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În contextul multiplelor încercări ale cineaştilor 
de a explora destinul şi creaţia marilor personalităţi 
din arta şi cultura mondială se integrează şi ace-
le apropieri – deocamdată prea modeste în fi lmul 
de fi cţiune şi mai reuşite în cel de nonfi cţiune – de 
personalitatea genialului poet Mihai Eminescu. 
Încă nimeni mai mult decât el n-a reuşit să dea o 
expresie atât de profundă şi să contribuie într-o ase-
menea măsură la afi rmarea şi punerea în valoare a 
frumuseţii limbii române, a frumuseţii naturii şi a 
dragostei, a spiritului de înţelegere a evoluţiei uma-
ne şi a întregului univers şi a plăsmuirii unor ima-
gini artistice de rezonanţe cosmice, concomitent 
cu suferinţele şi dramatica sa existenţă. De aceea 
destinul şi talentul marelui Eminescu a ispitit artişti 
din toate genurile artei, inclusiv creatori din arta 
cinematografi că.

Cineaştii români au început explorarea acestei 
teme – pe cât de nobilă şi de frumoasă, pe atât de 
complexă şi difi cilă – încă din anul 1914. De aceea 
în prezent se poate vorbi deja despre o evoluţie, des-
pre o diversitate genuistică a abordării, despre unele 
căutări ale modalităţilor de expresie audiovizuală a 
tematicii eminesciene. Primele fi lme ale regizorilor 
Octav Minar, Radu Hangu, Alexandru Drăgulescu 
se deosebesc de ultimele lucrări semnate de Anca şi 
Laurenţiu Damian, de Mircea Bunescu sau de Cor-
nel Mihalache.

La cineaştii din Republica Moldova lucrurile au 
evoluat altfel. Regimul totalitar, din motive lesne de 
înţeles, niciodată n-a susţinut nimic ce era legat de 
arta şi cultura română. Totul era negru şi duşmă-
nos, inclusiv, opera lui Eminescu. Dar, în cunoş-
tinţă de cauză, putem afi rma că, spre regret, nici 
cineaştii moldoveni n-au prea îndrăznit cu abordări 
ale operei eminesciene. Astfel, până la venirea re-
structurării aici a fost lansat un singur fi lm didactic 
– Mihai Eminescu (1979, regie Alexandru Matveev, 
la comanda ministerului învăţământului) şi altul de 
fi cţiune – fi lmul televizat Luceafărul (1986, regie 
Emil Loteanu, la comanda televiziunii centrale, 
Moscova!) şi atât...

După cum se ştie, eminescologia literară a atins 
niveluri imprevizibile din punct de vedere ştiinţifi c, 
cognitiv, hermeneutic şi artistic. În sutele de mo-
nografi i şi studii ştiinţifi ce semnate de personalităţi 
notorii, exegeţi de pe ambele maluri ale Prutului, 
dar şi din străinătate, s-a lărgit diapazonul concep-
tual al tematicii eminesciene, orientându-se spre 
o diversă abordare a eminescologiei din perspec-
tiva ştiinţelor contemporane, caracteristic fi indu-i 
poliaspectualitatea, originalitatea şi profunzimea. 
În „eminescologia cinematografi că” însă proble-
mele sunt mai complicate din principalul motiv: 
cinematografi a din perspectiva imaginii vizualului 
este materialistă. Ce se prezintă pe ecran? Care ar 
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fi  oare imaginea fi lmică a unei viziuni sau a unei 
concepţii exprimată prin limbajul artei cinemato-
grafi ce de nonfi cţiune? „Doar cuvintele nu pot fi  
„ecranizate” – constată unii cineaşti astăzi, în toiul 
performanţelor tehnicii şi tehnologiilor digitale din 
epoca imaginii.

După o abordare tipologică, vom constata că 
cele şaptesprezece fi lme de nonfi cţiune dedicate lui 
Eminescu pot fi  distribuite convenţional în câteva 
categorii. Menţionez, convenţional, fi indcă toate 
aceste fi lme conţin o atitudine poetică mai pronun-
ţată în unele, mai puţin pronunţată în altele, dar în 
toate se afl ă acea substanţă refl exivă, ce determină 
fl exibilitatea apartenenţei genuistice şi de aceea e 
imposibil să vorbim de o puritate a genului sau a 
speciei acestor fi lme. Astfel:

în categoria fi lmelor biografi ce cu tendinţe • 
monografi ce vor fi  incluse cele trei fi lme cu titlul 
Mihai Eminescu, aparţinând regizorilor Mircea Bu-
nescu (1989), Vladimir Plămădeală (1989), Anatol 
Codru (1990);

fi lme didactice cu tendinţe ale fi lmului bi-• 
ografi c: Mihai Eminescu (1972, regie Alexandru 
Drăgulescu), Mihai Eminescu (1978, regie Alexan-
dru Matveev);

fi lme-eseu: • Paşii poetului (1966, regie Radu 
Hangu), Manuscrisele eminesciene (1972, regie 
Alexandru Sârbu), Desenele scriitorilor (1979, 
regie Alexandru Sârbu), Închinare lui Eminescu 
(1980, regie Vladimir Plămădeală), Întâlnire impo-
sibilă (1992, regie Cornel Mihalache), Eminescu – 
trudă intru cuvânt (1993, regie Anca si Laurentiu 
Damian), Călătorie virtuală în absolut (2001, regie 
Anca Damian);

fi lme-eseu create pe motivele unor opere • 
eminesciene: Vezi, rândunelele se duc (1966, regie 
Constantin Budişteanu), Dacă treci râul Selenei... 
(1967, regie Paul Orza).

Aici am vrea să menţionăm un fapt foarte regre-
tabil: operatorul Paul Meniu, care în 1897, numai 
după opt ani de la moartea lui Eminescu, efectuând 
primele fi lmări pe teritoriul Românei, a fi xat pe pe-
liculă nişte secvenţe din cotidianul regelui Carol I, 
dar nu s-a gândit să fi lmeze şi rudele lui Eminescu, 
locurile dragi poetului – pe atunci încă intacte. În 
plină viaţă erau şi unele personalităţi notorii – Titu 
Maiorescu, Ion L. Caragiale, Ioan Slavici, Iacob Ne-
gruzzi, Theodor Rosetti, Vasile Pogor, Petre Carpo 
ş.a. – care nu numai că l-au cunoscut pe Eminescu, 
dar care au avut anumite contribuţii în viaţa şi crea-
ţia poetului. Aceştia ar fi  putut să-i sugereze opera-
torului Paul Meniu ideea imortalităţii a ceea ce ţi-
nea de existenţa telurică a lui Eminescu, dar şi ima-
ginea cinematografi că a acestor literaţi şi oameni 
de stat ar fi  constituit astăzi o valoare inestimabilă, 
dar, ca întotdeauna, regii sunt mai importanţi…

De aceea fi lmul Eminescu, Veronica, Creangă 
ocupă un loc aparte în cadrul relativei tipologii. 
Acesta este primul fi lm dedicat lui Mihai Emi-

nescu, Veronicăi Micle şi lui Ion Creangă, fi lmat la 
1914 în cadrul Casei de fi lme Pathé şi prezentat în 
premieră la 31 ianuarie 1915 la Ateneul Român, cu 
ocazia împlinirii a 65 ani de la naşterea lui Mihai 
Eminescu. Rămâne regretabil faptul că nu s-au păs-
trat luările de cuvânt la premiera acestui fi lm ale 
unor personalităţi marcante ale culturii româneşti: 
Barbu Ştefănescu Delavrancea, George Enescu, M. 
Bârsan, Maria Ventura, Victor Eftimiu ş.a. Docu-
mentarul Eminescu, Veronica, Creangă a mai fost 
proiectat la cinematograful Palace, în unele şcoli şi 
apoi totalmente dat uitării, ca mai târziu, după cum 
afl ăm de la fi lmologul Tudor Caranfi l1, în 1965 o 
copie a fi lmului să fi e redescoperită în Arhiva Naţi-
onală de fi lme din Bucureşti.

Meritul controversatului literat (hulit si blamat 
dur de George Călinescu şi Şerban Cioculescu), 
cercetător al vieţii lui Eminescu – Octav Minar, în 
calitatea sa de regizor al acestui fi lm, este incon-
testabil. Mai întâi, că este primul regizor care, îm-
preună cu operatorul Victor de Bon, a cutezat să 
încerce de a se apropia prin fi lm de titanul poeziei 
româneşti – Mihai Eminescu. În al doilea rând, el a 
reuşit să fi lmeze locuri şi personalităţi indispensa-
bile de destinul lui Eminescu. Timpul demult a mo-
difi cat sau a supus nemilos eroziei locurile dragi, 
s-au călătorit oamenii apropiaţi poetului şi toate 
acestea rămânând doar pe peliculă: meleagurile 
natale cu Ipoteştii lui dragi, orăşelul Iaşi în plină 
iarnă, casa lui Aron Pumnul din Cernăuţi, şcoala în 
care a predat Eminescu, busturile poetului înălţate 
la Dumbrăveni (1902), Botoşani, în faţa Ateneului, 
Teiul lui Eminescu, Grădina Copou, Mănăstirea 
Văratec, fotografi i inedite cu Veronica Micle, boj-
deuca şi rudele în viaţă ale lui Creangă, mormântul 
Veronicăi Micle, mormântul lui Eminescu de la ci-
mitirul Belu din Bucureşti şi multe alte imagini pe 
care trecerea timpului le face tot mai valoroase.

Şi în al treilea rând, fi lmul conţine o serie de 
căutări al echivalentului cinematografi c a unor 
imagini eminesciene, fi ind utilizate, spre exemplu, 
cadre documentare despre Orient şi Veneţia pentru 
unele strofe din poemul Egipetul şi sonetul Vene-
ţia. Lucrarea conţine şi versuri ilustrate cu scene 
din fi lme de fi cţiune: pentru poemul Venere şi Ma-
donă regizorul introduce o secvenţă dintr-un fi lm 
de Georges Méliès. Pentru alte poeme eminesciene 
Octav Minar recurge la scene lirice sau dramatice, 
jucate de actorii profesionişti Stacia Napierkowska 
şi Aldo Fini.

Suntem tentaţi să afi rmăm că selecţia poeme-
lor pentru a fi  vizualizate cinematografi c, s-a făcut 
reieşind mai mult din materialele ilustrative dispo-
nibile la moment, oferite, poate, de casa de fi lme 
Pathé. Astfel cum s-ar explica citarea strofelor din 
unele poeme mai puţin captivante precum Egipe-
tul, Venere şi Madonă, sonetul Veneţia? Sau, poate, 
acestea pentru regizorul Octav Minar sunt mai ci-
nematografi ce decât alte strofe din irepetabila lirică 
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eminesciană (Făt Frumos din tei, Povestea teiului, 
Atât de fragedă, Diana, Lasă-ţi lumea ta uitată, 
Pajul Cupidon ş.a.), pe care le lasă la fi nalul fi lmu-
lui, dar fi ind numai scrise pe ecran, lipsite de orice 
imagine fi lmică.

Din punctul nostru de vedere, aceasta este o 
închinare a regizorului în faţa marelui talent al lui 
Eminescu şi, totodată, o recunoaştere a neputinţei 
sale de a găsi o formulă fi lmică adecvată imaginii 
eminesciene, fi lmul rămânând a fi  unul important 
şi prin faptul că aici se încearcă prima interpreta-
re cinematografi că a operei eminesciene. Fie încă 
banală, naivă această interpretare, dar i-a asigurat 
regizorului Octav Minar locul de pionierat în „emi-
nescologia cinematografi că”.

Capacităţile modeste ale limbajului cinemato-
grafi c (un fi lm mut despre frumuseţea limbii, des-
pre apogeul poeziei romaneşti!) de la începutul se-
colului trecut, lipsa totală de experienţă a autorului 
n-au permis abordarea celor mai importante aspec-
te şi probleme, nici măcar elucidarea relaţiilor celor 
trei prieteni Eminescu, Micle şi Creangă. Regizorul 
s-a limitat doar la nişte imagini şi date aparte din 
destinul fi ecărui protagonist, structurate în micro-
nuvele autonome, prevalând, totuşi, cea dedicată 
lui Eminescu, celelalte două – despre Creangă şi 
Veronica – rămân complementare la prima, şi, ca 
nişte sateliţi, vin să lumineze câte ceva din lumea 
imensului univers eminescian.

Şi, câtar fi  de paradoxal, aceste modalităţi de 
comunicare fără sonoritate, dar compusă din mai 
multe elemente eterogene (fi lmări „pe viu”, secven-
ţe din fi lme de fi cţiune şi de nonfi cţiune, fotografi i, 
inscripţii şi alte materiale iconografi ce) prezintă in-
teres semiotic în accepţia unui sistem de semne cu 
propriile lor semnifi caţii directe sau asociative, doar 
guvernate fi ind de spiritul eminescian. Acest tip de 
naraţiune cinematografi că, chiar dacă integrează 
mai mult semne funcţionale cu caracter tranzitoriu, 
ne permite să vorbim despre cinesemantică, despre 
cadru-semn, despre secvenţă – semn, dar intr-un 
spaţiu mai limitat, fără ieşiri spectaculoase în alte 
dimensiuni, fi e cognitive sau emotive.

După o pauză de mai mulţi ani, tematica emi-
nesciană este abordată de scriitorul Gheorghe To-
mozei şi regizorul Radu Hangu în fi lmul lor Paşii 
poetului (1966). Filmul se limitează doar la locurile 
din Bucureşti legate de viaţa lui Eminescu, locurile 
pe unde a păşit şi unde a locuit marele poet. După 
perindarea pe ecran a mai multor străzi şi locuinţe, 
în care îşi găsise adăpost poetul în Bucureştiul sărac 
şi aristocratic, vesel şi trist, regizorul Radu Hangu 
ne prezintă imagini, comentate de scriitorul Ghe-
orghe Tomozei, din ultimul drum al poetului, calea 
prin Bucureştiul de atunci plin de jale, pe unde s-a 
mişcat carul mortuar până la cimitirul Belu, la casa 
de vecie a marelui Poet.

Unul din meritele mari ale autorilor constă în 
faptul că au reuşit ca tot acest material inert să 

fi e trecut prin fi inţa şi viziunea scriitorului Tudor 
Arghezi care, după cum se ştie, l-a cunoscut pe 
Eminescu. Numai pentru aceste secvenţe cu bătrâ-
nul Arghezi în cadru autorii merită cele mai mari 
onoruri, mai ales că l-au fi lmat mărturisind despre 
Eminescu: „L-am zărit pe Calea Victoriei... Trecea 
prin public un om grăbit, fără să ocolească, impe-
tuos. Uite-l pe Eminescu, a spus cineva, cu un glas 
pe care-l ţin minte. Se pare că poetul nu mai făcea 
parte din viaţa lui şi că trăia o metempsihoză. Nu 
puteam şti atunci cine era să fi e Eminescu şi ar fi  
fost normal să-i uit numele auzit. E curios că nu 
l-am uitat. Mi-a rămas în ureche, odată cu tonul de 
stupefacţie şi de compătimire, probabil, cu care a 
fost rostit. Mi-a rămas animat ca o schiţă de fum..”

Sub semnul acestor impresii ale lui Tudor Ar-
ghezi se desfăşoară toată naraţiunea cinematografi -
că, provocând emoţii, asociaţii şi îndemnând spec-
tatorul la meditaţii.

Poetul Gheorghe Tomozei continuă „eminesco-
logia cinematografi că”, colaborând în calitate de 
scenarist la fi lmul Dacă treci râul Selenei... (1976) 
al regizorului Paul Orza, ambii introducându-ne 
într-o lume de basm. Locurile copilăriei, Ipoteştii 
poetului fi lmaţi ca într-un vis, o lume fantastică de 
zăpadă imaculată a inundat tot ecranul. Un Emi-
nescu ireal coboară din cerurile de gheaţă... Aceas-
ta-i lumea de dincolo de Selene în viziunea acestor 
doi cineaşti. Un exemplu reuşit de interpretare a po-
emului eminescian Dacă treci râul Selenei...

O plastică aleasă a imaginii, o modalitate deose-
bită a creării coloanei sonore găsesc cineaştii Anca 
şi Laurenţiu Damian pentru a încerca să aducă pe 
ecran o stare Eminescu. Urmele eminesciene, casa 
de la Ipoteşti, obiectele ce ţin de viaţa poetului sunt 
fi lmate în mişcare, din claritate în ireal, plutesc în 
haos, sugerând noi idei, noi dimensiuni. Autorii fi l-
mului Eminescu – truda întru cuvânt şi-au structu-
rat discursul poetic în patru compartimente: Ordi-
nea cuvintelor, Rostirea cuvintelor, Starea cuvin-
telor şi Recviemul cuvintelor. Din această materie, 
mai mult teoretică decât cinematografi că, autorilor 
le reuşeşte, prin posibilităţile limbajului cinemato-
grafi c, să dea mişcare obiectelor, să le anime, creând 
un fi lm cu largi semnifi caţii, apelând şi la imagini 
generate prin asociaţii, cum sunt cele inconfunda-
bile din pictura lui Sabin Balaşa. Astfel că fi lmul se 
înscrie în categoria unui reuşit eseu cinematografi c, 
dedicat chinuitoarei trude întru frumos a marelui 
Eminescu.

Tendinţa spre exhaustivitate şi spre didacticism 
este pronunţată în fi lmul Mihai Eminescu (1972), 
semnat de cunoscutul eminescolog Augustin 
Z.N.Pop în calitate de scenarist şi de regizorul Ale-
xandru Drăgulescu. Aici se mai încearcă şi o su-
prapunere a poemului eminescian Ce-ţi doresc eu 
ţie, dulce Românie pe imagini moderne, cu blocuri 
de beton, cu străzi aglomerate de transport, banali-
zând până la maximum ideea eminesciană.
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Un alt scriitor – Vasile Nicolescu, împreună cu 
regizorul Jean Petrovici, lansează un alt fi lm Mihai 
Eminescu (1976), cu caracter experimental, bazat pe 
efectele de solarizare şi supraimpresiune, obţinând, 
astfel, iluzia de geneză incandescentă a universu-
lui, a amestecului dintre pământ şi cosmos, apă şi 
soare, prin care se  sugerează ideea eminesciană: 
„Din haos, Doamne, - am apărut/ Şi m-aş întoar-
ce-n haos” (Luceafărul).

Aici tendinţa autorilor de a cuprinde necuprinsul 
a minimalizat viziunea lor poetică, a distrus struc-
tura de eseu cinematografi c, anunţată la începutul 
fi lmului, prin toate componentele sale de bază.

Cu cât e mai mare distanţa dintre trecerea în 
nefi inţă a poetului Mihai Eminescu şi ziua de azi 
pentru noi tot ce e legat de marea lui personalitate 
obţine noi conotaţii, noi valori. Acest fapt ni-l de-
monstrează regizorul Alexandru Sârbu în fi lmul 
său Manuscrisele eminesciene (1974), unde ideile, 
cuvintele, adică vestitele manuscrise ale poetului 
devin personaje importante ale naraţiunii cinema-
tografi ce reprezentând diverse teme, fonduri ideati-
ce, perioade din viaţa zbuciumată a poetului, condi-
ţionează generarea unor relaţii dramatice între ele. 
Aceste manuscrise, în care regizorul face să se mai 
simtă încă mâna şi pulsaţiile cugetului eminescian, 
nu mai sunt nişte simple materiale iconografi ce, 
ci nişte veritabile documente de sufl et ale omului 
de geniu. Manuscrisele divulgă pe ecran căutările 
poetului, momente din chinurile facerii operelor 
nemuritoare, date din modalităţile de gândire, din 
psihologia actului de creaţie, din evoluţia destinului 
dramatic al unui geniu.

Prin manuscrise – acele probe originare ale 
înălţării operei eminesciene, regizorul Alexandru 
Sârbu încearcă să schiţeze portretul poetului Emi-
nescu, anume al poetului zbuciumat de căutarea 
cuvântului sau a expresiei ce ar cuprinde cel mai 
profund ideea care îl frământa, de sculptarea în 
pergamentul timpului a nemărginitei sale dureri de 
dragoste, de nelegiuirile societăţii şi de neliniştile 
întregii lumi. Filmul se vrea o încercare de a pă-
trunde prin manuscrise în laboratorul de creaţie al 
poetului. Răsfoite şi comentate cu sufl etul la gură, 
cele patruzeci şi trei de manuscrise/caiete, purtate 
de poet în legendara sa ladă, prind viaţă. Ele se pe-
rindă pe ecran aidoma unor păsări obosite de grele 
călătorii peste timpuri şi lumi…

Autorii fi lmului reuşesc să personifi ce, să trans-
forme prin limbaj cinematografi c aceste manuscrise 
în nişte martori vii, care ne destăinuiesc cum scria 
poetul, cum gândea versul, cum tăia în cuvinte, 
până îl găsea pe acel, ales plin de semnifi caţii, forţă 
şi frumuseţe, ajungând la varianta defi nitivă, la ne-
muritoarea variantă a poemului. Astfel, din truda 
întru cuvânt apare chipul poetului, stările psiholo-
gice prin care a trecut creând: cuvintele sunt scrise 
molcom, în ceasuri de răgaz, - va observa Lauren-
ţiu Damian – un alt cineast împătimit de Eminescu, 

- cuvintele sunt scrise nervos, în momente difi cile, 
cuvintele sunt aşezate din cea mai mare goană a 
condeiului, unde scrisul eminescian devine zbor de 
aripă înecată în geniu, în clipele de mare inspiraţie 
şi tot aşa, pagină după pagină, ecranul este invadat 
de versuri după care vin pagini goale, înşirate şi ele 
unele după altele, semnifi când sfârşitul sau poate, 
drumul altor posibile începuturi…

La apariţia fi lmului s-a menţionat, pe bună drep-
tate, că „a releva acest substrat, încă nedecantat în 
retortele analizelor de laborator literar, cuprinse în 
ample ediţii critice şi comparative, al relaţiei inti-
me între gând şi forma lui materializată în semnul 
grafi c; a-i explica inconsecvenţa formală nu printr-
un simplu capriciu grafologic, ci prin determinări 
psihologice sau prin însuşi conţinutul ideatic care 
le-a generat; a vizualiza ritmul interior şi cadenţa 
dictată de conţinut a unor cuvinte prin degringolada 
şi reducerea la esenţă a grafi ei lor pe hârtie, sunt tot 
atâtea certe merite artistice şi virtuţi de documenta-
rist, care dau fi lmului o forţă emoţională maximă şi 
o netăgăduită valoare culturală”.2 Materia conţinută 
în fi lm are o considerabilă valenţă cognitivă, acce-
sibilă nu numai eminescologilor, ci şi celor iniţiaţi 
mai puţin în acest inepuizabil domeniu – creaţia 
eminesciană. Regizorul refuză categoric orice în-
zorzonări pseudopoetice, procedee cinematografi ce 
sofi sticate, în intenţia de „a da glas” înseşi manus-
criselor să vorbească despre autor, despre epoci, 
despre prieteni, duşmani şi, desigur, despre prea-
chinuitoarea, dar frumoasa până la durere creaţie 
a poetului... El evocă lucid valoarea polivalentă şi 
inestimabilă a acestor documente. Despre încerca-
rea de a evita stereotipurile de imagini fi lmice re-
feritoare la activitatea de creaţie şi viaţa lui Mihai 
Eminescu vorbea însuşi regizorul Alexandru Sârbu 
în timpul fi lmărilor, menţionând că s-a lansat cu un 
fi lm despre manuscrisele eminesciene, fără a fi lma 
obişnuitul deal molcom de la Ipoteşti, fără crengi 
de tei, vor lipsi şi plopii fără soţ, fără imagini de 
epocă şi fără alte imagini devenite deja banale din 
cauza frecventelor utilizări de către mass-media, cu 
comentarii adesea mediocre, lipsite de sens. El mai 
preciza că face fi lmul cu gândul la ceea ce spunea 
Constantin Noica despre manuscrisele eminescie-
ne: dacă le cercetăm şi le prezentăm pe toate, aşa 
cum sunt ele, cu toate caracteristicile lor, cu tot ceea 
ce trădează calitatea normală de om, de individ in-
confundabil al autorului, inclusiv toate încercările 
nereuşite şi imensa cantitate de proiecte nerealizate, 
de abia în acest mod reuşim să ne aşezăm pe noi 
înşine într-o poziţie de responsabilitate.

Reuşita exprimare fi lmică a dragostei faţă de 
creaţia lui Eminescu, nivelul artistico-cognitiv (o 
sintagmă incompatibilă în alte contexte!) al fi lmului 
fac să ne dăm seama de gradul de responsabilitate a 
realizatorilor fi lmului Manuscrisele eminesciene în 
frunte cu regizorul Alexandru Sârbu.

La crearea acestui ciclu de fi lme dedicate lui 
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Eminescu, în majoritatea cazurilor, au colaborat 
scriitori şi critici literari în calitate de autori de 
scenariu, consultanţi sau chiar regizori: Gheorghe 
Tomozei, Anatol Codru, Vasile Nicolescu, Zoe 
Dimitrescu-Buşulenga, Mihai Cimpoi, Augustin 
Z.N.Pop, Octav Minar, Alexandru Conunov (Cunu-
nă) ş.a. Toţi aceştia au o contribuţie considerabilă la 
prezentarea şi sistematizarea datelor biografi ce şi a 
creaţiei eminesciene, selectând tot ce-i mai emotiv, 
mai copleşitor, mai interesant pentru ecran. Dar de 
la ei se trag în unele fi lme tendinţele spre o „mo-
tomotizare / ecranizare” a imaginilor eminesciene, 
banalizându-le sau lipsindu-le de sensurile lor ori-
ginare. Tot de la ei vine şi tendinţa de a cuprinde 
într-un singur fi lm necuprinsul univers eminescian. 
De aici apare uneori şi fuga pe orizontală, şi can-
titatea exagerat de mare a substanţei verbale, atât 
de consistentă în informaţii încât adesea atinge un 
nivel de suprasaturaţie, ce trece limitele asimilării 
normale de către mecanismele creierului uman, 
consumându-se în van valoroasa materie.

Sugestivă ni s-a părut ideea operatorului-regi-
zor Mircea Bunescu de a concepe fenomenul Emi-
nescu dintr-o perspectivă universală, de a găsi locul 
acestei personalităţi în contextul culturii mondiale, 
pornind de la opinia vestitului poet italian Giusep-
pe Ungaretti, pentru care Eminescu era „unul din-
tre cei mai mari poeţi ai timpului său şi ai tuturor 
timpurilor”. Spre regret, cineastul Mircea Bunescu 
treptat se dezice de această idee, elaborând o sinteză 
a fi lmelor anterioare – fi lmul său Mihai Eminescu 
(1989), fi ind al zecelea lansat de documentariştii ro-
mâni dedicat poetului – cuprinde, ca şi alte fi lme, 
cele mai importante momente din destinul lui Emi-
nescu, cât şi etapele defi nitorii din evoluţia activi-
tăţii sale de creaţie. Totuşi, acest fi lm se deosebeş-
te de celelalte: un capitol aparte, de proporţii, mai 
mari comparativ cu alte fi lme, i se acordă poetului 
la studii în străinătate. Camera de fi lmat a opera-
torului-regizor Mircea Bunescu ne face să simţim 
paşii studentului Eminescu prin Viena şi Berlinul 
de astăzi, să ne dăm seama de vastele lecturi ale vii-
torului poet prin titlurile fi xate pe ecran ale celebre-
lor opere din cultura universală, semnate de Kant, 
Hegel, Schopenhauer, Homer, Goethe, pe care le 
studiază şi le traduce în limba română, cu gândul 
la prosperarea poporului său, dar acumulând con-
comitent şi cunoştinţe transfi gurate ulterior în ve-
ritabile capodopere ale liricii moderne: Mortua est, 
Înger de pază, Noaptea, Egipetul, Înger şi demon şi 
alte poeme plăsmuite în acele timpuri.

Cu lux de date în imagini fi lmice, sistematizate 
riguros printr-un montaj elaborat reuşit, regizorul 
evocă activitatea poetului după revenirea în ţară de 
la studiile din Berlin. Spaţioasele săli de lectură ale 
bibliotecii centrale de astăzi, pline cu cărţi şi tineri 
studioşi, contrapunctează asociativ cu biblioteca 
din Iaşul de altădată, în care Eminescu îşi găsise un 
loc ideal de lucru. Îl vedem apoi gazetar la Curie-

rul de Iaşi şi la Timpul, concomitent cu anevoioasa, 
chinuitoarea, dar şi fulminanta sa afi rmare. Dez-
baterile îndelungate şi abordante la Junimea con-
trastează cu frumoasa prietenie dintre Eminescu şi 
Ion Creangă, cu relaţiile intime, dar adesea difi cile, 
dintre poet şi marea sa dragoste – Veronica Micle.

Dacă toate aceste idei sunt exprimate prin tra-
velinguri lungi, elaborate minuţios, apoi pentru re-
darea celor ce urmează regizorul Mircea Bunescu 
încearcă un tip de montaj sacadat, un comentariu 
sobru şi cu mai puţine epitete.

Se publică tot mai des.... Apar poemele Împărat 
şi proletar, Povestea codrului, Singurătate, Poves-
tea teiului, Departe sunt de tine, Atât de fragedă, 
Freamăt de codru, Despărţire ş.a. Fiecare poezie 
publicată îl bucură, dar îl întristează invidia, critica 
tendenţioasă, nemotivată şi ipocrizia camarazilor 
de breaslă. Îl îngrozesc problemele sociale şi poli-
tice. Se face activ în luări de atitudine. Tot mai des 
este nevoit să-şi schimbe locul de muncă...

În 1882 Eminescu uimeşte junimiştii cu poemul 
său Luceafărul. Ediţia poeziilor sale, sub îngrijirea 
lui Titu Maiorescu, produce o impresie extraordi-
nară. Boala poetului se agravează. Este trimis la di-
verse tratamente. Apare o nouă ediţie de poezii în-
grijită de acelaşi Maiorescu. Eminescu este internat 
la ospiciul de la mănăstirea Neamţ. Încep cele mai 
negre zile din viaţa poetului. La 15 iunie 1889 ma-
rele Mihai Eminescu urcă spre ceruri... Din comen-
tariul fi lmului afl ăm că, în afară de multele şi pro-
fundele lecţii de omenie, înţelepciune, frumuseţe şi 
dragoste, exprimate prin felul său de a supravieţui, 
de-a suferi şi de-a iubi, ne-a lăsat 70 milioane de 
exemplare ale cărţilor sale, traduse în 60 de limbi 
ale popoarelor de pe toate meridianele lumii...

În tot traiectul fi lmului se evidenţiază măiestria 
operatorului Mircea Bunescu atât la deschiderea 
picturală a peisajelor (compoziţia cadrului, spectrul 
cromatic), cât şi la animarea materialului imobil şi 
a celui iconografi c (prin unghiulaţii, prin dinamica 
mişcării aparatului de fi lmat, prin montaj şi efecte 
muzicale) – factori importanţi în constituirea nive-
lului artistic al fi lmului.

Exactitatea datelor biografi ce, corectitudinea 
comprehensiunii şi interpretării creaţiei eminesci-
ene, consistenţa substanţei cognitive se datorează, 
în mare parte, şi consultantului fi lmului Zoe Dumi-
trescu – Buşulenga, care, în calitatea sa de cunos-
cut eminescolog, a determinat foarte exact rolul lui 
Eminescu în istoria şi cultura naţională, afi rmând 
că: „...Eminescu a dorit, în chip deliberat, şi a iz-
butit o fuziune unică în felul ei cu timpul şi spaţiul 
românesc, luând asupra sa grozavul destin al unei 
misiuni de o covârşitoare însemnătate, aceea de a 
şti şi de a reprezenta adevărul integral al unei istorii 
şi al unui spirit (...). Prea înalta-i discreţie cu privire 
la sine nu lasă să se întrevadă nimic special în acest 
sens la nivel biografi c, deşi opera trădează atitudini 
nebănuite de cunoaştere şi metafi zică, şi artistică”3. 
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De aceste ultimele idei ale savantei s-a condus în-
tr-o anumită măsură în fi lmul său şi operatorul-re-
gizor Mircea Bunescu.

Noile condiţii socio-culturale au generat pentru 
cineaşti mari posibilităţi de a dezvălui în imagini 
fi lmice pagini mai ieri interzise sau inedite din 
creaţia şi destinul lui Eminescu. Marea dorinţă de 
a expune cât mai multe aspecte şi probleme într-o 
scurtă durată de timp-ecran a făcut ca în multe fi l-
me din acest ciclu să fi e evidenţiată tendinţa spre 
exhaustiv. Aici se integrează şi cele două fi lme – 
Mihai Eminescu (1989) şi Închinare lui Eminescu 
(1990), semnate de cunoscutul eminescolog Mihai 
Cimpoi şi regizorul Vladimir Plămădeală. Aceştia, 
nefi ind siguri de perspectiva posibilităţilor de noi 
abordări ale materiei eminesciene, au prezentat pe 
ecran tot ce au avut la acea oră mai „cinematogra-
fi c”, mai important, mai expresiv. Dar toate acestea 
au fost uneori exagerat de mult pentru 10 sau 20 
minute de timp-ecran, chiar dacă tendinţa aceas-
ta era motivată prin acea cumplită sete de a spune 
lumii ceva important despre geniul poeziei româ-
neşti, nişte mari adevăruri despre noi, despre care 
mai nimic nu s-a spus decenii întregi... În viziunea 
lui Mihai Cimpoi, spre exemplu, numai drumul lui 
Eminescu spre Luceafărul ar dura un întreg fi lm: 
„...de la omul pururea tânăr din legenda populară, 
la omul cel veşnic din Sărmanul Dionis, şi de la 
umbra acestuia, permanentizată lângă omul roman-
tic râvnitor de absolut, la Archaeusul din nuvela cu 
acelaşi titlu, ca, în cele din urmă, să se oprească la 
imaginea arheală a lui Hiperion, geniu şi „cuvânt” 
al Demiurgului”.4

Drept o continuare în mod crescendo a ciclu-
lui de fi lme dedicate acestei distinse personalităţi 
se impune fi lmul Eminescu (1991) al regizorului 
Anatol Codru, până în prezent ultimul lungmetraj 
consacrat tematicii eminesciene.

Obiectivele de investigaţie ale acestui fi lm sunt 
foarte vaste: de la refl ectarea multpătimitei vieţi a 
omului la descifrarea operei celui care a fost şi va 
rămâne fără de pereche – poetul Eminescu. De la 
reprezentarea trăirilor interioare ale artistului la 
confi gurarea istoriei zbuciumate a neamului, în care 
a creat şi a luptat această complexă personalitate.

În fi lm regizorul a găsit locul potrivit şi pentru 
a evidenţia cuprinderea lui Eminescu pentru va-
lorile culturii universale, şi capacitatea de a cânta 
dragostea cum nimeni n-a mai cântat-o. Aseme-
nea frumoase idealuri sunt contrapuse condiţiilor 
existenţiale ale artistului şi atacurilor contestatare 
din partea epigonilor şi a mediocrităţilor de atunci. 
Toate acestea se cristalizează în structurile unui 
fi lm care, prin modalităţile lui audiovizuale, con-
tribuie la elucidarea contextului sociocultural în 
care a activat poetul, dar şi la valorifi carea operei 
eminesciene. Un fi lm prin care autorul încearcă să 
sugereze miraculoasa geneză a universului poetic 
eminescian. 

Sensibilitatea poetică a regizorului conferă o 
anumită rezonanţă echivalentelor audiovizuale ale 
unor imagini eminesciene. Regizorul e mereu în 
căutarea semnifi caţiei poetice a lucrurilor şi feno-
menelor, a esenţei contextului, a ceea ce a favorizat 
naşterea genialei creaţii.

Reprezentarea cinematografi că a comentariului 
literar cu multiple trimiteri la cei mai distinşi emi-
nescologi păstrează un caracter amplu şi analitic. 
Aici esenţa operei eminesciene îşi găseşte rezonan-
ţă în gândirea contemporană, formând o simbioză 
ce conferă profunzime şi obiectivitate problematicii 
şi motivelor care formează creaţia marelui poet.

O deosebită atenţie regizorul a acordat obiec-
telor şi locurilor ce caracterizează eroul fi lmului. 
Spectatorul percepe alura geniului din mijlocul 
manuscriselor, cărţilor, revistelor şi scrisorilor. Îl 
însoţeşte pe „magul călător” în drumurile sale spre 
Iaşi, Ipoteşti, Odesa, Cernăuţi, Viena şi Berlin.

Printr-un mecanism poetic de înnobilare a ima-
ginii cinematografi ce cu valenţe sugestive, regizorul 
încearcă să traducă aluziv construcţiile metaforice 
ale poetului. Dar chipul adevărat al lui Eminescu 
îl constituie totuşi cuvintele sau ineditele lor înge-
mănări şi conjugări – o realitate la care am ajuns 
după vizionarea aproape a tuturor fi lmelor create de 
cineaştii români şi basarabeni – dedicate genialului 
poet a cărui măreţie şi personalitate mi s-a părut că 
depăşesc enorm orice încercare cinematografi că şi 
în fi lmul de fi cţiune, şi în cel de nonfi cţiune. Fiindcă 
a găsi echivalentul fi lmic al poeziei sau al metafo-
rei eminesciene este cu certitudine foarte difi cil sau 
chiar imposibil. Opera eminesciană conţine stări 
„intraductibile” în alte limbaje. Cum a menţionat 
cu exactitate esteticianul Petre Popescu Gogan, 
adevăratul artist nu-l copiază pe Eminescu, ci cre-
ează, eminescianizează. Există o „stare Eminescu”, 
o stare încă impenetrabilă pentru limbajul cine-
matografi c. Aceste difi cultăţi sunt caracteristice şi 
fi lmului Eminescu, la care regizorul Anatol Codru 
a muncit cu multă dăruire şi cu mare dragoste, sim-
ţind mereu nesupunerea sau rezistenţa materialului 
trăit de spiritul unui geniu. În unele secvenţe sesi-
zăm că cineastul a încercat să găsească imaginea 
cinematografi că adecvată, dar în majoritatea cazu-
rilor regizorul s-a lăsat furat de materia faptologică 
plasată în imaginea fi lmică şi adesea exagerat de 
multă, mai ales în forma verbală.

Într-un interviu TV despre fi lmul Eminescu ci-
neastul A. Codru afi rma că „un principiu al artei 
fi lmului documentar e respectarea gramaticii lui, 
care este însuşi documentul, posibilitatea lui de 
a comunica cu lumea din perspectiva istoriei. Eu 
mă bizui pe aceste principii şi pe aceste valenţe ale 
documentului, precum şi pe emoţiile derivate din 
puterea cognitivă a acestuia”. Cineastul, simţind o 
anumită teamă de profunzimea metaforei şi sim-
bolului eminescian, într-adevăr apelează la forţa 
cognitivă a materialului, se lasă prea modest în lan-
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sarea de imagini proprii, permiţând adesea lungimi 
nemotivate şi apariţia în prim-plan a discursului 
cognitiv-didactic. De aceea fi lmul, într-o anumită 
măsură, este inconsecvent din punct de vedere sti-
listic, dar rămâne unul dintre cele mai serioase şi 
mai documentate fi lme dedicate lui Eminescu.

La apariţia controversatului fi lm de fi cţiune Lu-
ceafărul al regizorului Emil Loteanu s-au declanşat 
multe discuţii, opinii desigur, tot cu caracter con-
troversat. Au apărut diferite idei, sugestii, concepte 
despre eventuale sau posibile fi lme dedicate des-
tinului acestei preaneordinare personalităţi – Mi-
hai Eminescu. Personal m-a impresionat viziunea 
omului de teatru Cătălina Buzoianu despre un vi-
itor fi lm Sărmanul Dionis, publicată în timpul fi l-
mărilor Luceafărului. Propun doar câteva momente 
din acele note pentru un posibil scenariu de fi lm: 
„Sărmanul Dionis ar putea fi  un fi lm nu după, ci 
despre Eminescu... Ar fi  un fi lm despre spiritul tâ-
năr, nesăţios, dionisiac, deopotrivă al monumenta-
lului poet, al sărmanului Om, al ironicului Raţiona-
list, al universalului Filosof, care se caută pe sine în 
oglinzile Timpului şi Spaţiului mitic”.5

Autoarea acestor idei nu propune o ecranizare a 
nuvelei Sărmanul Dionis, fi ind chiar destul de „ci-
nematografi că”, ea vede un fi lm creat pe motivele 
mai multor opere eminesciene ca Geniu pustiu, Ar-
chaeus, Avatarii faraonului Tla şi ale altor creaţii 
eminesciene, care l-ar plasa pe Eminescu la inter-
secţia curentelor existenţiale, fi losofi ce, istorice şi 
politice ale societăţii. Se propune, deci, un fi lm to-
tal, în care „... cosmogoniile lui Eminescu amestecă 
planete, galaxii, drumuri stelare cu epoci, religii şi 
revoluţii, infl uenţe fi losofi ce şi literare într-un astro-
lab universal şi cultural, fără de complexele pedan-
te ale eruditului, cu o adolescentină inocenţă, cu o 
shakespeareană nonşalanţă. Holderlin şi Gauthier, 
Shakespeare şi Novalis, budism şi Schopenhauer, 
Egipt şi anticii greci, Edgar Allan Poe şi Cabala se 
îngrămădesc într-o bibliotecă labirintică a afi nităţi-
lor elective. În acest fi lm, Cartea şi Gândul ar trebui 
să fi e cele mai concrete personaje...

Pragmatism şi metempsihoză, luptă şi contem-
plaţie, umor şi tragism, trivialitate şi romantism, 
misoginism şi iubire, doctrine şi sentimente în de-
vălmăşie pe podelele murdare, în jurul saltelei pe 
care Sărmanul Dionis, Sărmanul Poet, Sărmanul 
Demiurg – Creator al Lumii cugetă sub raza Lucea-
fărului de noapte şi se substituie acestuia. Sau dis-
cută doctoral, faustic, cu Ruben-Satan, între literele 
somptuoase, solemne ale cărţii lui Zoroastru. Aş 
vrea ca imaginea să descompună uneori aparenţa 
păstoasă a culorii. Aş vrea ca senzaţia de realitate 
să se topească, uneori scurgându-se în lacrimi grele 
imprevizibile”.6

Desigur, aceste sugestii conţin în complexitatea 
lor şi multe idei interesante – ce-i drept ele sunt mai 
mult de ordin abstract sau literar şi mai puţin ci-
nematografi c – apropiindu-se uneori de drama des-

tinului concret, de condiţiile şi contextul genezei 
creaţiei eminesciene.

Cunoscând scenariul lui E. Loteanu la fi lmul 
Luceafărul şi entuziasmat, totuşi, de unele dintre 
aceste idei, i le-am arătat lui Loteanu în varianta in-
tegrală după ce vizionasem, împreună cu el, o parte 
din materialul brut pentru Luceafărul. 

A afi rmat şi el că din punct de vedere teoretic e 
interesant, dar practic un astfel de fi lm este ireali-
zabil. Au urmat apoi o serie de argumente de ordin 
ideologic şi tehnic, de condiţii şi capacităţi intelec-
tuale şi artistice, de necesitatea unui deosebit nivel 
profesionist. Şi, apoi, mărturisindu-mi că el creează 
în cu totul alt diapazon şi că fi ecare muritor are un 
Eminescu al său... „Dar nu fi ecare muritor este re-
gizor ca să poată crea şi impune lumii un Eminescu 
al său spre educarea şi perfecţionarea societăţii”,  
i-am replicat. „Fă-l! Ai tot dreptul, Dolărescule (aşa 
mă numea Loteanu în glumă)!” Şi a ieşit din sala 
de proiecţie. Se grăbea la fi lmări. Îl aştepta Emi-
nescu...

Suntem conştienţi de faptul că e necesară multă 
măiestrie şi de nu mai puţină muncă din partea ci-
neaştilor aleşi de însuşi Dumnezeu pentru înălţarea 
pe ecran a destinului Eminescu, ca şi a celor mari 
creatori de bunuri spirituale. Trecuţi prin grele în-
cercări, prin căderi spectaculoase şi prin prea puţi-
ne victorii, cineaştii caută cele mai optime variante 
de apropiere prin arta fi lmului de drama Creatoru-
lui, de viaţa şi creaţia acestor personalităţi absolut 
neobişnuite. Hamlet-ul lui Shakespeare, spre exem-
plu, a suportat până în prezent aproape şaizeci de 
ecranizări şi interpretări cinematografi ce. Astăzi 
în cercurile cinefi lilor se vorbeşte doar de două-trei 
fi lme din această imensă epopee cinematografi că 
shakespeareană.

Cu siguranţă că o parte din ideile de mai sus 
pot fi  asimilate atât în concepţia unor fi lme de fi c-
ţiune, cât şi în cele de nonfi cţiune, idei care au fost 
abordate numai parţial sau n-au existat în cinema-
tografi a de pe ambele maluri ale Prutului. Pentru 
mine, spre exemplu, un fi lm despre Eminescu ar fi  
o interacţiune, o interferenţă organică între destinul 
dramatic al poetului şi chinurile creaţiei acestuia. 
Ar fi  ceva similar cu fi lmele dedicate lui Rubliov 
(Andrei Rubliov al regizorului Andrei Tarkovski) 
lui Mozart (Amadeus, regie Milos Forman), lui 
Goya (Goya sau anevoiasa cale a cunoaşterii, re-
gie Wolf Konrad), lui Saat Nova (Culoarea rodiei, 
regie Serghei Pradjanov) şi altor mari destine care, 
prin intermediul ecranului, ne conving cum dra-
mele, problemele grave ale trecutului, prezentului 
şi viitorului se răsfrâng până la durere în sufl etele 
acestor fi inţe zbuciumate – Creatorii. Dar vreau să 
menţionez că aceste fi lme sunt doar nişte exemple 
şi nicidecum modele. Aici modele nu pot exista... 
Comune le sunt doar multiplele similitudini dintre 
destinele lor de Creatori. Ca şi aceştia, Eminescu a 
fost condamnat de destin la sacrifi carea sa în nu-
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mele frumosului. Mereu bântuit de frica bolilor, a 
lipsurilor materiale şi a morţii, numai scufundarea 
în tainele poeziei era marele şi divinul său refugiu 
de negrele simţăminte, mai ales, după sinuciderea 
fraţilor săi Nicolae şi Iorgu, când Mihai avea numai 
douăzeci şi doi de ani şi boala îl încolţise deja pen-
tru toată viaţa. De atunci începe Golgota destinului 
său, imensa sa suferinţă fi ind amplifi cată de gravele 
probleme ale vieţii lumii, dar şi de munca istovitoa-
re la ziare, ce nu-i mai producea o satisfacţie sufl e-
tească, ci doar chin – fapt despre care el se exprima-
se cu tristeţe şi indignare că scrie fi indcă asta îi este 
meseria, „...scrie-mi-ar numele pe mormânt şi n-aş 
mai fi  ajuns să trăiesc”. Câtă durere şi disperare în 
sufl etul acestei fi inţe... Atunci, în 1883, lumea avea 
să afl e că poetul Eminescu, ajuns de abia la vârsta 
lui Cristos, a înnebunit...

Repercusiunile profundei şi permanenţei sufe-
rinţe a poetului se poate uşor sesiza în toată opera 
sa, construită conform principiilor dramaturgice, 
pe o alternanţă dramatică dintre disperare şi spe-
ranţă. Pentru a conferi operelor sale acea tensiune 
dramatică Eminescu se foloseşte şi de efectul sau 
de produsul altor alternanţe, ajungând adesea la 
veritabile spectacole audiovizuale, de origine cine-
matografi că. Mai mult decât atât, fi lmologul Grid 
Modorcea afi rmă foarte argumentat că „...se poate 
lua la întâmplare orice poezie eminesciană pentru 
a se verifi ca natura ei teatrală, spectaculară, prin 
prezenţa obligatorie a unui element cinematografi c, 
audiovizual, fi e de natură epică, fi e plastică sau ora-
lă, dar cel mai adesea prin prezenţa tuturor acestor 
elemente afl ate la un loc. Din acest punct de vedere, 
creaţia lui Eminescu prevede cinematograful, ştiut 
fi ind, de altfel, că el a fost receptiv la arta fotogra-
fi ei, care cunoştea o mare înfl orire în vremea sa, 
dovadă această însemnare manuscrisă de o rară 
valoare documentară, cel puţin pentru istoria cine-
matografului autohton: „Să-învăţ arta fotografi ei, 
pentru că nu ştiu a desemna (dintr-un Manuscris)”.7

E un adevăr axiomatic ca lumea  întotdeauna a 
dus  lipsă de destine neordinare, de spectacole mari 
şi de idealuri luminoase, dar, mai ales, astăzi, când 
trecem printr-o profundă criză a valorilor, când tot 
ce-i moral şi spiritual degradează, ideile de frumos 
devin o necesitate stringentă. Filmologul Sabina 
Pop simţea mai demult această necesitate spiritu-
ală, propunând şi ea o serie de sugestii pentru un 

viitor fi lm dedicat lui Eminescu. Vom nominali-
za doar câteva dintre ele: „De ce Eminescu? Pen-
tru că este un destin fascinant. Pentru că destinul 
său uman şi artistic este exemplar şi avem nevoie 
de modele exemplare! Pentru că Eminescu (...) în-
seamnă conştiinţă şi deschidere europeană, cultură 
antică fi ltrată prin conştiinţa românească, fi losofi a 
veacului fi ltrată prin geniul artistic...

Pentru că un Eminescu pe ecran, ar trebuie să 
fi e „înger şi demon”. Ar trebui să fi e un fi lm despre 
condiţia artistului, speranţă şi deznădejde, aşa cum 
i-a fost viaţa, şi ce stare e mai fecundă pentru artă 
decât lupta contrariilor? Pentru că un Eminescu, pe 
ecran, ar trebui să fi e un destin profund, dramatic şi 
din această luptă a contrariilor ar trebui să se nască 
ideea de limpezime simplă, perenă, nesfârşită fru-
museţe. Şi ce poate fi  mai sublim pentru artă decât 
naşterea zborului din cenuşă?”8

Chiar dacă aceste idei sunt la un mod prea gene-
ral pentru un fi lm, ele conţin totuşi nişte orientări 
spre un Eminescu complex, dramatic, profund im-
plicat în marile probleme existenţiale şi spirituale 
ale lumii. Şi bucură faptul că se caută idei, concep-
te, diverse modalităţi de a găsi imaginea fi lmică a 
universului eminescian, de a-l înălţa pe Eminescu 
pe marele ecrane ale acestei lumi de la început de 
secol XXI, o lume stresată, obosită, agresivă şi bol-
navă, dar care încă mai speră că frumosul va salva 
omenirea... Iar o componentă importantă a frumo-
sului zilelor noastre este fi lmul, care în concepţia 
fi losofului Mircea Eliade „...este aproape un destin 
al omului; setea lui de alt spaţiu, de o altă libertate, 
de o altă justiţie; şi, mai ales, setea lui de fantastic, 
de medieval (dacă mi-e îngăduit să folosesc acest 
cuvânt mult mai larg)”.9

În acest studiu ne-am oprit doar la fi lmul de 
nonfi cţiune, dar creaţia, drama destinului marelui 
Eminescu conţin toate premisele pentru cele mai 
diverse abordări cinematografi ce, fi e fi lmul de fi cţi-
une, de nonfi cţiune, cel fantastic sau cel cu desene 
animate. Realiste, suprarealiste sau postmodernis-
te, numai nu simpliste şi mediocre. Mă duce gândul 
şi la nişte drepturi sau pregătiri deosebite de ordin 
profesional, intelectual, artistic şi, poate, chiar mo-
ral, pentru a te apropia de aureola acestei persona-
lităţi care este Eminescu. Pentru mine un lucru este 
cert că Filmul cel mare, Cel mai al lui Eminescu 
poate fi  creat de către un cineast măcar aproape de 
nivelul lui Eminescu sau nu va fi  creat niciodată...
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