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Imaginarul europenizării
în filmul românesc contemporan
Claudiu

Turcuş

Acest studiu îşi propune să abordeze constituirea şi dinamica unui anumit tip de
imaginar social, folosind ca bazin de investigaţie filme româneşti produse în ultimii
treizeci de ani. Modul în care se construieşte după 1989 scenariul vizual al emancipării
europene, precum şi eşafodajele ei ideologice constituie priorităţile centrale ale demersului analitic. Metodologic, abordarea vizează două intervenţii majore, ce constau în :
a) descrierea tipologică a modurilor de reprezentare ale emancipării europene, rezultate
dintr-o lectură istorică a naraţiunilor cinematografice, respectiv b) confruntarea critică
a scenariilor emancipatoare în raport cu Europa (recurente în filme) cu versiunea dominantă impusă în spaţiul public de agendele ideologice ale tranziţiei. Legătura sociologică
ombilicală dintre filmele unei naţiuni şi evoluţia societăţii respective - invocată de
Siegfried Kracauer cu referire la expresionismul german - este fundamentală pentru
înţelegerea imaginarului ca set compact de valori, împărtăşite colectiv şi folosite reflexiv,
critic sau identitar. De asemenea, mă interesează modul în care imaginarul radical - înţeles
ca flux creativ şi afectiv constant, bază inconştientă a reprezentărilor (Castoriadis, 1987) configurează cinematografic un imaginar social vertebrat sau măcar aflat în orizontul
scenariului emancipator european al discursului public. Din acest punct de vedere, nu
înţeleg imaginarul social exclusiv ca un set de idei convergente, ci, mai degrabă, drept
un conglomerat de semnificaţii contextuale care permit (şi chiar determină, uneori)
practicile sociale, un fel de ordine morală socializată (Taylor, 2003). Nu în ultimul rând,
conceptul de „ancoră emoţională" a reprezentărilor (Baczko, 1991) este fundamental,
mecanismul acesta, deopotrivă psihologic şi sociologic, fiind vital pentru instrumentalizarea imaginarului în propagarea oricăror naraţiuni legitimatoare.

Europenizarea pe unde scurte
Transformarea economică, socială, politică şi culturală a Estului reprezintă ultima
schimbare de paradigmă a modernităţii europene. Modul în care producţia cinematografică a regiunii a contribuit la imaginarea şi recrearea realităţilor (post)socialiste a marcat polarizări puternice între diverse proiecte şi comunităţi imaginare pe care momentul
1989 le-a făcut posibile. Totuşi, societatea românească a profitat destul de puţin de
această deschidere, urmând un scenariu imagologic prescriptiv al emancipării europene.
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Filmele relevă un fapt simptomatic al tranziţiei româneşti : acela că naraţiunile cinematografice despre emanciparea socială constituie o veritabilă hârtie de turnesol, reproducând sau sintetizând scenariul livrat de discursul politic cu privire la europenizarea,
democratizarea şi integrarea Estului în Europa. Practic, emancipare înseamnă europenizare, iar aceasta din urmă, paradoxal, nu a presupus versiuni alternative, scenarii
concurente, ci impunerea unui traseu sociopolitic normativ. Ruta europenizării deopotrivă
politice şi imagologice a României a presupus o cale de urmat, nu un proces de interiorizat sau o situaţie de problematizat. Universul sociografie al filmelor captează această
stare de fapt.
Inclusiv conceptual, tranziţia presupune o mişcare liniar-cauzală dintr-un punct A
(Estul, încheierea socialismului, 1989) către un punct B (Vestul, modelul democraţiei
capitaliste occidentale). În acest caz, problema nu constă în direcţie, ci în rutele explorate, care nu au fost multiple, deoarece 1989 a fost asimilat în cultura română exclusiv
ca punct radical de cotitură, evitându-se - atât în discursul politic, cât şi în cel academic - pe de o parte, abordarea frontală a continuităţilor dintre cele două regimuri, iar
pe de altă parte, interogarea/asimilarea critică şi dezbaterea comprehensivă a cadrului
occidental. Efectul acestor rezistente metodologice marchează profund bibliografia
istoriografiei vizuale recente, aceasta purtând însemnele anticomunismului de Război
Rece, ale triumfalismului neoliberal, ale unui autocolonialism steril, în fine, ale unei
concepţii liniare asupra transformărilor istorice şi geopolitice. Prin urmare, succint,
scenariul emancipării europene a conferit o importanţă morală anului 1989 (ruptură
radicală) şi a construit o agendă politică fundamentată pe câteva elemente obsedante :
lupta împotriva doctrinei comuniste moştenite în prezentul postdecembrist ; respingerea
pură a trecutului ca motor principal al dezvoltării ; politizarea retrospectivă intensă a
istoriei culturale ; pesimismul autocolonial ; asumarea unui discurs orientalizat.
În consecinţă, reconsiderarea Estului din perspectiva europenitătii emancipatoare
impune nevoia unei istoriografii revizuite a imaginarului regiunii (altfel decât exclusiv
prin prisma vechii dihotomii Est-Vest din perioada Războiului Rece, relaţia cu Occidentul
fiind mai complexă). Astfel, fantasma europenizării României nu poate fi descrisă rară
defetişizarea lui 1989 (anii 1990 sunt, de fapt, consecinţa relativ organică a anilor 1980).
De asemenea, imaginarul emancipării, ca transformare - urgentă, lipsită de reflexivitate - a societăţii româneşti în acord cu "valorile" nebuloase ale capitalismului occidental, merită o investigare critică. Apoi, metabolizarea ficţională a unor concepte-cadru
din regia aderării României la UE devine foarte relevantă pentru cartografierea acestei
naraţiuni emancipatorii, într-un fel atât de schematică, într-altul atât de complexă. Nu
în ultimul rând, înlocuirea conceptului de tranziţie cu acela de europenizare a imaginarului emancipării conferă posibilitatea de a justifica faptul că definirea naturii radicale
a evenimentelor din 1989 a fost una conjuncturală: legitimările noilor elite culturale de
după 1989 au jucat un rol-cheie în acest proces, urmând exemplul sovietologiei care, de
pildă, nu a fost în stare să anticipeze căderea Cortinei de Fier. Astfel, folosirea conceptului europenizare facilitează înţelegerea motivelor pentru care manifestaţiile antiregim
din 1989 nu au avut o contraideologie clară (alta decât liberalismul utopic), iar principala
revendicare a fost revenirea în Europa (Judt, 2006).
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Cadranele aparatelor radio fabricate în socialismul românesc la Electronica aveau un
design care nu ţinea seama de Cortina de Fier. Ele reflectau utopia unei Europe fără
margini, transnationale, afişând o combinaţie de capitale şi oraşe europene importante,
dar necodificând nicio diferenţă geografică sau ideologică. Afişajul respectiv nu stabilea
o opoziţie între Est şi Vest, Nord şi Sud, socialism şi capitalism. Imaginea Europei era
livrată ca întreg, accesibilă doar printr-o mişcare fină a degetelor. Se poate călători
acustic, din centrul cadranului spre dreapta, prin Milano, Paris, Roma, Sofia, Poznan,
Leningrad, Kiev, Istanbul, Harkov şi Praga. Traseul spre stânga îl poartă pe ascultător
prin Londra, Bruxelles, Toulouse, Turku, Goteborg, Bratislava, Zagreb, Budapesta şi Bordeaux.
Mai mult, acest design democratic al geografiei europene conţine inclusiv imparţialita
tea unei perspective naţionale : numele fiecărui oraş apare în ortografia limbii materne.
Întrucât a fost proiectată pentru transmisia internaţională de semnal pe distante lungi,
tehnologia undelor scurte a anticipat satul global al erei internetului. Asemenea navigă
rii pe internet câteva decenii mai târziu, în vremea socialismului, călătoriile radio pe
unde scurte nu necesitau paşaport, viză, control de frontieră şi nici foarte mult timp.
Singurele bariere împotriva plăcerii acestui tip de experienţă europeană au fost calitatea
recepţiei şi, foarte rar, blocarea semnalului. Radioul cu unde scurte a făcut ca Europa
să fie accesibilă şi, mai important, l-a făcut pe ascultător să se simtă european. Posesorul
unui aparat de radio românesc sau cehoslovac din anii 1960 putea consuma cu uşurinţă
muzica, sunetele şi limbile continentului în sufrageria sa. Astfel, cetăţenii Estului puteau
fi informaţi despre diferitele preocupări ale Europei şi se puteau imagina parte a dialogului european. Aşadar, radioul pe unde scurte a fost cel mai puternic mediu de europenizare culturală pe care cetăţenii Europei de Est l-au avut la dispoziţie. De asemenea,
este important de punctat că accesul la radio, muzică, literatură, filme nu a fost neapă
rat clandestin. De pildă, ascultarea emisiunilor străine pe unde scurte nu a fost o activitate ilegală în Europa de Est după 1956. Guvernele socialiste au tăcut, într-adevăr,
tot posibilul pentru a-i descuraja pe cetăţenii lor să asculte posturi de propagandă anticomunistă occidentale, cum ar fi Vocea Americii şi Radio Europa Liberă (difuzate în
limbile naţionale), dar ar trebui totodată menţionat că aceleaşi guverne socialiste au
furnizat infrastructura pentru realizarea acestui proces de europenizare culturală.
Această situaţie indică faptul că politicile culturale socialiste nu erau pe atât de izolaţioniste. Radioul cu unde scurte a fost doar unul dintre numeroasele dispozitive industriale şi instituţionale ale perioadei socialiste care au permis şi stimulat o experienţă de
apartenenţă europeană. Până acum, a fost prea puţin explicat de ce culturile socialiste
nu au întrerupt sau nu au transformat radical astfel de interfeţe culturale moştenite. În
cazul culturii radio, ceea ce poate fi lesne observat este că producţia de aparate pe unde
scurte a permis, în paralel cu discursul anticapitalist şi antioccidental de Război Rece
(reflectat economic prin importurile limitate de filme, cărţi, muzică pop şi programe de
televiziune occidentale), şi un discurs proeuropean. Fiind înscris în chiar tehnologia
furnizată de industria socialistă, se poate afirma că acest discurs nu a fost articulat doar
în sfere private sau în societatea civilă fragilă dezvoltată în Est, ci inclusiv la nivelul
regimului politic.
Desigur, integrarea activităţilor comerciale, industriale sau a creativităţii socialiste
în straturile profunde ale unui inconştient european real nu a constituit o prioritate
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guvernamentală vădită înainte de 1989. Totuşi, demersurile s-au făcut din raţiuni strategice sau geopolitice, iar aceste manifestări atestă eşecul socialismului est-european şi
al propagandei sale împotriva decadentei culturilor occidentale. Faptul că europenizarea asimilată ca proces de emancipare socială - a modelat continuu imaginarul culturilor
est-europene în timpul socialismului este fundamental. Fiind stimulate de acest cadru
fantasmatic de o Europă deschisă (încă dinainte de 1989, dar mai ales în anii 1990),
reprezentările cinematografice din România au acţionat ca mijloc de europenizare care,
pe de o parte, a permis călătoriile virtuale prin Europa, iar pe de altă parte, le-a permis cineaştilor să se simtă europeni când fac filme, iar publicului la fel, atunci când le consumă.

Europa: absentă

şi

orbitoare

Versiunea românească a europenizării imaginare prin Radio Europa Liberă s-a fundamentat pe consolidarea anticomunismului ca naraţiune legitimatoare, menită să creeze
imaginea utopică a Europei Occidentale, liberal-capitaliste. Menţinerea opoziţiei binare,
specifice Războiului Rece, a determinat un exil interior înainte de 1989, tradus şi adaptat intens în contextul anilor 1990, dar mai ales folosit pentru a explica deficientele
structurale şi stagnarea emancipării în acea perioadă. Anticomunismul a oferit explicaţii facile, dar atrăgătoare dezamăgirilor post-1989. Faptul că Europa nu era încă accesibilă decât tot în regim de fantasmă (de această dată din raţiuni economice) a fost
atribuit „moştenirii comunismului". Spectrul Europei - catalizator al discursului anticomunist - a constituit cel mai important agent politic care a bântuit spaţiul public şi
reprezentările cinematografice ale anilor 1990.
Acest spectru al Europei neîmplinite a inspirat şi o formă pervertită a discursului
luptei de clasă. Clasa de mijloc, educată în spiritul Radio Europa Liberă, familiarizată cu
valorile civilităţii europene prin segmentele culturale şi politice ale postului, s-a perceput
ca victima clasei muncitoare, a cărei imagine de afiş a devenit o gloată vulgară, violentă
şi manipulabilă, strigând "noi muncim, nu gândim! ". Cel mai reprezentativ film al
anilor 1990 - din perspectiva articulării anticomuniste a emancipării europene - este
Pepe şi Fi.fi (Dan Piţa, 1994). Regizorul face parte din generaţia ascultătorilor maturi
ai Radio Europa Liberă, împărtăşind dorinţa de a europeniza mediul social, cultural şi
politic după 1989. Pita aparţine grupului de cineaşti inovatori din anii 1970, cu o operă
ce s-a maturizat în anii 1980, când a realizat o serie de filme accentuând înstrăinarea socială
a tinerilor şi retragerea lor într-un exil interior din care să îşi apere spaţiul privat.
O anumită atmosferă bântuită şi suprarealistă marchează filmele lui Pita dinainte de
1989, care este codificată cinematografic prin cadre lungi şi lente, panoramări ezitante
prin holuri slab luminate, peisaje deşertice, drumuri forestiere misterioase, secvenţe
onirice şi muzică diegetică trepidantă. Aceste elemente stilistice reapar în Pepe şi Fi.fi ,
iar recurentele stilistice din anii 1980 sugerează nu doar o amprentă auctorială fermă,
ci confirmă şi teza lui Kracauer că anumite dispoziţii au o viată proprie, urmează propria
logică şi au o dezvoltare relativ autonomă în timp, fiind în corelaţie cu evenimentele istorice.
Cei trei protagonişti din Pepe şi Fi.fi aparţin generaţiei copiilor ascultătorilor de Radio
Europa Liberă, care se maturizează la începutul anilor 1990, fiind primii care iau în piept
transformările politice aduse de momentul 1989. Aceştia se străduiesc să îşi construiască

202

o

viată

IMAGINAR

în lumea

nouă.

ŞI

PATRIMONIU ARTISTIC

Pepe este un boxer amator, în vreme ce Fifi, sora lui, duce o
Vecinul lor aflat în scaun cu rotile, Carol, pare un alter ego al
regizorului. Deoarece e imobilizat, tinde să predice către un auditoriu fluid. El deţine
casa în care cei doi tineri locuiesc, ceea ce îl face să joace rolul unei figuri paterne.
Narativ, filmul este destructurat - o lectură retrospectivă relevă stereotipiile anilor 1990,
din acest punct de vedere fiind un document vizual marcant al epocii. Filmul arată modul
în care cei doi fraţi se implică captiv în medii infracţionale, interlope, pentru a se susţine financiar. Pepe sfârşeşte ucis, iar Fifi rămâne victima unei reţele de prostituţie.
În calitate de tată şi observator neputincios al acestor eşecuri existenţiale, Carol este
transpunerea în anii 1990 - aş spune chiar cea mai reprezentativă din cinemaul românesc - a fostului disident anticomunist de sufragerie. Multe scene din film îl arată
vorbind într-o portavoce, predicând oamenilor (dar şi provocându-i), sub forma unui
comentariu asemănător celui radiofonic, despre realităţile politice şi economice ale
tranziţiei, din poziţia unei persoane care şi-a pierdut speranţa în prezent şi în promisiunile lui 1989. Nici el, nici cei doi fraţi nu au însă un profil psihologic şi emoţional
clar. La fel ca personajele filmelor expresioniste, motivaţiile lor rămân misterioase, dând
impresia că există întotdeauna o forţă de acţiune şi determinare necunoscută, nereprezentată pe ecran, care le animă. De asemenea, nici unul dintre ei nu pare să fie echipat
pentru a supravieţui în lumea nouă. Carol este un invalid, Pepe şi Fifi par lipsiţi de
protecţie socială şi intelectuală, nici unul dintre ei cu o dorinţă clară de viaţă şi cu un
proiect existenţial coerent.
Absenţa Europei sau a unei realităţi politice satisfăcătoare este indicată prin utilizarea cadrelor contemplative ale mediului urban fantomatic de după 1989. Cum spuneam,
tehnica este similară cu cea folosită în filmele lui Piţa din anii 1980. Muzica înspăimân
tătoare însoţeşte cadre lente de urmărire a contururilor diferitelor şantiere de construcţii pustii, clădiri devastate, degradarea urbană şi fabricile abandonate. Acestea indexează
nu doar o prezenţă, ci şi o absenţă, inducând o stare emoţională de frustrare şi angoasă.
Camera se raportează spectatorial la acest peisaj dezolant, contemplându-l prin unghiuri
de filmare nefamiliare pentru a sublinia natura generatoare de anxietate a realităţii sociale.
Personajele se deplasează cu uşurinţă prin acest deşert urban, dar lasă impresia unei
stări de alertă, care transmite că nu îşi găsesc loc în acel spaţiu. Pare că sunt cu adevă
rat autentice exclusiv în spaţii private. O scenă îi arată pe Carol şi Pepe pregătindu-se
să iasă la o plimbare. În ciuda faptului că are o dizabilitate gravă (Carol nu îşi poate
mişca picioarele), în spaţiul privat el este extrem de mobil. De asemenea, această relaţie cu exteriorul este consolidată în secvenţe care îl prezintă pe Carol stând lângă fereastră, uitându-se afară sau adresându-se oamenilor prin portavoce, una dintre cele mai
vizibile recuzite ale anilor 1990. Funcţia sa este multiplă. Pe de o parte, în orizontul
lui 1989 poate fi interpretată ca device simbolic de mobilizare de jos în sus a maselor:
portavocea se opune practicilor organizate şi ritualizate ale elitei politice, care se adresează oamenilor prin tehnologii mai centralizate (scene, balcoane cu sisteme sonore
puternice, radio, televiziune). Pe de altă parte, aceasta devine un indicativ al noilor
forme de manipulare socială prin intermediul zvonurilor, al iraţionalităţii interlope sau
al bruiajului acustic.
Carol foloseşte portavocea nu doar pentru a se adresa oamenilor din spaţiul său interior,
ci o ia cu el pe stradă pentru a predica trecătorilor, în cheie virulent anticomunistă, eşecul
europenizării tării. Subiectele sale preferate sunt deriva politică şi memoria trecutului
existenţă dezorientată.
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socialist. În mâinile lui, portavocea capătă un alt sens : devine semnul condiţiei ieşirii
din exilul interior. De asemenea, portavocea trădează şi incapacitatea lui Carol de a
interacţiona în societate. Carol nu înţelege sfera publică drept un loc de dialog. În
schimb, el insultă, înjură, numindu-i pe oameni „furnici" sau „idioţi" şi provocându-i
agresiv. El acţionează în acelaşi registru radiofonic, spunându-le cetăţenilor că trăiesc
într-o lume coruptă, degenerată, marcată de o lungă listă de disfuncţionalităţi - un
scenariu care se rezumă la a fi explicat prin „moştenirea comunismului" şi efectele sale
pe termen lung asupra valorilor, abilităţilor morale şi politice ale oamenilor. El le transmite de fapt că Europa, fericirea şi viata decentă sunt în altă parte. Nu aici, nu acum,
în România anilor 1990, ci mai degrabă în spatele unei Cortine de Fier care nu s-a
ridicat cu adevărat după 1989. Recomandarea este să „părăsiţi ţara", pentru a transforma,
iată, exilul interior al emancipării europeniste într-unul exterior. Soluţia rămâne radicală :
o ieşire din această realitate. O ieşire mai degrabă decât o plecare, pentru că aceasta
din urmă marchează opţiunea pentru o geografie reală, cunoscută şi perceptibilă, fapt
greu de realizat în anii 1990 pentru cetăţenii români.
Spectralitatea Europei este mai evidentă în scena finală a filmului, în care Carol,
îmbrăcat într-un costum funerar negru, merge cu Fifi la un spital, pentru a identifica
trupul decedat al lui Pepe. Starea de panică a lui Carol se intensifică. Furia lui este
completată de sunete stridente. Carol repetă obsesiv „Scoate-mă dracului de aici ! ", în
timp ce zgomotul metalic devine treptat sunetul diegetic al scaunului său cu rotile împins
de Fifi într-o disperare grăbită. Urmează o cursă lungă din morga labirintică, lipsită de
perspectivă. Filmul se încheie arătând în slow motion cum cei doi ajung într-un spaţiu care
pare a fi o ieşire (reală sau poate doar fantasmagorică, produsă de epuizare/disperare).
Este un spaţiu intens luminat, creat prin supraexpunere fotografică. Pare insuportabil,
orbitor şi, în acelaşi timp, conţine elementele unei eliberări intense, dar incomprehensibile. Dacă această secvenţă este metafora tranziţiei est-europene din anii 1990, Europa
de la sfârşitul drumului rămâne o destinaţie spectrală la finalul unei căutări chinuitoare
şi sufocante.
Filmul lui Pita este unul dintre foarte puţinele exemple ale anilor 1990 care exploatează reţeaua imagologică convergentă dintre anticomunismul feroce al epocii şi spectrul
europenităţii. Cert rămâne că România nu este parte din Europa, la rândul ei o geografie orbitoare, obiect al fantasmei intense, dar încă neexperimentată social. De fapt, până
la începutul anilor 2000, singurul scenariu de emancipare a fost unul eminamente negativ.
Nu există soluţii concrete, doar o explicaţie unică a stării sociale jalnice : ,,moştenirea
comunistă". Explicaţia lipsei de emancipare rămâne monocromă şi unilaterală: capitalismul românesc de tranziţie constituie un amestec de comunism şi capitalism pervertit,
dar vinovat pentru această situaţie este exclusiv comunismul, care a corupt valorile
capitalismului liberal. Faptul că din acest mariaj doar comunismul poartă vina pentru
degringolada socială explică imaginarul filmelor anilor 1990. Astfel, ceea ce numesc
anticomunismul retrospectiv cuprinde filme ce abordează efectiv perioada socialistă,
concentrându-se realist sau parabolic pe denunţarea represiunii politice : familii de ţărani
abuzate, intelectuali care se revoltă, anchetatori învinşi de sistem, cascadori subversivi,
cântăreţe anarhice, profesoare urmărite, securişti (dez)umanizati, cotidianul tern, pădu
rea-lagăr, hotelul distopie, insula totalitară. Anticomunismul reactiv se constituie din
filmele a căror temă este efectiv prezentul tranziţiei : o epocă distrusă, infracţională,
confuză, săracă, plină de violenţă şi resentimente. România este un loc de unde trebuie

204

IMAGINAR

ŞI

PATRIMONIU ARTISTIC

evadat, un spaţiu definit drept consecinţă gravă şi tristă a comunismului, în care oamenii urlă, sexul abundă, banii se devalorizează repede şi toată lumea se descurcă la limită.
Personajele sunt ticăloşi, impostori, victime. Agenda politică este ţinută de comentatori,
justiţiari şi moralişti.

Orientalizarea

europenizării

Abia după 2000 imaginarul emancipării europene documentează experimentarea efectivă
a Occidentului. Totuşi, iar acest fapt este esenţial, din imaginarul spectral, fantasmatic
al Europei grefat pe anticomunismul justiţiar, revanşard, schematic, ajungem direct în
imaginarul traumatic al migraţiei occidentale. Este cumva o emancipare înfrântă, căci,
odată experimentată social, Europa se dovedeşte un spaţiu lipsit de securitate, experienţele dominante - ce compun structura reticulară a imaginarului - se dovedesc abuzive,
manifestându-se cu precădere în relaţiile de muncă şi producând efecte nefaste în raporturile familiale. Aş spune că filmele româneşti din ultimele două decenii nu spun povestea integrării cetăţeneşti a românilor în Europa (un adevărat fenomen socioeconomic),
ci doar pe aceea a contactului brutal cu Occidentul, în care se întrevede o identitate
internalizată de subaltern, de cetăţean cu profunda conştiinţă că provine de dincolo de
Cortina de Fier.
Occident (Cristian Mungiu, 2002) este unul dintre filmele emblematice ale acestui
proces. El adună o serie de stereotipii despre motivaţiile plecării din România - de la
familia tradiţională care doreşte să îşi mărite fiica cu un străin pentru a avea o "situaţie"
la educatoarea fără perspectivă socială, fascinată de confortul apartamentului deţinut de
un belgian - pe care le corelează poveştii tânărului emigrat ilegal în 1988, care s-a
realizat în Germania. Naraţiunea duce oarecum mai departe îndemnul agresiv şi disperat al lui Carol din Pepe şi Fifi, dar nimeni nu ajunge încă să trăiască efectiv în Occident.
Personajele sunt însă dispuse să acţioneze şi, spre deosebire de anii 1990, există mai
multe resurse financiare şi o stabilitate socială care permit o posibilă plecare. Există şi
o dimensiune de gen a raportării la acest tip de scenariu emancipator : tatăl conservator,
rasist (poliţist în pragul pensiei) priveşte cu scepticism lumea occidentală, căci, iată, ea
acomodează chiar cetăţeni de culoare (fiica e curtată de un italian upper middle class ,
dar originar din Mozambic); de asemenea, tânărul cercetător ajuns, în pragul precarităţii, agent publicitar, refuză plecarea, deoarece trăieşte cu experienţa traumatizantă a
primei tentative, înainte de 1989, când a încercat să treacă Dunărea. Personajele feminine văd însă pragmatic lucrurile, dar subalternitatea lor este intens reliefată. Jinduind
după vieţi în care să mănânce zilnic la McDonald's şi reprezentându-şi emanciparea
într-un cadru conservator (dependenţa faţă de bărbatul străin cu posibilităţi materiale),
mama protagonistei îi cere explicit agentului matrimonial ca pretendentul să fie "din
Europa". Emanciparea personajelor feminine descrie astfel o formă de dependentă socială
la intersecţia dintre clasă şi gen. Bărbatul înstărit, realizat reprezintă o soluţie socială
fantasmatică, în schimb, femeile sunt lipsite de autonomie în ciuda stabilităţii profesionale sau a aspiraţiilor culturale. În raport cu cinemaul anilor 1990, filmul lui Mungiu
renunţă la cuplajul încrâncenat al anticomunismului şi emancipării europeniste. Păstrează
însă tuşele înapoierii structurale a românilor, graniţa dintre observaţia sociologică şi

IMAGINARUL EUROPENIZĂRII ÎN FILMUL ROMÂNESC CONTEMPORAN

205

comedia burlescă nefiind conturată. Regizorul încă observă neajunsurile (sărăcia severă,
de pildă) sau contrastele prezentului (alternanta de cadre dintre spaţiile modeme şi
interioarele modeste ale blocurilor socialiste), dar nu le mai subordonează unui cadru
anticomunist virulent. Cromatic şi sonor, filmul impune o atmosferă optimist-tristă,
specifică unei societăţi în care, totuşi, se găsesc minime refugii existenţiale, uneori chiar
bunăstarea. Contrariat de faptul că tineretul e ademenit de perspectiva capitalistă a
Occidentului, colonelul Vişoianu întreabă retoric "Ce, aicea nu-i bine?", dar tânărul
bizar emigrat înainte de 1989 în Germania şi „realizat" acolo (deţine o tipografie) se
grăbeşte să-i răspundă, deloc radical: "E bine, dar pleacă lumea la mai bine". Acel
încrâncenat „Scoate-mă dracului de aici!" din Pepe şi Fifi devine un „Vreau să plec!"
şoptit pasional. Disperarea sufocantă se transformă într-o opţiune pragmatică de viaţă.
Raportat la diversitatea experienţelor europene ale românilor, pe care demografia,
sociologia sau statistica le-au documentat de-a lungul ultimelor două decenii, cinemaul
românesc al anilor 2000 conţine reprezentări foarte polarizate. Majoritatea filmelor ce
vizează forme de emancipare socială alimentate de fantasma Europei Occidentale au în
vedere emigraţia economică : coregrafia se dovedeşte adesea infracţională, iar finalitatea
este, aproape fără excepţie, munca precară. Iluzia emancipării pragmatice se spulberă
odată cu exploatarea abuzivă. Dacă această categorie de filme adresează mai degrabă
modul în care sărăcia severă din ţară determină alegeri disperate, nu soluţii cu adevărat
emancipatoare (în sensul schimbării clasei sociale), o altă categorie documentează consecinţele muncii în Occident în planul relaţiilor de familie. Ca dominantă imagologică,
ansamblul este destul de conservator. Working class-ul periferic rămâne exploatat,
munceşte precar, iar middle class-ul tranziţiei - care a reuşit totuşi să îşi amenajeze o
viaţă în Occident - plăteşte costurile dislocării în plan familial. Două replici din
Filantropica (Nae Caranfil, 2002) sunt emblematice pentru bucla dezolantă a totalităţii
sociale specifice europenizării: ,,statul român cerşeşte de ani de zile prin Europa şi nu-i
dă nimeni nimic", iar cetăţenii „plătesc nota de plată a tranziţiei". Mobilul emancipării
sociale altundeva relevă măsura unui stat slab, destructurat, fără resurse consistente sau,
oricum, dezastruos redistribuite. Societatea se destramă în destine individuale traumatizate, fiecare rămâne pe cont propriu. Cerşetoria statului funcţionează ca metaforă a
disfuncţionalităţii structurale, în tandem cu pierderea tuturor speranţelor şi a oricărei
demnităţi. Fărâmiţarea proiectului colectiv şi absenta plaselor sociale de siguranţă intensifică mitologia emancipării social-economice prin plecarea spre un Occident plin de
promisiuni.
România este un spaţiu în care nu mai e nimic de făcut pentru o anumită categorie
de oameni. Oferta socială se situează foarte jos, încât chiar şi după ce Occidentul se
dovedeşte dezamăgitor, el rămâne totuşi un loc mai bun. Tânărul din Câinele japonez
(Tudor Cristian Jurgiu, 2013) îl bărbiereşte pe bătrânul rămas singur (fiul emigrase în
Japonia), confesându-i-se că a muncit o vreme în Spania, dar că nu a fost uşor (sugerează
implicaţii infracţionale). Cu toate acestea, se va întoarce, neavând nicio oportunitate
acasă. Acelaşi tip de imagine ambivalentă se construieşte şi asupra emisarilor din Europa
de Vest care ajung în România să înfieze copii. Ei sunt deopotrivă eroii civilizaţiei
apusene care doresc copiii-povară ai Europei inferioare, dezvoltând împreună cu instituţiile
româneşti reţele ilegale de adopţii internaţionale, cât şi traficanţi de organe, a căror
misiune este de fapt să prelungească vieţile mai valoroase ale occidentalilor. Uneori,
cele două ipostaze sunt greu disociabile, sugerându-se ideea că, din cauza deficitului de
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civilizaţie şi dezvoltare, în România se poate cumpăra orice la preţuri modice. Majoritatea
filmelor ce abordează legătura dintre realităţile româneşti decrepite şi imaginarul occidental conţin personaje care doresc să cumpere sau să răpească copii. În Pepe şi Fifi şi
în Occident, copiii orfani interacţionează fie cu oameni din lumea interlopă ce intermediază afacerea, fie cu oficiali europeni veniţi să conferenţieze despre drepturile omului
şi crima organizată (alura de pedofil este subtilă). Binefăcătorul francez din Maria (Călin
Peter Netzer, 2003), care ajută mănăstirea locală, se oferă să-i „crească" protagonistei
copilul, adică să i-l cumpere. În Weekend cu mama (Stere Gulea, 2009) situaţia este mai
gravă, tânăra mamă aflată în căutarea fiicei răpite fiind ucisă de oamenii traficantului
de organe. În Scurtcircuit (Cătălin Saizescu, 2018) cuplul strident de români îmbogăţiţi
în Spania oferă o sumă consistentă în schimbul unui nou-născut, dar îşi cer banii înapoi
aflând despre incendiul din spital (filmul ficţionalizează accidentul de la Maternitatea
Giuleşti din 16 august 2010). Astfel, tema europenităţii este determinată de ancore
emoţionale puternice : importul copiilor vulnerabili şi munca sexuală ca emancipare
economică. Dincolo de amploarea acestor fenomene sociale (desigur, insuficient cercetate sociologic), faptul că decupajul tematic al emancipării occidentale gravitează obsesiv în jurul lor creează un imaginar autocolonial : perspectiva regizorală orientalizează
(Said, 1978) contactul societăţii româneşti cu Occidentul.
Cum anticipam, diversitatea şi complexitatea experienţelor europene ale românilor
nu se regăsesc în reprezentările cinematografice ale ultimilor două decenii. Dacă în anii
1990 cartografierea anticomunistă a unei societăţi prăbuşite se dorea o pledoarie implicită pentru Occident (mindset-ul Radio Europa Liberă), după 2000 reprezentarea experienţelor traumatizante în raport cu Vestul este monocromă, responsabilitatea pentru
această stare critică fiind cumva atribuită victimelor a căror "mentalitate" nu a evoluat.
Naraţiunea se menţine unilaterală: paradoxal, tot comunismul rămâne principala frână
a emancipării, afectând atât dezvoltarea internă a ţării, cât şi integrarea în Europa.
Sărăcia, incapacitatea de emancipare sunt efectele perpetuării gândirii/practicilor socialiste : nu prea putem oferi Europei decât corpuri ieftine, iar despre cauzele structurale
ale precarităţii nu vorbim. Prin urmare, formele capitalismului sălbatic, privatizările
frauduloase, menţinerea ţării într-un model economic al muncii ieftine, corupţia exercitată în România de mari companii europene, apoi formele de exploatare a românilor în
Occident, munca ilegală tolerată în Vestul civilizator, incapacitatea de negociere a contractului social într-o Uniune Europeană inegală, cu mai multe viteze - toate acestea nu
sunt abordate critic în reprezentările cinematografice din ultimele trei decenii.

Traumele „emancipării"
Asfalt Tango (Nae Caranfil, 1996) poate fi considerat matricea narativă a europenităţii
orientalizate. Filmul este un road movie burlesc : spune povestea unui grup de femei
care au semnat un contract cu o companie de cabaret franceză, urmând să pornească la
drum într-un autocar spre Paris. Călătoria este coordonată de un agent român şi de
partenera lui franţuzoaică. Considerate marfă de export, femeile sunt avertizate că au
fost alese doar pentru că sunt "cele mai ieftine". Încă de la începutul traseului, figura
feminină occidentală deţine o eleganţă sofisticată, menită să contrasteze cu imaginea
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vulgară a tinerelor, crezând cu naivitate că vor fi curtate de bărbaţi care seamănă cu
Alain Delon. Orizontul de reprezentare este, în ansamblu, unul din care valorile europene
lipsesc. Bărbaţii sunt profund misogini, se consideră stăpâni fie pe corpul femeilor, fie
pe destinul lor social sau profesional. Tânărul mecanic, revoltat că partenera lui - angajată la operă - este dispusă să renunţe la întreaga viată de cuplu şi la carieră, vrea cu
orice pret să curme plecarea soţiei. El este exponentul cetăţeanului modest cu valori
conservatoare, fiind convins că Occidentul nu poate oferi decât capcane. A încercat din
răsputeri să muncească suplimentar pentru a deveni patron, dar cadrul social nu i-a
permis să-şi schimbe statutul. Acest motiv al femeilor dezamăgite material de căsnicia
lor - protagonista din Cealaltă Irina (Andrei Gruzsniczki, 2009) procedează similar - e
completat de cel al adolescentelor târzii, conservatoare, care îşi rostesc dorinţa de
emancipare socială sub forma unei rugăciuni : ,,Doamne, dă să întâlnesc un bărbat bun,
francez sau american, care să mă ia de nevastă şi să îmi facă multi copii". Aliajul dintre principiile sociale conservatoare şi discriminările de gen, clasă şi rasă compun
imaginarul orientalizat al contrastelor dintre România şi Occident. Şoferul slinos consideră că „fetele cuminţi stă acasă, ştoarfele se duc"; poliţistul îmbrânceşte un ţăran,
trimiţându-l „la muncă", neconsiderându-i statutul social vrednic de comentarii sociologice; în fine, şoferul de taxi are siguranţa că „ţiganii sunt necinstiţi". Astfel, nu este
întâmplător un efect la fel de orientalizant : una dintre fete refuză complet limba română,
considerând-o semnul provenienţei dintr-o „ţară necivilizată"; abia episodul tentativei
de viol îi dezlănţuie ploaia creativă de înjurături în limba maternă. În cei patru ani scurşi
de la filmul lui Dan Pita, pare că lucrurile s-au mişcat instituţional, dar încă se pleacă
controlat, în grup. Paşapoartele cu viză sunt gestionate de coordonatorul excursiei, iar
munca de „stârnire a plăcerii, iar nu de satisfacere a ei" pare a fi catalizatorul emancipării sociale. ,,Hai că diseară intrăm în Europa", rosteşte apoteotic patronul de escorte,
dar Caranfil îşi încheie filmul la graniţă, filmând coada nesfârşită de automobile.
Pentru cele două adolescente din Italiencele (Napoleon Helmis, 2004), orfane de
mamă, fără studii, trăind precar cu un tată alcoolic şi abuziv, singurul scenariu viabil
de emancipare ar fi plecarea în Spania, la cules de căpşuni. Una dintre ele consideră că
în Elveţia ar fi ideal, dar acolo nu e nimic de cules. Perspectiva celor 1500 de euro
lunar, în raport cu cei 50 de euro reprezentând cuantumul ajutorului de şomaj, echivalează cu asumarea oricărui risc. Călăuza lor, un june rural pe nume Giovanni, le pregă
teşte pentru călătorie, dându-le sfaturi vestimentare „aşa cum e la modă în UE, să moară
europenii". Trăind într-un mediu conservator-abuziv, nu reuşesc să plece din localitate,
deoarece un alt sătean îndrăgostit de una dintre fete se leagă de calea ferată până când
ofiţerul de stare civilă admite să îi căsătorească intempestiv. Scandalul acesta burlesc ce implică autorităţile, familia, vocile comunităţii, este un pretext narativ pentru un
episod conflictual Est-Vest. Nişte francezi, veniţi să facă un reportaj despre ritualul
Căluşului, filmează episodul, dar sunt repede confruntaţi de cosmopolitul Giovanni, care
le reproşează că filmează „numai ţigani şi handicapaţi", în vreme ce „pă drumul ăsta
au plecat la Paris Cioran, Brâncuşi, ăştia au fost olteni, nu francezi". Aşadar, orientalizării occidentale i se răspunde în termeni de excepţionalism naţionalist, foarte compatibil, de altfel, cu conservatorismul patriarhal al comunităţii olteneşti reprezentate.
Periplul ilegal al fetelor spre Occident, fără paşapoarte, le stârneşte dorul de casă, iar
documentarea vieţii lor europene, la cules de struguri în Italia, se desfăşoară prin câteva
scrisori trimise acasă. Nici acest film nu prezintă contactul personajelor cu Europa
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pare că firul narativ central rămâne cantonat în dramele comuniunde, de altfel, fetele se întorc purtând cu ele stigmatul prostituţiei. Giovanni
se pregăteşte să candideze la primăria satului, căutând să-şi discrediteze potenţiala
contracandidată şi fostă iubită: el prezintă la căminul cultural un film porno, protagoniste
fiind cele două surori. Momentul „feminist" - ghilimelele marchează neajunsurile scenariului, precum şi modul rudimentar în care cultura română a asimilat concepte progresiste - este reprezentat de citirea unui monolog confesiv. Textul este declamat
emoţional-politic, scopul fiind acela de a restitui o demnitate comunitară. Aflăm astfel
că cele două fete n-au mai ajuns, de fapt, în Italia, fiind prinse, închise şi obligate să
se prostitueze în Kosovo, în felul acesta explicându-se şi materialul video. Ieşirea ilegală
din România şi absenta unei reprezentări coerente a Occidentului sunt reminiscenţe ale
imaginarului de Război Rece al evadării, în vreme ce prostituţia forţată din Balcani
constituie o metaforă a faptului că încă nu există o ieşire viabilă spre bunăstarea Europei
de Vest, ci doar o hălăduire în bucla precarităţii abuzive a Estului.
Tot în Italia vor ajunge şi adolescentele din Loverboy (Cătălin Mitulescu, 2011).
Filmul fixează însă acest moment abia ca finalitate. Naraţiunea cinematografică spune
povestea lui Luca, un bărbat tânăr şi chipeş, care trăieşte modest, îşi îngrijeşte bunicul,
deţine o magherniţă unde repară scutere şi atrage fete. E cuceritorul proxenet, prima
verigă a lanţului de trafic. Vedem de fapt procesul ademenirii unor adolescente fără
posibilităţi materiale, care vor ajunge să practice munca sexuală pentru reţeaua italiană.
Povestea documentează tehnicile de seducţie şi „antrenamentul" oferit de proxenet
împreună cu grupul său de prieteni. Profitând de acelaşi mediu conservator-patriarhal
(tatăl uneia dintre fete, Veli, este tipul protectorului violent), dublat de sărăcia cronică
a regiunii, Luca acţionează asemenea unui cuceritor benign. Nu e violent, însă deţine
arta manipulării psihologice: fetele se îndrăgostesc de el, fiind dispuse „să facă bani"
împreună. Fără o motivaţie solidă de a se întoarce acasă, fără experienţă de viaţă, dar
şi fără resurse, Veli acceptă să se pregătească pentru Italia. În mintea ei se cuibăreşte
treptat şi statornic ideea că munca sexuală este, până la urmă, o muncă. Iar Occidentul
devine doar geografia inertă în care asemenea idei aparent progresiste se pot materializa
mai profitabil decât în România. De altfel, ce vină majoră au societăţile dezvoltate că
„piaţa liberă" oferă forţă de muncă atât de ieftină? În Loverboy, Italia rămâne exclusiv
spaţiul suspendat, cumva inocentat economic, unde sărăcia Estului este exploatată la
preţuri foarte accesibile, iar „emanciparea" femeilor este strivită la intersecţia dintre
masculinitatea opresivă şi forţa cinică a capitalismului. Aş adăuga însă un bemol decisiv :
Mitulescu nu este interesat decât de problematizarea faţetei sălbatice a capitalismului
tranziţiei, faţeta „funcţională" a celui occidental nu intră în raza lui regizorală de interes.
Există trei filme - foarte diferite ca registru estetic - în care totuşi anumite aspecte
ale Occidentului capitalist sunt abordate fragmentar. Nu putem vorbi despre o perspectivă cu adevărat critică faţă de factorii europeni care subminează emanciparea românilor,
însă perspectiva narativă pare mai dispusă să adopte o poziţie relativ echidistantă în
raport cu orientalizarea Estului. De asemenea, personajele manifestă anumite momente
reflexive ce subminează - fără însă a dezvolta un discurs cinematografic articulat naraţiunea univocă potrivit căreia eşecul emancipării europene este determinat exclusiv
de cauze interne (mentalitatea înapoiată, practicile „comuniste" generatoare de sărăcie,
corupţia cronică). Realizat în perioada crizei financiare de la sfârşitul anilor 2000,
Francesca (Bobby Păunescu, 2009) spune povestea unei tinere care plănuieşte să ajungă
tăţii sărace
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în Occident pentru a câştiga mai decent şi care este hotărâtă să schimbe modul în care
românii sunt percepuţi acolo. Sunt două voci critice importante: una individuală, cealaltă colectivă, ambele dovedindu-şi fie inconsistenta, fie neputinţa. Tatăl e foarte îngrijorat de opţiunea Francescăi, fiind convins că „ăştia ne-au băgat în Europa să ne ia de
sclavi şi să ne reguleze femeile [ ... ] ne cred pe toţi ţigani, criminali, hoţi". Conştiinţa
personajului este doar aparent critică, fiind trădată de gândirea patriarhală. El are convingerea că opţiunea fiicei ar fi să meargă „la produs" în Italia. Subalternitatea faţă de
Occident este profund internalizată, manifestându-se, iată, în tandem cu un discurs în
principiu lucid. Totuşi, suspiciunea că femeile nu se pot emancipa decât prin muncă
sexuală sau mariaj reuşit subminează o gândire cu adevărat problematizantă. Planul
tinerei este să deschidă o grădiniţă românească, dar până se va pune pe picioare devine
dispusă să îngrijească un bătrân. În ciuda acestui traseu relativ coerent, bărbaţii cu care
interacţionează o destabilizează : soţul se încurcă în afaceri dubioase cu cămătari, iar
cel autointitulat expert al migraţiei forţelor de muncă în spaţiul comunitar o „linişteşte",
asigurând-o că „în prostituţie se bagă numai curvele ; dacă fetele sunt cuminţi şi sunt
violate o dată sau de două ori, pot să şi plece, nu?". Pe de altă parte, personajul colectiv ce formează working class-ul migrant al tranziţiei îşi exprimă revolta - în autocarul
spre Italia - faţă de condiţiile de muncă din Occident. Denunţurile lor rămân confesiuni
neputincioase ale unor oameni fără altă opţiune. Un discurs critic faţă de sclavia modernă
din vestul Europei, statutul de muncitori rasializaţi, abuzurile instituţionale, menţinerea
unui model economic de dependenţă se coagulează doar în vocile insignifiante politic
ale victimelor.
Protagonista din D 'Ora (Delia Antal, 2014) - o producţie neverosimilă cinematic, ce
inventariază cumva naiv stereotipiile migraţiei economice - doreşte cu orice pret să
scape din Transilvania anilor 1990, a studiat limbile străine, îşi detestă ţara, considerând
că oamenii trăiesc „ca în secolul al XIX-lea", iar viata e deplorabilă. Se arată obsedată
de regalitatea britanică, emigrează ilegal ascunsă în maşina unui văr, iar odată ajunsă
în Regatul Unit se angajează la un hotel al cărui proprietar mai în vârstă o curtează.
Conştientă că „şi-a pierdut identitatea, captivă într-o ţară străină", începe să fure din
hotel şi să falsifice paşapoarte pentru a-şi aduce rudele în Occident. Insistă că e româncă,
nu rusoaică, prin urmare nu cedează lesne avansurilor barmanului, totuşi „acceptă"
violul bărbatului care urma să-i facă rost de viză. După opt ani, Dora este căsătorită cu
proprietarul hotelului şi, fiindcă acum are o condiţie stabilă, refuză să-şi ducă fiica în
România. În ciuda faptului că reprezintă oarecum viata complicată a comunităţilor de
români aflaţi la muncă în Europa, filmul propune un aliaj de orientalizare conservatoare
a României, care activează fibrele unui naţionalism de uz propriu. Dora consideră că
provine dintr-un popor needucat, rudimentar, ea fiind însă foarte emancipată. Este un
tip de naraţiune identitară ce pretinde apartenenţa occidentală apriorică. Prologul filmului anunţă - în limba engleză - disocierea de Estul sălbatic, iar epilogul stabilizează
această fantasmă. Purgatoriul muncilor grele, infracţionalitatea de circumstanţă, abuzurile sexuale trec în planul secund odată cu schimbarea statutului social. Mariajul înţelept
dizolvă orice discurs critic faţă de tărâmul prinţesei Diana. Emanciparea europeană
înseamnă un final matrimonial fericit, departe de Estul înapoiat. Atât.
Cel mai articulat film - atât artistic, cât şi din punct de vedere al surprinderii totalităţii sociale - din această categorie a traumelor potenţialei emancipări europene este
Fixeur (Adrian Sitaru, 2016). Nu întâmplător, a fost desemnat în 2017 propunerea
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României pentru Premiul Oscar. Filmul prezintă descinderea unor jurnalişti francezi la
în încercarea de a intervieva o tânără minoră obligată să devină lucrătoare
sexuală la Paris şi repatriată de curând. Au aflat ştirea de la protagonistul-fixeur, stagiar
la Agenţia France Press. Filmul explorează modul în care abuzul proxeneţilor este dublat
de abuzurile jurnalismului pentru a smulge o mărturie senzaţională. Înfruntările dintre
perspectiva locală asupra traumei fetei şi perspectiva jurnalistului occidental constituie
miza centrală a incisivităţii cinematografice a lui Sitaru. Iar acolo unde majoritatea
producţiilor rezolvă facil disputa între "sălbaticii" estului şi europenii "evoluaţi", Fixeur
deschide un câmp imagologic de o complexitate sociopsihologică de mare forţă. Un prim
moment relevant apare în timpul discuţiei despre bărbatul francez care beneficiase de
serviciile sexuale ale adolescentei (poliţia i-a surprins în flagrant). Reporterul parizian
minimalizează vina bărbatului, explicând legitimitatea dorinţei de a face sex cu o fată
tânără după o zi lungă de muncă. Nevoile bărbatului occidental upper middle class ,
"lipit de birou" ore în şir, trebuie satisfăcute, vina de a nu-şi dezvălui vârsta reală fiind
pusă pe umerii nefericitei fete. Această optică părtinitoare, violentă, care ignoră diferenţele de clasă şi gen între bărbatul francez matur şi tânăra româncă traficată, semnalizează grav orientalizarea operată de personaj. Un al doilea moment al acestui proces
nu apare marcat dialogal, ci este strict cinematic. Cadrul larg este compus dintr-o curte
desfundată în care se joacă nişte copii. Camera lui Sitaru coboară din locuinţa precară
a mamei victimei, zăbovind asupra comportamentului jurnalistului francez, care indică
personajului-cameraman ce anume să filmeze. Îi vrea pe copii răsfiraţi, loveşte o minge
astfel încât ei să o urmărească, să iasă cursiv şi dinamic mizanscena exotică a mizeriei estice.
Nici protagonistul nu are parte de un tratament mai democratic : bulversat de confesiunile
intime ale fetei, acesta are o străfulgerare de conştiinţă, propunând să suspende interviul,
invocând gândirea de jurnalist. Replica nu întârzie : ,, Tu nu eşti jurnalist, eşti fixeur". Cu
alte cuvinte, "nu te plătesc pentru efuziuni morale", ci doar pentru acces la marfa narativă.
În timpul interviului tulburător cu Anca, care îi restituie trauma într-un tur de forţă
actoricească, camera panoramează larg piaţa oraşului de provincie : este aproape goală,
un singur personaj apare într-un plan îndepărtat. Prin contrast, restaurantul "sofisticat"
(opulent-provincial, în fapt) din seara precedentă, în care se concertează în franceză,
era bine populat. Corelarea metaforică a celor două imagini indică subtil un teritoriu de
unde oamenii au plecat masiv, iar cei care au rămas sunt, în principiu, câştigătorii
tranziţiei. Totuşi, aerul de burg muzeal nu se răsfrânge asupra personajelor-cheie ale
urbei. Construite magistral - adică prin destructurarea nuanţată a orizontului de aştep
tare - figurile poliţistului de frontieră, călugăriţei (al cărei centru o găzduieşte pe Anca)
şi poliţistului local sunt dovada că ne aflăm într-un spaţiu relativ securizat instituţional,
după toate normele europene. Toţi sunt deschişi, educaţi, însă deloc dispuşi să încalce
legea: iau în serios vulnerabilitatea copilei, o protejează, dovedind că "România nu e
un sat fără câini". Replica e rostită de hâtrul poliţist cu ţigara în colţul gurii, care îi cere
jurnalistului francez să menţioneze în reportaj că dosarul destructurării reţelei de traficanţi a fost făcut integral la Bistriţa, nu la Paris. Profesionalismul umanist al acestor
personaje intră într-o reţea convergentă de reprezentări cu furia vehementă a surorii fetei
(aceasta îi scoate afară pe jurnalişti, înţelegând că îi instrumentalizează emoţional mama),
precum şi cu agresivitatea vulgară a celor doi băieţi care, oricât de rudimentari ar fi,
înţeleg că sunt orientalizaţi. Marele merit deopotrivă estetic şi ideologic al lui Adrian
Sitaru derivă din capacitatea de a documenta complexitatea traumelor pe care scenariul
Bistriţa,
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emancipării europene le reliefează. Nu este doar povestea Estului barbar, care exportă
corpuri ieftine exploatând femei vulnerabile, nici aceea a unei ţări necivilizate, cu instituţii "comuniste" şi corupte. Fixeur calibrează o perspectivă mai amplă, o totalitate
socială din care se distinge subtil, dar tăios, că neajunsurile şi lentoarea emancipării
europene a românilor nu sunt exclusiv o afacere românească : Occidentul nu este doar
un centru de iradiere democratică, ci deopotrivă un spaţiu care controlează poveştile şi
coregrafia traumatizante ale Estului.
Aşadar, regizorii tranziţiei aleg să prezinte contactul cu Occidentul prin intermediul
unor naraţiuni decepţionante, emanciparea europeană transformându-se în muncă sexuală precară sau infracţionalitate evidentă. Cum spuneam, decupajul acesta nu este
întâmplător : ambele versiuni sunt condamnabile - în contextul tranziţiei - exclusiv din
perspectiva tarelor societăţii româneşti. Da, situaţia se arată critică, dar este numai vina
noastră ca popor : adesea, inclusiv contextualizările antropologice sau sociologice,
asemenea naraţiunilor cinematografice, se opresc la graniţă. Sărăcia oamenilor, disperarea familiilor, dispersia statului conduc la realităţi darwiniste, iar drumul pretins
emancipator spre străinătate ajunge să fie un calvar traumatizant, adesea ilegal.

Consecinţele emancipării
Filmele cu personaje pentru care Occidentul a însemnat o emancipare socială reală sunt
iar ceea ce merită observat este că nici măcar nu se tematizează efectiv intervalul respectivei emancipări. Din caracterizarea personajelor înţelegem că vieţile lor
recompuse în Europa sunt stabile. Motivul principal care străbate această categorie de
filme este întoarcerea acasă, lumea lăsată în urmă fiind deprimantă. Consecinţele emancipării sunt devastatoare pentru cei rămaşi.
În Weekend cu mama, Luiza se întoarce din Spania, unde şi-a reconstruit viata, iar
acum are doi copii. Vorbeşte frecvent cu un soţ îngrijorat, protectiv sau gelos pe care
îl asigură că îl iubeşte. A plecat când fiica ei, Cristina, avea trei ani, lăsând-o în grija
familiei surorii ei, iar acum aceasta e adolescentă, se droghează împreună cu iubitul
său, Glonţ, şi intră în tot soiul de afaceri dubioase. Contactul dintre cele două femei
constituie momentul de forţă al filmului : fiica nu îşi recunoaşte mama, e încrâncenată,
o respinge, dar treptat acceptă să refacă o legătură cu ea. Tatăl Cristinei, profesor universitar, nu tăcuse nici el parte din viata fetei, iar la întrunirea familiei le oferă ambelor
cartea sa Efectele psihosociale ale abandonului parental. Scena este menită să arate că
ar fi existat şi un alt scenariu existenţial la îndemână pentru biata copilă, însă, în ciuda
preocupărilor intelectuale avizate, nici tatăl nu a tăcut nimic pentru a evita abandonul.
Asistăm la aceeaşi reiterare a cadrului conservator-patriarhal care, de această dată, nu
mai este specific doar mediului rural sau working class-ului, ci chiar mediului academic
bucureştean. Ipocrizia afectată a tatălui care îşi oferă volumul fără nicio remuşcare nu
primeşte din partea celor două femei nicio replică fermă. Dimpotrivă, mândria că „tatăl
tău e profesor universitar" scoate la iveală o subalternitate de gen, o inegalitate de clasă :
numai femeile abandonează copii, bărbaţii sunt plasaţi în afara acestui raport, ei au doar
responsabilitatea cinică de a evalua "ştiinţific", de la distanţă traumele. Când lucrurile
par a lua o turnură reconciliantă - se fac planuri de reîntregire a familiei în Spania-,
disfuncţiile malefice ale Estului vor da lovitura finală. Cristina are, la rândul ei, o fiică
puţine,

212

IMAGINAR

ŞI

PATRIMONIU ARTISTIC

pe care o iubeşte mult, însă traficanţii o răpesc. Încercând să o recupereze, este ucisă,
iar filmul se încheie similar - însă doar tematic - cu Pepe şi Fiji, prin recunoaşterea
cadavrului la morgă. Ideologic şi estetic, lucrurile sunt complet diferite. Vina se interiorizează, suferinţa este mută. Urletul, disperarea şi-au pierdut mobilul, pe Luiza o aşteaptă
viata ei reconstruită din Spania. Europa occidentală a devenit deja o experienţă existenţială
decentă, dar clădită pe lăsarea în urmă a celor apropiaţi, pe abandonarea vulnerabililor.
Mama din Matei, copil miner (Alexandra Gulea, 2013) este întâmpinată cu aceeaşi
indiferenţă traumatică la întoarcerea din Italia de către băiatul rămas cu bunicul. ,,Au
mai vorbit la telefon, i-a trimis bani, nu i-a lipsit nimic", dar înstrăinarea din convorbirile celor doi este apăsătoare. Fiind doar în grija unui om în vârstă, băiatul este mai
mult pe cont propriu; într-o zi fuge de acasă deoarece este exmatriculat de la şcoală,
dar şi fiindcă e bătut. După două zile de pribegie prin Bucureşti, se întoarce acasă, unde
îşi găseşte bunicul decedat. Perspectiva de a trăi în Italia împreună cu mama nu îi apare
drept o soluţie salvatoare, percepţia lui asupra Occidentului fiind una modelată de trauma
abandonului. Filmul poate fi citit într-o grilă macrosocială, în sensul că generaţia sacrificată de migraţia economică în Vest nu mai poate, adică nu mai este dispusă să reproducă fantasmele generaţiei precedente.
Tot o formă de abandon resimte şi soţia protagonistului din Dincolo de calea ferată
(Cătălin Mitulescu, 2016). Înţelegem că bărbatul plecase cu un an în urmă pentru a
munci la restaurantul unui hotel din Italia. Este unul dintre puţinele filme în care vedem
efectiv o mizanscenă occidentală. Peisajul este superb, condiţiile de muncă rezonabile,
şefa restaurantului înţelegătoare. Am putea afirma că vedem un crâmpei din viata de
emigrant a unui personaj middle class, cel puţin după standardele fragile ale tranziţiei
româneşti. Povestea debutează cu drumul său înapoi din Italia către ţară ; personajul nu
merge la aeroport, ci se îmbarcă într-un autobuz Eurolines, secvenţă din care putem
deduce că acesta face constant economii, iar raţiunea pentru care plecase din România
a fost cea de a strânge bani şi de a se întoarce la familie. Reîntâlnirea cu soţia este una
distantă (vorbim despre tineri de 35 de ani, care au un copil preşcolar). Mitulescu
întrepătrunde două planuri pentru a dezvolta încercarea bărbatului de a-şi reapropia
soţia, care îi mărturiseşte că l-a înşelat. Primul este afectiv-erotic, iar modul în care
bărbatul trece peste informaţia infidelităţii este excepţional jucat. Acesta procesează
matur situaţia, nu îi reproşează nimic, doar ironizând-o inocent, însă încercând subtil
să recapete interesul femeii. Este evident că fusese o aventură generată de singurătatea
ei „dincolo de calea ferată" şi de supărarea că bărbatul nu a luat-o cu el în Italia. Toată
acţiunea filmului, ocupând ca interval temporal o noapte şi o dimineaţă (petrecute la o
nuntă de mahala) documentează această tensiune neelucidată dintre cei doi. Al doilea
plan conţine explicaţia economică a situaţiei lor, iar câteva cadre simbolice, completate
de dialog, sugerează că aveau o casă în construcţie, pe un teren nu tocmai atrăgător, în
proximitatea căii ferate, o casă acoperită doar pe jumătate, năpădită de vegetaţie, fără
infrastructură rutieră adecvată. Genul de construcţie nefinalizată, dar aflată deja într-un
proces de degradare care necesită intervenţie urgentă. Renovarea unui edificiu nerecepţionat încă - iată o metaforă economică şi administrativă a societăţii româneşti. Dinamica
transformărilor emancipatoare nu s-a putut petrece fără opţiunea occidentală, însă aceasta
a furnizat prea puţin capital pentru a oferi un standard de viată superior şi a determinat
rupturi emoţionale profunde, dar care - cel puţin din perspectiva optimistă a imaginarului lui Mitulescu - nu au destabilizat definitiv legătura familială. Însă condiţia este
reunirea familiei pe ţărmul italian, ultimul cadru (similar compoziţional cu cel de la
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începutul poveştii) prezentând bărbatul îngândurat, în faţa restaurantului unde munceşte.
Acesta priveşte parcă în gol, într-o aşteptare care naratologic rămâne deschisă până în
momentul celor câţiva paşi spre plajă, unde îşi întâmpină soţia şi copilul. Pare că viaţa
lor s-a reechilibrat, prezentul european - decupat cinematic în convenţia comfort zone-ului devenind mai important decât proiectele "tradiţionale" de a-şi construi o casă în România.
La întoarcerea în ţară din Olanda, protagonista din Felicia, înainte de toate (Răzvan
Rădulescu, Melissa de Raaf 2009) nu găseşte nicicum un cod viabil de comunicare cu
mama ei. Vine o dată pe an să-şi revadă părinţii, a plecat la scurt timp după Revoluţie,
este divorţată şi are un copil. Tatăl său este foarte bolnav, însă, după o scurtă perioadă
petrecută acasă, Felicia trebuie să plece înapoi, deoarece fostului soţ i se modificase
programul, nemaiputând petrece timp cu propriul copil. Faptul esenţial pe care filmul
îl evidenţiază este distanţa enormă creată între Felicia şi părinţii ei - stiluri de viată
complet diferite, valori sociale distincte, grade de emancipare socială (mai puţin economică) evidente. Momentul de forţă, deopotrivă scenaristic şi actoricesc, se manifestă
într-un conflict deschis între personajul principal şi mama acesteia înainte de întoarcerea
în Olanda. La aeroport, ultima se întâlneşte cu nişte prieteni care pleacă la Toronto să
aibă grijă de nepoţi. Ambele femei se laudă cu banii pe care îi fac copiii lor emigraţi,
asumându-şi meritele în calitatea lor de părinţi care le-au ghidat viaţa şi le-au deschis
perspectiva Occidentului. Este momentul în care Felicia explodează în faţa unei mame
cicălitoare şi invazive. ,,Atâta vă place, că vin din Occident, de-aia m-ai şi trimis în
Olanda", îi reproşează Felicia. Fiica i se confesează că nu a fost de fapt susţinută, că
umilinţa şi neîncrederea din partea unor părinţi rămaşi în urmă nu pot compensa nici
măcar viaţa mai onorabilă din Vest. Europa rămâne fantasma generaţiei anterioare, a
ascultătorilor Radio Europa Liberă care se mândresc simbolic cu ajungerea în Occident
prin propriii copii. Dar Europa descoperită efectiv, adică social, ajunge totodată locul
unde viaţa se desfăşoară cât se poate de firesc, cu micile realizări, destulele greutăţi şi
marile deziluzii cotidiene : spaţiul în care nu poţi scăpa de viaţa anterioară, revenirea
la aceasta acutizând şi reactualizând traumele care te-au format. În cinemaul românesc,
Felicia este continuată caracterologic de Mara, personajul central din recentul Lemonade
(Ioana Uricaru, 2018). Este semnul maturizării reprezentărilor despre emanciparea
românească prin mitul Occidentului. Cvasiautobiografic (Uricaru locuieşte de la începutul anilor 2000 în Statele Unite) şi finanţat inclusiv cu bani americani, Lemonade
explorează drama decepţionantă, tristă a unei femei care doreşte cu orice preţ să rămână
împreună cu fiul său în SUA. Recent căsătorită cu un american pe care l-a cunoscut în
urmă cu câteva luni, vrea să-şi vândă casa din România pentru a urma visul american,
dar, fiindcă nu are viză permanentă, nu poate cumpăra nimic. Este suspectată că s-a
căsătorit doar pentru viză, iar agentul de la Imigrări are grijă să îi reamintească că nu
e corect să vină în SUA şi să se bucure de tot ceea cei se oferă fără a contribui cu ceva.
Filmul este o critică bine condusă la adresa locurilor comune ale democraţiei americane.
Rasismul, sexismul structural, violenţa domestică, blocajele instituţionale şi abuzurile
repetate amână emanciparea, efortul de a zăbovi în regimul fantasmei civilizatoare
inclusiv când situaţia efectivă o infirmă fiind năucitor. Imagologic, Uricaru deschide o
perspectivă lucidă, cu adevărat liberal feministă, reuşind o ieşire critică, stratificată a
situărilor românilor în raport cu scenariile binare, monocorde ale emancipării occidentale. Reprezentările nuanţate şi disponibilitatea de a adresa frontal nu doar dezastrul
tranziţiei, paralizia societăţii sau disoluţia statului, ci inclusiv disfuncţiile lumii occidentale, îl plasează în avangarda unei schimbări paradigmatice.
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Concluzie
Prin urmare, momentul emblematic al exilului interior, conştiinţa dublă şi frustrarea
a subiectului ascultător de Radio Europa Liberă au structurat un imaginar fantasmatic cu privire la emanciparea europeană. Prezentul articol a explorat modul în care
acesta a fost recompus în filmul românesc contemporan după 1989. Abordarea mea
consideră reprezentarea cinematografică atât un vehicul al dispoziţiilor mentale şi emoţionale ale trecutului recent, cât mai ales vizualizarea experimentării unui imaginar
emancipator, livrat şi structurat iniţial radiofonic. Este o arenă de acţiune unde sentimentul de apartenenţă la o reţea transnaţională mai largă (europeană) ajunge să articuleze
un anticomunism retrospectiv sau reactiv, făcând precedentul regim autoritar vinovat
pentru toate frustrările politice şi economice. Efectul secundar al acestei operaţiuni de
putere - iradiat dinspre Occident prin Radio Europa Liberă - a fost că românii s-au
imaginat pe ei înşişi ca europeni de mâna a doua. Această relaţie subalternă cu „Europa"
se manifestă în filmele anilor 1990, fiind încă puternic reprezentată, cum am văzut, în
producţia cinematografică a anilor 2000. Mai mult, resentimentele create de acest imaginar al subalternităţii au fost exploatate politic de partide de dreapta antieuropene, care
au înflorit în Europa de Est şi care continuă să câştige popularitate prin diseminarea
unor naraţiuni ale anticomunismului şi ale noului naţionalism.
În 2007, Alexandru Solomon a realizat un documentar despre Radio Europa Liberă.
Intitulat Cold Waves/Război pe calea undelor, cu titlul românesc care face referire la
ideea războiului ideologic radiofonic, filmul le aminteşte telespectatorilor că adevărul
despre comunism (precum şi despre democraţia liberală occidentală) a fost un simbol al
Războiului Rece, oferit gratuit în schimbul loialităţii politice.
Utilizarea anticomunismului ca discurs explicativ pentru lipsa de emancipare europeană a românilor a servit de fapt la perpetuarea moştenirii unui imaginar structurat de
Radio Europa Liberă. Filmele analizate în acest studiu mărturisesc, ca artefacte aproape
expresioniste, un anumit peisaj emoţional şi ideologic din anii 1990-2000 : temerile, ura
de sine, contradicţiile şi nevrozele, dar şi o serie de prejudecăţi sociale şi politice incomode împotriva oamenilor simpli, împotriva valorilor comunitare româneşti, prejudecăţi
faţă de femei şi oameni din alte culturi, religii şi rase.
Dintr-un asemenea punct de vedere, acest capitol sintetic atinge doar suprafaţa unui
act metodologic, ideologic şi cultural important, de regândire a moştenirii anticomunismului şi a raporturilor sale cu imaginarul emancipării europene. Ca atare, am schiţat
doar modul în care imaginile fabricate ale Europei au bântuit reprezentările cinematografice ale ultimilor 30 de ani, împiedicându-le să înţeleagă realităţile geostrategice şi
economice reînnoite ale lumii de după 1989 şi să găsească drumuri mai puţin aglomerate
de integrare europeană. Imaginarul anticomunist a creat situaţia europenilor fără Europa
(exilul interior), ceea ce a deschis calea acceptării tipului unic - strident subaltern - de
europenizare a Estului, găsindu-şi poate ultima expresie în jalnicul sentiment antiest-european al votanţilor Brexit. Această europenizare, care poartă şi denumirea problematică
de „tranziţie", a dus la noi forme de exproprieri morale, ideologice, economice şi culturale,
care trebuie din nou să fie înţelese mai nuanţat (însă deloc în termeni naţionalişti).
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