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Identitatea românească 
în filmul de fictiune istorică • 

Daniel lftene 

Secolul scurs de la începuturile filmului românesc de ficţiune a consolidat, prin 
acţiuni cu intensităţi diferite, creionate şi de agendele politice ale perioadelor traversate, 
imaginea unei cinematografii care a rezonat întotdeauna cu căutările şi proiecţiile iden
titare ale generaţiilor care s-au perindat în tot acest timp. În întregul peisaj cinemato
grafic românesc, filmului istoric, pe care perioada ceauşistă l-a favorizat programatic, 
i-a fost trasată cel mai clar responsabilitatea de a deveni o reflexie coagulantă a trăsă
turilor naţionale specifice, care apoi să fie asumată în conştiinţa colectivă şi procesată 
ulterior în alte portrete-robot complicate ale românismului şi românităţii. 

De aceea, decupat din întreaga producţie cinematografică, acest gen, definit în prin
cipal de rememorarea cu grade diferite de fidelitate a unor evenimente sau personalităţi 
marcante, se oferă studiului nu numai ca formă de construcţie şi imprimare a unei 
imagini cât mai exacte a locurilor, întâmplărilor şi oamenilor, ci şi ca o inevitabilă poartă 
de reflecţie asupra perioadei în care aceste imagini ale trecutului au prins viaţă. Lectura 
dublă se impune atât filmului care foloseşte istoria ca pretext sau ca decor, cât şi peli
culelor istorice propriu-zise (Sorlin, 1980). 

La fel ca în artele plastice, în literatură sau în teatru, imaginarea şi reimaginarea 
trecutului prin film au devenit contraforţii unei construcţii identitare pe care o purtăm 
şi astăzi şi care rezultă în procesul inevitabil de mitificare a istoriei (Boia, 2002, p. 53), 
pe care în ultimii ani o vedem supusă unui amplu proces de demistificare, în deplin 
consens cu una dintre direcţiile principale ale gândirii istorice româneşti de după 1990. 
De aceea, în ultimele două decenii multe dintre revenirile filmice în trecut sau raportă
rile critice la momente semnificative ale istoriei locale demască, mai mult sau mai puţin 
făţiş, identitatea naţională ca pe un construct cultural manipulat şi manipulator, cu un 
puternic caracter compensatoriu. 

Demersurile recente atacă nu numai manierele de construcţie identitară a marii epo
pei naţionale (cum a ajuns să fie cunoscută producţia de film istoric din perioada 
1965-1989), ci şi stereotipurile aluvionate în şi prin aceasta, care s-au sedimentat în 
imaginarul colectiv românesc. 
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Cine şi cum sunt românii? 

Nevoia de definire şi autodefinire a apărut ca esenţială în procesul de creare a identită
ţii naţionale (o componentă principală a procesului de creare a statelor-naţiuni) şi a 
pornit de la măsurarea sau aproximarea trăsăturilor repetitive ale indivizilor care vorbesc 
aceeaşi limbă, împărtăşesc credinţe comune şi locuiesc acelaşi spaţiu determinat. Totuşi, 
acest proces s-a intersectat rareori cu obiectivitatea statistică. De la întâlnirile ocazionale 
care au provocat descrieri făcute românilor de călătorii străini la modalităţile de auto
definire din ultimele secole, identitatea românească şi-a creat propria constelaţie de 
imagini, a căror forţă a fluctuat constant. Astfel, românului şi românilor le-a fost atri
buită repetitiv, prin prelungirea remarcilor istoricului Nicolae Iorga, lipsa ambiţiilor de 
cuceritor şi preferinţa de a se concentra pe idealurile proprii. Înainte de al Doilea Război 
Mondial, psihologul Constantin Rădulescu-Motru lansa ceea ce se pretindea o privire 
mai amănunţită asupra identităţii românului, o identitate scindată şi mult mai puţin 
glorificată decât în perspectiva lui Iorga. Pentru Rădulescu-Motru, românul este un 
grabnic imitator al Occidentului, individualist, cu înclinaţii anarhice şi lipsit de iniţiativă, 
independentă şi perseverenţă, deşi „prin natura sa ereditară" este perseverent, răbdător 
şi tradiţionalist, primitor, iubitor de dreptate, credincios. 

Alţi autori punctează mai degrabă tuşele luminoase, precum creativitatea individuală, 
modestia ortodoxă, activismul occidental, propensiunea spre meditaţie (Grete Tartler, în 
Boari, Borbely şi Murea, 2009, p. 13), reiterând plasarea geopolitică a românilor, într-un 
soi de „liminalitate sincretică" descrisă de Ştefan Borbely ca principal factor de presiune 
asupra construcţiei imaginii de sine. 

Pentru istoricul Ioan-Aurel Pop este esenţial că românii sunt „singurul popor roma
nic de credinţă răsăriteană", pierdut „în mijlocul atâtor străini rapace" (Pop, 2016, 
pp. 15 şi urm.), frustrat de prezenta străinilor care i-au stimulat modernizarea. În ace
laşi timp, Lucian Boia evidenţiază „o remarcabilă capacitate de imitaţie şi integrare" 
(Boia, 2002, p. 78) şi rolul dominant pe care îl joacă fantasmele unităţii şi continuităţii 
în construcţia identitară a românilor (Boia, 2015, p. 43). După o recentă cercetare a 
profilului pishocultural autohton, psihologul Daniel David a scos la suprafaţă un alt set 
de trăsături distinctive, care intră în opoziţie cu imaginea de sine a românilor: ,,Dominat 
de neîncrederea în oameni, mai puţin toleranţi şi cooperanţi cu alţii, cu performanţe sub 
potenţialul intelectual şi creativ", deşi românii se cred ,,(1) ospitalieri/prietenoşi/toleranţi 
(calzi), (2) indiferenţi/nepăsători (cinici/sceptici), (3) emoţionali (colerici), (4) inteli
genţi, (5) religioşi, (6) gregari, (7) cu un comportament mai negativ/indisciplinat, dar 
cu o personalitate pozitivă" (David, 2015, pp. 317-318). 

Cinematografia românească nu a fost indiferentă la liniile acestor portrete schiţate, 
dar, în funcţie de perioada istorică şi de dominantele culturale, sociale şi politice, a ales 
să favorizeze doar unele dintre direcţii, de la registrul eminamente pozitiv al începutului 
de secol la acceptarea unor inofensive şi corectabile tuşe negative în perioada comunistă 
şi până la tonurile mai sumbre de după 1990. 
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Identitate, legitimitate şi credibilitate 

Pornind pe pista de interpretare deschisă de Sorlin, se poate susţine că naraţiunile des
pre trecut devin, pentru semnatarii lor oficiali sau simbolici, un pretext pentru consoli
darea unor imagini şi stereotipuri politice, sociale şi identitare, pe care cinematografia 
şi, mai târziu, televiziunea le-au construit, le-au mitologizat şi le-au diseminat dintot
deauna (Richards, 1997, p. 23). De aceea, dincolo de diagnosticarea acestor forme de 
rememorare şi pornind de la un incident care deschide drumul filmului istoric românesc, 
una dintre întrebările esenţiale planează asupra sistemelor care le-au produs. 

Apărută în zodia imitaţiei, unul dintre păcatele originare ale filmului românesc 
(Cantacuzino, 1965, p. 25), ficţiunea istorică românească s-a plasat încă de la început 
sub umbrela discursului naţionalist, de care s-a folosit fără rezerve. Independenţa României 
(1912), prima ficţiune românească păstrată şi, în acelaşi timp, primul film istoric autoh
ton, s-a născut nu doar prin exagerarea caracterului său românesc, ci şi prin folosirea 
apartenenţei etnice a autorilor ca argument pentru subminarea unei producţii pe aceeaşi 
temă, Războiul 1877-1878. Româno-turc (1911), anunţată de francezii de la Gaumont 
(vezi Caranfil, 1988). Situaţia, cu profunde implicaţii naţionaliste şi xenofobe, e recon
struită critic ulterior de Nae Caranfil (n. 1960) în filmul său Restule tăcere (2007). 

Într-un reflex anticolonial, justificat de variatele perioade de dominaţie politică sau 
culturală, se naşte şi în cinematografia locală imperativul unui protecţionism identitar 
care conduce până în prezent spre o formă de neîncredere faţă de ficţiunile istorice 
semnate de „străini" sau „înstrăinaţi". Din această perspectivă, nici cinematografia 
românească nu depăşeşte învestirea simbolică a „românului" ca unic depozitar şi autor 
legitim al naraţiunilor care ating una sau mai multe dintre componentele tradiţional 
asociate cu identitatea naţională. 

Variaţiile acestei poziţionări au revenit periodic şi la începuturile filmului sonor în 
România, când germanul Martin Berger (1892-1969) era criticat dur pentru Ciuleandra 
(1930), adaptarea romanului lui Liviu Rebreanu (1885-1944), la fel cum se va întâmpla 
mai târziu cu italianul Carmine Gallone (1885-1973), autorul coproducţiei româno-italiene 
Cătuşe roşii (1942), ambii sancţionaţi critic pentru necuprinderea adevăratei românităţi. 

În perioada comunistă, deşi regimul condus de Nicolae Ceauşescu părea că îşi asi
gurase monopolul asupra discursului identitar, replici asemănătoare apar, de exemplu, 
în jurul Sentinţei (1970), reprezentarea ficţională a răscoalei de la începutul secolului 
al XVI-lea condusă de Gheorghe Doja, semnată de regizorul maghiar Perene K6sa 
(1937-2018), unde coproducătorii români simt că nu e redată suficient de puternic con
tribuţia ţăranilor români (Rîpeanu, 2005, p. 230). 

O perioadă care se poate decupa distinct în peisajul ficţiunii istorice româneşti, ca 
motor de propagare a simbolurilor asumate naţional, este cea dintre instalarea regimu
lui comunist şi moartea lui Stalin, când naţionalismul românesc, fervent în perioada 
interbelică, face un pas în spate pe fondul valorilor internaţionaliste ale noului partid 
venit la putere, la fel cum se întâmplă şi în alte state din blocul estic. Odată cu dispariţia 
liderului sovietic şi schimbarea structurii etnice a partidului începe revizitarea simbolu
rilor locale şi pregătirea recuperării programatice a figurilor şi momentelor istorice con
siderate reprezentative pentru „fiinţa naţională" (A. Vasile, 2011, p. 224). 
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Mai mult, în perioada comunistă, forţa de contagiune a acestui soi de legitimitate 
s-a transferat dinspre varianta sa centralizată spre cea puternic regională, participarea 
efectivă şi afectivă fiind speculată deseori ca garanţie a autenticităţii şi aderentei popu
lare la mitul rulat pe ecran. Înainte de lansarea sa, Tudor (1962), filmul lui Lucian Bratu 
( 1924-1988) care rememorează imaginea revoluţionarului din Vladimiri şi deschide marea 
epopee istorică din perioada comunistă, este prezentat ca un mare succes al Olteniei şi 
oltenilor, care au oferit peste 12.000 de figuranţi din zona Craiovei şi Târgu Jiului în 
cele trei scene colective importante. 

Derularea seriei de filme istorice care compun ceea ce va fi cunoscut drept „marea 
epopee naţională", cărora li se pot adăuga şi ficţiunile de aventuri sau de capă şi spadă, 
se bazează, la rândul său, pe „profesionalizarea" şi coagularea unui grup de autori (în 
special regizori şi scenarişti) care va monopoliza această direcţie artistică. 

Susţinute iniţial de scriitorul Mihnea Gheorghiu (1919-2011), unul dintre favoriţii 
regimului de după 1948 pentru deschiderea spre realismul socialist şi activitatea pe linie 
de partid, producţiile istorice din perioada comunistă vor beneficia de girul şi experienţa 
unor nume marcante şi deseori repetate. 

Alături de Gheorghiu, care semnează scenariile pentru Tudor Cantemir (1973) şi 

Burebista (1980), cei mai frecventaţi autori sunt scriitorul şi scenaristul Titus Popovici 
(1930-1994) ( , 1966; Columna, 1968; Mihai Viteazul, 1970; Horea 1984; 
Mircea, 1989) şi regizorii Sergiu Nicolaescu (1930-2013) ( ; Mihai Viteazul; Pentru 
patrie, 1977; Mircea), Gheorghe Vitanidis (1929-1994) (Cantemir; Muşchetarul român 
1975; Burebista) şi Mircea Drăgan (1932-2017) (Columna; Ştefan cel Mare - Vaslui 
1475, 1975). 

Aceste recurenţe de nume, însoţite şi de impunerile ideologice ale perioadei, oferă 
întregului discurs istoric şi retoricii identitare o puternică impresie de omogenitate, 
notele discordante fiind destul de puţine şi semnificative atunci când apar, aşa cum e 
cazul Întoarcerii lui Vodă Uipuşeanu (1980), semnat ca regizor şi scenarist de Malvina 
Urşianu (1927-2015). 

Dacă regimul ceauşist încerca şi reuşea în cele mai multe cazuri să limiteze accesul 
la producţia de film a celor care se dovediseră critici în raport cu versiunea oficială a 
istoriei şi cu definiţia standardizată a specificului naţional, după 1990 este izolată o nouă 
categorie de cineaşti, care poate genera imagini deformate şi agresive în raport cu rema
nentele mituri naţionale: ,,înstrăinaţii" - regizori, de această dată români, care resping 
valoarea compensatorie a filmelor istorice produse anterior şi propun piste de demisti
ficare a trecutului. Dintre aceştia, cele mai importante nume ale ultimilor trei decenii 
vor rămâne Lucian Pintilie (1933-2018) şi Radu Jude (n. 1977), ambii folosindu-se în 
filmele lor de trecut ca pretext sau context. 

Totuşi, dincolo de rezonanta afectivă şi responsabilităţile colective sau individuale, 
credibilitatea a fost considerată unul dintre elementele defmitorii ale ficţiunii istorice 
ca gen şi a devenit inerent legată de investiţia de încredere realizată într-o proiecţie 
corectă a identităţii naţionale. De aceea, discutarea filmului istoric ca reprezentare cu 
anvergură documentară a trecutului sau ca stilizare fidelă „spiritului" acestuia are loc, 
în cinematografia românească, încă de la începuturile sale. Argumentul autenticităţii îl 
face pe tânărul realizator Grigore Brezeanu ( 1892-1919) să apeleze, pentru Independenţa 
României, la sprijinul documentar oferit de ofiţeri şi generali români care participaseră 
la război, în timp ce majoritatea filmelor din marea epopee naţională marchează foarte 
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clar prezenta unor istorici recunoscuţi, cu scopul de a oferi şi o autoritate ştiinţifică 
reconstituirilor. Spre exemplu, academicianul Andrei Oţetea (1894-1977), autorul unor 
studii consacrate despre Tudor Vladimirescu, consiliază din punct de vedere istoric 
echipa formată din regizorul Lucian Bratu şi scenaristul Mihnea Gheorghiu în realizarea 
filmului lor din 1962, în timp ce colegul său Constantin Daicoviciu (1898-1973), specia
lizat în Antichitate, supervizează producţiile şi Burebista. Totuşi, aşa cum se întâmplă 
în multe cazuri, prezenta acestor garanţi putea fi escamotată prin apelul la situaţia 

paradoxală şi ambiguă a reconstituirii istorice, parţial document, parţial creaţie artistică. 
Spre exemplu, Burebista lui Gheorghe Vitanidis, care continuă ciclul dedicat origi

nilor daco-romane din care mai fac parte şi Columna, perpetuează perspectiva 
unei identităţi perene şi transistorice, sacrificând cu bună ştiinţă plauzibilul. Sala tro
nului devine astfel un mozaic improbabil, în care se întâlnesc cele mai cunoscute sim
boluri geto-dace (spirala gravată pe pereţi, sfeşnicele în forma lupului dacic), alte 
elemente decorative româneşti (cum e cadrul uşii ce aminteşte de porţile tradiţionale 
care l-au inspirat şi pe Constantin Brâncuşi) şi o replică la scară umană a Gânditorului 
de la Hamangia, statuetă din Neolitic, a cărei prezenţă, la fel ca imaginea Sfinxului din 
Bucegi pe care e profilată insistent fata lui Burebista, e speculată doar pentru a amplifica 
existenta românească în acelaşi teritoriu, dincolo de limitele fluctuante ale mitului fon
dator daco-roman. 

Dacă, de regulă, acest tip de deplasări istorice au loc înspre trecut, Columna 
Mircea Drăgan prilejuieşte un spectaculos bricolaj contra naturii epocii daco-romane, 
scenaristul Titus Popovici oferindu-i lui Gerula, personaj fictiv care continuă politica 
lui Decebal, un scurt moment de anticipaţie. Pentru a reitera imaginea imensei bogăţii 
a spaţiului românesc, dacul ajunge să se folosească de popularul vers „Munţii noştri aur 
poartă", care deschide cunoscutul poem al lui Octavian Goga „Munţii noştri". Astfel, 
artefactele culturale şi imaginile simbolice ajung să se unifice într-un conglomerat ce 
depăşeşte simplele nevoi documentare ale ficţiunii istorice şi sunt propuse ca permanente 
definitorii ale identităţii naţionale, bazându-se pe şi actualizându-le caracterul popular. 

Portrete bricolate si tatonări . 
Încă de la începuturi, filmul istoric românesc apelează la consolidarea unei identităţi 
naţionale în care sunt transferate şi amestecate imagini artistice deja existente, altoite 

Spre exemplu, în Independenţa României, producţia care speculează aniversarea a 
35 de ani de la Războiul din 1877-1878 şi care este folosită propagandistic în perspec
tiva Marii Uniri din 1918, Grigore Brezeanu şi Aristide Demetriade (1872-1930) creează 
personaje ficţionale sau fictionalizate, desprinse din versurile poetului Vasile Alecsandri, 
în timp ce o parte dintre compoziţii fac trimitere la pânzele lui Nicolae Grigorescu 
(1838-1907). Astfel, unul dintre personajele centrale ale filmului, care umanizează 
stângaci momentele de reconstituire militară, devine Peneş Curcanul, care dă şi titlul 
cunoscutului poem al lui Alecsandri, iar alături de el va fi preluat din aceeaşi sursă şi 
Cobuz, victima brutalităţii inamice. Însă realizatorii nu se opresc aici cu reciclarea şi 
plusează prin aducerea Rodicăi, un alt personaj de senzualitate rurală, creat de acelaşi 
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poet. Împreună cu celelalte personaje de provenienţă rurală, surprinse atât la horă în 
vatra satului, cât şi pe frontul de luptă, cele trei apariţii joacă un dublu rol. Pe de o 
parte, reactualizează imaginea românilor ca popor vesel şi creativ, care se conduce după 
o serie de valori tradiţionale, iar pe de altă parte, întăresc stereotipul unor legături de 
nezdruncinat dintre conducători (aici regele Carol I) şi conduşi, care se va transforma 
într-una dintre marile linii directoare ale filmului istoric de după 1960. 

Deşi nu au ajuns în film, nu sunt lipsite de interes nici imaginile alegorice schiţate 
de scenariul iniţial, găsit în arhiva lui Demetriade, ce demonstrează adeziunea la o 
cultură a topirii unor reprezentări artistice sau populare naţionaliste într-un proiect care 
îşi propunea acelaşi tip de propagandă : ,,România legată, de mâini, cu lanţuri, de un 
stâlp în jurul căruia stă semiluna. Mai josul stâlpului, acvila privind în jos. România e 
zdrenţuit îmbrăcată, face sforţări să se elibereze, din ochi fulgeră scântei de viaţă ... " 
(Caranfil, 1988, p. 61). 

Imediat după, cu adaptarea nuvelei lui Constantin Negruzzi (1808-1868) şi a piesei 
lui Alecsandri, Emil Gârleanu (1878-1914) se concentrează, în Cetatea Neamţului (1913), 
pe un alt moment transferat în conştiinţa colectivă ca probă a rezistentei pline de vitejie 
a unui grup mic de moldoveni în fata mult mai numeroşilor şi mai pregătiţilor soldaţi 
poloni. Odată cu acest film, îşi face intrarea şi în cinematografia autohtonă unul dintre 
cele mai frecventate stereotipuri care au conturat reprezentarea standardizată a războa
ielor purtate de români : cele de apărare, niciodată pentru cucerire, şi câştigate prin 
inteligenţa care a compensat inferioritatea numerică şi tehnică. 

De la aceste începuturi până la producţia cea mai consistentă, care va marca cine
matografia autohtonă în timpul comunismului, filmul istoric intră într-un con de umbră, 
spart de două producţii ce alimentează diferit imaginarul identitar românesc. Prima 

Ecaterina Te odo roiu, realizată de Ion Niculescu Brună ( 1902- ? ) în 1930, se 
remarcă drept una dintre extrem de puţinele ficţiuni istorice autohtone care individua
lizează un personaj ce nu e învestit într-o poziţie de autoritate oficială şi, de asemenea, 
prin încercarea, deşi vagă şi confuză, de a clătina filonul patriarhal al construcţiei 
identitare naţionale. Proiectată ca o figură care face tranziţia de la rural la citadin şi de 
la tradiţional la modern, eroina din Primul Război Mondial îşi găseşte substanţa de 
contrast în feminitatea lascivă a Nadiei, înfăţişată ca o vampă descinsă din modelul 
cinematografic occidental, care se pune în slujba spionilor „puterilor centrale care 
lucrează din umbră" şi ce ameninţă vocaţia patriotică a studentului Mareş, susţinător al 
războiului de eliberare a Ardealului. 

Pe fondul celui de-al Doilea Război Mondial, naţiunea se topeşte din nou într-un 
personaj feminin - asociere-reflex în multe ficţiuni istorice - în Cătuşe roşii, când 
parcursul cântăreţei Maria Teodorescu se suprapune simbolic peste cel al ţării. Înşelată 
de un sot care rămâne la Bucureşti după intrarea trupelor sovietice în Basarabia, femeia 
este forţată, prin şantaj, să lucreze pentru ruşi, sperând că va afla unde i-a fost trimis 
băiatul ţinut prizonier de aceştia. Mai mult, filmul aduce în prim-plan componenta 
creştină a identităţii naţionale, care fusese doar anunţată de Independenţa României 
trei decenii înainte. Într-una dintre scenele-cheie, soldatul rus încearcă şi reuşeşte să-i 
oprească cu forţa pe ţăranii români care găseau o ultimă speranţă într-un „ Tatăl nostru" 
rostit în colectiv. Mai târziu, soţul adulterin, a cărui absenţă în momentul descinderii 
ruşilor duce la dezastrul familiei, acceptă, după o lungă scenă de reabilitare morală, să 
boteze copiii surprinşi pe front. Justificat de discursul naţionalist al anilor 1930-1940, 
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elementul religios va primi valente diferite în perioada comunismului, pentru a reveni 
puternic în cinematografia românească de după Revoluţia din 1989. 

,,Priviti mărete umbre .. :' , , 

În perioada care se scurge de la instaurarea comunismului până la iniţierea lungii serii 
de filme istorice de după 1960, devine simptomatică absenţa peliculelor care marşează 
pe folosirea genului în sensul propriu-zis, ca formă de rememorare a evenimentelor şi 
personalităţilor marcante, şi înlocuirea acestora cu unele care se folosesc predilect de 
istorie ca decor, pe care se profilează mai degrabă personaje colective decât individua
lităţi puternice, care să devină suportul fantasmatic al construcţiei identitare naţionale 
şi naţionaliste. 

Explicabilă în contextul relaţiilor româno-ruse şi al favorizării unui discurs interna
ţionalist, lucru observabil şi în reducerea în importanţă a altor manifestări culturale şi 
populare care să omagieze istoria autohtonă (Sfetcu şi Betea, 2000, p. 59), direcţia se va 
schimba treptat după moartea lui Stalin şi odată cu încercările lui Gheorghe Gheorghiu-Dej 
de a se depărta de puterea estică, în zorii naţional-comunismului local. Astfel, din 
intervalul 1948-1954, filmul emblematic rămâne NepoJii gornistului (1953), adaptare a 
piesei lui Cezar Petrescu (1892-1961), în care, spre deosebire de perioada care va urma, 
este favorizat tocmai un astfel de personaj colectiv. Trei generaţii de muncitori sunt 
urmărite de la "revolta spontană la angajamentul comunist în confruntarea permanentă 
cu adversarul de clasă" (Rîpeanu, 2004, p. 70), pe parcursul a mai bine de două decenii. 

Perspectiva se va modifica substanţial odată cu lansarea peliculei Tudor, primul film 
dedicat unui personaj istoric local, manipulat în sensul ideologic al perioadei şi reinter
pretat ca deschizător al mişcărilor sociale ce se vor concretiza în perioada comunistă. 
Într-un articol de prezentare publicat în primul număr al revistei Cinema 
Racoviceanu anticipa coordonatele largi ale acestei direcţii: "Să reînsufleţeşti istoria, 
să readuci în faţa contemporanilor noştri imaginea unei epoci tumultuoase din trecutul 
Patriei şi să dai viaţă chipului unui erou de mult intrat în folclor şi cântat în balade". 
Fără să aibă o imagine clară a felului în care va evolua genul în anii care urmează, 
autorul schiţează coloana vertebrală a "marii epopei naţionale", promovată chiar de 
scenaristul filmului, Mihnea Gheorghiu, pe atunci preşedintele Consiliului Cinematografiei. 

Tudor deschide direcţia căutată obsedant de autorii care se racordează la cerinţele 
perioadei : consolidarea identităţii româneşti drept puternic coagulată şi rezistentă în 
timp, tratată atât ca "dovedită istoric", cât şi ca certitudine a viitorului. De aceea, în 
peliculele acestei perioade nu există conducător care să nu îşi rezerve câteva minute (în 
dialogurile cu străinii, cu supuşii, în monologurile concluzive sau cele de început) pen
tru a-şi expune conexiunile puternice cu epocile anterioare şi a face o promisiune clară 
în legătură cu viitorul românilor şi al românităţii. Aici, după ce a căzut mort, în iarbă, 
sub cumpăna unei fântâni, din Tudor Vladimirescu nu a mai rămas decât vocea din 
care ne asigură, cu exact aceleaşi cuvinte pe care le folosise, înciudat, unul dintre alia
ţii săi: "Ne vom întoarce, ne vom întoarce ca iarba şi ca florile". 

Dincolo de cercetările istorice care au încercat să o dovedească în diferite epoci, 
continuitatea românilor şi perenitatea lor în spaţiul geografic pe care îl locuiesc au fost 
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preluate ca teme esenţiale ale definirii identităţii naţionale, până când perenitatea şi 

memoria trecutului au ajuns să contamineze şi imnurile, considerate printre cele mai 
puternice simboluri naţionale. De la paşoptistul Un răsunet al lui Andrei Mureşanu 
(1816-1863), devenit Deşteaptă-te, române! Tricolorul folosit în ultimul deceniu al 
comunismului, trecutul e văzut ca o acumulare neîntreruptă de evenimente ce demon
strează legătura de nezdruncinat dintre popor şi spaţiu ("Multe secole luptară/ Străbunii 
noştri eroi,/ Să trăim stăpâni în ţară,/ Ziditori ai lumii noi" (Tricolorul) ; "Priviţi, măreţe 
umbre, Mihai, Ştefan, Corvine/ Româna naţiune, ai voştri strănepoţi" (Deşteaptă-te, 
române!). 

Forţa personificării, a transformării protagonistului individual în echivalent simbolic 
al întregii comunităţi, depozitar al tuturor calităţilor acesteia, este unul dintre cele mai 
puternice mecanisme ale imaginarului identitar (Richards, 1997). De aceea, nu e de 
mirare că suita de filme istorice de până în 1989 poate fi pusă sub această umbrelă a 
identităţii personificate, a valorilor recunoscute sau construite ca „româneşti", care 
rezidă într-o figură-cheie ce domină o un moment din trecut. 

Aproape 20 de pelicule realizate în aproape trei decenii se concentrează asupra per
sonalităţilor trecutului, într-o încercare de popularizare a istoriei „de manual", care 
continua aceeaşi intenţie reprezentată în literatură, de exemplu, de volumele semnate de 
Dumitru Almaş (1908-1995). Nu e de mirare că „educaţia tinerilor" este, ca deseori în 
cazul lui Almaş, şi principalul scop al epopeii naţionale. Astfel sunt acoperite toate 
perioadele mari ale trecutului românesc, chiar printr-o „dilatare naţionalistă a timpului" 
(Burger, 1996, p. 40), pentru a putea aduce împreună şi originile daco-romane ( 
Columna Burebista), şi pe conducătorii Ţărilor Române (Mircea cel Bătrân, Vlad Ţepeş, 
Ştefan cel Mare, Alexandru Lăpuşneanu, Mihai Viteazul, Dimitrie Cantemir), şi numele 
şi evenimentele marcante ale României modeme (Nicolae Bălcescu, Alexandru Ioan 
Cuza, Războiul Ruso-Turc). 

Vocile cele mai puternice din zona cinematografiei deturnează de multe ori sensul 
realităţii istorice tocmai în favoarea acestei răsfrângeri a prezentului asupra trecutului. 
În cadrul unei şedinţe despre prima peliculă dedicată etnogenezei, scriitorul şi scenaris
tul Petre Sălcudeanu descrie ca ilustrând "unitatea regiunilor diferite care erau, 
în acea perioadă, divizate între mai mulţi lideri, unitate necesară pentru ca un stat să 
poată supravieţui şi învinge diferite intemperii", în timp ce, un deceniu mai târziu, Titus 
Popovici vrea să-l convingă pe Ceauşescu că ruşii, şi nu turcii, au fost marele obstacol 
al românilor în timpul Războiului de Independenţă (A. Vasile, 2011, pp. 306-356). 

Chiar dacă acţiunea primului film din serie, Tudor, este plasată la începutul secolu
lui al XIX-lea, următoarele două se întorc spre momentul etnogenezei româneşti, care 
sedimentează imaginea structurii daco-romane a acestuia, combinând mitizarea influen
ţei romane, care îşi face loc în gândirea istorică autohtonă încă din vremea cărturarilor 
secolelor XVI-XVII, cu dacismul secolului al XIX-lea. Mai exact, cele trei ficţiuni care 
construiesc "trilogia" daco-romană favorizează pista autohtonistă, sintetizată, în 1921, 
de Lucian Blaga (1895-1961) în imaginea "revoltei fondului nostru nelatin", în care 
scriitorul şi filosoful român face apologia moştenirii slavo-trace, "exuberantă şi vitală", 
care tulbură, cu forţă hegeliană, "simetria şi armonia" latine. 

Dacii şi Columna, realizate în coproducţie internaţională sub influenţa succesului 
filmelor peplum, după modelul italian la modă în Europa şi Statele Unite, se fundează 
tocmai pe acest contrast de caractere care sunt anunţate a fi şi piloni ai construcţiei 
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identitare româneşti de mai târziu. Rigorii şi inflexibilităţii clasicizate romane i se opun 
libertatea şi misticismul dacilor, ultimii exotizaţi prin practicile lor religioase şi sociale. 
Sacrificarea celor mai buni prin aruncarea în suliţe, pentru a atrage bunăvoinţa zeului 
Zamolxis, sau perspectiva asupra morţii separă cel mai puternic, în imaginaţia cineaş
tilor români, dacii de romani. Ca să completeze imaginea de ansamblu, primilor li se 
atribuie o apropiere mai mare de natură, ceea ce îi face nu numai superiori prin bogăţia 
resurselor pe care le exploatează, ci chiar şi din punctul de vedere al dezvoltării tehnice 
Burebista). 

Toate cele trei filme istorice dedicate perioadei daco-romane se folosesc de un tipar 
alegoric pentru a sugera naşterea Daciei romane şi a viitorului stat naţional, tipar ero
tizat mai mult sau mai puţin explicit, folosit încă de la jumătatea secolului al XIX-lea 
de Gheorghe Asachi în balada Dochia şi Traian. Sub muntele Pion în Moldava. Dacă 
aici fiica lui Decebal, ciobănita Dochia/Dacia, îl invocă pe Zamolxis să o scape de pofta 
lui Traian de a o cuceri, la fel de îndărătnica Meda, fiica "cinematografică" a aceluiaşi 
conducător dac, trece peste repulsia iniţială fată de romanul Severus şi îi devine nu numai 
parteneră, ci şi ghid în spiritualitatea locală. Doi ani mai târziu, în Columna 
începe ca o tentativă de viol a unui roman asupra unei fete dace ia aceeaşi întorsătură, 
iar agresorului/amantului romani se oferă chiar şansa salvatoare de a deveni învăţătorul 

Epopeea daco-romană se încheie de fapt printr-o întoarcere în timp, prilejuită de un 
improvizat moment dublu aniversar. Apărut în anul electoral 1980, Burebista celebrează cei 
(aproximativ) 2050 de ani scurşi de la „constituirea primului stat centralizat sub conducerea" 
conducătorului trac, sincronizaţi propagandistic cu cei 15 ani de la Congresul al IX-lea 
al Partidului Comunist Român, momentul în care Nicolae Ceauşescu şi-a asigurat poziţia 
de lider naţional. De aceea, e lesne de înţeles felul în care regele trac devine, în subtext, 
un avatar al noului preşedinte al României şi prelungeşte discursul antiimperialist al 
perioadei. În ciuda forţei lor militare, romanii sunt prezentaţi ca fiind slabi spiritual, 
pasivi şi repede seduşi de plăcerile senzuale. În schimb, dacii sunt adevăratul model de 
urmat: coagulaţi într-un stat modem, conduşi de „stăpânul şi părintele" Burebista, în 
care toată lumea, până şi conducătorul, lucrează, pentru că nimeni nu crede în sclavie. 
La fel ca în cazul Columnei, realizatorii reactualizează imaginea unei naţiuni aflate la 
graniţa dintre civilizaţie şi barbari, însă, în numeroase cazuri, mai puternică decât pre
supuşii civilizatori. Mai mult, cele trei filme încearcă să şi prefigureze rezultatul uniunii 
fizice şi spirituale dintre daci şi romani, fie prin fii ai celor dintâi care, din diferite 
motive, sunt crescuţi la Roma, fie prin naşterea efectivă a unui om nou, ca în Columna 
din relaţia deja sedimentată în imaginarul artistic dintre femeia dacă (spirituală, curajoasă 
şi creativă) şi bărbatul roman (pragmatic, războinic şi cerebral). 

După 1970, problema etnogenezei îşi face loc şi în ficţiunile istorice care vizează 
secole ulterioare. Scena iniţială din Cantemir, regizat de Gheorghe Vitanidis, după un 
scenariu semnat tot de Mihnea Gheorghiu, e dedicată chiar rememorării gloriei Daciei 
romane, prin imaginea unei hărţi acoperite metaforic de un fum negru şi gros, pe care 
se profilează portretele celor mai cunoscuţi domnitori care au luptat „pentru păstrarea 
fiinţei naţionale, pentru apărarea demnităţii şi libertăţii, pentru afirmarea de sine stătă
toare, pentru egalitatea în drepturi cu toate popoarele lumii". Imediat după, Dimitrie 
Cantemir e aruncat în rememorarea unei scurte lecţii de istorie pe care, copil fiind, a 
ţinut-o în fata domnitorului, punctând divizarea Ţărilor Române la sfârşitul secolului 
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al XVII-lea ca pe o anomalie, după eşecul unirii realizate de Mihai Viteazul şi al "visu
lui Daciei Rediviva". 

Discursul unităţii, al trăsăturilor comune tuturor românilor, indiferent de regiunea 
pe care o locuiesc, este unul dintre cele mai puternice în interiorul marii epopei naţio
nale din perioada comunistă. Într-o altă lecţie de istorie, Cantemir conduce înţelegerea 
unităţii româneşti de la teritoriu spre omogenitatea limbii. Cărturarul ajuns domnitor le 
demonstrează copiilor că "graiul nostru este mai aproape de latină decât cel italienesc", 
pentru că „italienii n-au avut a-şi apăra graiul", şi că diferenţele dintre moldoveni, 
munteni şi ardeleni sunt doar „de rostire". 

În mod bizar, aceste diferenţe nu se văd cu adevărat în filmul istoric, dincolo de 
izolate încercări de arhaizare şi regionalizare. De aceea, chiar dacă e firească, atât prin 
prisma manierei de producţie puternic centralizate, cât şi prin strategiile filmice deja 
standardizate, uniformizarea limbii în aceste pelicule nu poate fi ignorată, pentru că ea 
contribuie, la fel ca literatura şi teatrul, la solidificarea unei unităţi lingvistice asumate 
identitar, prin estomparea particularităţilor regionale. Indiferent că vin din Moldova, 
Ţara Românească, Transilvania sau Basarabia, personajelor le sunt inaccesibile dialectele 
locale justificate narativ, iar dialogurile sunt redate în aproape cea mai curată limbă 
naţională, specific regională rămânând doar componenta onomastică. În acest fel, limba 
vorbită depăşeşte statutul de convenţie şi devine indicatorul unei identităţi naţionale 
uniformizate şi perene, făcând legătura simbolică dintre geto-dacul Burebista, moldove
nii Ştefan cel Mare şi Alexandru Ioan Cuza, valahul născut în Transilvania Vlad Ţepeş 
şi munteanul Ion Antonescu. 

Uniformizarea limbii în ficţiunile istorice de până în 1990, care şterge astfel dife
renţele dintre locuitorii celor trei regiuni şi reactualizează stereotipul ce a funcţionat 
încă din secolul al XIX-lea, folosit ca argument semnificativ pentru Mica şi Marea Unire, 
devine şi mai interesantă dacă este gândită în conjuncţie cu îngroşarea dialectelor şi 

graiurilor în filmul de comedie sau piesele comice, unde coloratura locală era folosită 
mai degrabă pentru indicarea unor personaje ridicole sau retrograde. 

Obsesia unităţii (refren sau laitmotiv al filmului de ficţiune istorică din această peri
oadă) devine indisolubil legată de prezenta şi marcarea diferenţei, a alterităţii, care în 
filmul românesc este prelucrată în delimitarea antagonismului inerent. În funcţie de 
perioada istorică descrisă, dar şi de timpul "scrierii", marea majoritate a producţiilor 
istorice de dinainte de 1990 şi-au mutat polul antagonic în zone distincte, de cele mai 
multe ori din afara graniţelor. Cu excepţia filmelor de război şi propagandă antinazistă 
din perioada 1948-1989, imaginea cea mai percutantă a alterităţii continuă reprezentarea 
aşa-zisei „barbarii orientale", ale cărei origini justificate de tensiunile româno-turceşti 
din secolele anterioare sunt întărite prin intervenţia lui Titu Maiorescu, care condamna 
„despotismul oriental şi bizantinismul cultural" ce dominase Ţările Române până în 
prima parte a secolului al XIX-lea (Maiorescu, 1967, p. 15). 

Localizarea spaţiului românesc ca insulă de latinitate bastion al creştinătăţii 
devine unul dintre punctele de forţă şi în producţiile cinematografice româneşti de după 
1990, unele dintre acestea reconfigurând imaginea antiorientală în conturarea abuzivei 
şi agresivei prezente ruseşti, care face o punte spre reprezentări similare din perioada 
celui de-al Doilea Război Mondial. 

Dacă la începuturi Independenţa României fixa prezenţa orientală doar printr-o serie 
de elemente iconice (drapelul şi stema, costumul militar, trimiteri religioase succinte), 
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configurând apariţia lui Osman Paşa ca pe cea a unui onorabil egal ( cu siguranţă şi 
datorită prezentei în rol a lui Constantin I. Nottara, unul dintre cei mai importanţi actori 
ai Teatrului Naţional din Bucureşti), contrastul începe să apară mult mai puternic în 
cadrul marii epopeii naţionale, aici turcii fiind creionaţi ca intransigenţi, brutali şi 

dominaţi de fundamentalism religios (Vlad Ţepeş, 1979, regia Doru Năstase), cu lideri 
care, spre deosebire de domnii români, conduc de la distanţă şi se bazează pe trădare 
şi pe comploturi internaţionale (Ştefan cel Mare - Vaslui 1475 Mihai Viteazul), cu o 
forţă militară invers proporţională cu patriotismul ienicerilor şi spahiilor, multi dintre 
ei recrutaţi dintre copiii şi tinerii pe care statele vasale sunt obligate să îi ofere. 

În majoritatea cazurilor, autorii recurg la o orientalizare excesivă a decorurilor şi a 
costumelor, căutându-se aceeaşi configurare iconografică, tipizată, care s-a regăsit atât 
în arta picturală, cât şi în cea dramatică din România. Mai mult, ornamentaţia bogată, 
în unele cazuri şi muzicală (Ştefan cel Mare - Vaslui 1475), este folosită voit ca substanţă 
de contrast în raport cu simplitatea şi sobrietatea indicate drept defmitorii ale stilului 
românesc. 

Orice îndepărtare a românului fată de acestea e o îndepărtare de propria identitate, 
dar poate fi iertată prin tipica formulă iudeo-creştină a recunoaşterii şi respingerii păca
tului. O astfel de strategie a reconvertirii, care trimite către toleranta creştină şi anti
barbaria românească, e folosită în epopeea lui Mihai Viteazul. La finalul primei părţi, 
după victoria de la Călugăreni, Ionică, pe care îl cunoaştem iniţial ca soldat otoman, 
devine protagonistul unui scurt moment de eliberare şi revine la identitatea sa naţională, 
părăsindu-şi numele Hassan. 

Profilaţi peste una dintre epocile de glorie ale creştinismului ortodox, reamintită 
obsesiv în marea epopee, domnitorii medievali sunt, indiferent de relaţiile lor reale sau 
ficţionale cu Biserica, construiţi tocmai în această schemă, şi chiar se contaminează de 
modele biblice. Dacă în Burebista dacii se roagă lui Zamolxis într-o scurtă imitaţie a 
rugăciunilor creştine fundamentale, deşi în primul film din serie sunt descrişi mai degrabă 
prin ritualuri sacrificiale şi credinţe magice, în secolul al XV-lea, prins într-un moment 
de cumpănă, liber cugetătorul Vlad Ţepeş este pus să se îndoiască eristic de misiunea 
sa pe pământ. Prin astfel de momente de îndoială trec şi personajele celorlalte filme din 
serie, când monologurile lor se profilează pe pictura murală a bisericilor. În plus, iden
titatea religioasă românească e văzută într-o dihotomie făţişă, care actualizează mitul 
naţiunii-tampon între lumea vestică, conturată şi ca un spaţiu al romano-catolicismului, 
şi lumea musulmană. 

Pe lângă unitate, cealaltă constantă a ficţiunii istorice se concentrează pe perenitate, 
pe identitatea naţională ca bun care, redus la nucleul său defmitoriu, devine uşor şi 
obligatoriu transmisibil. Astfel se întregeşte impresia unei "comunităţi politice imagi
nate", în termenii lui Benedict Anderson, care interpreta naţiunea nu ca pe un dat ce se 
trezeşte la viată în anumite contexte istorice, ci ca pe o „invenţie" pentru care preexis
tenta grupului naţional nu este obligatorie (Anderson, 1983, p. 88). Pentru a funcţiona, 
comunităţile imaginate au nevoie de o identitate la fel de imaginară, care este organizată 
prin discursul controlat de liderii politici, cei din urmă mobilizând în acest sens simbo
lurile naţionale (Dryzek, 2006, p. 35). 

În acest sens, cel mai dens amalgam de clişee istorice îl conţine (Ştefan cel Mare -
Vaslui 1475, primul din epopee lansat după schimbarea la faţă a regimului Ceauşescu 
şi Tezele din iulie 1971. După marcarea momentului aniversar în care este lansat filmul, 
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având ca fundal statuia contemporană a domnitorului Moldovei, plasată în piata centrală 
a Vasluiului, genericul oferă acces spre cuvintele prim-secretarului de stat: "Niciodată 
poporul nostru nu a îngenuncheat şi a luptat ori de câte ori a trebuit să-şi apere flinta 
naţională. Statuia lui Ştefan cel Mare este un simbol al acestei lupte a poporului român". 
Prezenta autorităţii în film întăreşte impresia rolului propagandistic al întregii serii 
istorice şi legitimarea simbolică a liderului contemporan, care se prelungeşte până la 
Mircea. Ulterior, Ştefan cel Mare chestionează adeziunea moldovenilor care îşi vor risca 
viata pentru ca "urmaşii lor să fie stăpâni pe acest pământ, să aibă aceeaşi limbă şi 
aceleaşi datini ca moşii şi strămoşii lor", în timp ce Burebista punctează perenitatea 
printr-o meditaţie scurtă, dar clară: ,,Nemuritor este numai gândul şi poporul tău". 

Acest discurs-refren, care reia imaginea populară a românului "pe veci stăpân", este 
întărit de prezenta excesivă a personajului-copil ca purtător al memoriei, într-un soi de 
ocupare a copilăriei cultivată de regimul Ceauşescu. În Vlad Ţepeş, originea numelui 
lui Vlad Draculea îi este explicată unui copil de ţărani de către bunic, iar Columna 
Întoarcerea lui Vodă Lăpuşneanu şi Mircea (ultimul film al epopeii) se folosesc de copii 
pentru a construi, simptomatic, finalurile. Bătrân şi obosit, Mircea nu dispare înainte 
să-i transmită nepotului său, la malul mării, ultimele învăţături, în timp ce acesta îl 
asigură că amintirea sa va fi bine păstrată : ,,Rămâi cu bine, bunule, şi, să ştii, tu n-ai 
să mori niciodată!". 

Rescrieri şi repoziţionări critice contemporane 

După 1990, filmul istoric românesc face un pas în spate nu numai din cauza reconfigu
rărilor estetice şi economice ale cinematografiei locale, ci şi din cauza demascării lui 
ca principal motor de mistificare şi propagandă folosit de fosta putere comunistă. În 
ultimele trei decenii, două motoare sunt puse în joc în evoluţia genului : pe de o parte, 
sancţionarea istoriei confiscate de fostul regim şi scoaterea la lumină a personalităţii-vic
timă a comunismului, iar pe de altă parte, repoziţionarea critică nu numai faţă de isto
rie, ci faţă de întregul proces de reconstituire ficţională a sa prin film. 

Paradoxal, în prima categorie se întâlnesc atât peliculele care focalizează crimele 
comunismului, având ca motor destinele deţinuţilor politici, cât şi reveniri asupra unor 
personalităţi politice controversate, cum e cazul mareşalului Ion Antonescu, personajul 

Oglinzii (1994) lui Sergiu Nicolaescu. Pentru că îşi propun să se întoarcă într-o 
istorie pe care o descriu drept confiscată de o forţă străină inclusiv de spiritul românesc, 
o abatere forţată de la adevărata identitate, toate aceste filme ajung să reactualizeze 
imaginarul naţional şi să regăsească elementele fundamentale ale poporului român. 

Închiderea în închisorile comuniste a preoţilor şi credincioşilor, desfiinţarea şi dis
trugerea de biserici din perioada comunistă şi evitarea, pe cât posibil, a temei religioase 
în cinematografia de dinainte de 1990 conduc ulterior spre delimitarea fibrei creştine 
drept cea mai puternică din identitatea naţională, în opoziţie directă cu imaginea comu
nistului ateu şi anticreştin. Discursul cel mai clar îl oferă adaptarea, în 2002, a roma
nului autobiografic Binecuvântată fii, închisoare, semnat de Nicole Valery-Grossu 
(1919-1996), în care regizorul Nicolae Mărgineanu (n. 1938) transformă scena rugăciu
nii comune din noaptea de Înviere şi trăirea extatică a întâlnirii cu Dumnezeu din final 
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nu doar în punctele-cheie ale supravieţuirii în infernul concentraţionar, ci şi în liantul 
comunitar dintre femeile care vin din grupuri sociale şi chiar confesionale diferite. 
Mărgineanu va continua aceleaşi motive religioase în Poarta Albă (2014), unde unul 
dintre personajele centrale este un preot, singurul care e lăsat să-şi păstreze sutana, 
pentru a se evidenţia în masa deţinuţilor îmbrăcaţi în zeghe. În plus, majoritatea scene
lor în care apare acesta favorizează o mizanscenă simetrică, pentru ca personajul să 
apară ca mediator şi liant între cei închişi. Finalul filmului se foloseşte de o iconografie 
fără echivoc. Copilul apărut într-o zi în închisoare e înconjurat de mulţimea de deţinuţi, 
care ţin în mână câte o lumânare. Camera coboară apoi de pe o icoană a Fecioarei cu 
pruncul pe lumânările care ard pentru memoria morţilor din închisorile comuniste. 

Aceeaşi perspectivă iradiază şi în alte filme de ficţiune care denunţă sistemul comu
nist drept pervers şi abuziv. Într-unul dintre punctele de vârf ale acestei scheme alego
rice, regizorul Stere Gulea (n. 1943) include, în Stare de fapt (1996), ficţiune plasată 
pe fondul Revoluţiei din 1989, o hiperbolizare a răului comunist. După ce e anchetată 
de Securitate şi violată de un agent al acesteia, Alberta, protagonista filmului, cântă de 
după gratii "Hristos a înviat din morţi" şi face semnul crucii peste fătul pe care urmează 
să-l nască şi care e rezultatul abuzului sexual. 

Nu e lipsită de importantă această definire prin opoziţie, de care se foloseşte în mod 
repetat filmul anticomunist, prin delimitarea anormalului de firesc. Agenţii comunismu
lui sunt violenţi, vulgari şi perverşi, spre deosebire de românii adevăraţi, curajoşi, dar 
în inferioritate numerică sau fizică, care ajung să traverseze calvarul concentraţionar sau 
social ca pe o formă de martiraj creştin. 

După 1990, deplasarea de la istoria mare la istoria mică face ca numărul producţii
lor ce focalizează personalităţi ale trecutului să scadă până aproape de dispariţie, un 
ultim şi controversat exemplu fiind oferit de veteranul genului din perioada comunistă, 
Sergiu Nicolaescu, a cărui filmografie postrevoluţionară include, pe lângă peliculele 
dedicate Primului Război Mondial (Triunghiul mortii şi Carol I 2009) şi o 
încercare de recuperare a imaginii mareşalului Antonescu ca ultimă redută a rezistentei 
româneşti împotriva instaurării comunismului. Nicolaescu încearcă astfel să răspundă 
suspiciunilor de oportunism care planau asupra întoarcerii armelor armatelor române 
împotriva foştilor aliaţi, dar şi întrebărilor despre implicarea regimului Antonescu în 
deportarea evreilor din Basarabia. Pe ultima o apără cu argumentul identitar: 90% 
dintre evreii deportaţi, în cuvintele lui Antonescu, nu ştiau româneşte şi fuseseră aduşi 
de sovietici pentru înlocuirea ocupanţilor de drept ai provinciei de peste Prut. În plus, 
filmul revizitează imaginea românului ca egal, dacă nu chiar superior puterilor din jur, 
însă incapabil câteodată să îşi recunoască propriii eroi. În pregătirea finalului, regizorul 
pune în scenă ultimele cuvinte ale lui Antonescu, profilate pe icoana răstignirii pictată 
pe peretele tribunalului: "Popor român, sunt mândru că am făcut parte dintr-o naţiune 
cu o dublă ascendentă : romană şi dacă. Sunt fericit să cobor, cu câteva clipe mai 
devreme lângă martirii tăi. Toţi au luptat pentru dreptatea ta". 

Atât filmele istorice din perioada comunistă, cât şi cele de după Revoluţie care au 
ajuns, ca mai sus, să reia obsesiv aceleaşi stereotipuri despre identitatea românească, 
au făcut ca generaţia de cineaşti de după 2001 să se îndrepte spre o inevitabilă demisti
ficare a istoriei, care urmează una dintre căile bătute de unii istorici români din ultimii 
30 de ani. Şi, deşi numărul filmelor istorice nu a mai atins şi probabil nu va mai atinge 
curând valorile din timpul ceauşismului, puţinele naraţiuni pe fond istoric din ultimii 
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ani rediscută fişa psihobiografică a românului şi a poporului din care face parte, accen
tuând de multe ori, acolo unde e cazul, defectele, şi nu calităţile fetişizate. 

Spre exemplu, în Restul e tăcere, filmul care pune pe ecran realizarea celebrului 
Independen/a României, Nae Caranfil ridiculizează păcatul festivismului de care suferă 
multe dintre reprezentările cinematografice ale lumii rurale româneşti, marcând, în scena 
actorilor care merg la ţară să filmeze o horă, distanţa dintre ţăranul "real" şi proiecţia 
sa imaginară, bine sedimentată cultural în artistul român. Românul lui Caranfil nu e 
doar un naiv şi un imitator superficial al modelor vestice, ci şi un oportunist găunos. 

Mai recent, în Aferim ! (2015), Jude atacă direct rasismul autohton, pe care îl vede 
drept una dintre marile trăsături nediscutate ale identităţii naţionale. Bineînţeles, formele 
de intoleranţă nu pot fi trecute cu vederea nici în filmele marii epopeii naţionale, unde 
discursul antimusulman revenea aproape în fiecare peliculă plasată în perioada medievală, 
însă acolo totul era îmbrăcat în procesul justificator al naţiunii care, din cauza localiză
rii sale la graniţa dintre Orient şi Occident, şi-a asumat rolul de apărător al creştinătă
ţii. Plasată în prima parte a secolului al XIX-lea, acţiunea filmului îl urmăreşte pe 
zapciul Constandin, care trebuie să îl găsească pe Carfin, robul ţigan fugit de pe moşia 
boierului Iordache Cîndescu. Dialogurile cu fiul său, care îl însoţeşte pe tot parcursul 
drumului, dar şi cu alte personaje, scot la suprafaţă formele de abuz şi intoleranţă ale 
perioadei. Într-unul dintre momentele călătoriei lor, drumul li se intersectează cu cel al 
unui preot de la care cei doi aşteaptă răspunsul la întrebarea-cheie : ,,Sunt ţiganii oameni 
sau e de-a lu' Necuratu'? Că unii zice că-i neoameni". Într-o neprevăzută răsturnare, 
tipică umorului negru al regizorului, dacă ţiganilor li se admite natura umană pentru că 
sunt botezaţi creştini, nu acelaşi lucru se întâmplă cu evreii. 

Preotul : Ţiganii e oameni ! Ovreii nu ... dobitoace ! 
Ioniţă : Că evreii bea sânge de creştin de Paşti. Aşa ne-a zis popa la biserică 
Preotul : Fiecare seminţie e dată pe pământ pentru ceva. Ovreii pentru înşelăciune, turcii 
pentru blestemăţii, noi românii ca să iubim, să cinstim şi să suferim creştineşte. Şi fiecare 
neam cu obiceiurile lui : israeliţii citesc mult, grecii vorbeşte mult, turcii au neveste multe, 
arabii au dinţi mulţi albi, nemţii fumează mult, ungurii mănâncă mult, muscalii cântă şi 
bea mult, englejii au gânduri multe, francezii scot la mode multe, armenii taie la frunze 
multe, cerchezii au şireturi multe, italienii taie la gogoşi multe, sârbii macină multe şi 

ţiganii mănâncă bătaie multă. Ţiganii trebuie să fie robi, că aşa i-a blestemat Noe. 

Rasismul şi antisemitismul, spiritul zeflemitor, neseriozitatea şi nestatornicia vor 
reveni la Jude ca trăsături ale românului şi în Îmi este indiferent dacă în istorie vom 
intra ca barbari (2018), aşa cum fuseseră abordate şi de alţi regizori ai Noului Val 
Românesc în peliculele care au ca temă majoră sau minoră istoria naţională (vezi Corneliu 
Porumboiu, A fost sau n-a fost, 2006, şi Comoara, 2015; Cristi Puiu, Sieranevada 
2016; Cristian Mungiu, 4 luni, 3 săptămâni şi 2 zile, 2007, şi Amintiri din Epoca de 

, 2009). Aici Jude înglobează atât rediscutarea în termeni duri a unor trăsături naţio
nale transferate necritic în imaginarul colectiv, cât şi demascarea cinemaului ca unul 
dintre cele mai puternice vehicule care au susţinut acest transfer, iar imaginarea şi 

reînscenarea istoriei sunt atacate direct în tensionatele lor dimensiuni salutar-recupera
toare şi nociv-mistificatoare. Pe de o parte, ficţiunea istorică poate oferi calea spre 
cunoaştere şi autocunoaştere, pe de altă parte, se oferă ca o versiune mereu parţială şi 
frecvent mincinoasă a realităţii. 
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După decenii bune, cinematografia românească a început să chestioneze foarte serios 
stereotipurile instrumentalizate timp de aproape un secol pentru a configura imaginarul 
identitar autohton, iar cineaştii combat tocmai funcţia compensatorie a acestuia din urmă 
şi favorizează întâlnirile publicului cu oglinzi ridicate în antiteza evidentă formulelor 
idealizate anterioare. Vitejia a lăsat locul fricii şi laşităţii (Corneliu Porumboiu, A fost 
sau n-afost), valorile familiale şi cele religioase s-au topit (Cristi Puiu, Sieranevada), 
dreptatea, demnitatea şi solidaritatea au fost înlocuite de individualism şi indiferenţă 
(Cristian Mungiu, 4 luni, 3 săptămâni şi 2 zile, sau Corneliu Porumboiu, Comoara), 
iar tot eşafodajul identitar a fost şi este, de fapt, relativ la capacitatea fiecăruia de a 
decupa scene şi secvenţe cu care apoi să recompună contradictoriul portret-robot al 
românului. 


