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Autorii studiului fundamental, de sinteză, care a 
abordat evoluţia (involuţia) fi lmului autohton de fi c-
ţiune, de nonfi cţiune, de animaţie de la origini până 
în prezent, au defi nit drept scop iniţial al investiga-
ţiei deschiderea către contextualizarea obiectului de 
studiu, asimilând noi teritorii ale fenomenului cine-
matografi c şi practici inedite de interpretare a rapor-
tului dintre text şi context. Or, acest lucru a devenit 
posibil doar în urma demitizării şi deideologizării 
istoriei fi lmului autohton prin instaurarea unor noi 
principii teoretico-metodologice. 

În primul rând, era de o necesitate vitală demas-
carea miturilor încetăţenite în fi lmologia sovietică 
referitoare la aşa-numitul fenomen multinaţional al 
culturii sovietice socialiste, debarasarea de falsifi -
cările şi speculaţiile ideologice la evaluarea parti-
cularităţilor distincte ale evoluţiei cinematografi ilor 
diferitelor popoare din fosta URSS. Doar include-
rea operelor cinematografi ce în contextul istorico-
cultural şi socio-politic  a permis revalorifi carea tre-
cutului cinematografi c, decodifi când sensurile au-
tentice ale apariţiei şi succesiunii diverselor tendinţe 
artistice şi antiartistice. Astfel, istoria fi lmului mol-
dovenesc, în pofi da dogmelor ideologiei sovietice, 
s-a dovedit a fi  nu numai o istorie a realizărilor, ci şi 
a înfrângerilor, o istorie a artelor, dar şi a destinelor 
umane.

Cu ocazia elaborării unei noi optici metodologi-
ce, fi lmologii şi-au propus drept suprasarcină în in-
vestigaţia lor îngemănarea spectrului pur fi lmologic 
cu unul social-umanistic, răspunzând prin demersul 
dat la sacramentala întrebare pentru ce se scrie as-
tăzi o istorie a artei în general şi a celei cinemato-
grafi ce, în special.

Devine tot mai evident faptul că procesul com-
plex al formării unei noi conştiinţe istorice, absolvi-
tă de mistifi cările totalitariste, necesită o incursiune 
în domeniile psihologiei şi fi lozofi ei creaţiei – a ace-
lor sfere ale cunoaşterii umane care ar diminua criza 
identităţii spirituale a omului modern, provocată de 
schimbarea vertiginoasă a ierarhiei de valori. Iată 
de ce istoria artelor şi, implicit, a celei cinemato-
grafi ce, datorită caracterului polisemantic şi poliva-

lent al discursului fi lmic, are o misiune majoră: de a 
suprapune acestei crize modele de rezistenţă civică 
şi morală a artiştilor care au cutezat să riposteze re-
gimului totalitar. 

În mult discutata perioadă de tranziţie prin 
care trec ţările din estul Europei, spectrul artistico-
psihologic conţine valenţele inedite în procesul re-
descoperii sensului autentic al trecutului istoric. Or, 
sintetizând aspiraţiile estetico-fi lozofi ce ale tuturor 
artelor, istoria fi lmului conţine virtualităţi generoase 
de a introduce în trecutul tragic al societăţii sovieti-
ce o dimensiune cathartică.

Tentativa depăşirii amneziei colective i-a de-
terminat pe autorii studiului să adere la principiul 
interdisciplinar al analizei fi lmului moldovenesc, 
germinat la confl uenţa istoriei celei de-a şaptea arte 
cu istoria societăţii.

Pentru a realiza studiul din spectrul opticii me-
todologice propuse: istoria cinematografi ei – istoria 
societăţii, s-a dovedit imperioasă analiza parale-
lă a textului cu contextul. Astfel, situaţia politico-
ideologică, dogmele socialismului realist, climatul 
spiritual al epocii, tipul de conducător în domeniul 
culturii – toţi aceşti factori extra-cinematografi ci au 
intrat în câmpul atenţiei cercetărilor. Or, unele pe-
rioade istorice ale evoluţiei fi lmului moldovenesc 
au determinat schimbarea spectrului atenţiei de la 
problemele de creaţie la cele ideologice. Iată de ce 
uneori istoria realizării unui fi lm s-a situat în prim-
plan, denotând unele particularităţi de esenţă ale 
procesului cinematografi c.

Dezvăluirea mecanismului sinistru al represiu-
nilor ideologice asupra creaţiei s-a dovedit posibilă 
în urma asimilării unor noi surse documentate din 
arhivele RSSM şi URSS, demonstrând elocvenţa 
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introducerii în demersul fi lmologic a unor izvoare 
netradiţionale, dar de mare relevanță socio-cultu-
rală.

Deşi s-a acordat o importanţă metodologi-
că majoră contextualizării obiectului de studiu, 
suprasarcina acestei istorii s-a pretat unor reabilitări 
antropocentrice, reamplasând istoria cinematogra-
fi că în circuitul fi resc al istoriei artei cu caracterul 
ei preponderent fi lozofi co-estetic. Criteriile artistice 
substituind cele ideologice, s-a purces la o reevalu-
are a trecutului istoric prin intermediul racursiului 
„artist-putere”, de primă importanţă pentru evoluţia 
culturii într-un stat totalitar. Astfel, dramele creaţiei, 
invadând paginile acestui volum, s-au cristalizat în 
mici psihobiografi i, volumul dezvăluind complexe-
le  stări de spirit ale artistului bântuit de „teroarea 
istoriei” sovietice. Aspectele socio-psihologice, 
uneori psihanalitice, au consolidat ideea iniţială de 
a suprapune istoria artei cu cea a istoriei destinelor 
umane, fascinantă prin surprinderea unor stări de 

spirit ale omului la o cotă maximă a sensibilităţii de 
excepţie a Artistului.

Doar reevaluarea principiilor metodologice în 
scopul elaborării unei istorii prin grila noilor cu-
noştinţe atât din sferele socio-politice, cât şi din 
cele ale psihologiei şi fi lozofi ei creaţiei, a alimentat 
conştiinţa de sine a actului fi lmologic, contribuind, 
până la urmă, la asumarea responsabilităţii pentru a 
confi rma existenţa unui univers distinct pe harta ci-
nematografi ei universale, cel al fi lmului basarabean, 
marcat de o puternică personalitate artistică şi un cu 
totul aparte destin creator. 

Urmărirea pas cu pas a evoluţiei/involuţiei fi l-
mului autohton pe parcursul unei jumătăţi de secol, 
a permis reintegrarea epocilor istorice într-un tot 
întreg, şi anume această viziune panoramică a favo-
rizat includerea celei de a şaptea artă atât în cadrul 
general al culturii naţionale, cât şi în contextul mul-
ticultural al cinematografi ei universale. Doar atunci 
autorii volumului au cutezat să confrunte opiniile 
superfi ciale şi incompetente cu noi concepte şi sin-
teze teoretice cristalizate consecutiv în diverse faze 
ale procesului cinematografi c autohton.

Demersul socio-cultural al volumului dat sem-
nalează faptul că este pe cale de dispariţie un do-
meniu cultural de o deosebită rezonanţă spirituală, 
deţinătorul unui rol aparte în conştiinţa de sine a 
sufl etului etnic.

Or, problema renaşterii cinematografi ilor naţi-
onale ajunse în paragină se reactualizează la o cotă 
maximă în contextul reintegrării ţărilor estice în 
spaţiul general european, determinând reevaluarea 
statutului identitar. Datorită caracterului polifonic 
nemaiîntâlnit al „sinesteticii” fi lmice, cea de a şap-
tea artă găzduieşte manifestările identitare ale etni-
ilor est-europene la toate nivelurile şi dimensiunile 
ale conştientului şi subconştientului uman. Posedând 
un tezaur spiritual unic al epocilor istorice și fi lmul 
moldovenesc deţine o posibilitate prioritară de a ini-
ţia multaşteptatul dialog dintre estul şi vestul euro-
pean prin scoaterea din anonimat a unui univers etno-
cultural prea puţin cunoscut în lume.

În cadrul tendinţei socio-culturale fără precedent 
a Europei moderne de a-şi regăsi toate ramifi cările et-
nice necunoscute sau neluate în consideraţie în urma 
cataclismelor istorice, studiile consacrate evoluţiei 
(involuţiei) artelor naţionale deţin şi ele o prioritate 
în vederea cunoaşterii şi recunoaşterii celor mai im-
portante şi inconfundabile manifestări ale vremurilor 
apuse dar mereu prezente în cutezătorul spirit uman, 
contribuind la triumful memoriei asupra uitării.
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