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Lucrarea de față este dedicată unei generații ʹ70 de cineaști români, cunoscută drept una 

dintre cele mai importante din cinematografia noastră și în mod special unui reprezentant al 

acesteia, regizorul și eseistul Alexandru Tatos. Este o lucrare a unui regizor în formare nu a unui 

critic de specialitate-aspect la care am fost atent pe tot parcursul elaborării acestei lucrări în care 

nu am vrut să fiu altceva decât sunt. Am documentat și reflectat critic pe marginea unei literaturi 

vaste de specialitate, de multe ori interdisciplinare, și mi-am exprimat critic poziția personală, 

din perspectiva profesiei mele, față de  o serie de teme și aspecte pe care le-am considerat 

importante pentru contextul de ansamblu al acestui demers de cercetare. Astfel o serie de teme s-

au circumscris firesc în ansamblul lucrării precum: problematica definirii a ceea ce înseamnă o 

generație artistică, identitatea națională (și implicit a cinema-ului național), rezistența prin 

cultură sau autoratul/cinematograful de autor. Au fost sub teme care au jalonat reflecția mea 

critică axată pe  anii ʹ70 din cinematografia română.  

 

Pornind de la un cadru general de abordare a relației filmului cu istoria și societatea, subiectul 

tezei de doctorat m-a obligat la o înțelegere prealabilă, contextualizată, a specificului perioadei 

anilor ʹ70  pentru cultura română, perioadă complexă și controversată, considerată ca fiind una 

aparte pentru comunismul românesc.  Această focalizare locală trebuia în acelaşi timp încadrată 

în spiritul european şi global al acelor ani, datorită faptului că istoria cinematografiei românești 

nu poate fi ruptă de istoria cinematografiei europene și mondiale.  

 

Astfel lucrarea are o componentă de ”zoom-out”-în care am încercat să înțeleg, prin documentare 

și reflecție critică, specificul social și politic al unei epoci atât la nivel global dar și local și o 

componentă de ”zoom-in”, graduală, în care atenția s-a deplasat pe fenomenul cinematografic 

global dar mai ales european al acelei perioade pentru ca apoi să mă concentrez pe specificul 
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autohton al generației ʹ70 de cineaști. În final m-am aplecat asupra operei lui Alexandru Tatos, un 

reprezentant important al acestei generații din România, un creator a cărei operă o respect și față 

de care mă simt profesional și sufletește apropiat. 

 

Rezumând, în această lucrare am urmărit: 

(i) o înțelegere prealabilă a conceptului de identitate națională, așa cum este el 

abordat în diverse paradigme teoretice, pentru a putea plasa opera lui Alexandru Tatos, ca 

reprezentant al așa-numitei generații ΄70; 

(ii) o înțelegere prealabilă a conceptului de generaţie, aşa cum a evoluat el în ştiinţele 

socio umane, pentru a putea plasa corespunzător operele unor artişti;  

(iii) o înţelegere contextualizată a specificului anilor 1970 în lume şi în Europa, mai 

ales din perspectivă politică şi culturală, cu accent pe cinematografia europeană şi americană a 

momentului; 

(iv) în particular, înțelegerea anilor 1970 pentru cultura română, perioadă complexă și 

controversată, considerată ca fiind aparte pentru comunismul românesc; 

(v) Identificarea unui modus operandi de caracterizare a unei generaţii artistice, un 

model mai puţin descriptiv şi arbitrar, un cadru de analiză construit pe două dimensiuni: o 

dimensiune generativă (macrosocială) şi una constitutivă; 

(vi) Aplicarea acestui cadru teoretic propus în analiza generală a „generaţiei ΄70” şi în 

mod particular în analiza unui reprezentant important al ei - Alexandru Tatos. 

 

Astfel, în capitolul 1 am cartografiat sintetic discuțiile şi controversele teoretice legate de 

conceptul de generaţii/generaţii artistice. Am propus și creionat în acest context un modus 

operandi de analiză a unei generaţii artistice.  Așa cum este reprezentat și în Figura 1, schema de 

lucru care m-a ajutat să îmi structurez lucrarea se bazează pe ideea că în analizarea unei generații 

de creatori se poate vorbi de un flux generator determinat de  o arie macrosocială de analiză și 

de  un flux constitutiv al generației artistice, generat de o serie de aspecte legate printre altele de 

rețele de autorat diferențiate tematic și  expresiv. 

 

 

Figura 1: Flux constitutiv al unei generații artistice  
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Mai explicit, conform acestui modus operandi propus în lucrare, a caracteriza o generație 

artistică presupune, în ordinea firească, următoarele: 

 

 referirea la aria macrosocială generativă care include: (a)  contextul sociopolitic 

și evenimentele majore de structurare sau destructurare; (b) contextul cultural – saeculum – mai 

cuprinzător (național și internațional) cu ecouri în artele românești. Fluxul generator este deci 

acel arc de timp care sub-întinde saeculumul cultural, contextul politic, economic și cultural 

comunitar, cel mai adesea național, și acele evenimente care ies din ordinea rutinieră a vieții unei 

comunități naționale, pentru a marca transformări de anvergură.  Diversele tipurile de explicaţii 

practicate de obicei separat în istoria filmului: istorie biografică, istorie economică, istorie 

estetică (formă, stil, gen), istorie tehnologică, istorie socio-cultural-politică, toate trebuie 

conectate dacă vrem să înțelegem cu adevărat dinamica acestui domeniu. 

 

 prezentarea ariei constitutive a unei generații artistice din cinematografia 

românească recentă, în care se fac referiri la : (a) identificarea de toposuri novatoare, respectiv de 

comparații între creațiile și expresivitatea care dau seama de continuități și discontinuități 

generaționale; (b) identificarea de rețele de autorate diferențiate tematic și expresiv; (c) 

caracterizarea unui autor eponim al generației artistice. Fluxul constitutiv al unei generații 

artistice  apare deci la intersecția autoratelor și a rețelei autoratelor cu succesiunea ciclurilor de 

viață și a misiunii fiecărui ciclu. Ele sunt istoric statuate şi nu au fost  schimbate în mod 

semnificativ de-a lungul timpului. Problema centrală a afirmării unei generații constă în 

identificarea evenimentului sau a evenimentelor care influențează actorii sociali în perioada 

formativă a anilor tinereții 

 

Acesta este cadrul metodologic de ansamblu propus pentru această lucrare și prezentat în primul 

capitol, cadru în interiorul căruia am încercat analiza creației artistice a generației ΄70, cu accent 

pe opera artistică a lui Alexandru Tatos, regizor important al cinematografiei românești, care a 

trăit și creat în acea perioadă. 
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În prelungirea acestei propuneri metodologice, în  capitolul 2 al lucrării este detaliată 

dimensiunea generativă,  macrosocială a acestui cadru de analiză propus de mine. În acest sens, 

am prezentat succint caracteristicile sociale, politice şi culturale ale anilor ΄70 din lume şi din 

România, încercând o sinteză actualizată, reflexivă și critică asupra unei literaturi 

interdisciplinare foarte bogate.  

 

Când spunem anii ΄70, ne gândim automat la fenomene precum moda hippie, mișcările 

studențești de protest din Franța, invazia trupelor rusești în Cehoslovacia sau ne sună în urechi 

muzica lui Abba, dar și a lui Deep Purple sau The doors. A fost o perioadă cu multe transformări 

și tensiuni economice, sociale și politice. Este o perioadă rămasă în istorie pentru: Războiul 

Rece, conflictul din Orientul Mijlociu, masacrul de la München (1972, Olimpiada de vară), criza 

petrolului care a dus la o puternică criză economică, continuarea procesului de decolonizare din 

Africa. Este de asemenea o perioadă în care s-au întețit mișcările pentru drepturile omului. Valul 

doi de feminism culege de exemplu roade și se poate vorbi de o perioadă de deschidere și față de 

comunitățile gay – artiști precum Freddie Mercury sau Andy Warhol își declară identitatea 

sexuală aducând în prim-planul agendei publice drepturile acestei minorități.  Sunt ani în care au 

loc, de asemenea, mari descoperiri în știință și tehnologie: se inventează laserul, fertilizarea in 

vitro (în 1978 se naște Louise Brown, primul copil astfel născut), pilula contraceptivă, continuă 

explorarea spațială, se descoperă găurile negre, apar calculatoarele de buzunar, floppy diskurile 

sau walkmanurile. Toate acestea își pun amprenta asupra vieților individuale și colective. Este o 

perioadă pe care mulți o numesc The „Me” Decade datorită unui individualism cultivat la scară 

largă (mai ales în America), care contrastează cu valorile comunitare considerate specifice anilor 

΄60.  

 

Zona de creație artistică din această perioadă a fost și ea în mod firesc variată și efervescentă în 

manifestări. În muzică, artă sau literatură se operează cu forme de expresie foarte variate pe care 

le-am prezentat succint în subcapitolele acestui prim capitol. 

 

În ce privește România, anii ΄70 înseamnă încheierea celei mai bune perioade a comunismului. 

Manifestând un interes deosebit în această lucrare față de generația ΄70,  interesul în lucrare cade 

în mod firesc pe impactul pe care falia produsă în anii ΄70 a avut-o asupra culturii române în 
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general și asupra cinematografiei în particular. Înainte și după 1970 s-a trăit și s-a creat diferit în 

România. Această ruptură istorică, resimțită pe toate planurile, inclusiv pe cel cultural, face ca 

cercetarea generației ΄70 de cineaști să devină mult mai interesantă. Creatorii acelor vremuri au 

fost „lăsați” pe de o parte să înflorească artistic, ca apoi să fie în mod brutal cenzurați, îngrădiți, 

etc. 

 

Înainte de 1970 a fost o etapă scurtă de oarecare deschidere faţă de Occident (mai ales datorită 

momentului 1968 – manifestarea unei atitudini publice a lui Nicolae Ceauşescu faţă de invazia 

trupelor ruseşti în Cehoslovacia). Nu întâmplător şi pe plan cultural a fost o perioadă de 

efervescenţă. Generaţia anilor ΄70, cea de interes pentru lucrare, a prins această perioadă în plină 

maturitate artistică, context pe care l-am documentat în capitolele următoare ale lucrării. Imediat 

după 1971 (din momentul apariţiei Tezelor din Iulie) a reînceput o perioadă de profundă 

dogmatizare, stalinizare – lucru care a afectat profund și actul artistic al creatorilor aflați atunci 

în plină maturitate și afirmare artistică.  

 

Dincolo de o de o prezentare descriptivă a unor momente și evenimente marcante ale acestei 

perioade, lucrarea se apleacă în această primă parte și asupra unor teme specifice de interes 

pentru înțelegerea fenomenului cultural al epocii. De exemplu, am încercat o reevaluare a 

fenomenelor culturale din anii ΄70  din perspectiva  posibilelor strategii de supraviețuire sau 

rezistență prin cultură. Tema rezistenței prin cultură este una controversată printre exegeții 

perioadei comuniste, scoțând la iveală multe nuanțe. Este o temă care s-a dovedit a avea un rol 

de catalizator pentru dezbaterea postdecembristă a problemei raporturilor dintre intelectualii 

români și totalitarismul comunist. Dincolo de stalinizarea vieţii culturale de la momentul 1948-

1950, Lucian Boia consideră că, de fapt, construcţia naţională a continuat sub comunism, iar 

rezistenţa prin cultură despre care s-a vorbit atâta a fost foarte adesea o „evadare prin cultură”.  

Desigur, și evadarea e o formă de rezistenţă, dar, spune istoricul, forma cea mai evanescentă şi 

cea mai puţin de temut, la nevoie chiar acceptabilă pentru putere”, fiind o altă capcană în care au 

căzut mulţi intelectuali care, în plus, au prelungit retorica „rezistenţei“ până astăzi. (Boia, 2005, 

p. 339. Dezbaterile legate de ce a însemnat de fapt termenul de „rezistenţă culturală” nu sunt 

încheiate nici astăzi. Unii dintre  cei acuzaţi de „colaboraţionism”, de faptul că prin creațiile lor au 

sprijinit vechiul regim, au numit atitudinea lor o formă de rezistență pasivă. Alții consideră că se 
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poate eventual vorbi doar de o dizidență de tip intelectualist care, pe termen lung, a și demitizat 

ideea de dizidență culturală.  Alte voci consideră tema rezistenței prin cultură drept o găselniță care 

să mute atenția de la lipsa unor mișcări organizate de luptă civică împotriva regimului comunist, 

mișcări care nu au existat în rândul intelectualilor și creatorilor.  

 

În perimetrul abordării acestor dezbateri complexe pe care am dorit să le înțeleg,  m-am aplecat cu 

mai multă atenție asupra câtorva  domenii artistice și de creație din România acelor ani  (literatura, 

muzica, artele plastice) pentru a cartografia viața literă și artistică a epocii din perspectiva 

confruntării cu ideologia și constrângerile politice ale momentului.  Separat am abordat separat 

tema umorului/rezistenței prin umor pentru că o consider relevantă pentru înțelegerea strategiilor 

de supraviețuire culturală (dar  nu numai) dar și pentru că în propriul meu demers creativ, sunt 

foarte interesat de valențele și deschiderile pe care umorul le poate oferi în actul artistic. 

 

Întrebarea care mi s-a părut importantă în contextul acestei discuții a fost dacă sintagma 

”rezistența prin cultură” este de fapt un mit care justifică refugiul într-un turn de fildeș al ideilor, 

o rupere de realitățile social-politice incomode sau chiar periculoase sau, din contra,  sintagma 

exprimă o rezistență prin creație care, chiar dacă nu spune lucrurilor pe lume, prezintă într-o 

formă sofisticată realitățile neprielnice și produce valori și atitudini morale bune. Într-o anumită 

măsură, rezistența prin cultură se apropie de rezistența prin religie. Andrei Pleșu face în acest 

sens o remarcă interesantă. El se pronunță împotriva formulei aplicabile la situația culturii în 

România comunistă. După opinia sa, formula vrea să transforme firescul subzistenței decente 

într-o probă de eroism (Pleșu, 2014). Indiferent de pozițiile morale mai mult sau mai puțin 

categorice, o reevaluare a fenomenelor culturale din epocă nu trebuie (cred că nici nu poate) să 

arunce la lada de gunoi a istoriei produsele creației din aceea perioadă.  În lucrare sugerez faptul 

că se resimt astăzi  niște metehne ale acelei epoci – orice este „împotriva” regimului este valoros, 

afirmație care este din punctul meu de vedere fals. Nu orice vine în opoziție are și valoare. Cele 

două elemente – rezistența (politică) împotriva unui regim sau a puterii și valoarea artistică – 

sunt valori independente și eu am încercat să fac această distincție în comentariile mele legate de 

operele cineaștilor studiați. 
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Trecând de la ”zoom out-ul” din primele capitole, la o abordare de tip ”zoom in”, în capitolul 3 

al lucrării atenția s-a îndreptat spre dimensiunea constitutivă a generaţiei ΄70 din 

cinematografie. Am încercat în acest sens o succintă caracterizare a particularităților globale și 

europene ale  tendinţelor artistice din această epocă, pentru a putea apoi plasa, în context, situaţia 

cinematografiei din anii ΄70 din România (Capitolul 4) din perspectiva temelor, stilurilor, 

rețelelor de autorat, etc.  

 

Periplul istoric a cuprins o succintă prezentare a dinamicii industriei cinematografice de la 

înființare și până în anii ʹ60, urmată de o discuție mai amănunțită a anilor ʹ60- ca o perioadă 

premergătoare celei de interes major pentru cercetare. Este perioada în care filmul devenise deja 

o formă de divertisment de masă, o unealtă de propagandă dar și un mijloc de difuzare a unor 

valori culturale elitiste. Datorită inovațiilor stilistice, a dezvoltării genului de film documentar şi 

experimental, filmul începe să fie perceput și ca o formă de artă contemporană (datorită unei 

creativități enorme bazată pe două elemente esențiale: bani și libertate). Un alt aspect definitoriu 

pentru anii cinematografia anilor ʹ60 este competiția cu televizorul. Programele și conținutul TV 

sunt în plină dezvoltare, fapt care a redus substanțial numărul spectatorilor din cinematografe, 

forțând industria cinematografică să găsească strategii noi, să identifice ce își dorește publicul şi 

cum poate fi acesta readus în sălile de cinema.  

 

Anii ʹ60  constituie și un reper în lunga și complicata teorie a autoratului, relevantă și pentru 

deceniul următor. În Cahiers du Cinema, François Truffaut spunea despre regizorii care primesc 

un scenariu, la care doar „adaugă” niște imagini și niște actori, că nu sunt decât niște metteurs en 

scene, adică directori de scenă, menționând că adevărații creatori de film sunt cei care lucrează 

pe textele proprii: Jean Renoir, Robert Bresson, Jacques Tati, etc.  

În esență, anii ʹ60 sunt profund inovatori și redefinesc cinematografia mondială. Inclusiv în 

România apare Reconstituirea, 1968 lui Lucian Pintilie – probabil cel mai important film 

autohton de până atunci. Ideea cinemaului de autor a început să capete în anii 60 mai multe 

nuanțe: mișcările de aparat specifice fiecărui regizor, elementele comune – de la scenografie, la 

tip de scriitură, opțiuni estetice, genul subiectelor abordate – toate acestea, împreună sau 

separate, puteau să definească cinemaul de autor și, implicit, un autor.  Este perioada în care apar  

autori absolut deosebiți. Luis Buñuel  s-a format ca un autor modernist, probabil cel mai 
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important suprarealist, și printr-un construct narativ total nonconformist. Ingmar Bergman s-a 

definit și mai mult ca autor (acesta regizase deja multe filme fiind probabil unul dintre cei mai 

longevivi și harnici autori – peste 40 de filme) – stilul lui era unul profund artistic, încărcat de 

problematici umane, sociale și religioase, cu o estetică recognoscibilă, ca o semnătură, un alt 

autor modern devenit cunoscut internațional. Federico Fellini a devenit un simbol al ludicului și 

grotescului în cinema, al unui univers fals optimist și extravagant. Fellini a devenit reperabil prin 

universul și prin personajele sale recurente, a devenit un regizor al circului (circului vieții), 

filmele lui având frecvent elemente autobiografice. În anii ʹ60 el a părăsit realismul specific 

anilor ʹ50, mergând spre un realism magic. Fellini, ca Buñuel, s-a jucat cu structurile narative, 

propunând forme noi. Un alt nume important este, desigur, Michelangelo Antonioni cel care s-a 

delimitat de restul autorilor printr-o obsesie pentru estetică și pentru tema alienării, a propus un 

realism plastic, rece, rațional, distant fiind de asemenea interesat și de partea tehnică a 

procesului, inovând – folosea frecvent cadre lungi și mișcări ample de aparat. În ceea ce îl 

privește pe François Truffaut el a apărut și a devenit instantaneu un simbol al noului val francez 

– al spiritului revoluționar, al unui cinema personal, nonconformist, ce caută să intre în dialog cu 

publicul. În continuarea acestei liste pot fi menționați: Jean-Luc Godard, Robert Alain Resnais 

și așa mai departe.  

 

Europa anilor ʹ60 scoate la iveală și un altfel de autori. De exemplu Sergio Leone, care inventa 

spaghetti western-ul devenind un altfel de autor-simbol. În același timp, în lume se conturau alte 

voci importante precum Akira Kurosawa și Satyajit Ray. În America apărea John Cassavetes, 

un autor independent, care se manifesta împotriva valorilor Hollywood-ului.  În esență, în anii 

ʹ60 conceptul de cinema de autor s-a impus categoric. În vizor au fost luați și autori din trecut, 

care au fost redescoperiți și redefiniți: Otto Preminger, Alfred Hitchcock (care a fost prolific și 

în anii ʹ60), John Ford, Ernst Lubitsch.  Un alt curent interesant al epocii este așa-zisul kitchen 

sink drama, un curent englezesc care miza pe un realism social. Acest curent care a început la 

finalul anilor ʹ50 și a mers până spre finalul anilor ʹ60 s-a manifestat în film, teatru, literatură, 

artă. Era curentul despre și pentru „tinerii furioși” – despre clasa muncitoare. În lucrare sunt 

prezentate mai amănunțit câteva repere cinematografice reprezentative pentru aceste tendințe. 
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În ce privește estul Europei în anii ʹ60, demersurile au fost similare. Dată fiind noua libertate 

oferită prin de-stanilizare, s-a creat, s-a căutat, s-a inovat și s-a jonglat în fel și chip cu rigorile și 

constrângerile cenzurii. Astfel, în URSS apare Andrei Tarkovski, care propunea un cinema 

poetic, liric, dur și trist – aproape inspirat de Bergman. Școala poloneză de „autori” i-a lansat și 

i-a consacrat pe: Roman Polanski, Krzysztof Zanussi și Andrzej Wajda. Autori importanți, cu 

opere atât divergente, cât și convergente, care frecvent au abordat subiecte dure:  un exemplu 

poate să fie Repulsion/Repulsie, 1965 realizat de Roman Polanski în 1965. 

 

Perioada dintre anii ΄60 şi ΄70 sunt ani cre au cunoscut mari tulburări şi crize politice: de la 

războiul Israel-Egipt la cel din Vietnam, de la expansiunea comunismului în Cuba sau China la 

vastele mişcări de protest ale tinerilor din Franţa (mai ΄68) până la necruțătorul Război Rece. 

Aceste evenimente precum și o serie de conflicte etnice, războaie civile, mişcări pentru drepturile 

minorităților rasiale sau/şi pentru drepturile femeilor ţin paginile de ştiri şi modifică fundamental 

priorităţile economice și viziunile politice. Cel puțin în est, gloria anilor ʹ60 avea să se modifice 

în ceva mult mai apropiat de politica culturală a regimului comunist. Mulți autori emigrează spre 

țări unde se pot exprima mai liber. 

 

În acest context se observă, cum era de aşteptat, o politizare a cinemaului. Apar documentare 

politice şi ficţiuni social-realiste (de exemplu neorealismul italian sau filmul proletcultist) sau 

filme cu vizibilă orientare fie de stânga fie de dreapta.  Pe de altă parte, este perioada unor  

descoperiri tehnologice şi medicale importante care schimbă viața privată și publică a oamenilor: 

de la pilula contraceptivă, care produce o adevărată revoluţie sexuală, la aselenizare, lumea se 

schimbă profund în sfera relaţiilor micro şi macro sociale. Apar în acest context multe filme cu 

tematică micro-socială, unele cu declarată intenție de emancipare pentru diverse categorii 

sociale, filme care încearcă să propună, cu instrumentele specifice acestei arte, schimbări de jos 

în sus. Din punct de vedere tehnic, apar camere de filmat mai ușoare, care permit și încurajează 

mișcările mai libere (gen cinéma vérité), iar tehnnologia, în ceea ce privește priza directă, 

progresează mult, ușurând procesul de filmare în exterior sau în locuri aglomerate. Datorită 

aplecării spre documentar și spre cinemaul rapid/cinemaul imediat, apare tehnica necesară 

cinemaului direct. Aceste progrese rămân moștenire generației ʹ70. 
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Desigur principala preocupare de analiză critică a lucrării este perioada anilor ʹ70, perioadă care 

nu putea însă să fie înțeleasă ruptă de dinamica socială, politică și culturală a cinematografiei de 

până la acel moment.  Această parte din lucrare începe tot printr-o contextualizare socio-

economică și politică a epocii ca apoi să se oprească pe zona culturală în general și apoi pe 

domeniul cinematografiei în particular. 

 

Artiștii din anii ʹ70 au moștenit ”zestrea” mai multor revoluții cinematografice și politice, au 

prins un Război Rece, care se apropia de un deznodământ dur, au avut parte de tehnologie mult 

mai performantă care le-a permis extinderea căutărilor artistice. În Italia și Franța, autorii au 

continuat tendințele anilor ʹ60, în Germania a apărut un nou val revoluționar (Wim Wenders, 

Werner Herzog, Rainer Werner Fassbinder). Inclusiv în America s-a produs o adevărată 

revoluție, dat fiind eșecul economic al deceniului precedent, iar în blocul estic situația a suferit 

transformări neplăcute. A apărut un întreg val de cinema din exil sau, mai bine spus, din diaspora 

(Roman Polanski, Andrei Tarkovski, etc.), iar mulți din cei care au rămas în țările de origine au 

avut de suferit. Începutul anilor ΄70 încă a beneficiat de libertatea anilor ΄60 – însă pe parcursul 

deceniului, situația s-a schimbat . Cenzura a devenit din ce în ce mai puternică, iar apropierea de 

cei mai grei ani, anii ʹ80, a influențat în mod direct cinemaul. Eșecul economic, eșecul 

socialismului, înfrângerea estului începeau să poată fi anticipate încă din această perioadă.  

 

Anii ΄70 nu reprezintă un tot unitar. Dincolo de o serie de elemente comune povestea lor în 

Occident este diferită de cea din est. În orice caz consider că nu dimensiunea temporală dă 

neapărat o unitate de sens, conținut, manifestare. În contextul discuției despre această perioadă 

de creație artistică a apărut ca necesar să reflectez asupra conceptelor de identitate națională și 

implicit de cinema național.  Consider că dacă teatrul poate eventual să aibă un specific 

național, cinemaul trăiește foarte mult în dincolo de granițele naționale. Între autorii blocului 

comunist se pot găsi multe similitudini, cum se pot găsi și între ei (autorii estici) și unii autori din 

vest.   Am reflectat în lucrare asupra conceptului de identitate națională și, în particular, de 

cinema național din perspectiva unei discuții complicate despre valoarea artistică  vs. valoarea 

istorică pe care un film o conține.  
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Istoria  nu e știință exactă.  Nu e niciodată istorie ci ”istorie pentru” legitimarea unor narațiuni 

impuse de cei la butoanele vremii. Este o cercetare vie, cu ingrediente de subiectivitate, chiar 

speculativă uneori. Filmul nu are cum să fie obiectiv și în niciun caz nu poate să fie o oglindă 

obiectivă a epocii sale. El este fie un demers ultra personal, fie un demers revoluționar, de 

propagandă, comercial. El poate să creeze o perspectivă nouă, să lanseze întrebări, să surprindă 

tendințe macro sau micro sociale, umane sau politice. Arta, în general, și filmul, în particular, nu 

oferă un adevăr absolut, ci un adevăr relativ. Un film mai curând ridică întrebări decât să tragă 

concluzii. Filmul este un testament, un document, de cele mai multe ori strict subiectiv, al unei 

lumi. 

 

În această ordine de idei nu consider că termenul de cinema național este unul satisfăcător și am 

argumentat mai pe larg în lucrare această poziți. Ce au în comun Nuri Bilge Ceylan, frații 

Dardenne, Cristi Puiu și Vittorio De Sica? Este clar că toți sunt autori marcați de o formă de 

neorealism și că opera lor are un aer comun. Totuși, ei nu vorbesc aceeași limbă, nu au aceeași 

religie, nu au crescut în aceeași țară și, mai mult, uneori chiar nu au aceleași repere culturale. 

Cristi Puiu îl citează frecvent ca sursă de inspirație principală pe John Cassavetes, cineast care 

nici măcar nu exista în vremea lui Vittorio De Sica. Dacă cercetezi mai adânc, observi cum Nuri 

Bilge Ceylan se manifestă într-o Turcie dificilă, cu multe probleme sociale, iar Cristi Puiu, într-o 

Românie în plină tranziție, iar Vittorio De Sica, imediat după cel de-Al Doilea Război Mondial. 

Poți trage rapid concluzia pripită că politicul, economicul și socialul au fost factorii care i-au unit 

pe acești trei autori. Însă cu frații Dardenne cum rămâne? Pentru că, indiferent de diversele 

traume prin care au trecut, este imposibil de trasat o legătură cu contextul social-politic al 

celorlalți. În continuare, în aceeași perioadă, un evreu-german, pe numele lui Ernst Lubitsch, 

realiza în America, în 1942 (în plin război), filmul To be or not to be – o comedie teatrală, 

nerealistă, hollywoodiană despre naziști. Iar Jean Renoir realiza în 1937 La Grande 

Illusion/Iluzia cea mare, La règle du jeu/Regula jocului în 1939 și în 1942 This land is mine/E 

pământul meu. Deci, un francez și un german, în plină criză mondială, nu aveau nicio legătură cu 

demersurile celor de mai sus. În schimb, între ei doi se simte un aer comun, un spirit comun, care 

nu țin de identitatea lor națională. În același timp, inclusiv realistul De Sica, odată mutat la 

Hollywood, nu a mai fost aproape deloc realist. Iar Hollywoodul este orice, dar nu cinema 

național. Un al doilea exemplu ar fi o comparație între Federico Fellini, Michelangelo Antonioni 
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și Luchino Visconti. Toți trei erau italieni, toți trei au trăit aproximativ în aceeași perioadă, 

oricum au creeat în aceeași perioadă, și toți trei au participat activ și se trag din matca 

neorealistă. Totuși, în același timp, opera celor trei este fundamental diferită-așa cum argumentez 

mai pe larg în lucrare. Ei reprezintă un cinema național doar prin simplu fapt că proveneau și se 

manifestau în aceeași țară. Altfel, operele lor au dimensiuni extra naționale. Un ultim exemplu pe 

care îl consider edificator este tot în legătură cu neorealismul italian – cel la care se face des 

referire când se vorbește de noul cinema românesc. Dacă schimbăm autorii, ce obținem? Vittorio 

De Sica, Federico Fellini, Luchino Visconti – mai târziu Pier Paolo Passolini și Michelangelo 

Antonioni –, toți se trag din același loc. Cu toate acestea, De Sica are o realitate crudă, directă, cu 

o estetică specifică, în timp ce Visconti are o poezie, o filosofie a imaginii, o meditație continuă. 

Primul abordează temele oamenilor săraci, simpli, cel de-al doilea are dileme intelectuale, 

prețioase. Federico Fellini este neorealist? El parcă este mai curând apropiat de realismul magic, 

de un cu totul alt tip de cinema. Evident că se pot aduce și argumentele care să-i reunească, însă 

eu încerc să  argumentez faptul că de câte ori vrem să găsim cu tot dinadinsul asemănări, mai 

ales când abuzăm în acest efort de a-i pune pe toți sub aceeași umbrelă (în cazul de față, toți sunt 

neorealiști), picăm în plasa unor etichetări simpliste, construim artificial bule în care îi forțăm pe 

artiști să intre fără voia lor. 

 

Cu referire la România artistică a anilor ʹ70 este oare Alexandru Tatos mai apropiat de Lucian 

Pintilie și Liviu Ciulei decât de François Truffaut sau Stanley Kubrick? Le dernier métro/Ultimul 

metrou, 1980, La nuit américaine/Noaptea americană, 1973 (Secvențe franțuzesc), Dr. 

Strangelove parcă au ceva în comun cu Secvențe sau cu Secretul armei... secrete. Regizorul Cristi 

Puiu spunea într-un interviu că Alexandru Tatos este un rezultat (o întâmplare) al specificului 

acelei epoci. Nu pot să contrazic acest lucru, dar interpretarea mea despre ce înseamnă „epocă” 

cred că este diferită. Consider că acea lume care l-a făcut pe Tatos să fie ce este ca artist, a fost o 

lume mai largă, mai incluzivă decât România. Tatos este ceea ce este datorită vremurilor, nu doar 

culturii naționale din care provine prin naștere. Tendințele artistice, experimentele artistice, 

inspirația circulă dincolo de granițele naționale, fie ele chiar și destul de bine păzite. În plus, 

există teme ale umanității pe care le regăsim, în forme particulare, la artiști din toate epocile și 

locurile. 
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Aceste concepte de cinema național, generație de cineaști, cinema de autor sunt după mine 

necesare într-o primă fază de cartografiere a unor direcții de creație dar nu mai sunt la fel de utile 

pe termen lung. Din contră folosirea lor excesivă și nenuanțată poate crea și perpetua etichetări, 

clasificări, ierarhizări valorice periculoase prin superficialitatea lor pe termen lung. Ceea ce am 

dorit să accentuez în lucrare este faptul că mai presus de aceste etichetări există o o istorie 

comună a umanității, inclusiv artistică. O istorie percepută diferit, dar comună. Holocaustul 

este un eveniment tragic, care a răsunat în toată Europa așa cum creștinismul, indiferent de 

schisme, este un fenomen, o ideologie care ne-a modificat pe toți. Sunt fapte, evenimente, 

ideologii care alcătuiesc un bagaj comun, niște repere comune ale umanității și care ajung să se 

manifeste divers în operele artistice. Cenzura și lupta pentru libertate de expresie sunt aspecte 

care pot să definească perioada comunistă în blocul estic, dar pot la fel de bine să definească 

Hollywood-ul în plin Război Rece, perioada în care puteai să fii exilat, dacă erai suspectat de 

comunism.  

 

Capitolul 4  al lucrării revine la tema complexă a generațiilor artistice, de data aceasta accentul 

fiind pus cu precădere pe generația ΄70 în cinematografia din România. Este capitolul în care, 

având în minte analiza-cadru formulată  la începutul lucrării, spiritul și particularitățile artistice 

al epocii (prezentate în capitolul 3), am analizat caracteristicile artistice, dar şi conjuncturale ale 

generaţiei ΄70 din cinemaul românesc. Este capitolul care am făcut o trecere în revistă, din 

perspectiva unui regizor în formare (și nu neapărat a unui critic de specialitate) a filmelor 

importante ale generației  ΄70 de la noi. 

 

În anii ΄70, în România putem să găsim o serie de regizori: Alexandru Tatos, Dan Pița, Mircea 

Daneliuc, Mircea Veroiu, Stere Gulea, Dinu Tănase, considerați a reprezenta vocile noi apărute, 

care funcționau în paralel pe piață cu reprezentanții generației anterioare: Sergiu Nicolaescu, 

Mircea Drăgan, Andrei Blaier, Manole Marcus, Elisabeta Bostan și așa mai departe. Practic, anii 

΄70 au fost foarte diverși, mai ales pentru cinematografia noastră aflată în plină perioadă 

comunistă. Se pot identifica autori profund politici (filme comandate de partid), filme istorice, 

comedii comerciale, dar și această mână de noi autori. Alexandru Tatos declara:  
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„Primul obiectiv pe care şi l-a propus generaţia ΄70 a fost adevărul. Numai că filmele 

noastre trebuie foarte atent urmărite, şi nu spun asta din lipsă de modestie, ci pentru că ele 

au de cele mai multe ori un cifru. După multe lupte, câștigul de adevăr, de real, de 

sinceritate al cadrului filmat nu l-am putut duce mai departe: nu ne-am putut exprima 

părerile, ideile, criticile sau nemulțumirile cu glas tare. Și atunci am început să spunem 

printre rânduri: am apelat la metafore, la situații sau replici cu dublu sens, la un joc al 

aparenţei şi al esenţei. Dacă spectatorul se rezumă să urmărească doar story-ul şi ceea ce-i 

oferă imaginea la prima vedere, filmele noastre poate nu spun mare lucru. Dar în spatele 

imaginilor şi al cuvintelor se găsește încifrată adevărata problemă, adevăratul miez al 

filmului. Poate asta le face mai greu accesibile, mai greu de înţeles, dar, în acelaşi timp le 

face cu siguranţă mai subtile. Personal, întotdeauna am să rămân credincios ideii că, 

indiferent de condițiile în care se manifestă, filmul trebuie să tindă către artă, iar arta, cu 

cât sugerează şi dă posibilitatea unor interpretări mai diverse, cu atât e mai valoroasă.” 

(fragment, http://www.alexandrutatos.ro) 

 

Perioada anilor ΄70 în cinematografia autohtonă este una de mari promisiuni, aşa cum o defineşte 

și C. Căliman. (Căliman, 2011). Găsim o mare varietate de producții: de la filmele istorice ale lui 

Sergiu Nicolaescu la comedii (BD la munte și la mare, 1971; Brigada diverse, 1971, de Mircea 

Drăgan), dar și filme de atmosferă sau filme cu aromă de musical (Alexandru Tatos).  Se pot 

semnala și filme de autor - Iosif Demian, Lucian Pintilie, Alexandru Tatos şi Mircea Daneliuc 

sunt doar câteva nume de cineaști care vin cu propuneri și amprente stilistice specifice. La toți se 

poate observa o preocupare comună pentru autenticitate. Filmografia fiecăruia dintre ei  este un 

bun prilej pentru  cercetări de specialitate (multe există deja) care pot pune în valoare și pot 

contura caracteristici ale unui cinema de autor. De asemenea, regăsim în această perioadă o serie 

de filme de inspirație hollywoodiană, de exemplu cele de tip western sau western spaghetti  

(Profetul, aurul și ardelenii,  1978, de Dan Pița, și celelalte două filme din trilogia Ardelenii – 

niște western-uri românești în decorul minelor aurifere, cu protagoniști lacomi, răi sau 

neajutorați. Nunta de piatră, 1972 și Duhul aurului 1974, sunt filme  regizate de cuplul Dan Pița 

– Mircea Veroiu (director de imagine Iosif Damian), adaptări ale unor nuvele de Ion Agârbiceanu 

care pot să fie foarte lejer încadrate în stilul clasic, plastic și metaforic.  
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Filmul românesc a încercat în general în anii ʹ70 să iasă din corsetul constrângerilor realismului 

socialist pe filieră neorealistă (limbaj preluat într-o anumită măsură și de noul val românesc), 

multe dintre producțiile acestei perioade (de exemplu, operele unor regizori precum Pintilie sau 

Tatos) fiind considerate chiar de către regizorii contemporani ca importante pentru noul val 

românesc al ultimilor ani.  Dintr-o perspectivă comparativă vârfurile cinematografiei româneşti 

ale epocii erau racordate la ceea ce se întâmpla cel puţin în Europa. Din blocul comunist, mulţi 

regizori deja plecaseră în străinătate, majoritatea fie în Franţa, fie în America (ca de exemplu 

Miloš Forman Roman Polanski, Krzysztof Zanussi, Andrei Tarkovski). Lor și se alătură regizorii 

români ca Liviu Ciulei sau Lucian Pintilie. În esenţă, toți căutau tot felul de limbaje 

cinematografice și contexte de creație pentru a scăpa de cenzură. Era fie o zonă de satiră socială, 

fie o zonă de metaforă elaborată.  

 

Începutul anilor ΄70 a reprezentat în cinematografia română o perioadă de tranziție și de căutare 

la nivel internaţional.  Fiind  imposibil de acoperit toată creația artistică a acestei generații (și 

nefiind scopul acestei lucrări), am ales să mă aplec mai atent asupra unui număr restrâns de 

artiști care am considerat că au inspirat și/sau au contribuit definitoriu la conturrea profilului 

generației ʹ70. Am ales astfel să discut mai detaliat contribuția artistică a unor autori precum 

Mircea Săucan, Iulian Mihu, Manole Marcus și Lucian Pintilie pentru diversitatea creației lor.  

 

Dacă filmul-manifest al generaţiei ʹ70  pe plan internațional este  Dogme 95, atunci filmul-

manifest al generației ʹ70 de cineaști români este fără discuție Apa ca un bivol negru. Acest 

documentar eseistic este opera unei echipe de tineri realizatpori care au adus un suflu și un 

limbaj nou pentru România (filmul e realizat de Andrei Cătălin Băleanu, Dan Piţa, Mircea 

Veroiu, Pierre Bokor, Youssouff Aidaby, Iosif Demian, Stere Gulea, Nicolae Mărgineanu, Roxana 

Pană și Dinu Tănase; operatori -Iosif Demian și Dinu Tănase, iar montaj-Dan Naum). Filmul 

tratează într-un registru necosmetizat inundaţiile puternice din 1970 și vorbeşte despre lipsa de 

control pe care o avem asupra naturii, dar şi despre o societate ineficientă. Atât din punct de 

vedere estetic, cât şi din punct de vedere al mesajului, acest film propune o generaţie fresh de 

creatori  iar filmul poate sp fie considerat chiar un manifest anti-proletcultist.  
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O caracteristică a ofertei artistice a generației  de regizori din anii ʹ70 este conturarea unui 

cinema de tip personal.  Mircea Daneliuc și Alexandru Tatos sunt poate cele mai bune exemple 

care susțin ideea unei asemenea abordări ultra-personale în film -motiv pentru care am detaliat în 

lucrare caracterul introspectiv, autobiografic, personal al acestor autori. 

 

Din punct de vedere estetic, filmele din anii ʹ70 au preluat multe elemente specifice anilor 

ʹ60 dar au venit cu o serie de elemente inovatoare. De exemplu estetica deosebită din 

Meandre (poate unul dintre cele mai frumoase filme românești din punct de vedere al 

imaginii, inspirat din opera lui Michelangelo Antonioni) se regăsește într-o anumită măsură 

în Nunta de piatră, unde imaginea este semnată de Iosif Demian, un nume foarte important 

atât din punct de vedere al regiei, cât și al imaginii.  

 

Printre subiectele cele mai controversate în care m-am aventurat în analiza creației artistice a 

generației ʹ70 a fost cel legat de rezistența prin cultură, prin operă, a acestor creatori obligați să 

se exprime într-o epocă marcată de constrângeri ideologice și cenzură  culturală atroce. A avut 

România o rezistență cinematografică autentică împotriva regimului comunist în această 

perioadă? Tema este extrem de controversată, nu face obiectul central al cercetării mele, dar am 

simțit nevoia să mă raportez la ea.  Consider că răspunsul depinde de cum operăm cu conceptul 

de rezistență, cât de flexibili suntem în definirea lui. A existat fără discuție o revoltă de tip 

discret, în niște limite de siguranță, cu mici compromisuri necesare pentru a putea munci (crea) 

în conjunctura vremii. Au existat și oportuniști și rapsozi ai regimului. Din păcate, nu cred că 

avem exemple de rezistență coerentă, de la cap la coadă, în opera niciunuia dintre marii cineaști 

ai perioadei comuniste. Avem în schimb spirite  critice vii, autori care știau foarte bine ce 

vremuri sunt, ce pot și nu face, sufereau pentru micile compromisuri și visau  la vremuri mai 

bune. Unul dintre ei a fost cu siguranță Alexandru Tatos.  

 

Mi-am permis să propun pentru generația ʹ70 de creatori de la noi două grile de interpretare 

personale. Pe de o parte  să ne raportăm la opera lor din perspectiva a ceea ce eu am numit 

paradoxul actorii și sălbaticii, cu trimitere metaforică desigur la conținutul filmului ”Actorii și 

sălbaticii”(regizor Manole Marcus, 1975)- un film  al perioadei comuniste care poate să fie 

judecat ca fiind atât pro-partid, pro conducere, cât și ca operă anti sistem, atât ca o dramă cât și 
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ca o comedie, ca un film funcțional pentru un public larg dar și pentru un public elitist în același 

timp. Consider că multe din filmele din epocă pe care le-am analizat în lucrare pot fi decodificate 

în acest dublu sens- ca odă adusă partidului și regimului comunist dar și ca o revoltă mai mult 

sau mai puțin tăcută, ca un atac voalat la adresa sistemului, ca filme în registru dramatic dar și 

comic, ca filme de public și de nișă în același timp. Realitatea este în ochii privitorului, 

spectatorului. Trebuie să ne gândim foarte bine cu ce ochi ne dorim să privim istoria, un film, un 

text dramatic, o operă de artă. Noi suntem cei care dictăm și încărcăm cu semnificații opera.  Din 

acest punct de vedere multe din filmele acestei generații sunt privite cu ochi diferiți, având un 

spectru generos de posibile intepretări. 

 

Pe de altă parte propunerea mea este să ne raportăm la generația ʹ70 ca la o generație de 

Hamleți și Don Quijotes. Consider că foarte mulți dintre regizorii generației  au fost condamnați 

de istorie la destinele lui Hamlet și Don Quijote. Ei au moștenit un context socio politic crispat, 

constrângător, aberant uneori, împotriva căruia s-au revoltat, cât și cum au putut, sau pe care au 

încercat să-l evite, să-l nege, să nu îi accepte realitatea, concretețea. ”Cavalerul tristei figuri” 

poate să fie Alexandru Tatos, iar ”Prințul Danemarcei” poate să fie Mircea Daneliuc.  ”Cavalerul 

Tristei figuri” este un simbol al generozității naive, visătorul incorigibil rupt de realitate, stăpânit 

de idealuri generoase dar iluzorii și anacronice, în timp ce ”Prințulul Danemarcei” este rațional, 

analitic,  înclinat spre reflecție profundă, capabil să renunțe la dragoste pentru principii.  Hamlet 

este  propriul său dușman pe când Don Quijote se iubește pe sine. Iubirea lui Hamlet este 

bolnăvicioasa, întunecoasă și limitata (o sacrifică, renunță la ea) prin comparație cu iubirea lui 

Don Quijote care este luminoasă și este fără margini. Don Quijote își ia propriul destin în mâini 

și lupta pentru el în timp ce Hamlet își asumă dramatic destinul care i s-a impus și față de care nu 

încearcă să ia vreo atitudine. Lucian Pintilie a fost atât Hamlet cât și Don Quijote, precum și Iosif 

Demian sau Mircea Veroiu. Toți a fost și cavalerii tristei figuri, dar și prinții Danemarcei.  

 

În concluzie, sintetizând  elementele discutate în acest capitol, consider că  am desprins ca 

elemente constitutive ale generației ʹ70 în cinematografia românească :  

- o serie de teme specifice: problemele muncitorilor, ilegaliștii, universul 

combinatului, dar și teme general/ universal valabile – dragostea, răzbunarea, 

trădarea, etc.; 
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-  o rețea de influențe tematice și regizorale: de la Michelangelo Antonioni la Mircea 

Săucan, de la Mircea Săucan la Iosif Demian, de la Iosif Demian la Dan Pița, de la 

Robert Altman la Alexandru Tatos, de la Alexandru Tatos la Cristi Puiu și așa mai 

departe. Sau de la Lucian Pintilie la Mircea Daneliuc. De la Mircea Daneliuc la Nae 

Caranfil. Aceste asemănări pot să capete diverse forme, însă cultura 

cinematografică este într-un mod evident interconectată. Neorealismul italian a 

influențat atât generația ʹ70, cât și generația 2000. Noul val francez a avut mereu 

ecou în opera unui artist român. Lucian Pintilie a influențat probabil întreaga 

cinematografie autohtonă; 

- influențe la nivel de abordări specifice filmului: anii ʹ70 s-au apropiat și inspirat 

mult mai mult din universul documentarului, au căutat adevărul și credibilul, au 

apelat frecvent la modalități tehnice mobile, mai puțin artificiale, au folosit frecvent 

actori amatori și au căutat să formeze un nou public; 

- generația ʹ70 a avut mai puțin succes internațional, probabil datorită conjuncturii 

politice, însă a avut un public local semnificativ atât în epocă cât și astăzi; 

- conceptul de film de autor a continuat să existe și să se dezvolte, putând să se 

identifice mai multe voci: Alexandru Tatos, Mircea Daneliuc, Dan Pița, Mircea 

Veroiu, Iosif Demian; 

- a existat o dizidență în general cuminte, cu câteva vârfuri, însă cu foarte multe 

compromisuri; 

- o generație definită de mult mai mult pesimism și apăsare, prin comparație cu 

generațiile anterioare.  

- O producție artistică care reflectă ceea ce eu am numit paradoxul ”actorul și 

sălbaticii”. 

- O generație de creatori ce pot să fie  caracterizați ca o generație de Hamleți și Don 

Quijotes -atât la nivel de destine individuale cât și de personaje marcante propuse în 

creațiile lor. 

 

 

Capitolul 5 al lucrării este dedicat operei lui Alexandru Tatos, un cineast complex, dar şi un 

scriitor şi dramaturg important. Studiul de caz „Alexandru Tatos” s-a conturat pornind de la o 
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documentare extinsă a operei sale de eseist, scriitor, dramaturg, regizor, opera unui om extrem de 

exigent cu el însuşi, în căutare permanentă a unei opere desăvârșite şi ferm în principiile sale de 

viaţă şi creaţie. Dialogurile avute cu soția regizorului mi-au fost de asemenea de mare folos 

pentru a înțelege mai bine universul uman, temerile, nefericirile, dorințele acestui artist. În 

veșnică căutare. 

 

Am acordat o atenție specială eseistului Alexandru Tatos fiind absolut fascinat de Jurnalul său -

jurnal prin intermediul cărora se aude vocea omului Tatos, vocea regizorului dar se resimte și 

povara contextului politic în care a trăit.  Sintagma „probabil că singurătatea mă omoară” 

definește  ca un laitmotiv pe întreg parcursul Jurnalului,  starea sufletească dominantă prin care 

trecea artistul, dar și omul Alexandru Tatos. Nu întâmplător personajele filmelor sale sunt, de 

cele mai multe ori personaje singure și solitare care se confruntă cu un dușman totalitar, care 

capătă diverse forme în funcţie de conjunctură. În esenţă, acest jurnal reprezintă o mărturie, un 

document care radiografiază atât o epocă politică, istorică, un mediu artistic, cât şi un destin 

tragic.  

 

Semnificaţia pe care Jurnalul o capătă odată cu trecerea timpului conturează şi mai mult 

importanţa şi influenţa pe care Alexandru Tatos a lăsat-o în urma lui. „Poate n-am spus lucruri 

mari, dar am vorbit numai despre ceea ce am crezut”,  mărturisește Alexandru Tatos în jurnal. 

Această autenticitate, care se reflectă în opera lui cinematografică, este cea care face din el un 

autor important şi un model de viață și de parcurs creator. 

 

Citind cu atenție jurnalul lui Alexandru Tatos  și fiind pe de altă parte un mare admirator al lui 

Mihail Sebastian, al cărui jurnal este o capodoperă a literaturii române, am găsit o serie de 

similitudini între cei doi, similitudini pe care am încercat să le argumentez în acest capitol. 

Mihail Sebastian și Alexandru Tatos reprezintă doi oameni de cultură semnificativi, care au trăit 

în epoci diferite, dar care au foarte multe în comun. Se poate spune că istoriile lor se întrepătrund 

sau se continuă. Am prezentat pe larg în lucrare această propunere a mea de a alătura aceste două 

mărturii eseistice lăsate de cei doi. Atât Tatos, cât și Sebastian erau doi oameni fragili, firavi, 

definiți de o tristețe purtată cu mult stoicism. Amândoi s-au luptat cu singurătatea în toate 

formele ei. Mihail Sebastian s-a luptat cu fascismul, iar Alexandru Tatos s-a luptat cu 
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comunismul. Tatos a trăit comunismul, cel pe care Sebastian l-a pus sub o lupă necruțătoare și 

depolitizată. Alăturate, puse cap la cap, cele două jurnale creează un documentar valoros, 

recuperează prin voci singulare ale acestor doi creatori perioade fierbinți ale istoriei țării. Pauza 

de nici 30 de ani dintre cele două jurnale este, la scara istoriei, foarte mică. Ambele stau mărturie 

la schimbarea unei lumi. Ambele se termină cu eroii care nu au timp să se bucure de 

deznodământ. Mihail Sebastian a murit pe 29 mai 1945 (la doar 37 de ani), la câteva luni după 

întoarcerea armelor (sfârșitul războiului alături de Germania). Nici măcar nu a prins finalul 

războiul, care are ca dată oficială 2 septembrie 1945. Alexandru Tatos a murit pe 31 ianuarie 

1990 (la doar 52 de ani), la o lună după revoluție, după sfârșitul regimului totalitar. Alexandru 

Tatos a participat la revoluție, însă s-a îmbolnăvit subit de un cancer galopant în casa lui de pe 

strada Salcâmilor, numărul 12. Mihail Sebastian a fost în schimb călcat de o mașină, într-un mod 

suspect, în zona casei lui, lângă strada 11 Iunie. Amândoi au murit imediat după sfârșitul 

opresiunii, lucru care nu poate decât să accentueze mai mult tragismul acestor destine încercate 

de viață și de istorie. 

 

Analiza filmografiei Alexandru Tatos am făcut-o din perspectiva încercării de a identifica 

punctele comune, dar şi particularitățile în raport cu generaţia ΄70, căreia îi aparţine formal. 

Filmele lui Alexandru Tatos sunt filme produse în perioada în care întreaga cinematografie era 

victima unei cenzuri și ideologizări specifice, pendula între influențe occidentale, filme de 

propagandă comunistă, comedii de duzină sau filme de mare calibru, realizate în condiții grele. 

Era un context constrângător în interiorul țării (și al blocului comunist în general), dar și 

efervescent creativ în țările vestice. 

 

Frecventând critica de specialitate, am prezentat în acest capitol al lucrării succint  principalele 

filme ale lui Alexandru Tatos din perspectiva punerii în valoare a acelor elemente pentru care 

artistul poate fi considerat un spirit renascentist al epocii sale, în contextul caracteristicilor 

principale ale generației ʹ70 de creatori.  

 Nebunia lui Pantalone, 1971 

 Mere roșii, 1976 

 Rătăcirea, 1978 

 Casa dintre câmpuri, 1979 
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 Duios Anastasia trecea, 1979 

 Secvențe, 1982 

 Fructe de pădure, 1983 

 Întunecare, 1985 

 Secretul armei… secrete, 1988  

 Cine are dreptate?, 1990 

 

Urmărind modelul de analiză propus de David Bordwell (1991), i-am pus în evidență excelență 

intrinsecă, influența și particularitatea operei. În același timp, am încercat  să îl scot din niște 

etichetări rigide, fiindcă sunt de părere că a fost un artist ce nu și-ar fi dorit să fie cantonat în 

niște clișee. Tocmai în acest spirit, paleta comparațiilor a fost una foarte largă. Putem să îl plasăm 

alături de alți cineaști ai generației anilor ΄70 din România (Mircea Daneliuc, Dan Pița, Mircea 

Veroiu), așa cum putem să găsim și puncte de divergență artistică între opera lui și a colegilor săi 

de generație (Elisabeta Bostan, Mircea Drăgan, Sergiu Nicolaescu). Putem să îl plasăm în dialog 

cu Lucian Pintilie. La fel de bine îl putem pune pe Alexandru Tatos alături de François Truffaut 

sau Robert Altman. L-am apropiat în cursul acestei lucrări și de Emir Kusturica, Alejandro 

González Iñárritu, Federico Felinni sau John Cassavetes pentru că, în momente de creație 

specifice, am regăsit elemente comune sau pentru că un anumit aer al unor filme ale sale l-am 

asociat cu cel al altor filme ale unor regizori de acest calibru. Nu în ultimul rând am sugerat și o 

similitudine interesantă cu opera și destinul scriitorului Mihail Sebastian.   

 

Alexandru Tatos își construiește cu profesionalism și discreție o carieră aparte în cinematografie. 

Mărturisirea lui din Jurnal este elocventă în acest sens „Într-un fel sau altul, în cea mai mare 

măsură pentru asta trăiesc: pentru acel moment care zboară ca o clipită, în care trăiesc emoţia, 

incertitudinea, durerea că mă despart de ceva foarte drag, pentru că, odată cu premiera, se mai 

încheie o etapă.” (Tatos, 2010, p. 313) Aşa l-am simţit şi eu în filmele sale. 

 

Lucian Pintilie, admirator al lui consideră că unele au trecut de cenzură pentru că erau 

considerate bizarerii stilistice, inofensive din perspectiva comisarilor/cenzorilor politici. 

Întunecarea s-a salvat prin scriere onirică, iar Secretul armei... secrete prin convenţia comună 

(artist-producător-delegat) de a nu recurge la lectura dublă. (Tatos, 2010, p. 662) Dar, spune 
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Pintilie, calul Troian al lui Tatos au fost eroii pozitivi. A avut o pleiadă de astfel de personaje 

pozitive, puţin nefericite, puţin nebune. „Inventarea, născocirea acestor nebuni imaculaţi, 

obsedaţi de puritatea morală, impregnaţi de romantism, provenind din străfundurile filmului 

clasic sovietic și american, primul strat al memoriei noastre (Pudovkin şi John Ford), sunt un 

secret al inspiraţiei şi abilităţii lui Tatos”. (Tatos, 2010, p. 662) 

 

Consider că se pot identifica câteva teme și simboluri comune în opera lui Tatos. Aș începe cu 

ceea ce aș numi în căutare de idealuri imposibile. Este vorba de contrastul crud dintre realități 

și idealuri, prezent în diverse forme în opera regizorului:  regizorul care-și dorește să facă un film 

(Secvențe), bărbatul mediocru care-și dorește o femeie (Casa dintre câmpuri), împăratul care-și 

dorește să cucerească lumea (Secretul armei... secrete), aflarea unui adevăr absolut (Cine are 

dreptate?). 

 

Dragostea este o altă temă recurentă, reinterpretată în aproape toate filmele lui Alexandru Tatos 

– de la dragostea sinceră la cea nesinceră, de la dragostea pentru o meserie la cea nostalgică, de 

la dragostea patriotică la dragostea pentru dreptate (Mere Roșii, Rătăcirea, Întunecare, Casa 

dintre câmpuri, Cine are dreptate?). 

 

Un alt termen care poate să definească atât artistul, cât și omul Alexandru Tatos este 

tristețea. Tristețea și eșecul. Acești doi termeni transpar aproape din fiecare rând scris în jurnal.  

 

O altă constantă a operei sale este tema singurătății – de la singurătatea regizorului (jucat chiar 

de Alexandru Tatos și filmat chiar în casa lui) din Secvențe la singurătatea fetei din Fructe de 

pădure. Frecvent personajele lui Alexandru Tatos sunt singure și condamnate la nefericire, m-aș 

referi aici la: singurătatea inspectorului din Cine are dreptate?, singurătatea din exil a soției din 

Rătăcirea, singurătatea zmeului din Secretul armei... secrete. 

 

O altă temă des întâlnită este nunta, într-un sens mai larg – ceremonia.  Aproape toate filmele 

lui Alexandru Tatos au secvențe festive cu iz metaforic: Rătăcirea începe cu nuntă, iar Fructe de 

pădure se încheie cu o nuntă. Oamenii de stat organizează manifestări (ceremoniale) ridicole, 

exemple în Casa dintre câmpuri (unde se visează la nuntă) și în Secretul armei... secrete (unde 
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avem și nuntă). Cert este că descoperim multe nunți și puține înmormântări. Este vorba de un 

interes special pentru simbolistica acestor ritualuri de început și sfârșit de drum care l-au 

interesat în mod special. 

Stoicismul sau lipsa stoicismului sunt trăsături pe care le găsim de asemenea în fiecare film: 

Tânăra din Fructe de pădure își poartă soarta cu demnitate și stoicism, în timp ce iubitul o 

abandonează. Protagonistul din Cine are dreptate? este mânat de corectitudine cu la fel de mult 

stoicism.  

 

Alexandru Tatos avea  har, avea un soi de căldură prin care colora realitatea. Personajele lui 

secundare sunt frecvent personaje stranii, ciudate, interesante. Universul lui Alexandru Tatos este 

unul viu, unul în care aproape fiecare față pe care o vezi are de spus o poveste. Astfel, în Casa 

dintre câmpuri avem un primar bețiv, amuzant și parșiv și un așa-zis fost soldat care vrea mereu 

să-și spună povestea. În Cine are dreptate? avem o secretară stupidă, care vrea să fie admirată și 

care vrea să se ofere mereu și o „armată” de angajați ai comitatului, care mai de care mai ciudați 

– fie ca apariție, fie la nivel de conținut. Întreaga pleiadă de fețe văzute în Cine are dreptate? este 

halucinantă, comică, tristă și, poate cel mai important, dezarmantă. Ei nu știu cine are dreptate, 

însă au păreri, au simpatii și le exprimă așa cum pot. Colaborarea cu actorul Mircea Diaconu este 

un alt element important pentru a înțelege umorul propus de Tatos: Diaconu joacă prostul și 

naivul mai bine decât orice din breasla actorilor. Tipul de vulnerabilitate și de sensibilitate pe 

care Mircea Diaconu le propune aduc din start empatie, spirit ludic și umanitate. 

 

Am lăsat la urmă o temă special prezentă în opera lui Tatos, temă care mă interesează în mod 

special. Este vorba de tema umorului. Alexandru Tatos a fost un regizor de oameni, de situații și 

de povești. În opera lui, umorul a funcționat ca o armă cu ajutorul căreia să poată ataca zone 

periculoase. Umorul este prezent la Tatos în aproape toate filmele sale, singurul care pare cumva 

lipsit de umor funcțional fiind Întunecare). Altfel, până și cele mai triste filme ale autorului au 

momente, personaje sau situații care provoacă râsul.  Alexandru Tatos (în afară de cazul Secretul 

armei... secrete) nu a împins niciodată umorul în față, nu a făcut un film în care umorul să fie în 

prim-plan. El a lăsat umorul, ironia să iasă, să existe într-un firesc. Astfel, de la ginerele care 

încearcă să-l învețe „M-a făcut mama oltean” pe neamțul din Rătăcirea, la nunta-bișniță din 
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Fructe de pădure, colorată de personajul halucinant și comic jucat de Mariana Mihuț, personaj 

care, de altfel, este unul cu un destin tragic, cumva condamnată să fie femeia singură.  

 

L-am conturat pe Alexandru Tatos ca pe un renascentist cu spirit ludic, aducând o serie de 

argumente în acest sens. M-a interesat în mod special umorul în opera lui, motiv pentru care am 

acordat o atenţie specială operei Secretul armei... secrete, penultimul film din cariera sa.  

Interesul special vine dintr-o apreciere deosebită a valențelor acestui text atât pentru adaptarea 

cinematografică cât și pentru versiunea teatrală pentru care a și fost de fapt scris textul ințial. 

 

Filmul Secretul armei... secrete are în întregimea lui structura unui basm, fiind comic și politic. 

Ni se prezintă un univers parcă scos din Commedia dell΄arte, în care armatele se sinucid, tunul 

trage invers, adică în propriul popor, caloriferele nu merg, toți sunt niște impostori, mai puțin 

protagoniștii, care nu-s impostori, însă sunt atât de naivi și de prostuți, încât nu au niciun fel de 

șansă de scăpare. Întreg universul din Secretul armei... secrete este grotesc și comic. Lucrurile nu 

sunt realiste sau logice și trimit permanent la un regim disfuncțional, la absurdul dictaturii, la 

prostia unui popor care acceptă orice - de la festivism la război. Secretul armei... secrete este o 

comedie, o parodie, o oglindă a României. Filmul este profund teatral și unic în construcție 

pentru cinemaul nostru. Aici umorul devine arma principală a regizorului ca să atace, și atacă tot 

iar ritmul pe care Tatos îl propune este absolut neașteptat. 

 

Textul pe baza căruia a fost realizat acest film a fost inițial un text de teatru. La origini, 

Alexandru Tatos a scris textul  Secretul armei... secrete  sub forma unei piese de teatru. Numele 

original era Feriți-vă de zmei! și era direct inspirat din Sânziana și Pepelea de Vasile Alecsandri. 

El a încercat în mai multe rânduri să monteze piesa, însă a reușit mai întâi să realizeze filmul în 

1988-1989. Ulterior s-a stins din viață în 1990, iar textul a rămas nemontat. Aceste informații le-

am aflat de la soția regizorului care, într-un gest de încredere, mi-a dăruit  scenariul original, 

scris la mașină și corectat de Alexandru Tatos. M-am simțit copleșit de gest și responsabil de 

soarta lui. Am avut astfel oportunitatea de a mă aventura pe perioada lucrului la acest doctorat, 

într-o experienţă de tipul cercetării teatrale pe care am prezentat-o în detaliu în lucrare.  
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Am realizat o montare a acestei piese a autorului cu o echipă de tineri  actori (membrii în trupa 

de teatru Jamais-Vu înființată în anul 2015 care a realizat, până în 2020, 12 spectacole în calitate 

de producători sau co-producători). Mi-am dorit să testez caracterul actual al textului, perenitatea 

umorului, apetitul publicului de astăzi pentru acest tip de teatru-basm. Am vrut de asemenea să 

înţeleg mai bine modul de operare al unui scenariu în film şi în teatru. Este un proiect în care am 

primit sprijin de la AFCN și care s-a finalizat cu un număr de 6 reprezentații la Teatrul Național 

București, proiect din care am învăţat multe şi pe care aş dori să îl reiau la un moment dat, în alte 

condiţii.  

 

Dificultățile dezvoltării și realizării acestui spectacol sunt similare cu cele menționate de 

Alexandru Tatos în jurnalul său, în care susținea că Secretul armei... secrete a fost cel mai dificil 

și complicat proiect.  Subiectul acestui „basm” este unic și special, mai ales în peisajul cultural 

din România. Alexandru Tatos propune personaje și situații specifice basmului, în relație cu 

politica, cu absurdul, contemporanul și cu o formă de distopie. El parodiază și ironizează o 

societate disfuncțională. Împăratul poate fi asemănat fie cu Ceaușescu, fie cu Stalin, fie cu orice 

alt dictator ahtiat după război, dar într-un registru al stupidului, ridicolului. Poliția secretă există 

și este, evident, deloc eficientă. Oamenii din jurul împăratului (curtenii, sfetnicii, etc.) sunt total 

lipsiți de păreri personale sau de inițiative și sunt dispuși să facă orice ca să intre în grațiile 

Împăratului. De altfel, toate personajele sunt lipsite de orizont. Peste un amalgam de situații, 

textul propune și mai multe forme de teatru: commedia dell΄arte, musical, basm, etc. Astfel, 

Secretul armei... secrete este o propunere unică, avangardistă și, totuși, digerabilă de către public  

 

Cercetând textul și jurnalul, mi-am propus în acest demers următoarele lucruri: parodierea 

Războiului Rece și a comunismului (referințe omniprezente în text), crearea unei atmosfere care 

să nu fie prea sumbră, pentru a păstra factura comică a basmului și conceptul de joacă 

(commedia dell΄arte), găsirea unei logici coerente de a spune povestea (împletirea elementelor 

commedia dell΄arte cu elemente de tip brechtian și cu elemente contemporane). Un alt aspect 

care m-a preocupat a fost durata: mi-am propus să nu depășesc 90 de minute și să fiu foarte alert 

în desfășurarea scenică. Din jurnal am sesizat obsesia lui Alexandru Tatos pentru ritmul filmului, 

obsesie care mi s-a părut pertinentă, așa că am încercat să o respect. În esență, textul pe care eu 
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mi-am propus la acel moment să îl montez nu suferise mari modificări față de varianta originală: 

avea un dialog scurt, amuzant și o succesiunea foarte logică a acțiunii. 

 

A fost o muncă interesantă și în ce privește castingul. Analizând textul, am descoperit că nu 

există personaje bune sau rele, ci cumva  toate personajele sunt receptate cu un fel de milă și 

resemnare. Ele sunt condamnate să fie ceea ce sunt și nu se pot schimba în niciun fel. Mi-am 

propus să actualizez acest text și să îl aduc și mai mult în contemporan. Am căutat o formulă de 

distribuție ideală. Am căutat actori disponibili spre joc și spre „prosteală”, lucru vital din punctul 

meu de vedere în realizarea spectacolului. Aveam nevoie ca lumea să-și asume convenția și să 

arunce din plin în „joc”, în „horă”.  În ceea ce privește personajele tinere din text (Voinicul, 

Frumoasa, Burtă Verde, etc.), am găsit mai mulți actori potriviți. Spectacolul fiind realizat cu un 

buget mic, la personajele mai în vârstă a fost ceva mai dificil. Victor Rebengiuc era atât de 

prezent în reperele mele, încât nu găseam nimic care să mi se pară valabil. Într-un final am 

definitivat o distribuție (Maria Obretin, Mirela Zeța, Tavi Costin, Virgil Aioanei, Mădălina Craiu, 

Andrei Cătălin, Ștefan Huluba, etc.) cu care am pornit la drum. Bugetul mic, decorurile și 

costumele, numărul mare de actori și necesitățile tehnice aveau să ridice probleme, însă eu nu 

anticipam nimic, încă. 

 

A fost o muncă captivantă și cea de concepere a decorului și costumelor. În esență, ne-am propus 

să realizăm un spectacol comic, atipic, care să ne onoreze pe noi, dar în primul rând să îl onoreze 

pe Alexandru Tatos. Cert este că am încercat să ne oferim o libertate maximă, dar am rămas fideli 

ideii originale. Fiind primul meu proiect teatral de dimensiuni mari, mi-am propus puțin cam 

mult. Ulterior, în montări ca Emisie: Titanic Vals la Teatrul Anton Pann din Râmnicu Vâlcea sau 

Portocala Mecanică după Anthony Burgess (la care lucrez acum), produs de Centrul Cultural 

Lumina, am reuşit să fiu mai coerent și mai concentrat pe poveste, pe actori și nu pe desfășurarea 

de forțe.  

 

Munca propriu-zisă la acest proiect a decurs foarte bine fiind o experiență formatoare pentru 

mine și pentru echipă. Umorul și satira pe care textul le propunea funcționau în continuare. 

Probabil „șopârlele” textului aveau alte semnificații pentru noi, adică pentru cei tineri, însă ele 

supraviețuiseră. În sine, desfășurarea de forțe a fost cea care ne-a împiedicat, iar aici principala 
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problemă a fost cea financiară și cea legată de colaborarea defectuoasă cu Teatrul Național din 

București. Proiectul a fost finanțat prin concurs de ARCUB și a fost montat la TNB, instituție pe 

care ne bazam în mod direct pentru a putea duce până la capăt un asemenea proiect.  

 

Singurul lucru pe care l-aș schimba radical în ceea ce privește partea creativă ar fi renunțarea la 

artificiul proiecțiilor și simplificarea sceno-tehnică. Aș merge pe o structură mai simplă, mai 

curată, din care să se vadă mai mult povestea, textul și actorul. Textul a funcționat pe mai multe 

paliere, lucru care m-a convins de valoarea lui incontestabilă. Spiritul parodic și stupid al 

regimurilor autoritare ajunsese la public. Un reper foarte bun pentru energia acestui spectacol, 

dacă ar fi să îl remontez acum, este filmul The Princess Bride/File de poveste, regizat de Bob 

Reiner în 1987. Acolo am găsit un reper foarte curat executat de parodia fantastică, care totuși își 

păstrează o inocență și o candoare. 

 

Chiar dacă spectacolul a avut doar 6 reprezentații, care s-au desfășurat cu sala plină, chiar dacă 

vizionarea pe fugă a directorului TNB mi-a lăsat un gust amar, chiar dacă nu a fost luat de 

Teatrul Naţional în repertoriu, consider că propunerea mea şi a echipei de montare în ceea ce 

privește această piesă a fost un succes. A demonstrat potențialul şi actualitatea textului şi faptul 

că acesta este bine receptat de tinerii actori şi de spectatori.  Montarea a pus în valoare satira 

politică subtilă, care funcţionează în diverse contexte politice, fiind astfel universal valabilă. 

Secretul armei... secrete cu un pic de sprijin și mici retușuri putea să-și facă o viața atât 

comercială, cât și festivalieră. Scriu cu regret, dar și cu bucuria experienței despre acest episod 

din cariera mea regizorală în teatru. Eu am dorit să-i aduc un omagiu lui Tatos prin montarea cu 

ajutorul unei trupe tinere a acestui text la care el știu că ținea foarte mult. Regret enorm și faptul 

că doamna Tatos nu a reușit să vadă niciuna dintre reprezentațiile noastre, fiind plecată din țară. 

Eu sper să găsesc o altă oportunitate pentru a monta în viitor un alt spectacol de Alexandru Tatos. 

I-o datorez lui, doamnei Tatos, dar și mie. Este un pariu pe care vreau să îl câștig, dincolo de 

orice alte obstacole vor mai apărea. Și asta pentru că realmente cred în valabilitatea și 

contemporaneitatea textelor lui Alexandru Tatos.  

 

Sper că a reieșit din această lucrare, opera lui Alexandru Tatos este o dovadă a unui spirit 

renascentist, țintuit în interiorul unor frontiere ideologice și politice neprielnice renașterii unui 
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artist cu vocație pentru meseria de regizor. Opera lui, considerată de exegeți de o mare naturalețe, 

autenticitate, dar și atinsă de o inefabilitate aparte, ocupă un loc aparte în contextul creațiilor 

generației ΄70. Realismul său intelectualizat ia forme diverse, renaște cu fiecare film. Tatos este 

un renascentist pentru că este în căutare de forme de expresie perfecte, ideale (specifice 

Renașterii), chiar dacă în procesul de creație mixează acest deziderat cu accentele 

postmoderniste care îl incită. 

   

Avangardismul și postmodernitatea dau un aer actual operei lui Alexandru Tatos. Multe dintre 

filmele sale pot rula azi, nefiind receptate doar prin prisma valorii lor istorice, ci mai ales prin 

actualitatea demersului regizoral și prin relevanța tematicii abordate. În acest context, pot 

confirma că generaţia mea i-a văzut filmele, le-a analizat şi le discută în continuare. Se spune că 

arta înseamnă inovație, iar Alexandru Tatos se încadrează perfect în această definiţie. Nu în 

ultimul rând, umorul și satira folosite pentru a demonta aberațiile epocii totalitare (Secretul 

armei... secrete) sunt dovada unui creator implicat în vremurile sale, dispus la riscuri pentru a 

putea critica, folosind și arma ironiei, aberațiile și constrângerile unei epoci totalitare. 

 

Revenind la grila de evaluare propusă de Bordwell de caracterizare a semnificației operei unui 

cineast în termeni de: (i) excelentă intrinsecă; (ii) influentă și (iii) tipicalitate (Bordwell, 1991), 

aș spune despre Tatos că, în ceea ce privește excelența intrinsecă, ea ține de coerența demersului 

lui creativ și de un vârf, o capodoperă incontestabilă: Secvențe. Chiar și când a fost pus în fața 

cenzurii sau a unor comenzi ale epocii, Alexandru Tatos a rămas curat, a ocolit subversiv 

compromisul sau l-a descentralizat în contextul respectivului proiect. În ceea ce privește 

influența, așa cum am încercat să argumentez în această lucrare, putem asocia, din diverse 

perspective, cu nuanțe și dreaptă măsură, o serie de aspecte legate de stil, tehnică, discurs, lucru 

cu actorii, subversivitate, simplitate, pe care le găsim în creațiile lui Tatos și care ne duc cu 

gândul la o serie de alți regizori remarcabili precum Cristi Puiu, Cristi Mungiu, Corneliu 

Porumboiu și un întreg val de creatori tineri de teatru și film din România. În final, 

particularitatea la Tatos ține de o amprentă personală, vizibilă evident în opera sa. Recunoști în 

opera lui Tatos sinceritatea, naivitatea, spiritul ludic, dar mai ales umanitatea. A fost un regizor 

care a propus o artă personală, un cinema personal. 
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Dincolo de creatorul Tatos, eu admir în egală măsură discreția, neliniștea creatoare și calibrul 

moral al omului Tatos, cel care și-a ghidat cariera după sfatul dat de Luis Buñuel regizorilor 

tineri: „Un film poate fi bun, prost sau indiferent, dar niciodată nu trebuie făcut împotriva 

conștiinței, ideilor, ideologiei autorului. Chiar dacă mori de foame, să nu faci nimic împotriva 

conștiinței și a ideilor.” (Tatos, 2010, p. 589) 

 

Îl consider pe Alexandru Tatos apropiat de Lucian Pintilie și Liviu Ciulei dar în același timp și de  

François Truffaut sau Stanley Kubrick.  Le dernier metro, La nuit americaine, Day for Night, Dr. 

Strangelove au ceva în comun cu Secvențe sau cu Secretul armei... Secrete. Consider că acea 

lume care l-a făcut pe Tatos să fie ce este ca artist a fost mai mult decât România. Tatos este ceea 

ce este datorită vremurilor, nu doar culturii naționale din care provine prin naștere. Tendințele 

artistice, experimentele artistice, inspirația circulă dincolo de granițele naționale, fie ele și destul 

de bine păzite. În plus, există teme ale umanității pe care le regăsim, în forme particulare, la 

artiști din toate epocilor și locurile. 

 

Am îndrăznit să îl numesc pe Tatos un ”cavaler al tristei figuri” pentru a îl integra în universul 

shakespearian metaforic peren. Aș îndrăzni să afirm la finalul acestei cercetări că Tatos este chiar 

un un eponim al generației anilor ʹ70, generație fie ea și înțeleasă, așa cum precizam la începutul 

lucrării, ca o „ficțiune necesară”. (Sibechi, 2014)  Când spui Tatos, te gândești automat la 

generația ʹ70. Este un reprezentant bine conturat al acestei echipe de creatori, diferiți în multe 

feluri, dar pe care vremurile, conjuncturile în care au lucrat i-au făcut să aibă  un „ceva” a lor, o 

simbioză între estetic și existențial (cum este de exemplu cazul legăturii lui Alexandru Tatos cu 

Lucian Pintilie), o  aplecare către sensibilitate și uman (cum e cazul la Alexandru Tatos și Mircea 

Veroiu sau Dan Pița) sau o aplecare spre ludic (cum e cazul la Alexandru Tatos și la Mircea 

Daneliuc). Aș accentua la finalul acestei cercetări și anvergura europeană a operei lui Tatos, 

aspect pe care sper că am reușit măcar parțial să îl pun în valoare. Consider că doar conjuncturile 

social-politice au făcut ca opera lui Alexandru Tatos să nu spargă barierele internaționale, așa 

cum ar fi meritat. Sper doar ca în viitor opera lui să devină cunoscută în cât mai multe țări. 

 

Capitol 6  (Concluzii)  al lucrării reia și sintetizează o serie de concluzii prezentate în celelalte 

capitole.  Am reflectat asupra unor teme grele precum definirea unei generații artistice, existența 
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sau nu a unui cinema național-sau mai bine zis în ce sens putem să vorbim despre așa ceva. De 

asemenea tema rezistenței prin cultură, cu referire la producțiile cinematografice ale a epocii, a 

fost una din temele transversale din lucrare. 

 

Este Alexandru Tatos un regizor reprezentativ pentru generația lui, pentru generațiile următoare, 

pentru cinematografia românească? Dar pentru cinematografia mondială? Aceste întrebări nu au 

răspunsuri tranșante. Alexandru Tatos este în primul rând reprezentativ pentru condiția artistului 

care caută să se exprime, care se luptă pentru finanțări, care se luptă cu sistemul. Acest tip de 

artist a existat și va exista întotdeauna. Altfel, dintre regizorii de film ai României anilor ΄70, este 

în aceeași conversație cu Mircea Daneliuc, Dan Pița și Mircea Veroiu. Filmul său Secvențe și, 

probabil, Reconstituirea lui Lucian Pintilie sunt două dintre cele mai importante filme românești 

din perioada comunistă. În ceea ce privește noul val cinematografic, el clar a avut o influență: 

adevărul, naturalețea, căutările în direcția cinéma vérité -ului sunt elemente pe Alexandru Tatos 

le-a promovat mereu.  

 

În ceea ce privește cinematograful mondial, este foarte greu de spus, din punct de vedere al 

calității cred că în vârf de formă era mereu actual și puternic în exprimare, dar din păcate filmele 

lui nu au avut vizibilitatea pe care ar fi meritat-o. Alexandru Tatos a fost mereu o voce diferită, 

poate chiar avangardistă. Filmele lui păreau din altă lume, el vorbea voalat despre România, 

abordând teme universale. Din acest punct de vedere, își are locul lui unic în istoria 

cinematografiei. Cum este și firesc, criticii de specialitate exprimă mai bine esența unui demers 

artistic. 

 

Este o lucrare dedicată  unei generații  aparte în cinematografia românească (generația ΄70) dar 

mai ales vieții și operei unui reprezentant important al acesteia-Alexandru Tatos.  Dincolo de o 

teză de doctorat, această lucrare a încercat  să fie și un omagiu unui creator pe care îl respect. 

  

Așa cum sper că a reieșit din această lucrare, opera lui Alexandru Tatos este o dovadă a unui 

spirit renascentist, țintuit în interiorul unor frontiere ideologice și politice neprielnice renașterii 

unui artist cu vocație pentru meseria de regizor. Opera lui, considerată de exegeți de o mare 

naturalețe, autenticitate, dar și atinsă de o inefabilitate aparte, ocupă un loc aparte în contextul 
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creațiilor generației ΄70. Realismul său intelectualizat ia forme diverse, renaște cu fiecare film. 

Tatos este un renascentist pentru că este în căutare de forme de expresie perfecte, ideale 

(specifice Renașterii), chiar dacă în procesul de creație mixează acest deziderat cu accentele 

postmoderniste care îl incită. Este de asemenea un avangardist și un postmodern.  Multe dintre 

filmele sale pot rula azi, nefiind receptate doar prin prisma valorii lor istorice, ci mai ales prin 

actualitatea demersului regizoral și prin relevanța tematicii abordate. În acest context, pot 

confirma că generaţia mea i-a văzut filmele, le-a analizat şi le discută în continuare.  

 

În esență, așa cum am mai precizat,  această lucrare a fost un efort de evaluare critică a creației 

artistică a generației anilor ʹ70 din perspectiva unui regizor născut un deceniu mai târziu. Mi-am 

luat toate precauțiile posibile încercând să documentez epoca în complexitatea ei socială, politică 

și desigur culturală. Am încercat să nu aplic grile estetice și morale rigide și atemporale, scoase 

din context.  M-am ferit de etichetări și cantonări în niște formule sintetizatoare dar inerent 

simplificatoare. Știu că nu am cum să înțeleg până la capăt o epocă pe care nu am trăit-o, despre 

care am învățat în cărțile de istorie. Munca de documentare pentru acest proiect a fost o cură de 

relativizare, nuanțare, contextualizare care sunt sigur că îmi va folosi în viitor.   
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