului artist sunt 
extrapolate cu ardoare în spaţiul polifonic ce-i va 
găzdui plenar imaginaţia şi creaţia artistică – cine-
matografi a. Iniţierea lui Emil Loteanu în cea de a 
şaptea artă se desfăşoară sub cerul înstelat al neoro-
mantismului anilor 1960, călăuzit de aspiraţia majo-
ră a revenirii artei la etern şi universal. Devenind un 
adept pasional al acestor nobile crezuri, regizorul îşi 
ancorează creaţia în coordonatele semnifi cative ale 
miturilor ontice ale omenirii. 

Astfel, în debutul său cinematografi c „Aşteptaţi-
ne în zori” (1963) cu subtitlul semnifi cativ „Odi seea 
celor şase”, Emil Loteanu, prin iniţierea în sfera 
marelor vise şi imenselor sacrifi cii umane, îmbră-
ţişează mitul eternei revoluţii. Metatema romantică 
a rebeliunii, ca un dat imuabil al sufl etului nobil,  
precum şi nostalgia sacrifi ciului eroic al omului 
modern, persistă şi în cea de a doua peliculă, axată 

pe visul schimbării lumii, „Această clipă” (1968), 
impresionantă prin cântarea eroismului etern al su-
fl etului uman. 

Mitul eternei reîntoarceri călăuzeşte regăsirea 
de către regizor a „tainicului drum spre interior” 
(Novalis) în contextul unui entuziasm artistic unic 
al atmosferei de o creativitate debordantă a „renaş-
terii etnice”. Asimilând cu brio ambele neotendinţe 
în vogă ale anilor 1960 – neoromantismul şi neo-
folclorismul, dilogia lui Loteanu „Poienile roşii” 
(1966) şi „Lăutarii” (1971) prezintă o redescoperire 
cinematografi că a sufl etului etnic în spaţiul ontic al 
mitului pastoral şi mitului creaţiei.

Şi „Poienile roşii”, şi „Lăutarii” se raliază virtu-
alităţilor generoase ale unei balade cinematografi ce 
înscrise în scenariul iniţiatic al fi lmului-călătorie. 
În ambele fi lme, subtextul eclipsând textul, se în-
treprinde căutarea tărâmului fermecat al idealurilor 
naţionale care în prima peliculă se regăseşte în po-
ienile roşii, iar în cea de a doua în imperiul mirifi c 
al creaţiei populare. Fiind două întrupări eferves-
cente ale neoromantismului cinematografi c al anilor 
1960, cu precădere de sorginte mitologică, fi lmele 
se întâlnesc în spaţiul confesional al destăinuirii ini-
mii în zona exaltării „sentimentului românesc al fi -
inţei” (C. Noica). Astfel, în inspirata sa dilogie Emil 
Loteanu reuşeşte să înalţe existenţa naţiunii la ideea 
majoră a supravieţuirii idealurilor ancestrale.

Însă anume atunci, când sufl etul înaripat al ci-
neastului a cunoscut beatitudinea împlinirii visului 
primordial de a răzbate în univers prin promovarea 
frumuseţii spirituale şi morale a neamului său şi prin 
dezvăluirea lumii întregi a culmilor creativităţii sale 
excepţionale, s-a întâmplat acea catastrofă culturală 
în urma căreia Emil Loteanu, ca şi ceilalţi artişti re-
putaţi, „vinovaţi” de virtuţile etice şi estetice ieşite 
din comun ale marelor sale talente, a fost izgonit din 
republică dacă nu de jure atunci de facto. Fiind sor-
tit, pentru a supravieţui, să ia drumul pribegiei, Emil 
Loteanu a fost constrâns să accepte condiţiile dure 
ale concernului „Mosfi lm”, celebru prin spiritul său 
de  acerbă concurenţă.

Copleşitorul dor de patrie a determinat speran-
ţa sublimării în spaţiul mirifi c al mitului eternei li-
bertăţi, generând o pronunţată tentă melancolică a 
trăirilor personajelor şi o dezlănţuire fascinantă a 
polifoniei fi lmice în opera cinematografi că „Şatra” 
(1975). În subtextul acestor exaltări artistice se as-
cundea dorinţa nestăvilită a celui izgonit de a recu-
ceri patria pierdută.

 „Şatra” respiră aerul libertăţii nemărginite a 
unui popor care trăieşte în preajma eternei copilării 
cu sentimentul ei nealterat al sărbătorii vieţii. Cân-
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tecul şi dansul, prin care vorbeşte fi lmul, sfi dează 
convenţiile sociale întru destăinuirea celor mai tai-
nice zone ale sufl etului uman în spaţiul misterios şi 
mitic al extazului creator. Filmul a cucerit lumea 
anume prin frumuseţea copleşitoare a naturii, prin 
suava feminitate a eroinei fi lmului Rada şi bărbăţia 
demnă a lui Zobar, prin forţa trăirilor pasionale şi 
nostalgia răscolitoare a muzicii.

În 1978, Loteanu, inspirat de data aceasta de fi -
liaţiile neoromantice descoperite în opera tânărului 
Cehov „Drama la vânătoare”, se avântă într-o ecra-
nizare axată pe o altă metaidee ontică, cea a mitului 
eternului feminin. Deşi în „Dulcea şi tandra mea fi a-
ră” (1978) se distinge o oarecare neconcordanţă din-
tre conţinut şi formă, pelicula se impune, totuşi, prin 
originalitatea tratării iubirii neîmplinite şi descope-
rirea unor faţete nebănuite şi a unor elanuri neştiute 
ale măiestriei celebrilor actori Oleg Iankovski, Leo-
nid Markov, Chiril Lavrov, precum şi a sclipitorului 
har al lui Eugen Doga, întruchipat mirifi c în genia-
lul vals. Ceea ce confi rmă cu brio o rarisimă intui-
ţie regizorală, care îi conduce pe coechipierii săi în 
zonele unde se revarsă într-o fascinantă confesiune 
lirică crezurile şi mesajele lor artistice. 

În anii 1980, semnalând o răsturnare violentă a 
destinului său creator, se consolidează distorsiunea 
conştiinţei artistice a cineastului. În consecinţă, re-
negând mesajul spiritual al fi lmului de autor, Emil 

Loteanu îmbrăţişează modelul fi lmului comercial.
Or, experienţa necruţătoare a exilului răsăritean 

generează o acută criză de creaţie în urma căreia as-
piraţia majoră a cunoaşterii sufl etului uman a fost 
eclipsată de spectacolul suprafeţei al supraproducţi-
ilor cinematografi ce. Filmele „Ana Pavlova” (1981) 
şi „Luceafărul” (1986), culminând cu „Găoacea” 
(1992) sunt mostre elocvente ale sfâşierii eului cre-
ator al regizorului. 

„Deceniul negru” (anii 1990-2000) a însemnat 
pentru Loteanu năruirea speranţei oricărei activi-
tăţi artistice, deci, a estompat participarea lui la un 
dialog cu propriul neam şi omenire. Emil Loteanu 
a pierdut unica pentru el şansă de supravieţuire şi 
împăcare cu universul imperfect prin catharsisul 
creaţiei. Calvarul muţeniei artistice l-a devastat, 
ucigându-l.

A murit la 18 aprilie 2003, răpus de imuabili-
tatea destinului tragic al unui adevărat romantic, 
neîmblânzit de conjunctura timpului, neîmpăcat cu 
epoca pragmatică ce devora cu voluptate idealurile 
sublime, dezaprobând aspiraţiile eterne ale sufl etu-
lui uman spre ascensiunea spirituală…

Creaţia lui Emil Loteanu  se situează implicit în 
ipostaza unui arhetip artistic cu inepuizabilele va-
lenţe ale unei opere deschise, marcând o culme în 
evoluţia culturii cinematografi ce nu numai pentru 
Republica Moldova, ci şi pentru întreaga Europă.
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