
 

Dublul limbaj în narațiunea și estetica filmului românesc 

din perioada 1965 - 1975

-rezumat-



Abstract

Subiectul acestei teze de doctorat este interconectarea creată între trecut și prezent

prin filmul de ficțiune de lung metraj cu valențe estetice produs în România între anii 1965

și 1975 (excluzând prin această lemă în mod univoc filmele de propagandă, documentare,

de  aventuri  ori  științifico-fantastice,  inclusiv  filmele  dedicate  epopeii  naționale),  și

influența acestuia asupra filmului contemporan.

Corpusul  primordial  se  focalizează  pe  analiza  mijloacelor  folosite  de  creatorii

operelor cinematografice din perioada de analiză, pentru a face să treacă, din scenariu în

spațiul public, mesajele și esteticile personale, neconforme normelor epocii. Acest arsenal

de instrumente estetice sau tehnologice va fi aprioric definit prin sintagma „dublu sens”;

valoarea de „dublu sens” atribuindu-se în aceeași măsură și semnificației operelor.

Va fi pus în lumină sistemul de normare din epocă, un sistem arbitrar generat de

puterea  politică  care  superviza  aplicarea  directivelor  trasate  de  partid,  control  care  se

exercita  asupra  industriei  cinematografice  atât  în  fazele  de  producție,  filmare  și  post

producție, cât și în momentul de distribuție al filmelor pe ecrane.

Pentru a atinge obiectivele cercetării va trebui să privim în ansamblu atât poziția

partidului comunist față de cinematografie, în diferitele momente ale acestei perioade, cât

și raportul dintre setul de valori ideologice în jurul cărora gravita existența cotidiană și

poziția creatorilor față de putere și normele impuse de aceasta.

În această  idee va fi  disecat  corpul  fiecărei  opere analizate  (dintr-o listă  de 14

filme), pentru a distinge în intimitate viziunea creatorilor și diferitele nivele de scriere a

filmului aplicate de aceștia, în încercarea lor de a-și apăra cât mai bine produsul finit de

ingerințele externe.

Un ultim nivel de analiză radiografiază percepția și reflectarea operelor (de data

aceasta văzute ca produs cultural de masă) atât la nivel politic și cultural, cât și în rândul

publicului spectator, în translarea lor spre prezent.
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CUVINTE CHEIE:  Cinema,  specific  filmic,  regie  de  film,  gândire  regizorală,  film în

teatru, estetici cinematografice, artele spectacolului, istorie, dramă epică, regim autoritar,

Ceaușescu, politici culturale, reprezentări, mituri, imaginar colectiv, limbaj.

Rezumat 

Această lucrare are ca obiect central  de cercetare relația care se stabilește între

regizor și limbajul său cinematografic în drumul scenariului spre film, în condițiile anilor

'60, într-o Românie post monarhică în care politica de stat se subsumează și supune unei

estetici  ideologizate.  Este Epoca în care politicile culturale doresc să pună în evidență

transformarea prin care trece omul anilor '50, în desprinderea lui de omul burghez (omul

anilor '40), metamorfoză care se petrece „în lumina indicațiilor de partid”.

Declar deci există, fără nicio altă argumentare, este motto-ul sub care se desfășoară

44 de ani de obliterare a granițelor eului și ale conștiințelor, într-o tentativă de clivaj a

eticului și birocratizare a sentimentelor, în care limbajul de zi cu zi este depersonalizat,

pentru a fi generat omul nou al comunismului. Realitate sau utopie, în mod cert omul nou

cinematografic are ca model eroi ficționali.

În același  timp studiul își  propune să analizeze diacronic raportul dintre film și

societatea care îl produce, în consecință condițiile politice, ideologice și economice ale

României, care se vor reflecta intrinsec în producția cinematografică.

Cinematografia va fi definită (V. I. Lenin) ca mediul cel mai fertil al propagandei.

Ea este în același timp un mediu aflat la limita dintre artă și industrie - ținând cont de

bugetele necesare realizării sale, filmul este un produs artistic complex și va fi tratat ca

atare de responsabilii culturali ai vremii. Directivele trasate de sistemul politic corespund

tematicilor  generale  și  orientărilor  liniei  partidului,  interferând  cu  mersul  culturii  în

general,  dar  având un interes  special  în cinematografie,  ca  vector  de artă,  industrie  și

propagandă.

Lucrarea pleacă de la presupunerea asumată că fiecare dintre creatorii analizați a

încercat  să  închidă  în  paginile  operei  personale  semințele  viitoare  ale  neîncrederii  și
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revoltei față de sistemul sub care creau. Pentru a transmite adevăruri fundamentale rupte

de o estetică partizană, fiecare din creatorii analizați a recurs la setul propriu de codare, pe

care le-am numit aprioric setul dublului limbaj.

În acest  înțeles,  dublul  limbaj  se  răsfrânge asupra scenariului  cinematografic,  a

reprezentării acestuia în lumea obiectuală a imaginii, dar și asupra proceselor complexe de

influențare și interdependență care au existat între organismele culturale și creatori, într-un

sens sau altul, înaintea lansării produsului-film pe piață. 

Filmele luate in discuție au devenit un câmp de luptă deschis între reprezentările

cinematografice  ale omului  nou  și  mecanismele  estetice  de  transpunere  a  acestuia  în

peliculă în perioada supusă analizei - cea dintre anii '65 și mijlocul anilor '70. 

Copia la ozalid1

Studiind dezvoltarea cinematografiei  române constatăm pasajul  dificil  prin  care

această fată morgana a secolului 19, ieșită din creuzetul lui Muybridge și intrată în scenă

prin Lumière, își face drum în cultura și industria autohtonă, de la saloanele de lux până la

cinematograful  Consum din  Buhuși2,  și  descoperim reperele  sub  care  se  va  desfășura

această  paradă  a  „proiecțiunilor  electrice”3.  Una din  primele  încercări  industriale  de  a

copia o imagine,  un text,  înainte de epoca „xerox”4,  a fost  ozalidul.  Ozalid înseamnă,

pentru noi, copierea realității, efemeră, pe o hârtie specială, care rezistă foarte puțin în

timp. În fapt, ozalidul semnifică fixarea în timp a memoriei. „Efemerul, în dinamica sa,

este copiat și duplicat”5. Ozalidul, ca procedeu tehnic, se afla la baza sistemelor industriale

de multiplicare din România socialistă.

1 Ozalid  - Hârtie  acoperită  cu  o  substanță  sensibilă  la  acțiunea  luminii,  folosită  pentru  reproducerea
desenelor tehnice executate pe hârtie transparentă. Este un proces de copiere monocromatic care produce
o imagine albastră sau neagră pe o hârtie albă, înregistrat în Statele Unite ca marcă comercială în 1929. 

2 Conform telegramei din 28.09.1935, prin care Direcțiunea Generală a Poliției, Serviciul de Informații,
cere oprirea difuzării filmului Ciobanul de la Maglavit. Dosarul 42/1935 al Inspectoratului Județean al
Poliției, ANIC.

3 Ion Cantacuzino, Momente din trecutul filmului românesc, București, Editura Meridiane, 1965
4 Epoca  Xerox începe în 1959 cu apariția  pe piață  a dispozitivului  Xerox 914,  lansat  cu o campanie

publicitară axată pe faptul că dispozitivul poate multiplica orice, folosind orice tip de hârtie.
5 Andrei Gruzsniczki, Sensibilitate și identitate alternativă în filmul românesc, mileniul al III lea, articol

publicat în revista ProSaeculum, Anul XIX, nr.1- 4 (141-144), 2020
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Momentul  definitoriu  pentru  studiul  nostru  îl  reprezintă  naționalizarea

cinematografiei  române  din  noiembrie  1948,  Decretul  303  privind  „naționalizarea

industriei  cinematografice  și  reglementarea  comerțului  cu produse  cinematografice”

modificând radical regulile jocului. 

Noul  sistem  de  conducere  venit  la  frâiele  României  va  subvenționa  realizarea

de filme, considerând filmul o necesitate, căci el s-a dovedit a fi un mediu optim pentru

propagandă.  În  consecință  filmul  epocii  comuniste  devine  un  film militant,  care  are

menirea  de  a  arăta  noile  realități  sociale.  Filmul  socialist  trebuia  să  prezinte  apariția

omului nou, eliberat de povara societății exploatării omului de către om. Până la urmă are

rol de triaj, sugerând că vechile locomotive prăfuite urmau a fi înlocuite cu variante noi,

bazate pe ideologia comunistă.

Acesta  este  contextul  în  care,  începând  timid  să  iasă  din  sfera  politicului,

cinematografia română din comunism își caută drumul spre artă, la cumpăna dintre anii '50

și '60. „Între  La Moara cu noroc al lui Victor Iliu și  Pădurea spânzuraților al lui Liviu

Ciulei,  în  mai  puțin  de  un  deceniu,  fizionomia  cinematografului  nostru  se  modifică

sensibil.”6

Imaginarul

Problema pe care o vom supune analizei va fi subiectul unei abordări plasate la

intersecția a trei coordonate cinematografice: spațiul, timpul și imaginarul. Prin imaginar

vom înțelege relația biunivocă care se stabilește între planurile narative în și prin care

evoluează  personajul  de  film,  planuri  care  sunt  la  rândul  lor  influențate  de  trecerea

ritualică a acestuia.

Teoria filmului a dezvoltat în timp concepte și sisteme care explică filmul ca artă

de sine stătătoare, distinctă de toate celelalte. Manifestul lui Ricciotto Canudo din 1911,

Nașterea celei de-a șasea arte7, enunță acest concept, explicând cinematografia ca formă

nouă de artă, ca „o reconciliere [...] a ritmurilor spațiului (artele plastice) și a ritmurilor

timpului  (muzică  și  poezie)”,  în  esență o sinteză a  celor  cinci  arte  antice:  arhitectura,

sculptura, pictura, muzica și poezia. În concluzie, cinematograful, ca „abstracție”, este o
6 George Littera, Pagini despre film, Editura UNATC Press, 2012
7 Richard  Abel,  French  Film  Theory  and  Criticism:  A  History/Anthology,  1907–1939,  Princeton

University Press, Princeton, 1993
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„artă  născută  pentru a  fi  reprezentarea  totală  a  sufletului  și  corpului,  o  dramă vizuală

alcătuită din imagini și pictată cu penele de lumină” (Canudo, 1911).

Prin aceasta filmul este un organism viu,  care reflectă epoca.  El se transformă,

moare și renaște, pasăre Phoenix de celuloid, ca o haină adaptată pe stilul fiecărei epoci.

Dar indiferent de forma în care se prezintă, filmul reflectă existența, el vede „fiecare atom

al vieții și cele mai mari secrete ale lor revelate, fără ca intimitatea secretului lor să fie

pierdută, cum se întâmplă atunci când expunem o performanță teatrală sau o pictură.”8

Criticul maghiar investește astfel filmul, capabil să conțină, pe celuloid, intimitatea vieții

originale, cu harul creator discutabil al ginului lămpii. 

În sensul noilor definiții, cinematograful apare ca o artă a trădării și mistificării.

„Când  utilizează  pictura,  cinematograful  o  trădează;  și  o  trădează  pe  toate  planurile”

(André Bazin). Este un concept pe care îl reținem și pe care îl vom întâlni mai departe în

această teză, mai ales că îl regăsim în esență în poziția lui V. I. Lenin, care postulează

folosirea filmului ca formă a manipulării și a propagandei. Această poziție și înțelegere a

fenomenului va genera asimilarea și integrarea lui în sistemul complex al prezentării unei

realități alternative, sistem instrumentat de regimurile comuniste în epocă.

Doar că, într-un anumit sens, acest gen de propagandă a fost (și este) o armă cu

două tăișuri, permițând existența unui dublu sens, atât la scriere cât și la citire. Filmele din

perioada  1965–1975  oferind  un  bogat  material  pentru  interpretare  și  reinterpretare,

codificări și decodificări valabile în orice sistem de lectură, care transcend timpul creației

lor.  În  esență  ele  oferă  un  bogat  material  de  studiu  și  analiză  atât  a  epocii  cât  și  a

creatorilor săi. 

Rescrierea trecutului și edificarea omului nou au nevoie de un decor și un spațiu

adecvat  politic. Copie a  realității,  cinematograful  va fi  rând pe rând considerat  o artă

militară, în logica aforismului lui Robert Bresson, „a pregăti un film ca pe o bătălie”9, sau

expresie a unui spirit mitic, câtă vreme André Bazin susține că funcția cinematografului nu

este de a răscumpăra realitatea fizică ci de a ne scuti de destinul nostru fizic. Sau ca scop

8 Béla Balázs,  Theory of the film,  London, 1931 [„The very atoms of life and their innermost secrets
revealed at close quarters, but we can do so without any of the intimate secrecy being lost, as always
happens in the exposure of a stage performance or of a painting.”]

9 Pentru Robert Bresson această formă de abordare cazonă vine în continuarea viziunii sale despre filmul
văzut ca „o scriitură” cu imagini și sunete.
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magic care își găsește expresia în mitul cinematografului total, care poate recrea lumea

pornind de la propria sa imagine. 

Apare  astfel  ideea  legăturii  dintre  film,  social,  și  ideologiile  culturilor  care  îl

produc.  Filmul  manipulează  spectatorul  și  credințele  lui,  în  aceeași  măsură  în  care

exploatează și satisface dorințele lui. 

Înțelegem cinematograful ca totalitate a mijloacelor audio și video de transmitere a

unui mesaj. Pivotul central al filmului este actorul care întruchipează personajul (uneori

profesionist sau simplu om de pe stradă).

În consecință, corpul  de analiză va fi supus teoriilor de depliere ale secvențelor

(Carabăț / Propp), și teoriilor de trecere ale personajului principal în devenirea sa ca Erou

(Edward Burnett Tylor, Arnold van Gennep, Otto Rank).

Necesitatea dublului limbaj

Vom folosi sintagma coduri de disociere pentru a separa și marca mesajul transmis

vizual de un film de intenția anunțată ante factum a autorului său - analizând diferențele

dintre  scenariile  care  au  stat  la  baza  producțiilor  și  materialul  finit.  La  prima  vedere

apariția  acestor  discrepanțe  pare  justificată,  dar  privind  în  esența  actului  de  creație  și

producție a unui obiect cinematografic (filmul) constatăm multitudinea de nivele pe care

aceste coduri funcționează, căci forța imaginii stă în lucrurile transmise dincolo de cuvinte

mult peste limita diferențelor întâmplătoare. 

Ne vom apleca  pe  decriptarea  filmului,  ca  un  produs cultural  complex aflat  la

intersecția a trei forme de exprimare (imagine, limbă și sunet), bazându-ne pe documentele

găsite în arhiva de filme, în arhivele naționale și în mărturiile celor care au conlucrat la

aceste  producții.  Acest  lucru  ne  va  ajuta  să  identificăm  semnificațiile  culturale  ale

reprezentărilor, și stabilirea locului lor în scena trecutului.

Evoluția limbajului cinematografic în epocă va fi marcat și de clivajul dintre Gh.

Gheorghiu  Dej  și  Nicolae  Ceaușescu.  Acesta  din  urmă a  fost  văzut  rând  pe  rând  ca

salvator, continuator, spirit inovator sau spirit încremenit în timp, în funcție de momentele

traseului său. Opunându-se inițial discursului U.R.S.S., el captează simpatia și sprijinul
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populației,  ceea ce-i va da un imbold spre viziuni naționaliste. Devenit jucător unic în

arena  politică  internă,  își  aliază  cenzura  și  propaganda,  încercând  să  surmonteze

problemele economice reale printr-o exaltare a etosului național, reușind să atragă mare

parte  din  intelectualii  români  în  tentativa  sa  de  creare  a  unei  cosmogonii  personale,

marcată de un puternic simbolism.

Filmul,  ca orice artă,  creează simboluri  și  universuri  de așteptări,  dar mai mult

decât orice artă, are puterea de a convinge și influența. Este exemplară în acest sens pilda

mirajului  numit  Hollywood:  „dintre  toate  simbolurile,  sexul  și  bogăția  sunt  cele  mai

importante. Fiecare bărbat de la Hollywood se presupune a fi un lup și fiecare femeie de la

Hollywood un obiect al tentației ușor de sedus. Fanii filmului, care se închină eroilor lor,

cred acest lucru”.10

În comunism simbolurile sunt des folosite pentru a justifica cultul personalității,

pentru a crea imaginea „tătucului” care are grijă de toți, pentru a îmbrăca în haine noi

istoriile  vechi  și  însuși  trecutul,  dihotomie  necesară  pentru  a  susține  aserțiunile

prezentului, mascând suprema dorință, cea a deținerii puterii absolute.

La  rândul  său,  crearea  dublului  sens  are  nevoie  și  ea  de  teritoriul  permisiv  al

simbolurilor.  Schimbate și  rescrise,  și  astfel  redefinite,  ele  vor fi  folosite ca sinecdocă

inversată, prin care elementul din cotidian, reprezentat în varii forme cinematografice, va

fi recitit și reinterpretat în universul ficțional al spectatorului. De aici nevoia de a defini

straturile povestirii cinematografice și percepția acesteia în societate.

În legătură strânsă cu formele de percepție ale filmului în epocă va sta „cerința”

socială,  enunțată  de  conducerea  superioară  de  partid,  dar  fundamentată  în  esență  de

Nicolae  Ceaușescu.  Acesta  va  postula  „cerințele”  sale  cu  prilejul  Tezelor  din  iulie11,

enunțate  în  1971,  la  scurt  timp  după  revenirea  sa  din  călătoria  intrată  deja  în  rândul

legendelor fondatoare, cea a vizitei „de lucru” în Republica Populară Chineză, Coreea de

Nord, Vietnamul de Nord și Mongolia. Aceste teze se vor reflecta inclusiv în producția de

film din România comunistă.

10 Hortense Powdermaker, Hollywood the Dream Factory, an antthropologist looks at the Movie-makers,
Martino Publishing Mansfield Centre, CT, 2013

11 Propuneri de măsuri pentru îmbunătățirea activității politico-ideologice, de educare marxist-leninistă a 
membrilor de partid, a tuturor oamenilor muncii. Enunțate pe data de 6 iulie 1971, Tezele cuprindeau 17
„propuneri", care urmau a fi dezbătute într-o plenară C.C. al P.C.R. din toamna aceluiași an.
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Surse adiționale, filme și arhive 

În consecință lucrarea va face o incursiune în contextul social și situația politico-

ideologică din România de-a lungul anilor 1965-1975, pentru a vedea legăturile dintre

spațiul  politic  și  cel  al  producției  de film.  Traseul  va reflecta  atât  cerințele  birocrației

culturale cât și traseul produsului cinematografic de la stadiul fetal de scenariu la produsul

finit distribuit și proiectat în cinematografe.

În acest sens vor fi trecute în revistă strategiile artistice, politice, financiare ale

instituțiilor  cinematografice,  poziția  lor  față  de  politica  generală  a  partidului,  și

mecanismele de luare a deciziilor în procesul de producție.

Aceste căutări  se vor sprijini pe fondurile arhivistice ale Comitetului Central al

Partidului  Comunist  Român  (C.C.  al  P.C.R.)  -  în  special  pe  al  Fondurilor  din  Secția

Cancelarie,  Secția  Propagandă  și  Agitație,  Secția  Organizatoric,  Secția  Administrativ

Politic, păstrate la Arhivele Naționale din România. 

Vor fi avute în vedere de asemenea documente care înglobează discursuri politice,

directive, note, planuri de producție, planuri tematice, stenograme, statistici financiare și

liste de măsuri. În încercarea de a reproduce cât mai fidel spiritul și textura epocii, nu vor

fi  ocolite  nici  Stenogramele  diverselor  reuniuni  ale  Biroului  Politic,  ale  Comisiei

Ideologice pentru Cultură, ori întâlnirile oficiale dintre liderii de partid (Gh. Gheorghiu

Dej, Nicolae Ceaușescu, Manea Mănescu) cu profesioniștii din cultură și artă.

În egală măsură vor fi utilizate fondurile arhivistice ale Arhivei Naționale de Film,

păstrate atât la sediul din Jilava cât și la sediul central din București, prin documentele si

dosarele  pe  care  le  gestionează,  referitor  la  scenarii,  ședințe  de  redacție,  ședințe  ale

Consiliului artistic și dări de seamă ale filmelor avute în dezbatere12.  

Ne vom sprijini în această analiză pe câteva lucrări taxonomice realizate de Bujor

T. Rîpeanu, în special cele două volume axate pe regizorii de filme de ficțiune13. Bujor

12 Aflăm astfel, de exemplu, „Ordinea de zi” a Stenogramei Consiliului Artistic din 6 octombrie 1965 a
Studioului  Cinematografic  București:  Discutarea  proiectului  de  plan  pe  anul  1966;  Discuții  asupra
scenariului  Ultima noapte a copilăriei, de Dumitru Carabăț (scenariu literar) și Savel Stiopu (scenariu
regizoral);  Discuții  asupra  scenariului  Fantomele  se  grăbesc,  de  Tudor  Popescu  și  Cristu  Polucsis
(scenariu literar și scenariu regizoral).

13 Bujor T. Rîpeanu,  Filmat în România. Un repertoriu filmografic, vol. 1 și 2, Fundația Pro, București,
2004, 2005.
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Rîpeanu este,  alături  de Cristina Corciovescu, și autorul unui dicționar de personalități

legate de cinema14 dar și a unui volum dedicat filmului documentar15.

De  egal  interes  vor  fi  lucrările  Cinematograful  românesc  contemporan,  1949-

197516 scrisă de  Ion  Cantacuzino  și  Manuela  Gheorghiu-Cernat,  și  Istoria  critică  a

filmului românesc contemporan17 a lui Valerian Sava. 

În analiza filmului românesc ne vom baza pe resursa internet oferită de situl AARC

al Uniunii Cineaștilor din România.

Cărțile istoricului Lucian Boia, Istorie și mit în conștiința românească, Între înger

și  fiară,  mitul  omului  diferit  din  Antichitate  până  în  zilele  noastre,  Strania  istorie  a

comunismului românesc (și neferitele ei consecințe), publicate de Editura Humanitas, vor

fi folosite pentru a examina istoria din România în timpul secolelor XIX și XX.

Documentele legate de producția de filme ale anilor 1960 pot fi găsite în fondurile

Arhivei  Naționale  de  Filme  și  ale  caselor  de  producție. De asemenea,  sursele  acestei

analize vor cuprinde Revistele „Cinema” și buletinele editate pentru uz intern de Centrala

„Româniafilm”.

Structura proiectului 

Toate  aceste  unelte  vor  structura  o  viziune  coerentă  asupra  lumii  artistice  și  a

poziției statului față de cultură, și în special cinematograf, în perioada comunistă, pentru a

înțelege pozițiile pe care le au creatorii în legătură cu strategiile culturale oficiale, strategii

care vor  cunoaște  evoluții  semnificative de la  sfârșitul  anilor  1940 până în anii  1980.

Cenzura aplicată filmelor se modifică, în fiecare deceniu prezentând particularități proprii.

Uneori  acest  act  își  marchează  prezența  atunci  când  produsul-film  prezintă  realități

inacceptabile  din  punct  de  vedere  politic,  alteori  pur  și  simplu  atunci  când  mesajul

transmis prin film pare a fi tendențios (exemplul cel mai elocvent fiind Reconstituirea lui

Lucian Pintilie) chiar dacă produsul artistic în sine se sprijină pe solide baze ideologice (și

14 Cristina Corciovescu, Bujor T. Rîpeanu, 1234 de cineaști români, București, Editura Științifică, 1994.
15 Bujor T. Rîpeanu, Filmul documentar 1897-1948, Editura Meronia, București, 2008.
16 Ion  Cantacuzino,  Manuela  Gheorghiu-Cernat,  Cinematograful  românesc  contemporan  1949-1975,

Editura Meridiane, București, 1976
17 Valerian Sava, Istoria critică a filmului românesc contemporan, Editura Meridiane, București, 1999.
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este  cazul  aceluiași  Pintilie,  al  cărui  Duminica  la  ora  6 stârnește  și  el  recenzii

nemulțumite).

Nu  se  poate vorbi,  în  mod  evident,  despre  discursuri  alternative  la  directivele

oficiale, dar se poate afirma că realizatorii exploatau pe deplin limbajul cinematografic,

prin  incursiuni  și  explorări  menite  să  transmită  mesaje  uneori  opuse  liniei  de  bază  a

partidului, manipulând limbajul oficial.

Analiza va fi efectuată asupra unui număr de 14 titluri, mai exact filme de lung

metraj realizate între 1965 și 1975. Ținând cont că între data finalizării producției, adică a

copiei standard a unui film și data premierei oficiale există un decalaj, am ales să notăm ca

an al apariției filmului, anul premierei. Astfel, filmul Pădurea spânzuraților, care a intrat

în producție în 1963, dar ale cărui filmări au început în 1964, și a fost finalizat în copie

standard la sfârșitul aceluiași an, apare pe ecrane în 1965, fiind inclus în acest studiu.

Corpul de analiză, care va cuprinde autori din generații diferite, pornind de la cele

debutate  către  sfârșitul  anilor  '50  (Lucian  Bratu,  Gheorghe  Vitanidis,  Andrei  Blaier,

Manole Marcus) până la reprezentanți  ai  generației  '70,  a fost  restrâns,  ținând cont  de

plierea produsului cinematografic la dubla semnificație a temei susținute, cât și la gradul

de existență al unui dublu mecanism de transfer al sensului.

În urma acestei delimitări, corpul final al lucrării va include aceste filme de ficțiune

botezate  în  epocă  „filme  de  actualitate",  care  vor  fi  clasificate  astfel:  filme  despre

edificarea omului nou, în care narațiunea construiește „viața nouă povestită de eroi tineri”;

filme a căror tensiune rezidă din confruntarea trecutului cu prezentul; filme ale formelor

iubirii, încadrată între datorie și etică.

Câtă vreme filmele nu puteau pune deschis probleme sociale reale și erau obligate

să se încadreze în limitele decise de directivele partidului, munca asumată este o muncă de

arheolog și de psihanalist, pentru a căuta disonanțele voite în personaje, în narațiune, în

logica temporală. Acești autori care folosesc disonanțele pe post de coduri și dublu limbaj

devin  la  rândul  lor  autori  problematici  și  sunt  mai  mult  sau  mai  puțin  împiedicați  să

lucreze. Filmele lor vor pune în discuție, într-o formă sau alta, atât canonizarea impusă

structurilor narative, cât și etosul personajelor principale.
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Printre  artiștii  și  filmele  analizate  se  regăsesc  trasee  și  teritorii  marcate

fundamental de ciocnirea cu sistemul politic. Regizorii Liviu Ciulei și Lucian Pintilie vor

părăsi  țara la mijlocul anilor '70.  Canarul și  viscolul,  filmul lui  Manole Marcus,  va fi

interzis în anii '70 în urma fugii din țară a formației Phoenix, cea care apare în prima

secvență din film cântând melodia Canarul. Mircea Săucan va părăsi la rândul său țara în

1987, după 7 ani de șomaj și la 14 distanță de la ultimul lung metraj regizat. Iar Daneliuc

și Pița, cei care înnoiau garda de regizori în anii '70, rămân în  țară și produc filme mai

mult  sau mai  puțin agreate  de partid,  în  contextul  în care după 1975 mecanismele de

camuflare a mesajului vor lua alte căi, cu vădită propensiune spre simbolism și parabolă18.

Dublul sens, despre o anume fericire

Lucrarea este gândită în cinci părți. Primele trei vor fi etape analitice alocate axelor

de  cercetare  definite,  și  evoluând  în  jurul  Personajului,  a  Timpului  discontinuu  și  a

Spațiului ca entitate denotativă, în timp ce ultimele două capitole vor transpune aceste

noțiuni în actualitatea filmului românesc.

Conform unei logici simple, câtă vreme o fotogramă a unui film, prin conținut,

reflectă o realitate, ansamblul fotogramelor, prin mecanica lor de însăilare, prin lungime

ori juxtapunere cu alte fotograme, poate crea stări subiective fără raport cu realitatea tel

quel. Ceea ce vorbește despre un caracter de o subiectivitate peremptorie a imaginii, și în

esență a înțelesului imaginii.  Din simpla juxtapunere de cadre regizorul poate naște un

sens nou. Fotogramele însăilate putând să omită restul realității, omițând lucruri pe care

realizatorul le consideră nereprezentative, neinteresante, neadecvate pentru ceea ce vrea să

transmită. „Filmul face vizibil ceea ce nu am văzut, sau poate chiar nu am putut vedea,

înainte de apariția sa. Ne ajută efectiv să descoperim lumea materială cu corespondențele

sale psihofizice”19

Deja  este  creată o  relație  complexă  între  realitatea  filmată/fotografiată (ca  o

realitate de grad doi), realitatea din jurul realității fotografiate, mecanismul tehnic (cameră,

18 Un  exemplu  în  acest  sens,  tot  din  universul  comunist,  este István  Szabó  și  filmul  său  din  1976,
Budapesti mesék.

19 Film renders visible what we did not, or perhaps even could not, see before its advent. It effectively
assists  us  în  discovering  the  material  world  with  its  psychophysical  correspondences. Siegfried
Kracauer, Theory of film, the redemption of physical reality, Oxford University Press, Oxford, 1960

12



rezoluție, obiectiv, focală, tipul de peliculă sau suport magnetic) care surprinde realitatea

de grad doi, intențiile celui care filmează, sensibilitatea și perspectiva celui care montează

materialul filmat, și în cele din urmă percepția spectatorului asupra a ceea ce vede. 

În general comunismul găsește în orice motive de categorisire, pentru că aceasta

permitea învrăjbirea și astfel divizarea societății. Desigur, categorisirea e măsura minților

care își caută justificare în măsurabil.  Ea opune, maniheist,  sacoul și cravata, blugilor;

șapca muncitorească,  pălăriei  de fetru (într-o simbolistică a costumului);  părul scurt  în

„luptă  ideologică”  cu  părul  lung,  capilar  sau  facial  (într-o  simbolistică  a  imaginii

personale) - pentru a da câteva exemple. 

Acest joc al categorisirii se manifestă cu predilecție într-un spațiu închis. Pentru că

acest tip de spațiu este măsurabil, deci controlabil și cuantificabil. Acest „spațiul închis”

marchează și ruperea legăturilor cu exteriorul, în cazul de față cu occidentul cultural. Spre

sfârșitul anilor '70, când filmele „din vest” nu mai intrau în țară și când casetele VHS încă

nu  deveniseră  obiecte  de  tranzacționare  a  ideologiei,  singura  legătură  culturală  cu

occidentul  cinematografic  se  făcea  prin  Cinematecă.  Aceasta,  din  rațiuni  economice,

prelua cu preponderență copii alb negru ale filmelor din occident, iar din rațiuni ideologice

edita  secvențele  neconforme  cu  directivele  în  vigoare  (fiind  astfel  scoase  din  filme:

sexualitatea, violența, referințele politice anti-socialiste), iar traducerea în limba română

era și ea edulcorată astfel încât ceea ce ajungea la public era un produs cinematografic

trecut printr-un filtru multiplu. 

Dar,  în egală măsură, trebuie să înțelegem că orice film, oricât de recent, chiar

prezentat în montajul regizoral, este un film asupra căruia s-a trecut un filtru. De aceea

este  necesar  să  acceptam  prezența  unor  filtre  subsumate  epocii,  pentru  a  reuși  să

identificăm  acest  mecanism  de  creare  a  dublului  sens,  cu  aplicabilitate  în

contemporaneitate.

Iar ultimele două părți ale acestei lucrări vor aborda studiul transferabilității acestor

formule găsite și folosite de creatorii din anii '65-'75, în filmul contemporan, în încercarea

de a stabili dacă aceste coduri se pot aplica în filmele noului val, și în ce măsură sunt

operele contemporane, dacă sunt, influențate de creatorii din epoca analizată.
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Avem în vedere aici filmul ca un proces care permite creatorilor să se distingă unul

de  celălalt,  dar  și  ca  produs  prin  care  se  reflectă  un  anumit  imaginar  social,  apt  să

transmită publicului, prin discursul său, valori empatice. Este astfel o lucrare la intersecția

tuturor acestor planuri, cu implicațiile sale asupra dezvoltării actuale a filmului românesc.
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