
UNIVERSITATEA NAȚIONALĂ DE ARTĂ TEATRALĂ ȘI 

CINEMATOGRAFICĂ „I.L. CARAGIALE” BUCUREȘTI 

 

 

 

 

 

 

REZUMAT 

TEZĂ DE DOCTORAT 

Titlul tezei: Statul coautor. Teorie, reglementare și practică în cinematografia 

românească a anilor ʼ50 

 

 

 

 

 CONDUCĂTOR ȘTIINȚIFIC: 

  Prof. univ. dr. Dana Duma 

          

         DOCTORAND: 

         Filippi Gabriela  

       

 

 

 

Anul 2021 



CUPRINSUL TEZEI DE DOCTORAT 

 

 

Introducere 

 

PARTEA I: 

Preambul: Cinematografia de stat înainte de 1948 

 

I.1. Reglementări ale cinematografiei de stat. Înființarea ONC 

I.1.1. Cinematografia românească pe valurile vremii: reglementările antisemite 

I.2. Reorganizarea cinematografiei în primii ani de după al Doilea Război Mondial  

(1945-1948). „Purificarea” întreprinderilor de film 

I.2.1. Cazul cinematografului Select 

I.2.2. Extinderea procesului de „purificare” 

I.3. Bilanțul cinematografiei de stat în primii ani de după război 

I.3.1. Ministerul Informațiilor: ampla campanie de promovare a guvernului Petru Groza 

I.3.2. Filmele difuzate pe ecranele românești: importul de film și bătălia între culturi 

I.3.3. Proeminența filmului educativ și de propagandă 

I.3.4. Extinderea rețelei cinematografice în mediul rural după 1948 

 

PARTEA a II-a: 

Începuturile cinematografiei românești socialiste 

 

II.1. Naționalizarea cinematografiei și crearea bazei industriei cinematografice socialiste 

II.2. Stagiile de specializare în URSS 

II.3. Fundamente teoretico-ideologice. Orientarea cinematografiei staliniste postbelice 

II.3.1. Impactul asupra cinematografiei din RPR 

 

PARTEA a III-a: 

Cinematografia sub presiune (1950-1954) 

 



III.1. Direcții ale noii cinematografii socialiste 

III.1.1. Producția cinematografică a perioadei 

III.2. Dificultățile din domeniul scenaristicii 

III.2.1. Scenariul literar, „baza artistică și ideologică” a filmului. Practica celor două tipuri de 

scenarii 

III.2.2. Contribuția regizorului 

III.2.3. Sistemul de creație colectivă 

III.2.4. Instanțe ale controlului în afara Studioului „București” 

III.2.5. Persistența crizei scenariilor  

III.3. Anul 1953: Noul curs al vieții politice și impactul asupra cinematografiei 

III.3.1. Consecințele discursului reformator 

 

PARTEA a IV-a: 

Relaxarea ideologică de la mijlocul deceniului (1954-1957) 

 

IV.1. „Comedia la putere” 

IV.2. Directorul nostru: un caz „tipic” pentru epoca sa 

IV.2.1. Era Directorul nostru subversiv? 

IV.2.2. „Domnul Jean Georgescu”  

IV.3. Deschiderea internațională în domeniul cinematografic 

IV.4. Paradoxalul an 1956 

IV.5. Experimentul în cinematografia românească a anilor ʼ50: Viața nu iartă  

IV.6. Critica liberalismului în cultură: Consfătuirea pe probleme ideologice din 30-31 mai 1958 

 

În loc de concluzii   

 

Bibliografie 

 



1 
 

 

Prin lucrarea de doctorat am dorit să pun în lumină perioada de început a cinematografiei 

românești socialiste, pe care – în încercarea de a obține un tablou cât mai complet – am 

contextualizat-o pluridimensional: din punct de vedere instituțional, din acela al discursului despre 

film din epocă și a felul în care primele două dimensiuni au modelat practica cinematografică a 

vremii. Am luat ca borne anii extremi 1950 și 1958, interval care reprezintă prima perioadă de 

maturizare a cinematografiei românești de ficțiune, perioadă foarte puțin cunoscută chiar și în 

cultura de specialitate.  

Dintr-un anumit punct de vedere, peisajul cinematogafic al deceniului șase este cel mai 

spectaculos din întreaga perioada socialistă, înregistrând cele mai mari bulversări la nivelul 

discursului politico-teoretic și la nivelul practicii, contrar ideii destul de răspândite conform căreia 

cinematografia anilor ʼ50 a fost una unitară, marcată de tezele realismului socialist în faza sa cea 

mai dogmatică. Aceste considerații sunt valabile în ceea ce privește doar primii patru ani de la 

lansarea producției cinematografice sub tutela noii conduceri politice, căci apoi principiile 

diriguitoare s-au schimbat progresiv, iar începând cu 1956 concepțiile vehiculate în anii precedenți 

aveau să fie acuzate de schematim. Ulterior anului 1958, marcat pe plan istoric de retragerea 

trupelor de ocupație sovietică de pe teritoriul Republicii Populare Române, producția românească 

de film avea să se schimbe mai ales la nivel tematic, dar și stilistic. Intervalul ales spre cercetare 

se suprapune, din punct de vedere instituțional, mandatelor lui Niculae Bellu (1950-1955) și 

George Macovescu (1955-1958) la conducerea administrației cinematografice. Din considerații ce 

țin de vastitatea subiectului, în cadrul cercetării am fost nevoită să mă rezum la studierea producției 

de ficțiune și a instituțiilor responsabile de aceasta, referirile la practica documentară a perioadei 

fiind doar ocazionale.  

Pentru a înțelege începuturile cinematografiei românești socialiste, felul în care s-au pus 

bazele teoretice și instituționale, am încercat să reconstitui cât mai minuțios stadiul de dezvoltare 

la care se afla cinematografia românească în momentul prelurii puterii de către partidul comunist. 

În acest scop am recurs la surse variate, de la publicistica memorialistică, la documente de arhivă 

provenind în special din fondul Secției de Propagandă și Agitație a CC a PCR, precum și la acelea 

provenite de la Ministerul Artelor (1946-1948) și Ministerul Artelor și Informațiilor (1948-1950), 

aflate la Serviciul Arhive Naționale Istorice Centrale (SANIC).     
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I 

 

Și înainte de preluarea puterii de către partidului comunist a existat o structură 

cinematografică de stat, dar scopul cu care aceasta a fost înființată la mijlocul anilor ʼ30 a fost 

producerea exclusivă de film documentar și de reportaj cu o importantă componentă 

propagandistă, în sensul promovării imaginii țării. În mod semnificativ, direcția cinematografică 

s-a aflat mai întâi în subordinea Oficiului Național de Turism (ONT), iar apoi, în ajunul celui de-

al Doilea Război Mondial, a fost trecută în subordinea Ministerului Propagandei Naționale. În 

clădirea acestui Minister, aflată în centrul Bucureștiului, a fost amenajat la finalul anilor ̓ 30 primul 

studio de film aparținând statului, conceput strict pentru nevoile filmului documentar și de reportaj 

(cadre de racord, înregistrarea comentariului vorbit și a sunetelor adiționale etc.)  

Singurul regizor român care s-a profesionalizat în cadrul instituțional creat în deceniul al 

patrulea a fost Paul Călinescu. Cea mai mare realizare a constituit-o documentarul de scurtmetraj 

Țara Moților (1939), prima producție realizată exclusiv de instituția românească, fără sprijin din 

partea unor studiouri străine. Pe lângă calitățile sale etnografice și plastice, Țara Moților conținea 

însă și accente naționaliste apăsate, în ton cu epoca. De altfel, documentarul a fost prezentat în 

anul apariției sale, 1939, la Festivalul de Film de la Veneția (unde a și câștigat un premiu), într-un 

moment în care se conturau alianțele politice în ajunul izbucnirii celui de-al Doilea Război 

Mondial. Festivalul de la Veneția a constituit o platformă importantă pentru coagularea 

parteneriatelor în domeniu cultural între țările Axei, iar Hitler și Mussolini s-au amestecat direct 

în decernarea premiilor. 

Presiunile diplomatice din partea Germaniei naziste asupra cinematografiei românești au 

început în anul premergător izbucnirii celui de-al Doilea Război Mondial. Dacă spre finalul anilor 

1930 filmele hollywoodiene dominau puternic piața românească, reprezentând aproximativ două 

treimi din totalul de filme difuzate în țară, în primii ani ai deceniului următor balanța avea să fie 

întoarsă în favoarea filmelor germane; de altfel, importul de film american a și fost interzis în 

1942. În 1938 studiourile de film germane și-au stabilit o reprezentanță la București și au început 

o ofensivă culturală pentru impunerea cinematografiei și ideologiei germane a epocii. Campania 

s-a purtat atât în presă, cât și pe teren diplomatic. România a fost somată să accepte filmele de 

propagandă germană, iar în timpul războiului, jurnalul de actualități difuzat în toate 

cinematografele românești a cuprins majoritar reportaje ale studiourilor de film germane UFA.  
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În paralel cu parteneriatele de colaborare cu Germania nazistă, statul român a promulgat 

legi rasiale. Prima legislație rasistă a fost adoptată în timpul regimului carlist, în august 1940, și 

printre alte interdicții vizându-i pe evrei, acestora li se interzicea să dețină săli de cinematograf sau 

să editeze publicații. Preluând puterea în septembrie 1940, conducerea național-legionară a dus 

mai departe politica antisemită existentă, dându-i o bază legală de desfășurare. În noiembrie 1940 

a fost publicat decretul-lege pentru „românizarea” companiilor de filme și a sălilor de 

cinematograf, care prevedea retragerea autorizației pentru casele de filme și sălile de cinematograf 

deținute de evrei sau de societăți ai căror acționari erau evrei, proces care a fost dus la îndeplinire 

în următoarele luni. De asemenea, angajații de origine evreiască din domeniul cinematografic au 

fost înlocuiți de personal românesc. În aprilie 1941, prin actul de înființare al Oficiului Național 

Cinematografic (ONC – structura de stat responsabilă de producția de film, despărțită din acest 

moment de structura administrativă, Direcția Cinematografică) au fost naționalizate studiourile și 

laboratoarele cinematografice deținute de străini pe teritoriul României și trecute în patrimoniul 

ONC. Cel mai important dintre acestea era Ciro-Film, singurul laborator performant de prelucrare 

a peliculei din țară la acel moment.  

Prin aceeași lege de înființare a ONC, concepută de teoreticianul și istoricul de film Ion 

Cantacuzino, conducătorul Direcției Cinematografice la acea dată, a fost făcută posibilă 

producerea de film de ficțiune de către structura cinematografică de stat. În acest context au putut 

fi realizate în cadrul ONC, cu susținerea lui Ion Cantacuzino, filmele lui Jean Georgescu, O noapte 

furtunoasă (1943) și Visul unei nopți de iarnă (lansat cu întârziere în 1946), două proiecte care în 

mod surprinzător nu conțineau referiri la politica momentului, în ciuda climatului politizat din 

cinematografie. Acestea au fost și singurele lungmetraje de ficțiune produse integral de statul 

român în deceniul cinci, cu multe dificultăți, întrucât studioul de film din cadrul Ministerului 

Propagandei Naționale nu oferea condiții pentru acest tip de producții. Pe lângă acestea, au mai 

fost realizate în aceeași perioadă și coproducțiile româno-italiene – filmate în cea mai mare parte 

în studiourile Cinecittà și produse de ONC – Odessa în flăcări/ Cătușe roșii (r. Carmine Gallone, 

1942), film de propagandă nazistă, și filmul pierdut astăzi Escadrila albă (r. Ion Sava, 1944), 

ficțiune inspirată de activitatea escadrilei sanitare române pilotată de femei în timpul războiului.  

Ion Cantacuzino a fost și acela care a purtat primele tratative pentru construirea unor vaste 

studiouri de film în colaborare cu Italia, aliat politic al României în acei ani, care dispunea de o 

infrastructură cinematografică performantă. Aceste planuri nu au mai fost realizate în forma 
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proiectată, dată fiind turnura evenimentelor politice spre finalul războiului, însă în contextul 

postbelic, proiectul construirii bazei tehnico-materiale a fost reluat în mai multe forme în a doua 

parte a anilor 1940 și realizat, într-un final, cu ajutor sovietic.  

Imediat după întoarcerea armelor împotriva Puterilor Axei la 23 august 1944 a fost demarat 

un proces de eliminare a persoanelor de la conducerea cinematografiei care puseseră bazele 

cooperării cu cinematografiile statelor fasciste, precum și a cineaștilor din cadrul ONC care 

realizaseră filme de propagandă în favoarea acestei ideologii. Cu toate acestea, cei mai mulți dintre 

specialiștii înlăturați din funcții la acel moment – cum a fost cazul foștilor directori ai administrației 

cinematografice Ion Cantacuzino și D.I. Suchianu sau a regizorului Paul Călinescu – au fost 

recuperați mai devreme sau mai târziu de regimul comunist. După încheierea războiului în 1945 

au fost adoptate mai multe de legi pentru „purificarea” instituțiilor – inclusiv cele cinematografice, 

precum și sălile de cinema și companiile de distribuție – fiind vizați angajații cu un trecut legionar 

care ajunseseră să ocupe funcțiile deținute prin șantaj sau violență, profitând de legile rasiale 

adoptate în timpul guvernării antonesciene.  

În perioada de tranziție de după încheierea războiului, producția de film a ONC a scăzut la 

15 scurtmetraje de documentar sau reportaj lansate anual, ca urmare a inactivității laboratorului 

Ciro-Film, retrocedat proprietarilor. Cele mai notabile realizări ale ONC din această perioade erau 

considerate scurtmetrajele Rapsodia rustică (r. Jean Mihail, 1946), un documentar realizat în 

tradiția poemelor rurale, și ficțiunea Floarea reginei (r. Paul Călinescu, 1946), adaptare a unui 

basm scris de Carmen Sylva. Ambele producții au fost prezentate la prima ediție a Festivalului de 

la Cannes, iar filmul lui Jean Mihail a reușit chiar să obțină un premiu al II-lea ex-aequo pentru 

documentar.      

La momentul unui bilanț întocmit în 1946, cinematografia de stat dispunea de o bază 

tehnică foarte redusă: micul studio cinematografic de aproape 200 mp din clădirea Ministerului 

Informațiilor/Propagandei, la care se adăugau 15 camere de filmat pe peliculă de 35 și 16 mm, 

două instalații pentru înregistrarea sunetului, un parc de reflectoare de diferite dimensiuni, o secție 

de montaj, o secție pentru copierea filmelor, o filmotecă, discotecă, bibliotecă și fototecă – deținute 

toate în cadrul studioului din strada Wilson, actuala Dem I. Dobrescu. Numărul specialiștilor era 

și el foarte mic: 11 operatori de imagine și de sunet și trei asistenți, nouă monteuri și trei asistenți, 

opt laboranți, șase electricieni și opt meseriași. Chiar din primul an de după încheierea războiului 

au fost reluate planurile construirii unei baze tehnico-materiale pentru producția cinematografică, 
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care ar fi urmat să fie amplasată în București, pe malul lacului Fundeni. De dotarea studiourulor și 

a laboratoarelor avea să se ocupe cineastul Tudor Posmantir – cel care în anii ’30 proiectase din 

punct de vedere tehnic și laboratorul privat Ciro-Film –, iar instalațiile aveau să fie achiziționate 

de la compania franceză Debrie; însă proiectul construcției a fost încă o dată amânat. 

Chiar dacă prin Convenția de Armistițiu încheiată între guvernul român și guvernele 

puterilor învingătoare – Uniunea Sovietică, Regatul Unit și Statele Unite ale Americii – se stabilea 

controlul sovietic asupra filmelor difuzate în România (precum și asupra celorlalte mass-media – 

tipărituri, publicații, spectacole de teatru, funcționarea poștei, telegrafului și telefonului), în primii 

ani de după război a existat o varietate a filmelor prezentate pe ecrane, precum și a manifestărilor 

culturale, în general. A fost, în primul rând, reluat importul filmelor americane, aceste producții 

ajungând să domine din nou piața românească. Tot după război se înființa la București 

Reprezentanța Filmului Sovietic în România și pătrundeau astfel pentru prima oară în 

cinematografele românești filmele sovietice (până la acel moment importurile de film din această 

zonă fuseseră foarte rare). Pe lângă filmele americane și cele sovietice, majoritatea filmelor 

prezentate erau produse fie în Franța, fie în Ungaria (care, spre deosebire de România, avea o 

producție de film de ficțiune constantă, de minimum 15 filme anual). 

Semnele schimbării climatului cultural aveau să se facă simțite în 1947, la debutul 

Războiului Rece, când propaganda s-a accentuat atât la est, cât și la vest. În România începea 

campania împotriva influenței culturale occidentale. Partidul Comunist Român (PCR; sau Partidul 

Muncitoresc Român, după cum s-a numit acesta între 1948-1965) – o prezență tot mai puternică 

în societatea românească – a început să editeze materiale de propagandă, să organizeze proiecții 

gratuite de filme și conferințele pe teme politice precum reconstrucția societății după război, pacea, 

modelul satelor sovietice etc. De asemenea, un obiectiv important pentru Partidul Comunist 

Român în schimbarea viziunii asupra societății și culturii l-a constituit atragerea intelectualilor, 

pentru care au fost organizate cercuri speciale de studiu a teoriei marxist-leniniste. Era tot atunci 

înființată școala de partid pentru intelectuali de pe lângă Secția de Educație Politică a CC al PCR 

(care avea să devină în scurt timp Secția de Propagandă și Agitație a Comitetului Central al PMR). 

Până în 1949, aceste cursuri aveau să fie absolvite de aproximativ 200 de intelectuali membri de 

partid. Alte câteva sute de învățători și profesori au urmat, începând cu 1947, cursurile serale, iar 

începând cu 1948 au fost organizate cursuri de „reeducare a corpului didactic” cu diferite durate, 

de la 12 zile până la 4 luni, absolvite în primul an de la înființare de zeci de mii de profesori. În 
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această perioadă a început și editarea operelor clasice ale marxismului, apărute la Editura 

Partidului Muncitoresc Român și au fost introduse în programa învățământului superior cursurile 

de marxism-leninism, economie politică și materialism dialectic și istoric. Tot în 1947 a fost 

organizat și Institutul de Studii Româno-Sovietic, cu rolul de popularizare a culturii și științei 

sovietice prin conferințe publice și, pentru specialiști, publicații și traduceri. 

Și în domeniul cinematografic schimbarea de direcție s-a făcut pe deplin simțită tot 

începând cu anul 1947, când filmul sovietic a început să fie asiduu promovat. În acel an s-a înființat 

în România Societatea „Sovromfilm”, după modelul societăților mixte româno-sovietice instituite 

și în alte domenii de activitate. „Sovromfilm” avea rolul declarat de a difuza filmul sovietic „în 

masele largi ale poporului”, pe care trebuia să le instruiască în spiritul combativității și moralei 

socialiste. În următorii ani, în special după naționalizarea cinematografiei în 1948 și adoptarea 

planificării centralizate, importul de film sovietic a fost avantajat. După cum arăta planul pe anul 

bugetar 1949 – primul de după naționalizarea cinematografiei –, din necesarul de minimum 110 

lungmetraje de ficțiune care urmau să fie achiziționate, 50 trebuiau să fie sovietice, 15 filme din 

Republica Democrată Germană și alte 45 de filme să provină din celelalte republici socialiste, cât 

și din state capitaliste, cu condiția ca filmele să aibă cu conținut „progresist”. Erau avute în vedere 

Cehoslovacia, Ungaria, Polonia, Franța, Italia, Suedia, Danemarca; din SUA aveau să fie 

cumpărate doar filme de Charlie Chaplin. 

 

II 

 

Mai ales în primii ani ai regimului comunist, în Republica Populară Română (RPR) 

cinematografia a fost legată de obiectivele imediate ale puterii politice, având cu preponderență 

funcția de propagandă. Din 1949 – anul în care începea procesul de colectivizare în RPR –, un 

obiectiv important pentru Partid l-a constituit crearea rețelei cinematografice din mediul rural, 

pentru a putea influența prin intermediul filmului opinia populației sătești. Până la acel moment, 

în cele mai multe zone rurale nu avuseseră nicicând loc proiecții cinematografice, întrucât doar 

puține comune dețineau cinematograf; proiecțiile ambulante în scopuri comerciale fuseseră și ele 

interzise încă din 1936, iar fostul ONC nu deținuse decât o singură caravană cinematografică. În 

1949 au fost achiziționate din Uniunea Sovietică 600 de aparate de proiecție pe film îngust, de 16 

mm – mai ușor de manipulat și mai puțin inflamabile –, și repartizate căminelor culturale și 
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gospodăriilor colective. În următorii ani numărul aparatelor de proiecție din mediul rural avea să 

crească până la peste 900. Comunele neelectrificate au mai fost dotate și cu grupuri electrogene 

pentru furnizarea curentului electric, fără de care proiecțiile cinematografice nu ar fi putut avea 

loc. Deja în 1950 existau de două ori mai multe cinematografe în mediul rural față de numărul 

celor din mediul urban, situație răsturnată față de cea de cu câțiva ani mai devreme. Pe lângă 

aparatele de proiecție fixe, pe 16 mm, au mai fost achiziționate aparate de proiecție portabile, 

pentru peliculă de 35 mm, cu grup electrogen, destinate celor aproximativ 100 de caravane 

cinematografice active în 1950.  

Cel puțin într-un prim moment, populația rurală s-a arătat receptivă față de filmele difuzate, 

aceasta probabil și datorită noutății pe care o constituia pentru cei mai mulți locuitori de la sate 

spectacolul cinematografic. Majoritatea filmelor proiectate trebuiau să convingă cu privire la 

beneficiile colectivizării, prin exemplele constituite de colhozurile și sovhozurile din URSS. 

Începând cu 1950, statul român (mai întâi prin „Romfilm”, după cum a fost redenumit ONC-ul, 

iar mai apoi prin Studioul de film documentar „Alexandru Sahia”, după înființarea acestuia) a 

produs un jurnal cinematografic cu titlul „Pentru o agricultură socialistă”. Proiecțiile erau adesea 

însoțite de un discurs ținut de un „conferențiar propagandist” pe o teză concepută de Ministerul 

Agriculturii. Pe lângă scopul agitatoric, de popularizare a modelului agriculturii colective și 

tehnologizate, filmele prezentate aveau și misiunea de a îi instrui pe muncitorii agricoli pentru 

eficientizarea muncii lor. 

Amplele acțiuni din domeniul cinematografic să înscriau într-un efort general întreprins în 

mediul rural, unde munca educativă era împletită cu propaganda pentru regimul politic care 

susținea transformările sociale. Numai din 1946 până în 1951 numărul căminelor culturale a 

crescut de la 4.800 (înființate în vremea regimului monarhic) la 11.600. În aceste instituții, 

coordonate de Ministerul Artelor, erau organizate în principal conferințe și „șezători culturale”, 

precum și cursuri de alfabetizare, cercuri de citit. Un accent important se punea pe popularizarea 

cunoștințelor științifice – mai ales pe explicarea fenomenelor naturale – și pe combaterea 

misticismului și a superstițiilor. Viziunea științifică asupra lumii trebuia formată și prin film, astfel 

că cinematografia română avea în sarcină producerea unui jurnal de știință popularizată; 

autoritățile române solicitau, în mod special, Guvernului URSS ca printre documentarele pe care 

avea să le trimită în RPR să se numere filme de popularizare a cunoștințelor științifice.  
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A fost preluată, pe filieră sovietică, ideea importanței cinematografiei – cea mai accesibilă 

ca înțelesuri pentru marele public și mai atractivă dintre arte – atât în educarea maselor, cât și în 

persuadarea lor cu privire la obiectivele puterii politice. Se considera necesară producerea a zece 

lungmetraje anual; or, imediat după naționalizare, capacitatea anuală a producției cinematografice 

românești era estimată la numai două filme de lungmetraj de ficțiune, zece filme documentare de 

scurtmetraj și 52 de jurnale de actualități și zece ediții speciale de jurnal. Astfel că începând cu 

1949, sub mandatul lui Eduard Mezincescu la conducerea Ministerului Artelor și Informațiilor, a 

fost într-un final demarată construcția studiourilor de filme, statul alocând sume importante de la 

buget în acest scop. Din cauză că în țară nu existau la acel moment tehnologi și arhitecți specializați 

în construcția de studiouri cinematografice, nu se putea realiza proiectul arhitectural și a fost 

solicitat ajutorul guvernului sovietic pentru a trimite în RPR specialiști și consilieri. Contrar unei 

viziuni destul de răspândite conform căreia construcția studiourilor de film românești ar fi 

reprezentat o constrângere din partea forței de ocupație sovietice, care ar fi încercat să-și impună 

modelul în toate domeniile de activitate românești, din documentele de arhivă reiese că pentru 

URSS acest aspect nu constituia nicidecum o prioritate, iar autoritățile române au fost nevoite să 

insiste pe lângă oficialii URSS pentru a putea îndeplini acest obiectiv. 

Ceremonia cu ocazia punerii pietrei de temelie a Studioul „București” a avut loc în 1951. 

Din 1954 o parte din complexul cinematografic a putut prelua producția de filme de ficțiune, iar 

în 1957 a fost finalizată construcția celor patru platouri de filmare ale complexului cinematografic. 

În anii următori, până în 1959, au fost inaugurate și studioul de sunet, laboratorul pentru 

prelucrarea peliculei și studioul pentru efecte speciale; se adăugau cabinele de montaj, sălile de 

postsincron etc. 

În 1950 erau înființate și Studioul „Alexandru Sahia”, pentru producția de film documentar, 

jurnale de actualități și filme de știință popularizată, și Studioul „Ion Creangă” pentru producția de 

diafilme, în special pentru copii și tineri. Au mai fost înființate în 1950 și „Întreprinderea de Stat 

Tehnocin”, producătoare de aparate de proiecție cinematografică, precum și un laborator de 

cercetări și construcții de aparataj necesar producției de filme, Institutul de Cercetări 

Cinematografice și Prototipuri. 

Însă pentru a putea spori producția de filme românești, era de asemenea nevoie de 

profesionalizarea unui număr însemnat de cineaști. Tot în 1949 o primă generație de studenți 

români avea să fie trimisă la studii în URSS, în principal la Institutul de Film din Moscova, VGIK, 
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dar și la Institutul de Film din Leningrad, LIKI. Printre studenții care au ajuns să profeseze ulterior 

în țară – dintre cei 55 de tineri selectați – s-au numărat regizorii Nina Behar, Ovidiu Georgescu, 

Gheorghe Naghi, Traian Fericeanu, Ervin Szekler, Aurel Miheleș, Haralambie Boroș, Maria 

Săpătoru, Lucian Bratu, Doru Segall, Jean Petrovici, scenografii Labancz Ladislau și Marițan 

Ștefan, inginerul de sunet Ion Vârtosu și directorii de imagine Lupu Gutman și Costache 

Ciubotaru. Candidații aveau toți în jurul vârstei de 20 de ani și erau, majoritar, studenți sau 

absolvenți ai facultăți cu profil artistic din țară: în primul rând facultățile de teatru din București, 

Cluj și Timișoara, dar și facultatea de arte plastice din Cluj sau facultățile de muzică din Iași și 

Timișoara. În selectarea lor se ținuse cont de mai multe criterii de incluziune: să vină din cât mai 

multe zone ale țării, să fie de diverse etnii și din diferite clase sociale – cele mai bine erau 

reprezentate clasa muncitoare și mica burghezime, însă câțiva din studenți proveneau din familii 

sărace de țărani. În mod cert, și criteriul politic a fost important: la recrutare, cei mai mulți dintre 

viitorii studenți fie activau sau activaseră în UTM/UTC (Uniunea Tineretului Muncitor și titulatura 

mai veche de Uniunea Tineretului Comunist), fie erau membri ai PMR.  

Aproximativ un sfert dintre studenții trimiși să studieze filmul erau femei, ceea ce indica 

fără îndoială o preocupare din partea autorităților pentru instruirea femeilor în profesiile de film – 

chiar dacă nu în proporție egală cu bărbații –, mai ales că până la cel moment cineaștii consacrați 

în România fuseseră exclusiv bărbați. Cineastele acestei prime generații au fost Nina Behar și 

Maria Săpătoru. În mod semnificativ, amândouă au fost angajate după întoarcerea de la studii ca 

regizoare la Studioul „Alexandru Sahia”. Pe întreaga durată a regimului socialist, femeile regizor 

au fost absorbite cu preponderență de studioul de filme documentare (de scurtmetraj), puține 

ajungând angajate ale Studioului „București”, destinat filmelor de ficțiune (lungmetraj); aceasta 

denotă, până la urmă, o prejudecată neînfrântă cu privire la capacitatea regizoarelor de a realiza 

proiecte de lungmetraj, în ciuda discursului progresist oficial și a măsurilor luate mai ales în anii 

ʼ50 pentru emanciparea femeilor. 

Pe lângă studenți, au mai fost trimiși în URSS delegați români pentru a studia modelul de 

organizare al instituțiilor de artă sovietice, cât și pedagogia artistică. Cu acest scop, Dinu Negreanu 

a efectuat o vizită în URSS în 1949, revenind în țară cu șase caiete de însemnări în care descria 

metodele artistice sovietice în artele spectacolului: mai ales influenta metodă Stanislavski, folosită 

chiar și în coregrafie, repertoriul abordat și alte considerații cu privire la spectacolele vizionate în 

timpul deplasării sale. În 1950 avea să mai fie trimisă în URSS, pentru aproximativ o lună, o 
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delegație de zece persoane care să se documenteze strict cu privire la domeniul cinematografic. 

Din această delegație făceau parte Niculae Bellu (președintele Comitetului Cinematografiei), 

Natalia Scurtu (director „Romfilm” la acel moment), Victor Iliu (regizor și vicepreședinte al 

Comitetului Cinematografiei), M. Mocanu (din partea „Sovromfilm”), Aurel Samson (operator), 

Ion Bostan (regizor), Sorin Mladoveanu (critic de film la ziarul Scânteia) ș.a. În special prin aceste 

vizite a fost preluat în noua cinematografie a RPR modelul artistic și organizatoric al URSS: 

Niculae Bellu, primul din lista delegaților și, la vremea respectivă, conducătorul a Comitetului 

Cinematografiei – instituție guvernamentală care administra întreaga activitate cinematografică – 

avea să influențeze într-o bună măsură producția românească de film din următorii patru ani. 

Cu toate acestea, adoptarea practicii realismului socialist în arta românească, în general, și 

în cinematografia românească, în particular, a întâmpinat multe dificultăți. În primul rând, la 

momentul la care RPR încerca introducerea realismului socialist după model sovietic, această 

practică ajunsese în URSS la o culme a prescripțiilor și interdicțiilor, operele fiind mai susceptibile 

decât oricând la erori ideologice. Dacă în timpul celui de-al Doilea Război Mondial teroarea 

împotriva intelectualilor și artiștilor fusese oprită, iar pentru câțiva ani controlul ideologic a fost 

slăbit, permițând reintrarea în viața culturală a unor intelectuali condamnați anterior drept 

„reacționari”, relaxarea nu s-a prelungit și după 1945. Momentul care a încheiat simbolic perioada 

de destindere ideologică a fost reprezentat de hotărârea adoptată de Comitetul Central al Partidului 

Comunist (bolșevic) al Uniunii Sovietice cu privire la revistele literare Zvezda și Leningrad, 

ambele publicate la Leningrad (actualul Sankt Petersburg). Responsabilii acestor reviste erau aspru 

criticați pentru lipsa direcției politice după ce publicaseră povestirea pentru copii, „Aventurile 

maimuței” a scriitorului satiric Mihail Zoșcenko – o reprezentare a mediului urban sovietic prin 

experiența unei maimuțe fugite de la grădina zoologică, povestirea era complet inocentă din punct 

de vedere politic –, precum și poezii ale scriitoarei acmeiste Ana Ahmatova. Era reafirmată cu 

tărie nevoia întăririi controlului realizat de structurile politice în domeniile artistice și se sublinia 

încă o dată faptul că literatura și arta, în general, aveau ca prim scop educația, iar felul în care 

aceasta se realiza nu putea fi lăsat complet în seama artiștilor. 

La doar câteva săptămâni după hotărârea privitoare la activitatea revistelor Zvezda și 

Leningrad, au fost trasate și în cinematografie constrângeri mai specifice – exprimând chiar 

punctul de vedere al lui Stalin –, prin hotărârea adoptată de CC al PC (b) al URSS pe 4 septembrie 

1946 pentru interzicerea părții a doua a filmului O viață mare (r. Leonid Lukov). Prima parte a 
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filmului – despre viața minerilor din Bazinul Doneț și lupta lor împotriva „sabotorilor” anti-

sovietici – fusese lansată în 1939 și constituise un mare succes de public; pentru această realizare, 

regizorul Leonid Lukov și scenaristul Pavel Nilin fuseseră distinși cu Premiul „Stalin”. Cea de-a 

doua parte a filmului, semnată de același regizor și același scenarist, prezenta munca de 

reconstrucție a Bazinul Doneț, grav afectat în timpul celui de-al Doilea Război Mondial. Ceea ce 

i se imputa filmului era, în primul rând, reprezentarea complet necorespunzătoare a muncitorilor, 

a membrilor de partid și a întregului ansamblu minier; din film nu reieșea sprijinul oferit de 

guvernul sovietic pentru reconstrucția zonei și părea, de asemenea, că organele de partid prezente 

la fața locului nu-și dau interesul. Apoi, ca și în cazul operelor literare criticate, și filmului O viață 

mare i se reproșa concentrarea asupra aspectelor minore, a trăirilor personale ale personajelor, în 

defavoarea tabloului general. Prin măsura de forță adoptată în 1946, cineaștii erau avertizați că, în 

cazul în care nu se conformau cerințelor partidului, puteau fi destituiți. Au urmat și alte interziceri, 

printre care cea mai celebră a fost aceea a părții a doua din Ivan cel Groaznic (r. Serghei Eisenstein, 

1946).  

În consecință, s-a profilat o nouă viziune asupra filmului sovietic ca operă de artă ce 

necesită un îndelungat timp de studiu, muncă și cizelare. Chiar Stalin a luat hotărârea de a se 

produce mai puține filme pe an, însă toate să fie capodopere. (Este, însă, important de semnalat și 

faptul că în epoca stalinistă imperativul rigorii ideologice a fost în permanență dublat de acela al 

calității artistice, ceea a dat naștere unor filme foarte bine realizate, care s-au bucurat de largă 

apreciere, fiind totodată, în mod fățiș, produse de propagandă. Chiar dacă filmele ultimilor ani ai 

regimului au fost tot mai supuse presiunilor ideologice, balanța între dimensiunea ideologică și cea 

artistică înclinându-se mai mult în favoarea primeia, la nivel discursiv a rămas valabil echilibrul 

dintre cele două.) Într-adevăr, în ultimii ani staliniști s-a lucrat la doar 10% din capacitatea 

studiourilor de pe întreg cuprinsul Uniunii Sovietice, producția anuală căzând chiar și sub zece 

titluri lansate anual la începutul anilor ʼ50. Această perioadă a fost supra-numită supranumită de 

istoricii de film „cine-foametea”.    

Cele două rezoluții referitoare la literatura și cinematografia sovietică au constituit chiar 

liniile directoare în arta și cinematografia românească la începutul socialismului de stat. „Raportul 

lui Jdanov” cu privire la revistele Zvezda și Leningrad a fost publicat în traducere românească, 

servind drept etalon în transformarea artei românești, iar rezoluția cu privire la filmul O viață mare 

avea să fie invocată în ceea ce pare să fie singurul document programatic cu privire la 
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cinematografie, intitulat „Nobila datorie a cineaștilor” și aflat în arhiva Secției de Propagandă și 

Agitație a CC al PCR. Datând din 1949, documentul de numai câteva file se referă strict la 

cinematografia sovietică, însă existența sa în arhiva SPA indică faptul că acesta a constituit un 

model pentru cinematografia socialistă românească la începuturile sale.   

 

III 

 

Poate părea surprinzătoare lipsa altor indicații scrise pentru orientarea ideologică a 

cinematografiei, precum și lipsa de implicare a Uniunii Sovietice în organizarea noii industrii 

cinematografice românești – consilierii sovietici fiind trimiși în urma repetatelor solicitări ale părții 

românești. În absența acestor repere, într-o primă perioadă, cinematografia românească s-a bazat 

în mod fundamental pe intuițiile și decizile diriguitorilor din Comitetul Cinematografiei, în 

principal pe acelea ale conducătorului instituției, Niculae Bellu, precum și pe teoretizări ale unor 

personalități ca scriitorul Geo Bogza sau regizorul de film Victor Iliu. Foarte importante în 

construirea discursului despre specificul cinematografiei socialiste au fost câteva culegeri 

sovietice, publicate în traducere românească: Problemele artei cinematografice (Editura Cartea 

Rusă, București, 1951) și Problemele măiestriei în arta cinematografică (Editura de Stat pentru 

Literatură și Artă, București, 1955).  

Din prima dintre acestea a fost preluată formula foarte influentă în prima jumătate a anilor 

ʼ50 de scenariu ca „bază ideologică și artistică a filmului”, ceea ce presupunea preeminența 

scenariului asupra regiei. Însă după cum stabileau și teoretizările sovietice publicate în traducere, 

și precum statua Regulamentul unic al echipei de filmare din producția de filme artistice, legiferat 

de Comitetul Cinematografiei în 1953, trebuia să existe un raport egal de forțe între cei doi autori 

principali ai filmului, scenaristul și regizorul. În cartea sa, Istoria critică a filmului românesc 

contemporan, criticul și istoricul de film Valerian Sava afirma, în mod expresiv, însă exagerat, că 

regizorii români ai începutului de deceniu șase au fost distribuiți în rolul minor de „agenți de 

circulație pe platou”; cu alte cuvinte, aceștia ar fi avut misiunea de a transpune mecanic scenariile 

care le erau încredințate. Or, după cum am încercat să arăt în lucrarea de doctorat, bazându-mă pe 

documentele emise în prima parte a anilor ʼ50 de înaltele structuri de partid și pe stenograme ale 

ședințelor în care se dezbătea starea cinematografiei, cu totul altele erau așteptările de la regizori, 

acestora reproșându-li-se chiar lipsa de îndrăzneală la nivel stilistic.  
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Cinematografiile statelor socialiste, inclusiv cea românească, afirmau superioritatea 

metodei lor de lucru prin aceea că reprezenta un model de lucru colectiv, care, pe de o parte, găsea 

o cale de a armoniza principelele contribuții ale persoanelor implicate în procesul de creație, iar 

pe de altă parte, presupunea dezbateri colective în cadrul diferitelor foruri.  

Desigur că o bună parte din deciziile cu privire la proiectele de film erau luate la nivelul 

conducerii, în cadrul Comitetului Cinematografiei (care în 1953 a fost transformat în structură 

subordonată Ministerului Culturii – Direcția Generală a Cinematografiei, DGC) și a Secției de 

Propagandă și Agitație a CC al PMR. Responsabilitatea domeniului cinematografic cădea asupra 

primeia dintre instituții, ea coordonând toate aspectele legate de producția și de difuzarea de film 

pe cuprinsul țării. Cea de-a doua, SPA, avea doar rol îndrumător, neavând abilitarea de a da 

directive; aceasta își comunica concluziile asupra planului tematic, a scenariilor și a proiectelor de 

film aflate în diverse stadii de lucru către conducerea DGC. Ambele instituții trebuiau să aprobe 

planul tematic al filmelor care urmau să fie realizate și aveau posibilitatea să elimine dintre 

subiectele propuse de către Studioului „București” sau să solicite altele care nu se regăseau printre 

propuneri. De asemenea, ambele trebuiau să se pronunțe asupra scenariilor și filmelor în curs de 

realizare și să ceară modificări acolo unde considerau necesar. Dacă schimbările cerute de SPA 

vizau dimensiunea ideologică – cu toate că unele rapoarte ale secției dovedesc că angajații săi erau 

sensibili și la anumite aspecte estetice –, DGA urmărea proiectele mai îndeaproape și discuta 

inclusiv posibilele îmbunătățiri la nivel stilistic. 

Cu toate acestea, un rol important în modelarea proiectelor de film – subestimat de o bună 

parte din istoriografia de cinema românească – l-au avut chiar două structuri ale Studioului 

„București”: Consiliul Artistic și Secția de Scenarii (numită și Redacția de scenarii). Iar de-a lungul 

deceniului șase puterea de decizie s-a transferat tot mai mult dinspre structurile politice înspre cele 

profesionale, Redacția de scenarii și Consiliul Artistic al studioului. 

Modelul de organizare a Secției de Scenarii a replicat tot modelul sovietic. Acestea nu 

constituiau propriu-zis secții de scenaristică, prin aceea că nu erau formate din scenariști, ci din 

„redactori” – consultanți artistici și ideologici ai scriitorilor, care constituiau veriga dintre scriitorii 

externi și studioul de film. Conform modelului de organizare sovietic preluat în RPR, nu s-a 

încercat profesionalizarea unor scriitori în scrierea de scenarii și angajarea lor cu normă întreagă 

într-un departament al Studioului „București”, ci s-a recurs la colaborarea cu scriitori consacrați, 

care, pe lângă activitatea principală în genurile literare tradiționale, preluau uneori și proiecte 
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scenaristice. Însă o parte dintre redactorii Secției de Scenarii a Studioului „București” au ajuns cu 

timpul chiar autori de scenarii: Paul Anghel, Dumitru Carabăț, Simion Macovei, Valentin Silvestru 

ș.a. 

Fiecare proiect de film avea un redactor, care urmărea evoluția acestuia în toate etapele – 

de la concept, până la încheierea filmului, fiind mai activ, însă, în procesul de preproducție. 

Redactorul nu avea dreptul să intervină în munca autorului, ci doar să-l sfătuiască pe acesta – 

observațiile sale nu aveau caracter obligatoriu, ci trebuiau să rămână simple sugestii de care autorul 

putea sau nu să țină cont, întrucât răspunderea pentru scenariul rezultat îi revenea în totalitate 

scriitorului. Redactorul avea și rolul de a-l ajuta pe scriitor să ajusteze scenariul la posibilitățile 

tehnice și financiare ale studioului de film, cunoscând din interior industria cinematografică. După 

ce scenariul era finalizat, acesta era citit și discutat în cadrul Secției de Scenarii de către redactorii 

Studioului, într-o dezbatere la care participa și autorul scenariului. 

După aprobarea sa în această primă etapă, scenariul urma să fie dezbătut în Consiliul 

Artistic al Studioului – din care făceau parte, majoritar, oameni din breaslă, regizori în primul rând, 

dar și scriitori și critici literari sau de film, și într-o mai mică măsură reprezentanți ai partidului. 

Este adevărat că și în Consiliul Artistic al Studioului, chiar dacă era compus majoritar din cineaști, 

discuțiile se purtau în bună parte în termeni politici, vizând folosul sau daunele pe care le-ar putea 

atrage producerea proiectului în cauză în funcție de discursul oficial al momentului. Cu toate 

acestea, Consiliul Artistic fiind compus din colegi de breaslă și literați (printre membrii constanți 

se numărau Ovid S. Crohmălniceanu și Geo Bogza), exista adesea bunăvoință față de proiectele 

discutate și se încerca lărgirea posibilităților de reprezentare. Existau, însă, și cazuri în care 

rivalitatea dintre cineaști reieșea din pozițiile adoptate în ședințele Consiliului Artistic, astfel că 

cele mai puternice critici erau aduse chiar de către colegii de breaslă.  

Acolo unde nu existau susceptibilități, forurile politice (DGA și SPA) doar aprobau 

proiectele. Mai mult, după cum se susținea chiar în rapoartele SPA, spre mijlocul deceniului șase 

aceasta a încetat să mai intervină în producția cinematografică, oferindu-le libertate de creație 

cineaștilor. Și din acest motiv este simplificatoare viziunea conform căreia dinamica producției de 

film se baza pe două forțe în opoziție – aceea a creatorilor de film și cea a autorităților, cel mai 

adesea denumite generic „cenzori”. Această descriere nu caracterizează deloc în mod adecvat 

modul de funcționare a cinematografiei în anii 1950, dată fiind puterea de autogestionare a 

câmpului profesional și faptul că înșiși cineaștii și angajații redacției de scenarii au fost în poziția 
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de a avea inclusiv atribuții de control ideologic. Filmele perioadei nu au reprezentat niciodată o 

unică viziune – pe aceea a partidului sau pe a creatorilor –, ci o viziune dezbătută și negociată între 

diverși agenți. 

Înțelegerea particularității sistemului de creație cinematografică din România anilor ʼ50, 

precum și cunoașterea contextului politico-cultural, fluctuant de la un an la altul, sunt foarte 

importante în reconstituirea climatului producției cinematografice a epocii. După cum am încercat 

să demonstrez într-un studiu de caz dedicat filmului Directorul nostru (1955) și parcursului 

regizorului Jean Georgescu, pierderea din vedere a tabloului instituțional și direcționarea 

discursului asupra destinelor individuale ale autorilor, fac ca evenimentele istorice să apară 

deformat, neinteligibile.       

 

IV 

 

După cum aminteam, inclusiv din lipsa unor indicații mai clare, în prima perioadă a 

cinematografiei socialiste de stat (1950-1954), Niculae Bellu, președintele Comitetului 

Cinematografiei, a intervenit și în producția cinematografică efectivă, modificând el însuși alături 

de autori scenariile de film și cerând modificări chiar și în timpul filmărilor. Implicarea sa, mult 

peste prerogativele obișnuite ale unui oficial din domeniul cultural, se explică în primul rând prin 

responsabilitatea imensă pe care o avea. Erau investite sume importante în construcția studiourilor 

de filme, astfel că producția de film trebuia să justifice cheltuielile. În plus, cinematografia română 

a moștenit la începutul anilor ʼ50 și presiunea realizării unor filme ireproșabile ideologic, tot după 

modelul cinematografiei sovietice din ultima perioadă a regimului stalinist. Problema crizei 

scenariilor s-a replicat întocmai în cinematografia română. Nici aici nu s-a încercat 

profesionalizarea unor scenariști, ci s-a apelat la scriitorii consacrați în genurile literare 

tradiționale. Din mai multe motive, aceștia s-au arătat reticenți să scrie scenarii, în ciuda 

stimulentelor oferite de autoritățile culturale. Mai întâi, era lipsa de cunoștințe de experiență în 

acest domeniu fără pic de tradiție în cultura română. Autoritățile din domeniu au încercat să 

prezinte scenariul drept un simplu gen literar, precum nuvela sau piesa de teatru, în încercarea de 

a îi debloca pe artiști, însă strategia aceasta nu a reușit. Este de presupus că reținerea scriitorilor 

era determinată și de prejudecata, foarte răspândită în mediile artistic-intelectuale românești de la 

momentul respectiv, că filmul ar fi o artă minoră. Însă motivul cel mai important era acela că 
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scriitorii nu puteau avea satisfacția realizării operei pe care o doreau, din moment ce autoritățile 

interveneau într-atât de mult în munca lor. Această nemulțumire avea să reiasă pregnant din 

criticile aduse conducerii cinematografiei în 1953, într-un moment de cotitură în politica Partidului 

Muncitoresc Român, provocat de moartea lui Stalin, care a determinat un val puternic de schimbări 

nu doar în Uniunea Sovietică, ci și în toate democrațiile populare tutelate de URSS.  

Cu toate acestea, slaba calitate a filmelor acestei perioade poate fi pusă doar parțial pe 

seama constrângerilor de ordin ideologic, ea reflectând în bună măsură și starea de dezvoltare a 

industriei cinematografice românești. Or, dacă istoria filmului românesc nu începea în niciun caz 

în perioada socialistă, în schimb, faza sa industrială debuta abia odată cu construirea studiourilor 

de film de la Buftea și a mai durat o vreme până să se formeze un corp de cineaști și tehnicieni 

care să poată realiza filme în ritmul susținut impus de autorități și la un standard calitativ 

acceptabil. Estetica filmelor de ficțiune din anii ʼ50 a fost în mare măsură influențată și de 

posibilitățile tehnice ale cinematografiei de la momentul respectiv. Nici măcar filmele perioadei 

de debut a cinematografiei socialiste – caracterizate de o accentuată dimensiune propagandistă, 

dar și de o anumită nesiguranță stilistică și incoerență narativă – nu reprezentau idealul puterii 

politice în materie de cinema, în ciuda mesajului apologetic conținut de aceste filme. Pentru a 

reconstitui felul în care filmele perioadei au fost receptate de comanditarul lor, Partidul 

Muncitoresc Român, am apelat la documentele emise de structurile de stat responsabile de 

domeniul cultural din fondul CC al PCR – Secția de Propagandă și Agitație, precum și la presa 

vremii, în special ziarul Scânteia, portavocea puterii politice.  

În 1954, ca urmare a presiunilor breslei cinematografice, dar și a nemulțumirii față de 

filmele realizate până la acel moment și a ritmului scăzut de producție, Comitetul Central al 

Partidului Muncitoresc Român și Guvernul Republicii Populare Române au emis o hotărâre prin 

care încercau reformarea cinematografiei și impulsionarea producției. Printre măsurile importante 

adoptate cu această ocazie a fost aceea a acordării unei mai mari libertăți autorilor de scenarii și 

regizorilor în alegerea temelor și a modului de tratare, precum și retragerea birocraților din munca 

de creație. De asemenea, se cerea diversificarea genurilor abordate și în special realizarea de 

comedii. Astfel, producția următorilor doi ani, 1955 și 1956, avea să fie dominată de comedii de 

diferite facturi. În 1955 Niculae Bellu a fost înlocuit la conducerea cinematografiei cu George 

Macovescu, sub mandatul căreia cinematografia română a cunoscut o transformare semnificativă.   
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Relaxarea din domeniul culural românesc avea să se accentueze în jurul anului 1956, anul 

condamnării oficiale a stalinismului prin raportul prezentat de succesorul lui I.V. Stalin, Nikita 

Hrușciov, pe 25 februarie, la al XX-lea Congres al Partidului Comunist (bolșevic). Un prim efect 

asupra cinematografiei române a fost deschiderea către cinematografiile statelor occidentale. 

Prima revenire la Festivalul de la Cannes a avut loc chiar în 1956, când au fost prezentate 

lungmetrajul Afacerea Protar (r. Haralambie Boroș) și două scurtmetraje – documentarul biografic 

Nicolae Grigorescu (r. Ion Bostan) și animația Șurubul lui Marinică (r. Ion Popescu Gopo). Ion 

Popescu Gopo avea să se întoarcă pe ecranul de la Cannes și la ediția din anul următor, cu animația 

Scurtă istorie, care a câștigat Palme d’or-ul pentru scurtmetraj în 1957. La ediția din 1956, oficialii 

români reușeau să încheie câteva acorduri cu companii de distribuție occidentale, care permiteau 

plasarea filmului românesc în mai multe țări străine. Concepute pe principiul reciprocității, acestea 

obligau cinematografia românească să-și ajusteze producția și în funcție de gusturile și 

obișnuințele publicul internațional, ceea ce s-a tradus în următorii ani în filme cu o dimensiune 

politică redusă, iar în unele cazuri, aproape absentă.  

Tot în această perioadă s-a discutat și posibilitatea realizării unor coproducții cu 

cinematografiile occidentale. Prima colaborare a cinematografiei românești cu cineaști străini, 

Citadela sfărâmată, în regia francezului Marc Maurette, a intrat în producție chiar în 1956. Cel 

de-al doilea regizor invitat era tot de origine franceză – Louis Daquin – și se bucura în vremea 

colaborării sale românești de o oarecare faimă. Louis Daquin era și membru al Partidului Comunist 

Francez. Chiar dacă alegerea celor doi regizori se făcuse și pe criterii politice, este interesant faptul 

că cinematografia românească, chiar din anii ʼ50, a căutat să colaboreze cu cineaști occidentali, și 

nu sovietici sau din celelalte democrații populare. S-au mai purtat negocieri până într-o fază 

avansată pentru realizarea unei ecranizări a romanului lui Jules Verne Castelul din Carpați, pe un 

scenariu de Titus Popovici și în regia lui Alberto Cavalcanti, însă proiectul acesta a fost abandonat 

din motive pe care nu le cunoaștem.  

Și la nivelul discursului despre film s-au produs schimbări spectaculoase. În primul rând, 

a avut loc o lărgire a canonului cinematografic. În paginile revistei Film (care a existat timp de doi 

ani, din 1956 până în 1958) au început să fie dezbătute filme aparținând cinematografiilor 

occidentale, în special cea franceză și cea italiană. În această perioadă au fost demarate și primele 

proiecte de recuperare a istoriei filmului românesc. De asemenea, au fost recuperate istoric textele 
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teoretice cele mai influente, în special acelea ale teoreticienilor avangardei franceze, publicate 

integral sau fragmentar în traducere românească.  

Din canonul impus de revista Film reieșea și avântul față de abordări cinematografice mai 

îndrăznețe, iar discuția în privința cinematografiei naționale se punea tot mai adesea chiar în 

termenii nevoii de definire a unor stiluri cinematogafice. Din această perioadă datează și primele 

filme clasice ale cinematografiei românești: La Moara cu noroc (r. Victor Iliu) și Erupția (r. Liviu 

Ciulei), ambele lansate în 1957. Începe să se discute și despre filmul experimental, care are câțiva 

susținători, printre care regizorii Savel Știopul și Victor Iliu. Primul proiect ambițios din punct de 

vedere formal al cinematografiei românești a fost Viața nu iartă (r. Iulian Mihu și Manole Marcus), 

căruia i-am alocat un subcapitol întreg. Filmul, care s-a bucurat de sprijinul conducătorului 

cinematografiei, George Macovescu, a avut totuși un parcurs sinuos și a fost lansat abia la trei ani 

de la intrarea în producție; motivele întârzierii nu au ținut, însă, de excentricitățile sale formale.  

În ciuda tuturor acestor gesturi de deschidere culturală manifestate în a doua jumătate a 

secolului, relaxarea culturală nu a avut neapărat o direcție liniară, astfel că în paralel au existat și 

acțiuni opresive ale autorităților în cadrul instituțiilor artistice. Un exemplu îl constituie ancheta 

desfășurată la Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică (IATC), urmată de excluderea din 

UTM și din facultate a 14 studenți care frecventau casa unui funcționar francez din Legația 

Franceză. Controalele din instituții aveau să se întețească începând cu toamna lui 1956, după 

Revoluția Ungară (numită în discursul oficial românesc „contrarevoluție”). La Studioul 

„București” au existat voci, mai ales printre redactorii secției de scenarii, care au afirmat că 

evenimentele din Republica Populară Ungară reprezentau o luptă pentru „socialism democratic”; 

în urma discuțiilor purtate de responsabilul de partid cu angajații, aceștia au renunțat să se mai 

pronunțe cu privire la evenimentele politice maghiare. În schimb, la laboratorul de prelucrare a 

peliculei Floreasca, un laborant care afirmase că „românii sunt lași pentru că nu se răscoală”, a fost 

„înfierat” de colegii săi și a fost determinat să-și depună demisia; de asemenea, în cazul său, au 

fost sesizate organele de securitate. Aceste exemple vin să completeze contextul unei perioade 

contrastante și imposibil de definit printr-o unică tușă.     

În 1958, „Consfătuirea pe probleme ideologice” (30-31 mai) organizată de conducătorii 

Secției de Propagandă și Agitație, Paul Niculescu-Mizil și Leonte Răutu, semnala o nouă închidere 

culturală. La consfătuire au fost convocați oamenii de cultură și au fost retrasate obiectivele 

domeniului ideologic, cu scopul de a combate „influențele burgheze” și „obiectivismul”. Cu 
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această ocazie a fost interzisă revista Film, astfel că timp de aproape cinci ani, până la înființarea 

revistei Cinema, în 1963, nu a mai existat nicio publicație de specialitate dedicată filmului. Mai 

mulți angajați din domeniile culturale au fost sancționați. Și George Macovescu a fost înlăturat de 

la conducerea cinematografiei, însă la doar câteva zile distanță a fost numit ministru plenipotențiar 

al RPR în SUA. Cu toate acestea, producția cinematografică a continuat să se diversifice în 

următorii ani și a cunoscut o creștere numerică; de asemenea, o evoluție semnificativă a s-a produs 

în privința calității medii a filmelor lansate.    
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