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Imaginarul rural în filmul românesc
Ioan
Memoriei

Pop-Curşeu

strămoşilor Jărani

Chestiuni metodologice
La o trecere în revistă a cinematografiei româneşti, se poate constata cu uşurinţă că
aceasta s-a aplecat în toate epocile istorice, cu o atenţie deosebită, asupra lumii săteşti
şi asupra ţăranului, izbutind să realizeze fresce ale vieţii rurale al căror impact ideologic,
politic, cultural, estetic se cere analizat cu maximă atenţie. Din punct de vedere metodologic, mai multe categorii şi seturi de metode ar fi recomandabile în abordarea imaginarului/imaginariilor rurale în cinematografia românească.
În primul rând, s-ar impune o metodă genetică, fiindcă o anumită formă de imaginar
artistic se naşte la intersecţia unui complex de factori sociopolitici (forme de viaţă socială şi economică, instituţii, tehnologii de diseminare socială a mesajului artistic). Aşadar,
vom încerca să punctăm naşterea şi evoluţia diverselor forme de imaginar rural în filmul
românesc.
În al doilea rând, o metodă istoricistă nu trebuie nici ea exclusă, fiindcă imaginarul,
pe lângă un nucleu stabil, comportă zone variabile, maleabile, transformabile din punct
de vedere istoric. Atenţia la istorie şi la medierile semantice pe care le produc transformările istorice, sociopolitice etc. trebuie să fie maximă şi permanentă.
În al treilea rând, importantă este şi aplicarea unei metode comparatiste, fiindcă, pe
de o parte, studiul imaginarului în arta cinematografică nu poate fi complet autonomizat
în raport cu ce se întâmplă în alte arte şi în alte forme ale vieţii spirituale, iar pe de altă
parte, imaginarul cinematografic românesc s-a dezvoltat în timp şi prin împrumuturi
succesive de la diversele culturi cu care românii au intrat în contact sau prin dialog
deschis cu alte cinematografii (influenţe, coproducţii etc.).
Tot la nivel metodologic, pare să se impună o partiţie absolut necesară, şi anume cea
între filmul documentar şi filmul de ficţiune. Cele două tipuri, ,,moduri" filmice
(Nichols, 2001) au reguli de compoziţie specifice, tipuri de public aparte şi ţinte care
foarte adesea sunt divergente. Filmul documentar pare să mizeze pe reprezentarea acurată a realităţii, să se adreseze dorinţei de cunoaştere a publicului, să caute adevărul, în
vreme ce filmul de ficţiune pare să creeze foarte adesea lumi ex nihilo, să se adreseze
imaginaţiei şi să caute în primul rând să producă delectare estetică. Aşadar, cele două
„moduri" filmice ar trebui să fie studiate cu instrumente adecvate naturii lor. Cât priveşte
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filmul documentar, e tentant împrumutul metodologic din antropologie (de altfel, antropologia vizuală numărând printre câmpurile sale privilegiate şi filmul documentar), iar
cât priveşte filmul de ficţiune, sunt la îndemână metodele şi rezultatele din studiile
literare, unde s-a acordat o atenţie deosebită reprezentării satului şi ţăranului în texte
literare româneşti clasice (abordată în detaliu de istoria literaturii, critica tematică,
monografiile de autori).

,,Popor de ţărani"
ambele perspective metodologice sunt legitime, dar considerăm că ar trebui
o abordare specifică studiilor cinematografice, care ar permite includerea în
aceeaşi categorie a documentarului şi a filmului de ficţiune. O astfel de perspectivă
trebuie să plece de la o constatare banală, şi anume că, de obicei, filmele sunt tăcute
pentru un public cât mai larg cu putinţă, pentru a fi proiectate şi vizionate. În subsidiar,
scopul lor este de a impune şi vehicula imagini puternice, cu bogat conţinut cultural,
estetic, ideologic, care să se imprime durabil în conştiinţa publică. Spectatorii trebuie
să fie marcaţi, bântuiţi de imaginile în mişcare ale unui film şi să îşi transforme/modeleze viata şi comportamentul în funcţie de ele şi de mesajele lor subliminale.
În cinematografia românească, una dintre imaginile cele mai puternice, învestită cu
conţinuturi dintre cele mai bogate şi care, prin chiar această învestire, a fost şi cel mai
mult manipulată/manipulatoare, este că românii sunt un "popor de ţărani" şi că aceasta
ar fi caracteristica lor identitară fundamentală. În ceea ce au mai bun, mai nobil, mai
puternic, mai pur, românii sunt ţărani, chiar atunci când nu mai trăiesc la sat de
una-două-trei generaţii. Desigur că această imagine nu este specifică numai filmului şi
că a fost exploatată la scară largă în celelalte arte, în constructele ideologice, în discursul politic şi în politicile publice. Pentru a înţelege cum a operat cinematografia cu ea,
trebuie să-i circumscriem originea, articulaţiile şi mizele.
Această imagine forte a avut (şi are încă) baze istoricosociale extrem de solide. De-a
lungul istoriei, ceea ce s-a numit în mod generic „Ţările Române" şi ulterior România
modernă au fost teritoriile cu cel mai mare procentaj de ţărani/populaţie locuitoare la
sate din Europa (exceptând Albania), cu mult superior celui din Europa Occidentală şi
cu o rată de urbanizare semnificativ mai redusă decât în Vest (Murgescu, 2010, pp. 90-96,
130-144, 348-355; Ţuţui, 2008, p. 133). Această realitate socioistorică a avut consecinţe
duble: pe de o parte, s-a încercat implementarea unor politici de „modernizare", care
au încercat şi au reuşit să impună în lumea satelor modele de viaţă şi comportament,
de confort şi locuire de origine urbană, dar, pe de altă parte, s-a produs o repliere
identitară puternică asupra tezaurului de cultură şi vieţuire rurală, considerate mai nealterate, mai "sănătoase", mai adevărate decât cele urbane. De la viziunea etnicistă şi
biopolitică din perioada interbelică până la cultul vieţii şi al produselor bio de astăzi,
lumea rurală a fost mereu cel mai potrivit suport pentru fantasmele culturale de purificare şi de întoarcere la rădăcini (cu consecinţe uneori nefaste).
Acest dublu fenomen (modernizare forţată/repliere identitară) a devenit obiect de reflecţie
în antropologia şi filosofia culturii, construcţiile ideologice legate de ţărănismul nostru
funciar desfăşurându-se, la rândul lor, în două direcţii antagonice şi complementare.
Desigur

că

introdusă
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Valorizarea pozitivă a ţărănismului s-a constituit aproape spontan şi a ajuns să domine
evident discursul despre sat şi ţăran. O găsim la intelectuali dintre cei mai diferiţi, din
diverse epoci istorice, în special la sămănătorişti, cu a lor viziune idilică despre lumea
rurală. Nicolae Iorga (1871-1940), întemeietorul direcţiei de gândire de la Sămănătorul,
afirma, de pildă, în 1927: "Suntem cu toţii săteni" ("Sat şi oraş", reprodus în Chimet, IV,
1993, p. 91). Nu atât de paradoxal pe cât pare la o primă vedere, multe discursuri de
recepţie la Academia Română au luat ca obiect de elogiere necondiţionată ţăranul şi
lumea rurală. Lucian Blaga (1895-1961), în "Elogiul satului românesc", spunea „Omul
satului [...] trăieşte din întregul unei lumi" (1937, reprodus în Chimet, IV, 1993, p. 131),
după ce articulase o viziune similară în poeme celebre ca „Sufletul satului", cu formulări antologice ("eu cred că veşnicia s-a născut la sat"). Liviu Rebreanu (1885-1944),
în propriul său discurs de recepţie la Academie, mergea în aceeaşi direcţie cu Blaga,
afirmând că "singura realitate permanentă, inalterabilă, a fost şi a rămas ţăranul", care
este "păstrătorul efectiv al teritoriului naţional", deci şi "izvorul românismului pur şi
etern" (,,Lauda ţăranului român", 1940, reprodus în Chimet, IV, 1993, pp. 116, 118).
Rebreanu postulează existenţa unei legături indestructibile între ţăran şi pământ, pentru
că aceste două realităţi metafizice, mistice, se ascultă una pe cealaltă. De aceea omul
de la ţară, odată smuls de pe ogorul lui strămoşesc, e condamnat să piară, ca un copac
dezrădăcinat. Viziuni similare articulau în perioada interbelică Ovidiu Papadima (1909-1996)
( O viziune românească asupra lumii. Studiu de folclor, 1941) şi Henri H. Stahl (1901-1991),
acesta din urmă însă mai deschis către anumite perspective critice (Guga, 2015). Nici
academicienii contemporani nu reuşesc să iasă din această viziune ruralizant-naţionalistă,
sau cel puţin s-o nuanţeze: ,,Satul ne-a definit, ne-a crescut, ne-a ţinut şi ne-a salvat ca
unitate etnică" (Pop, 2017, pp. 62-66). Totuşi, poate că acela care a scris lucrurile cele
mai ditirambice, dar şi cele mai pregnante în această direcţie rămâne până astăzi Ernest
Bernea (1905-1990): ,,Satul românesc este cel mai expresiv şi mai bogat document al
istoriei neamului. Aceasta pentru că deseori - aşa cum este şi în cazul poporului nostru
de ţărani - adevărata istorie începe acolo unde se sfârşesc documentele scrise" (Bernea,
2006, p. 12).
Valorizarea negativă a ţărănismului n-a devenit niciodată un discurs cultural dominant,
o idee curentă, în ciuda politicilor de modernizare a satului şi a nevoii de a face uneori
saltul din Evul Mediu direct în contemporaneitate. Criticarea ţăranului şi a ţărănismului
nostru constitutiv a rămas întotdeauna marginală, suspectă, reprobabilă, dar nu mai
puţin plină de învăţăminte decât opusa ei. Tot în perioada interbelică se vorbea, pe
diferite tonuri, de anistorismul lumii rurale şi incapacitatea ţăranului român de a progresa, de a se înscrie dinamic şi creator în istorie. C. Rădulescu-Motru (1868-1957),
în Personalismul energetic (1927), punea problema pe un ton relativ neutru, subliniind
„imobilitatea satelor", dar Emil Cioran (1911-1995), în Schimbarea la faţă a României
( 1936), se arăta extrem de virulent, clamând că ţăranii nu fac istorie şi nu clădesc destine mari, ci doar supravieţuiesc şi se târăsc de la o zi la alta. Aceşti doctrinari au fost,
în fond, precedaţi de o întreagă pleiadă de intelectuali care au criticat "superstiţiile
poporului", de la Gheorghe Şincai (1754-1816) şi ceilalţi iluminişti până la George
Coşbuc (1866-1918). De asemenea, mulţi călători străini nu s-au sfiit să pună în evidenţă
mizeria ţăranului român, închistarea mentală şi lipsa lui de educaţie. Chiar istorici
contemporani au scris pe un ton mai degrabă negativ despre ţărani : ,,Din nefericire,
am rămas un popor de ţărani - spiritul civic se naşte la oraş! -, o turmă de oi, care se
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lasă exploatată, batjocorită, cAJ.cată în picioare, flră nici o tresărire de revoltă sau de
demnitate (Goga observase, în 1916, acelaşi lucru)" (Constantiniu, 2011).

Pentru vizualizarea imaginii,

vă rngăm să consultaţi

volumul nr. 5 al

Enciclopediei imaginarii/or din România. Volumul a fost publicat la
Editura Polirom în anul 2020

şi

poate fi

achiziţionat

de aici:

https://www.polirom.ro/web/ polirom/carti/-/carte/7388.

întrebarea majoră care se pune este cum s-a poziţionat lumea filmului (în sens de
câmp cultural, de câmp de producţie semantică) în această dezbatere cu mize politice,
ideologic-identitare, sociologice, estetice. Problema este cu atât mai legitimă cu cât mize
importante ale dezbaterii se pot constata pânl la nivelul politicilor publice (politica
institupilor de culturl, politica patrimoniului, politica de promovare externl a României,
brandul de tari afişat la târgurile de turism şi de carte, la festivalurile de teatru şi film
etc.). Ce se poate constata destul de uşor este el cinematografia s-a situat mai degrabi
pe latura elogioasă (chiar grosolan propagandistici în anumite epoci istorice), fiind în
cel mai bun/rău caz (relativ) obiectivă. Discursul critic despre sat şi locuitorii slli a
intervenit numai în perioada postdecembristl, în unele filme lipsite de inteligenţi şi
glosând redundant trivialul (Cltllin Apostol, Umilin/6 - Locul unde clopotul nu bate
niciodatll, 2011). Bogdan Mitică (n. 1978) în Gaini (2016), fld. a lua ca obiect de studiu caracterul t1ra,nului, zugrlveşte o frescă rugoasă a unui sat pierdut din Dobrogea,
în care dominl violenta, lupta pentru putere şi încălcarea legii, departe de anumite
imagini idilice cu care spectatorii din perioada comunistl erau obişnuiţi.
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Constituirea unui discurs cinematografic complex
Dincolo de aceste exemple punctuale, trebuie să studiem modul concret de constituire
a unui discurs complex, multifaţetat. Discursul despre sat şi ţăran articulat de filmul
românesc, cu mijloacele sale tehnice şi estetice specifice, se constituie în câteva categorii transistorice, care sunt ca un fel de râuri ce se varsă într-un bazin semantic mai
mare, mai cuprinzător, unde ajung şi aluviuni din literatură, muzică sau pictură. Trebuie
observat că filmele româneşti, oricare ar fi fost epoca de producţie, au transpus în imagini o serie de constante ale vieţii rurale, cu valoare identitară şi simbolică foarte ridicată : munca pământului, creşterea animalelor, lupta pentru dreptate şi echitate socială,
formele complexe ale vieţii spirituale ţărăneşti etc.

Adaptări după

opere literare majore

Întâi de toate, aceste constante se cuvin studiate în filmele adaptate după opere literare
celebre, care au ca obiect principal satul şi ţăranul. Operele marilor scriitori ruralişti
Ion Creangă (1837-1889), Ioan Slavici (1848-1925), Ion Agârbiceanu (1882-1963),
Mihail Sadoveanu (1880-1961), Liviu Rebreanu, Marin Preda (1922-1980) le-au furnizat cineaştilor o materie bogată, gata structurată narativ, semantic, simbolic, ce le oferea
certitudinea unui succes de public imediat. Există, în cinematografia românească, destule exemple de cariere regizorale care s-au clădit pe adaptări din literatură, mai ales în
perioada comunistă, când adaptarea îi ferea pe autorii de filme de pericolul unei abordări
directe şi fără perdele protectoare a lumii satului.
Mircea Mureşan (1928-2020), de pildă, pe lângă succesele sale circumstanţiale în
comedia uşoară, a dat câteva adaptări demne de reţinut după marea literatură ruralistă :
Răscoala (1965), Baltagul (1969) şi Ion: blestemul pământului, blestemul iubirii (1980).
Pe lângă încercarea de a reconstitui cât mai exact viaţa rurală din trecut (aşa cum a fost
imaginată de marii prozatori), Mircea Mureşan nu este insensibil nici la ceea ce se poate
numi „culoare locală", căci punctează atmosfera filmelor sale cu elemente menite să
probeze profunzimea spirituală a vieţii ţărăneşti: în Baltagul, de pildă, apar procesiuni
de nuntă şi înmormântare, ba Vitoria Lipan consultă chiar o ghicitoare ca să afle ce s-a
putut întâmpla cu pierdutul Nechifor.
Dar Mircea Mureşan nu este nici pe departe singurul regizor care să se fi hrănit cu
perspectivele pe care i le deschidea marea literatură ruralistă. Au mai dat adaptări semnificative, fie şi numai din punct de vedere istoric şi antropologic, chiar dacă nu întotdeauna şi estetic: Sergiu Nicolaescu (1930-2013), cu Ciuleandra (1984) după Rebreanu,
Nicolae Mărgineanu (n. 1938), cu Pădureanca (1986) după Slavici şi Flăcări pe comori
(1988) după Agârbiceanu, Victor Iliu (1912-1968), cu La, Moara cu noroc (1956) după
Slavici, Elisabeta Bostan (n. 1931), cu Amintiri din copilărie (1965) şi Mama (1976)
după Creangă sau Tinereţe fără bătrâneţe (1969) după lspirescu, Dan Piţa (n. 1938) şi
Mircea Veroiu (1941-1997), cu Nunta de piatră (1973) după Agârbiceanu, Radu Gabrea
(1937-2017), cu Dincolo de nisipuri (1974) după Fănuş Neagu. Nu trebuie uitat nici
proiectul de suflet al regizorului Stere Gulea (n. 1943), care după ce a turnat o capodoperă
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inspirată de MoromeJii lui Marin Preda în 1987, unde Victor Rebengiuc (n. 1933) încarna
un foarte convingător Ilie Moromete, cu dragostea lui, în fond raţională şi calculată,
pentru pământ, a revenit în 2018 cu MoromeJii 2, film cu foarte bună imagine alb-negru,
dar care se îndepărtează sensibil de romanele din care s-a inspirat, reinterpretând discutabil angajamentul politic şi destinul lui Niculae Moromete.

,,Blestemul pământului"
Lumea rurală a fost mereu zugrăvită în filmul românesc ca pendulând între doi poli,
între material şi spiritual, această pendulare şi echilibrare diferenţiind-o de lumea citadină. Lumea rurală s-a axat pe alt tip de activităţi economice (agricultură, păstorit),
cărora li s-au asociat forme de cultură spirituală specifice, marcate de o puternică ritualitate. În centrul acestui sistem complex (material/spiritual) s-a aflat mereu chestiunea
"pământului" ca sursă principală de hrană şi viată, ca aspiraţie permanentă a ţăranilor
săraci, dar şi ca suport solid şi sursă pentru activitatea de creaţie simbolică. Încă de la
începuturile cinematografiei româneşti, surprinderea specificului practicilor agricole s-a
aflat în atenţia creatorilor de film, aceştia încercând să capteze note aparte în filme ca
Agricultura în România (1911-1912) de Constantin T. Theodorescu, Cultura inului în
România (1929) sau Cultura şi industrialiwrea tutunului (1938-1939), ambele de Tudor
Posmantir (1893-1982), Cultura bumbacului (1939) de Paul Călinescu (1902-2000). Mai
multe filme au fost consacrate culesului strugurilor şi producerii vinului, pentru că aceste
practici agricole ocazionau şi serbări câmpeneşti spectaculoase, cu joc şi voie bună :
Culesul viilor şi fabricarea vinului la via Dealul Zorilor (1912) de Gheorghe Ionescu,
Culesul viilor la Valea Călugărească (1927), Cules de vie la Mărăşeşti (1928), Culesul
viilor şi vinificarea în Jară (1939, 1941), cărora li se adaugă încă cel puţin trei filme
datate în 1942. Practicile agricole şi pastorale au interesat documentariştii din şcoala
gustiană, peste ale căror realizări ne vom apleca în detaliu mai jos, dar şi cinematografia din perioada comunistă, care a aruncat asupra lor o privire foarte mediată ideologic,
prezentând ditirambic realizările unei agriculturi făcute în mod „ştiinţific".
Principala problemă a filmului agricol românesc a fost justificarea evenimentului
traumatic pe care l-a reprezentat colectivizarea agriculturii. În toate filmele despre
agricultura socialistă s-au subliniat avantajele sale în raport cu agricultura individuală,
superioritatea mecanizării şi raţionalizării culturilor, răutatea chiaburilor, dar şi bucuria
noilor ţărani de a-şi pune împreună mijloacele de producţie pentru o viaţă mai bună.
Prima tentativă a fost În sat la noi (1951) de Jean Georgescu (1904-1994) şi Victor Iliu,
ecranizare după nuvela NopJile de iunie de Petru Dumitriu (1924-2002). Filmul prezenta
tentativele unor ţărani săraci de a crea, sub conducerea liderilor comunişti, o "colectivă"
în satul lor, chiaburii sabotându-le fără încetare planurile. Unul dintre aceşti chiaburi,
Dumitru, este interpretat convingător de marele regizor de mai târziu Liviu Ciulei, aflat
aici la debutul său ca actor de cinema (Popescu, 2011, pp. 80-82). În 1961, s-a realizat
câte un documentar despre fiecare regiune a ţării în plină colectivizare (Căliman, 2017,
p. 15), pentru a se sublinia cât de multe sunt roadele noii lumi. În filmul de ficţiune,
Mircea Moldovan (n. 1936) a dat două fresce dramatice ale satului românesc colectivizat sau în curs de colectivizare, FraJii (1970) şi ViforniJa (1973).
Cel mai bine au prins însă la public filmele în care colectivizarea agriculturii era
tratată în note comice, acestea tăcând să treacă mai uşor amărăciunea pastilei pe care o
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înghiţiseră ţăranii.

Geo Saizescu (1932-2013) face, în filmul Un surâs în plină vară
(1963), un elogiu al „gospodăriilor" cu atât mai pervers cu cât este destul de simpatic
şi de dinamic din punct de vedere cinematografic. Filmul spune povestea lui Făniţă
(Sebastian Papaiani), care nu vrea să se înscrie în „colectivă", ci să trăiască din „comerţ"
şi încearcă tot soiul de mici afaceri pe cont propriu (vânzarea de ouă, ciuperci, oglinzi
şi gogoşi), ca să îşi cumpere „motocicletă cu ataş", dar şi „casă cu tepuş pe acoperiş".
El nu ascultă de sfaturile înţelepte ale familiei, care şi-a găsit deja un rost în gospodăria
colectivă (e memorabil rolul lui Dem Rădulescu, frate mai mare, în calitate de sârguincios îngrijitor de porci). În fata eşecului ridicol al afacerilor încercate, Făniţă sfârşeşte
prin a se înscrie în gospodăria colectivă, unde îşi găseşte şi el un locşor, căci acolo
fiecare primeşte de lucru şi se poate dezvolta pe plan profesional. Mai mult decât atât,
Făniţă cunoaşte şi dragostea împlinită, în persoana fermecătoarei Liorica (Florina
Luican), într-o perfectă sintonie a amorului cooperatist.
Reversul medaliei n-a fost posibil decât după Revoluţia din 1989, când în cinematografia românească s-a desenat perspectiva asupra colectivizării ca tragedie ce a distrus
clasa ţărănească tradiţională, bine aşezată în rosturile sale seculare. Undeva în est (1990)
de Nicolae Mărgineanu, bazat pe un roman de Augustin Buzura (FeJele tăcerii, 1974),
reconstituie cu destul de multă exactitate atmosfera violentă a colectivizării într-un sat
din Transilvania, cu rezistenta repede strivită a partizanilor refugiaţi în munţi. ,, Chiaburul"
Ion Măgureanu (Remus Mărgineanu) nu înţelege cum, după munca de o viaţă, după ce
s-a străduit să fie virtuos şi econom ca să agonisească pământ, este pus de noua orânduire socială pe acelaşi plan cu netrebnicii şi leneşii, cu beţivii şi cu stricaţii satului. Îi
este greu să-şi lase ogorul, lucrat de generaţii de strămoşi, să fie prins într-o formă de
cultivare şi exploatare care nu tine seama de specificul unei agriculturi ce respectă anumite reguli şi ritmuri codificate în durata lungă a evoluţiei sociale. Această încăpăţânare
duce la distrugerea întregii familii şi la triumful noului regim, pe fond de sărbătoare
campestră ocazionată de întemeierea gospodăriei agricole colective „Drapelul Roşu".
Şi în filmele documentare postrevoluţionare s-a abordat colectivizarea agriculturii
sub aspectul ei tragic (poate nu atât de mult pe cât ar fi trebuit), subliniindu-se violenta
regimului comunist în raport cu ţăranii care nu voiau să renunţe la posesia asupra
pământului strămoşesc. Unul dintre cele mai emoţionante exemple este Colectiviza,rea
în Wancea , din seria Memorialul durerii de Lucia Hossu-Longin. Sunt strânse acolo
mărturii ale ţăranilor din câteva sate vrâncene, care îşi asumă discursiv condiţia de
„răzeşi" şi care povestesc cu emoţie, regret şi ură despre cum au venit comuniştii peste
ei cu tancurile pentru că nu voiau să-şi treacă pământurile la „colectivă". Acţiunea
aceasta brutală, după cum îşi aduc aminte cei care au trăit-o, a fost coordonată de Nicolae
Ceauşescu în persoană, aflat la începuturile ascensiunii sale politice spre vârful aparatului de partid şi de stat.

Strategii de supravieţuire a(le) ţăranului român
Ţăranul

român trăieşte într-o lume dură, aspră, dar şi plină de frumuseţe, în care trebuie
se lupte pentru fiecare palmă de pământ şi pentru fiecare recoltă, dar şi să găsească
timp să creeze valori spirituale. Supus tuturor rigorilor climatului sau presiunii eveni
mentelor istorice, ţăranul este portretizat în filmele româneşti ca fiind în acelaşi timp
să
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extrem de vulnerabil, oropsit, şi extrem de puternic, rezistent, dârz. Pentru a supraviepentru a se adapta, el adoptă diverse strategii, dintre care principalele patru sunt :
(a) vieţuirea după ritmurile naturii şi supunerea la imperativele sale; (b) umorul şi buna
dispoziţie; (c) revolta împotriva unei orânduiri sociale inegalitare şi nedrepte, cu arma
în mână; (d) supravieţuirea prin progres.
a) În documentarele sociologice româneşti din perioada interbelică, mai ales în cele
realizate la iniţiativa lui Dimitrie Gusti (1880-1955), ni se pare astăzi că vedem cum s-a
pus în practică şi s-a dezvoltat prima strategie : vieţuirea după ritmurile naturii şi supunerea la imperativele sale. Proiectul gustian iniţial cuprindea 10-12 filme (nu toate
realizate), dintre care unele sunt considerate astăzi repere clasice ale antropologiei
vizuale, nu doar pe plan naţional: Drăguş, viaţa unui sat românesc (1930), Un sat
basarabean, Comova (1932), Obiceiuri din Bucovina (1937). În filmele şcolii gustiene
se acordă o importanţă deosebită meseriilor tradiţionale, care nu numai că asigură
supravieţuirea economică a comunităţilor rurale, ci le şi garantează o autarhie care le
deosebeşte profund de lumea citadină : creşterea animalelor şi cultivarea pământului,
pomăritul, pădurăritul, rotăritul, pescuitul, olăritul, culesul viilor, torsul, ţesutul şi
cusutul, ca să le enumerăm doar pe cele mai importante. Totodată, complementar descrierii meşteşugurilor ţărăneşti, se acordă o mare atenţie formelor vieţii spirituale, în
special riturilor de trecere, foarte importante în existenţa comunităţilor rurale. În filmele
patronate de Institutul Social Român, vedem adesea nunţi şi înmormântări, cu întreg
ansamblul de practici rituale pe care îl presupuneau şi cu toată dinamica socială antrenată
de acestea. Aşa cum afirma Gusti însuşi, "studio au fost satul şi regiunea", iar personajele „au fost ţăranii din satul studiat, aşa cum trăiesc ei". Aceste filme au căutat să
surprindă „viaţa însăşi, desfăşurată în cadrul ei natural". Totuşi, "elementele documentare" selecţionate "pentru o demonstraţie cu totul ştiinţifică" au capacitatea să devină
"un adevărat poem rustic" (citat de Ţuţui, 2008, p. 138), ceea ce resimte cu precădere
spectatorul contemporan, aflat la mare distanţă temporală, socială şi mentalitară de ceea
ce vede pe ecran.
Filmul Satul Şanţ (mut 1936, sonor 1939), realizat de Henri H. Stahl şi filmat în
septembrie 1935, este absolut emblematic în acest sens al transformării elementelor de
documentar în „poem rustic". Munca ţăranilor din părţile bistriţene (ca şi cea a ţărani
lor din alte regiuni ale ţării) vădeşte o remarcabilă adaptare la condiţiile de mediu şi o
capacitate deosebită de a rezolva dificultăţile în mod eficient, dar şi o învestire a muncii cu o dimensiune sărbătorească. Pe de o parte, filmul lui Stahl ni-i arată pe şănţeni
găsind cele mai bune soluţii pentru cultivarea pământului şi folosirea roadelor în economia locală (cânepa, de la recoltare până când devine haine), pentru creşterea vitelor
şi a oilor, pentru transportul fânului pe pantele abrupte de munte. Pe de altă parte,
ţăranii din Şanţ acordau muncii o înaltă valoare spirituală, ceea ce se vede limpede în
ritualul cununii de seceriş, prezentat în toate secvenţele sale relevante.
Din aceeaşi vână imaginară cu Satul Şanţ face parte şi filmul lui Paul Călinescu Ţara
Moţilor (1939), premiat la Festivalul de la Veneţia. Înalta distincţie obţinută arată că,
în 1939, ţăranul român devenise deja un excelent produs de export, care seducea publicul occidental, deschizându-i o lume în acelaşi timp arhaică şi exotică. Pe lângă multele
lucruri pe care le au în comun cu ţăranii din alte părţi ale României din punctul de
vedere al meşteşugurilor, mentalităţilor, comportamentelor, cei din Munţii Apuseni se
disting prin anumite ocupaţii şi prin caracter, ceea ce filmul lui Paul Călinescu nu omite
ţui,
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să sublinieze. Meseriile cele mai răspândite în Ţara Moţilor sunt cea de lemnar (cu o
varietate excepţională de produse finite, greu de imaginat astăzi) şi cea de miner.
Regizorul a documentat aceste practici economice cu o deosebită acribie. Cât priveşte
caracterul, la fel ca peisajul în care îşi duc viata, moţii sunt tari, aspri, neînfricaţi, rigizi
şi centraţi pe ei înşişi. Imaginile sunt de foarte bună calitate şi se disting prin puterea
evocatoare, prin bogăţia de informaţii etnoculturale pe care le conţin, dar şi prin eleganta
compoziţiilor vizuale. Interesant este că imaginile de mare valoare documentară se
sprijină pe un text literar deosebit, scris de Mihail Sadoveanu (unul dintre autorii de
frunte ai tendinţei ruraliste în literatura română), dar sunt punctate şi de muzica lui Paul
Constantinescu (1909-1963).
Este destul de evident că filmele menţionate au în centru ţărani care îşi pliază existenta pe marile ritmuri ale naturii, pe anotimpuri şi cicluri de cultivare a pământului,
care se integrează perfect în mediul unde au ajuns să vieţuiască şi care au conferit
acestui tip de existenţă o extraordinară demnitate rituală, aproape cosmică. Trebuie să
ne întrebăm însă dacă acei ţărani surprinşi în filmele şcolii gustiene sau în filmul lui
Paul Călinescu erau într-adevăr conştienţi de valorile implicate în modul lor de viată
sau dacă nu avem de-a face aici cu un efect de perspectivă, datorat faptului că aceste
filme au aproape o sută de ani.
b) Când greutăţile vieţii îl copleşesc, când sărăcia şi nevoile par să-i vină de hac,
când neliniştea îi cuprinde sufletul, ţăranul român mai scapă şi râzând de toate acestea,
folosind umorul şi satira ca arme de apărare împotriva vicisitudinilor existentei. În
siajul acestei tendinţe s-a născut un personaj extrem de important al folclorului românesc
(dar care împarte trăsături specifice cu personaje similare aparţinând altor culturi: Till
Eulenspiegel, Bertoldo, Giufa, Nastratin Hogea), şi anume Păcală. Protagonist al multor snoave populare, devenit celebru sub pana unor scriitori ca Petre Dulfu (1856-1953)
sau Ioan Slavici, Păcală s-a transformat rapid şi în personaj de film. Primele tentative
îi aparţin lui Aurel Petrescu (1897-1948), care pare să fi fost foarte preocupat de personajul netotului truculent: Păcală în lună (1920) este o "comedie bufă cu desene
animate"; Păcală amorezat (1924) a fost anunţat, însă nu se ştie dacă s-a realizat şi s-a
distribuit, deşi s-au păstrat fotograme şi revista Cinema îl anunţa ca terminat ; iar Păcală
şi Tândală la Bucureşti (1926) este un film cu actori. Pentru acesta din urmă, Aurel
Petrescu a fost în acelaşi timp producător, scenarist, operator de imagine şi regizor. Din
păcate, cele două filme nu s-au păstrat, existenta lor putând fi reconstituită din menţi
unile în presă, ori dintr-o singură fotogramă, cu Păcală în costum naţional, adormit
lângă o căpiţă de fân, care provine din filmul din 1926 (Aurora Pancaldi şi Bujor T. Rîpeanu,
în Cantacuzino, 1971, pp. 147-154; vezi şi ilustraţia 19 din sursa citată). Un alt personaj
emblematic din perioada filmului mut românesc, tăcând, la rândul său, parte din stirpea
lui Păcală, este Haplea, făcut celebru în creaţiile animate ale lui Marin Iorda (1901-1972).
Regizorul Geo Saizescu, care a intuit bine potenţialul de seducţie imaginară al unui
astfel de caracter, i-a consacrat mai multe filme şi texte. În Păcală (1974), spectatorii
puteau să asiste la aventurile simpaticului personaj, jucat de Sebastian Papaiani. Problema
e că scenariul nu este bine închegat, muzica păcătuieşte prin exces şi există o supralicitare permanentă a unor elemente de cultură folclorică (doine, descântece, hore, melodii cântate de Tudor Gheorghe etc.). În conformitate cu stereotipurile ideologice ale
epocii, Păcală apare ca un ţăran care are o conştiinţă de clasă bine dezvoltată : el ia
(gratie umorului său hâtru şi fluierului fermecat) din agoniseala celor bogaţi, dobândită
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prin spoliere, şi o (re)distribuie săracilor. Ştie să se bucure de frumuseţea firii, fie că
este vorba de pământ, copaci, flori şi păsări, dar mai ales de nurii femeilor. lese din
orice încurcătură graţie farselor pe care le pune la cale şi întâmpină totul cu zâmbetul
pe buze. Păcală nu e scutit nici de o anumită prostie, dar care - dacă este să vedem doar
partea plină a paharului - trebuie citită mai degrabă ca ingenuitate.
Geo Saizescu, în jurnalul cu amintiri referitoare la realizarea lui Păcală, menţionează
o disertaţie masterală consacrată filmului de Emanuel Mihai Ştefan Udrescu, în care se
analizează sistematic obiceiurile şi datinile româneşti, dar şi miturile implicate în această
creaţie cinematografică, plus interpretările şi rezolvările regizorale concrete ale acestora.
Cât priveşte miturile care subîntind filmul, în viziunea lui Udrescu acestea sunt: mitul
cântăreţului din fluier ; mitul renaşterii, al ciclicităţii şi al nemuririi ; mitul sacrificiului ;
mitul Zburătorului (Păcală fiind un astfel de personaj mitic, care intră noaptea în casele
femeilor şi le suceşte minţile). Prin transcrierea extensivă a unor elemente din lucrarea
lui Udrescu, Geo Saizescu arată că el însuşi a asumat, ca regizor, o perspectivă puternic
mitizantă asupra lui Păcală (Saizescu, 2007, pp. 285-293).
Vrând să profite de aura mitică a personajului, Geo Saizescu a revenit cu un sequel,
Păcală se întoarce (2006), într-o perioadă când cinematografia românească se transforma
din temelii şi altele erau modelele cinematografice dominante. Din păcate, acest film
nu a reuşit să se ridice nici măcar la nivelul celui din 1974, rămânând în zona comicului facil şi pretenţios, desuet şi futil.
Un dublu interesant, cu specific local, al lui Păcală, este Nea Mărin Juvete din filmul
Nea Mărin miliardar (1979) de Sergiu Nicolaescu. Oltean glumeţ, plin de candoare şi
de naivitate, şiret din când în când, Nea Mărin a devenit unul dintre cele mai iubite
personaje româneşti, filmul în care a apărut fiind în topul celor mai vizionate pelicule
din România. Mărin iese din toate încurcăturile gratie spontaneităţii şi inteligentei sale
native, capacităţii de a se descurca fără să îşi pună prea mari probleme filosofice, dar
şi norocului chior care nu se dezlipeşte de el. Gratie interpretării de înaltă clasă a lui
Amza Pellea, Nea Mărin a intrat în galeria ţăranilor comici din cinematografia românească, însoţit de inseparabila Veta, o "nevastă româncă" în adevăratul şi profundul sens
al cuvântului, şi de faimoasa lui servietă cu mănunchiul de praz şi boţul de brânză.
Personajul este şi astăzi capabil de a stârni voioşia spectatorilor.
c) O altă dimensiune importantă a imaginii ţăranului în cinematografia românească
este aceea a ţăranului revoltat, care se răscoală împotriva orânduirii sociale injuste, în
numele demnităţii şi al dreptului de a avea pământ, uneori chiar şi în numele unui drept
mai de bază: acela de a trăi, pur şi simplu. Un film al lui Dan Pita din 1983 poartă un
titlu ce rezumă perfect această situaţie delicată a ţăranului român, la scara întregii sale
istorii: Dreptate în lanţuri. Mircea Drăgan (1932-2017) a realizat două filme ilustrative
pentru această vână a revoltei, inspirate dintr-un roman de Ioana Postelnicu (1910-2004),
Plecarea Vla,şinilor (1982) şi Întoarcerea Vla,şinilor (1983), despre ţăranii transilvăneni
care-şi apărau păşunile de încercările de expropriere din timpul împărătesei Maria Tereza.
Regizorul Mircea Mureşan a zugrăvit figura revoltatului în două filme al căror interes antropologic n-a pierit nici astăzi, Răscoala şi Horea. În Răscoala (1965), după
Liviu Rebreanu, avem de-a face cu o focalizare pe masele de răsculaţi, pe energiile
colective ce se dezlănţuie atunci când ţăranii nu mai rezistă împilării, foametei şi disperării. Excelenta imagine în alb-negru, cu virtuţi picturale evidente, este stricată de o
muzică stridentă, extradiegetică, în care nu respiră nici spiritul răscoalei din 1907, dar
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nici autenticitatea lumii ţărăneşti. Horea (1984) completează perspectiva din Răscoala,
focalizându-se pe puternica personalitate a capului răsculaţilor din Munţii Apuseni, în
1784-1785. Horea (Ovidiu Iuliu Moldovan) apare ca un om providenţial, legat prin mii
de fire de clasa socială din care face parte, este dârz, drept, elocvent, înţelept, îşi asumă
cu fermitate misiunea istorică pe care o are de îndeplinit şi nu se teme de preaputernicii
zilei, crezând cu tărie în eliberarea neamului din cătuşele iobăgiei. Mai mult decât atât,
el este cu mult înaintea timpului său prin viziune politică şi cultură, căci - aşa cum spun
înşişi nemeşii despre faimosul răsculat - ştie limba germană şi îi citeşte pe autorii clasici. Horea dă dovadă de o generozitate superioară, nu vrea carnagii şi, pentru aristocraţii care i-au ţinut pe ţărani în mizerie, nu îşi doreşte alte pedepse decât să-i facă să
cunoască greutăţile condiţiei ţărăneşti. De asemenea, îi spune fiului său Ionuţ, care s-a
strecurat printre gărzi să îşi vadă tatăl în închisoarea de la Alba Iulia, să nu cedeze
niciodată, să aibă copii mulţi şi, mai ales, să-i dea la şcoală, ca să devină mai învăţaţi
decât copiii grofilor, sugerând astfel că doar educaţia şi cultura sunt cei mai importanţi
factori de progres social şi politic. Din punct de vedere cinematografic, fie că vorbim
de gros-planuri cu eroul-ţăran, fie de planuri generale, compoziţia cadrelor este realizată
în aşa fel încât Horea să ocupe întotdeauna locul central sau cel puţin o poziţie de
maximă iradiere energetică. Această poziţionare este subliniată de coloana sonoră, care
nu are decât mici excese, în utilizarea tonalităţilor de colindă. Este adevărat că Ovidiu
Iuliu Moldovan (1942-2008), în straiele sale ţărăneşti, cu chipul pietros, cu privirea fixă
şi pătrunzătoare, cu o înfăţişare gândită după modelul vechilor gravuri înfăţişându-l pe
Horea, reuşeşte să fascineze şi să dea o imagine plauzibilă a ce va fi putut să fie eroul
revoluţionar. Fără îndoială, există în acest portret al lui Horea ecouri ale protocronismului care a marcat din punct de vedere ideologic ultimul deceniu al regimului ceauşist,
dar există şi o forţă imagologică deosebită, datorată probabil jocului actoricesc şi scenografiei elaborate cu grijă. De fapt, Ovidiu Iuliu Moldovan era foarte potrivit pentru
rolurile de ţăran, aşa cum se poate constata şi în Dreptate în lanţuri, unde se transformă
din ţăran într-un soi de haiduc, sub presiunea împilării cu care se confruntă.
Partea cea mai consistentă a cinematografiei naţionale care tratează despre ţăranii
răsculaţi în numele dreptăţii sociale şi a nevoii de pământ e constituită de filmele cu
haiduci, foarte la modă în perioada interbelică şi în cea comunistă, dar căzute astăzi în
desuetudine. Haiducii, ţărani sau mici nobili scăpătaţi, alegeau o viată de pribegie în
păduri, de unde lansau raiduri împotriva celor puternici, pentru a le lua averile şi a le
împărţi celor săraci şi lipsiţi. Filmele cu haiduci se înscriu într-o tradiţie culturală mai
vastă, care a generat o întreagă mitologie, cu accente naţional(ist)e şi social(ist)e foarte
puternice. În fond, aşa cum arată Marian Ţuţui, haiducul este o figură mitologică importantă în toate cinematografiile balcanice : greacă, bulgară, albaneză, iugoslavă, ba chiar
şi moldovenească-sovietică (Ţuţui, 2008, pp. 156-176).
Primele menţiuni istorice ale haiducilor în Principatele Române datează din secolul
al XVII-lea, se multiplică de-a lungul secolului al XVIII-lea, pentru a deveni în secolele
următoare produse artistice. Baladele haiduceşti, culese începând cu secolul al XIX-lea,
sunt considerate texte canonice ale literaturii române şi se studiază în şcoli (de exemplu,
Toma Alimoş). În acelaşi secol, romanele cu haiduci sau spectacolele de teatru depun
mărturie pentru forţa de contagiune fantasmatică a figurii răsculatului. La mijlocul
veacului XIX, Matei Millo (1814-1897) a scris, în colaborare cu I. Anestin, o dramă
cu cântece originale - inspirată de piese similare din Imperiul Habsburgic (Ritterschauspiele ,
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Rauberstiicke) - care a fost unul dintre marile succese teatrale ale epocii, dând
ciclului teatral popular al Jienilor, jucat încă şi astăzi prin sate.

naştere

Filmele cu haiduci se înscriu în această tradiţie naţională şi o desăvârşesc, dialoghează
cu alte cinematografii şi tradiţii balcanice, însă împrumută totodată elemente din cinematografiile occidentale, şi anume din filmul de capă şi spadă şi din filmul de acţiune
şi aventuri. În perioada interbelică, Horia Igiroşanu (1896-1960) pare să-şi fi tăcut o
specializare din astfel de filme, foarte pe gustul publicului: Iancu Jianu (1928), Haiducii
(1929) şi Ciocoii/Cântecul străinului (1931), inspirându-se din romanul Haiducul (1908)
de Bucura Dumbravă (1868-1926) (Ţuţui, 2008, p. 159). Aceste filme, în sprijinul
portretizării eroilor revoltaţi, aduceau elemente de solidă elaborare cinematografică :
"montajul paralel, subiectivitatea aparatului, mobilitatea acestuia în urmărirea eroilor
călare" (Cornel Cristian, în Cantacuzino, 1971, p. 88).
În perioada comunistă, Dinu Cocea (1929-2013), descendent al unui "star" al gândirii socialiste autohtone (N.D. Cocea), s-a specializat, la rândul său, în filmele cu
haiduci, pe care le-a pus în slujba propagandei regimului comunist, cu colaborarea
scenaristică (şi ideologică) a lui Eugen Barbu (1924-1993). Astfel, haiducul s-a văzut
transformat dintr-un hoţ la drumul mare în ferment de revoltă socială, în element de
progres şi de transfigurare mentalitară, în model pentru ceea ce s-a numit ulterior, cu
un termen foarte inspirat, "nesupunere civică".
Succesul de public al lui Dinu Cocea a fost incontestabil cu Haiducii (1966), Răpirea
fecioarelor (1968), Răzbunarea haiducilor (1968), unde în centrul atenţiei se află figura
haiducului Amza (Ion Besoiu în primul film, apoi Emanoil Petruţ). Profitând de succesul seriei de trei filme, Dinu Cocea (însoţit de inseparabilul Eugen Barbu) a creat o nouă
figură emblematică de haiduc, şi anume Anghel Şaptecai, care îi ia locul lui Amza pe
scena istoriei şi în inima seducătoarei hangiţe Aniţa (Marga Barbu, soţia scenaristului!).
În rolul lui Şaptecai s-a distins Florin Piersic (n. 1936), care i-a dat haiducului toate
calităţile unui june prim seducător şi ale unui star cinematografic în Haiducii lui Şaptecai
(1971), Zestrea domniţei Ralu (1971) şi Săptămâna nebunilor (1971).
Au mai urmat şi alte filme, care au tins să dea viaţă şi consistenţă unei figuri aflate
la graniţa dintre istorie şi legendă: Iancu Jianu. Iancu Jianu, zapciul (1982) prezintă o
transformare morală. Descendent al unui neam de boiernaşi, Iancu Jianu (Adrian Pintea)
nu are nici un fel de scrupul în a persecuta ţăranii pentru a strânge birurile datorate lui
Caragea Vodă. Ca zapciu este nemilos, deşi crede în domnia legii şi pare să fie un om
corect. Treptat, se va transforma însă în ţăran, în om apropiat de cei umili, îmbrăţişând
cauza haiducilor şi devenind căpitanul cetei lor, pusă în slujba mişcării de emancipare
pornită de Tudor Vladimirescu. Iubirea lui Jianu pentru o ţărăncuţă plină de candoare,
Ionica, joacă un rol semnificativ în transformarea respectivă, care rămâne totuşi destul
de schematică şi greu de justificat din punct de vedere psihologic. Ionica este "o nepoată
a răsculatului Horea din Ardeal", regizorul sugerând astfel "că se cunoşteau acţiunile
revendicative de-o parte şi de alta a Carpaţilor şi chiar că acestea aveau o anume continuitate" (Ţuţui, 2008, p. 162). Preferând-o pe Ionica, Jianu o ignoră pe Tincuţa, fiica
boierului Calafeteanu, care îi era predestinată ca soţie, prin rang. Iancu Jianu haiducul,
film lansat tot în 1982, duce mai departe aventurile popularului haiduc, cu tensiuni
(inclusiv amoroase) şi răsturnări de situaţie care se voiau spectaculoase şi care au prins
bine la publicul din epocă (şi nu numai). În acest al doilea film, transformarea lui Iancu
în ţăran este desăvârşită nu doar la nivel vestimentar (acesta trece de la costumul de
boiernaş la hainele albe, simple), ci şi mentalitar.
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Toate filmele lui Dinu Cocea au ca fundal finalul epocii fanariote, cu domnia lui
Caragea şi primii fermenţi ai mişcării de eliberare iniţiată de Tudor Vladimirescu, pe
care haiducii îşi doresc să o sprijine. Este o epocă de mari frământări naţionale, dar
mai ales sociale, când clasa marilor boieri, îndepărtaţi de poporul de rând şi trăind în
opulenţă şi desfrâu, exploatează tără milă o clasă ţărănească pe care numai haiducii o scot
din amorţeală prin exemplul lor. De fapt, haiducii nu sunt neapărat ţărani, dar - chiar
atunci când provin din clasa moşnenilor înstăriţi sau a micilor boiernaşi (Iancu Jianu) ei asumă destinul istoric al ţăranilor şi se fac părtaşi ai aspiraţiilor şi dorinţelor de libertate
care îi animă pe umiliţii şi obidiţii sortii. În aceste aspecte, filmele lui Dinu Cocea le
continuă din punct de vedere tematic, narativ şi simbolic pe cele ale lui Horia lgiroşanu
(inspirate, la rândul lor, din romanul Bucurei Dumbravă), din care se şi inspiră copios.
Pintea (1976) de Mircea Moldovan, ,,cântăreţ" al colectivizării agriculturii, consfinţeşte imaginea lui Florin Piersic ca prototip al haiducului, supererou autohton. Spre
deosebire de filmele lui Dinu Cocea, aici acţiunea se petrece în Maramureş şi Transilvania,
la începutul veacului al XVIII-lea, în contextul mişcării curutilor. Grigore Pintea, ofiţer
în armata habsburgică, cu prilejul unei permisii cerute pentru a-şi revedea părinţii ţărani,
află că aceştia au murit amândoi, după ce tatăl său îndemnase oamenii să nu plătească
birul dublat de groful Bartolok. Oamenii grofului îi uciseseră tatăl, iar mama murise de
supărare. Văzând cât de rău sunt asupriţi ţăranii, Pintea devine haiduc şi îşi foloseşte
cunoştinţele dobândite în armata habsburgică pentru a crea premisele unei mari mişcări
ţărăneşti şi pentru a ocupa Cetatea Chioarului şi Baia (Mare). În momentul când ar
trebui să-şi unească forţele cu principele Rak6czi, care ocupase Sătmarul, Pintea cade
într-o cursă şi este ucis mişeleşte pe la spate. La fel ca Horea şi haiducii revoltaţi împotriva lui Caragea, Pintea trăieşte cu o acceptare senină a morţii, cu care s-a logodit chiar
din clipa în care a decis, prin acţiunea lui, să tulbure o ordine socială ce părea imuabilă.
Coloana sonoră de bună calitate, realizată de Francisc Ko6s (n. 1949), prelucrează
melodii populare maramureşene de mare vibraţie emoţională şi expresivitate în strigătul
lor de revoltă.
Filmele cu haiduci au fost şi produse de export destul de bune: în 1972, s-a realizat
şi difuzat în Franţa, la televiziune, un serial de 26 de episoade, regizat de Dinu Cocea
şi Claude Vernick (1934-2011). După Revoluţia din 1989 s-a încercat o revitalizare a
genului, însă Doi haiduci şi o crâşmăriJă (1993), în regia lui George Cornea (1931-2017),
n-a adus nimic nou, în afara unei accentuări a laturii erotice, în spiritul proaspetei liberalizări a expresiei cinematografice, şi a unei diminuări a dimensiunii social-politice a
poveştii. Conform unei statistici realizate de Marian Ţuţui, între 1965 şi 1993 s-au
realizat 18 filme cu haiduci (Ţuţui, 2008, pp. 160-161), cărora li se adaugă cel puţin
trei în perioada interbelică, mai mult decât suficient pentru a vorbi de o tradiţie locală
solidă, bine integrată în tendinţele cinematografiei balcanice.
Aruncând o privire de ansamblu peste toate filmele de răscoală, putem observa că,
în toate epocile şi în toate provinciile istorice cu populaţie majoritar românească, ţăranul
se revoltă pentru că nu are „pământ", pentru că este împilat şi pentru că „asupritorii"
îl împiedică să profite de roadele muncii sale cinstite, pentru că „dreptatea" îi este mereu
ţinută „în lanţuri". Astfel, în complement permanent, imaginea ţăranului revoltat este
însoţită, dublată şi potenţată de imaginea ţăranului obijduit, a necăjitului, a săracului,
a victimei eterne. Originile literare ale acestei imagini sunt limpezi, însă trebuie spus
în acelaşi timp că arta cinematografică detaliază, uneori cu efecte plastice şi emoţionale
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deosebite, casele dărăpănate, satele înecate în noroaie şi întuneric, opincile rupte, zdrenţele sărmane, chipurile brăzdate de riduri şi trupurile stoarse de vlagă, ori măcinate de
boli cauzate de sărăcie (Răscoala conţine o bogată colecţie de astfel de imagini de mare
impact).
d) Or, dacă aceasta este condiţia de viaţă a satului românesc (şi trebuie să recunoaş
tem că adesea aşa a fost şi nu s-a schimbat prea mult), întrebarea legitimă care se pune
este în ce măsură este posibil un progres autentic şi durabil în această lume. În fond, la
antipozii imaginii idilice a unui sat cu ţărani puri şi frumoşi, harnici şi curaţi, morali şi
înţelepţi, care nu se schimbă, vehiculată de un anume sămănătorism transistoric, nu
lipsit de ecouri cinematografice, lumea ţărănească s-a transformat mult în decursul
istoriei, fiind receptivă/vulnerabilă la marile mutaţii istorice. Dorinţa de a progresa,
care s-a făcut simţită uneori şi la sat, a fost abordată şi în filme, propunându-i-se soluţii şi dezlegări ce prezintă puternice intersecţii cu ceea ce se întâmplă în literatură.
Un prim filon de progres vine de la intelectualii satelor, de la învăţători şi preoţi,
adică din exterior, de la oameni care au fost cel puţin şcoliţi în oraşe, chiar dacă se
întorc să îşi practice meseriile în satele în care s-au născut. Desigur, multe filme din
perioada comunistă care au abordat lumea rurală au privilegiat învăţătorii în detrimentul preoţilor. Aceştia au fost cel mai adesea aspru criticaţi în calitatea lor de membri ai
clasei exploatatoare (Iulian Mihu, Lumina palidă a durerii). Figura învăţătorului provenit din mediul rural ca principal factor de civilizare şi luminare a satelor apare şi în alte
cinematografii balcanice, cum ar fi cea albaneză (Ţuţui, 2008, pp. 142-143).
În unele filme, nu prea numeroase, contribuţia majoră a preoţilor la modernizarea
lumii rurale (cu atât mai uşor de acceptat cu cât se petrecea mai departe în trecut) n-a
fost neglijată, însă i s-au aplicat diverse cosmetizări. O strategie prin care filmul din
perioada comunistă a transformat preotul într-o figură acceptabilă a fost portretizarea
acestuia ca pe un progresist ce refuză duplicitatea şi spiritul de obedienţă pe care regimul le atribuia tagmei preoţeşti, ca pe o oaie neagră în propria sa clasă. Tocmai de
aceea, de pildă, haiducii sunt însoţiţi de Răspopit, care a lepădat haina preoţească în
numele unui ideal de dreptate socială, chiar dacă mai persistă la el forme de discurs şi
fragmente de practici religioase total decontextualizate. De asemenea, o altă strategie a
regimului a fost promovarea cinematografică a unor figuri de preoţi truculenţi, simpatici,
cheflii, muieratici, dar oameni de treabă în fond, care acţionează în interesul binelui public.
Învăţătorii, în schimb, n-au avut de suferit astfel de „cosmetizări". Dedicaţi cauzei
ridicării maselor prin cultură, ei apar, mai ales în cinematografia epocii comuniste, ca
figuri revoluţionare de prim-plan şi ca principali difuzori ai ideilor socialiste în sate
(imagine cu fundament istoric destul de solid). Emblematic în sensul acestei portretizări
a învăţătorului şi a familiei sale rămâne până astăzi filmul Lumina palidă a durerii (1980)
de Iulian Mihu. Atât învăţătorul, care militează pentru ideile socialiste, cât şi soţia sa,
care se dedică apostolatului social, ori copilul martor al vieţii grele a ţăranilor deveniţi
muncitori la sondele de petrol sunt fermenţi de progres şi transformare socială într-un
sat buzoian din 1913, măcinat de mizerie, foamete şi drame sfâşietoare.
În orizont comic, trebuie menţionate cele trei filme din seria Bobocilor : Toamna
bobocilor (1975), Iarna bobocilor (1977), Primăvara bobocilor (1987), realizate de
neobositul Mircea Moldovan. Respectivele filme, scrise de Petre Sălcudeanu (1930-2005),
au drept cadru satul Viişoara, unde an de an vin absolvenţi de la diverse facultăţi în
urma „repartiţiilor" primite. Ingineri sau profesori, descendenţi simbolici ai învăţătorilor
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„boboci" vor sfârşi prin a constitui factori de progres autentic în
Focalizarea în filme se face pe cultivarea ştiinţifică a pământului, creşterea
raţională a animalelor sau strategiile de îmbunătăţire a producţiei la hectar, care au fost
o obsesie propagandistică majoră a epocii, transpusă în toate formele de discurs cultural
sau mai puţin cultural. Oricum ar fi, aceste trei filme (care însă nu sunt singurele)
acreditează ideea că modernitatea e citadină, că modernizarea şi luminarea vin de la
oraşe, căci ţăranii sunt aceleaşi străvechi flinte anistorice şi retractile, pentru care practicile economice şi sociale moştenite prin tradiţie sunt mai importante decât gândirea
de

altădată, aceşti

Viişoara.

raţională.

În majoritatea filmelor care se centrează pe progresul lumii rurale, privilegiaţi din
punct de vedere simbolic sunt copiii de ţărani, care reuşesc să facă studii, întorcându-se
apoi în satele natale pentru a produce marile transformări de care comunităţile rurale
au atâta nevoie (Primăvara bobocilor). Se consfinţeşte astfel noţiunea unei legături
indestructibile între om şi pământul de la care a plecat, dar şi ideea unei înalte datorii
morale a intelectualilor fată de clasa ţărănească din care s-au ridicat. Această idee a
traversat, în diverse forme şi cu diverse ambalaje, mai multe epoci istorice, însă în
perioada contemporană nu a mai reuşit să găsească întruchipări cinematografice notabile,
în ciuda persistentei sale în discursul public.

Forme ale spiritualităţii ţărăneşti
Cinematografia română a înţeles că problema centrală a lumii rurale a fost întotdeauna
cu toate chestiunile care decurg din disputele de proprietate asupra lui şi a
mijloacelor de producţie. La polul opus, s-a accentuat (şi este bine că s-a întâmplat aşa)
dimensiunea simbolică şi cosmică a existentei ţărăneşti, faptul că ţăranul a creat, în
decursul istoriei sale, un sistem simbolic profund legat de pământ şi de vite, cu o remarcabilă bogăţie de mituri şi rituri (Plămădeală, 2001). Ţăranul a fost şi creator de valori
spirituale perene, nu doar o fiinţă captivă în orizontul imediatului şi al luptei pentru
pământ. Bogatele forme ale artei populare, ,,primitivismul" şi spontaneitatea, eleganta
şi rafinamentul acesteia au putut constitui puncte de referinţă estetice şi elemente de
culoare chiar în filme care nu tratau subiecte ruraliste. Măştile populare, folosite în
ritualurile parateatrale de Crăciun şi Anul Nou, cu trăsăturile lor accentuate, frumoase
sau groteşti, au constituit o sursă de inspiraţie preţioasă pentru creatorii din domeniul
filmului de animaţie, cum ar fi Bob Călinescu (1926-1990) şi Adrian Petringenaru (1933-1989),
care au căutat să dea o notă autohtonistă unor căutări stilistice personale, subiective.
Muzica populară este un element estetic cu mari capacităţi de transfer şi adaptare la
diverse contexte narative şi vizuale. Numeroase filme româneşti au coloane sonore cu
inflexiuni populare. De pildă, în Ciprian Porumbescu (1972) de Gheorghe Vitanidis
(1929-1994) există piese folclorice interpretate de Sofia Vicoveanca (n. 1941), iar în Vis
de ianuarie (1978) de Nicolae Opriţescu (n. 1947) câteva colinde arhaice, plasate în
Iaşiul secolului al XIX-lea. Între paranteze fie spus, muzica a depăşit graniţele cinematografiei naţionale, devenind un bun de circulaţie universală. Vladimir Cosma (n. 1940),
compozitor de origine română, autorul câtorva sute de coloane sonore pentru filme, a
utilizat uneori teme din muzica populară românească, de pildă în Le Grand Blond avec une
chaussure noire (1972) de Yves Robert (1920-2002). Dar exemplul cel mai impresionant
pământul,
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este Oedip rege (1967) de Pier Paolo Pasolini (1922-1975), plin de melodii populare
româneşti arhaice, care l-au impresionat profund pe marele regizor italian. În fond,
utilizarea formelor muzicii populare în filmul românesc şi universal ar merita să facă
obiectul unor studii autonome.

Satul (cinematografic) contemporan, incotro?
Desigur că ţăranul şi satul sunt noduri semantice majore în filmul românesc, aşa cum a
putut reieşi din panoramările precedente. Surprinzător este însă faptul că, după Revoluţia
din 1989, în contextul liberalizării şi diversificării discursului cinematografic, nu au
apărut decât puţine filme ruraliste notabile. Pe lângă cele enumerate şi comentate, am
mai putea cita documentarele Pământul şi ţăranii lui (1990) de Felicia Cernăianu
(1940-2010) (autoarea fiind deja interesată de lumea rurală, cum se vede în Maria lu'
Pascu, 1984), Constantin şi Elena (2009) de Andrei Dăscălescu (n. 1984) (vezi ilustraţia 1.24), un film de-a dreptul remarcabil prin simplitate, directeţe şi capacitate evocatoare, sau câteva filme de ficţiune, cum ar fi Italiencele (2004) de Napoleon Helmis
(n. 1969), Margo (2006) de Ioan Cărmăzan (n. 1948), Un acoperiş deasupm capului (2006)
de Adrian Popovici (n. 1958) ori Nunta mută (2008) de Horaţiu Mălăele (n. 1952), toate
încercând explorări în universul satului contemporan. Televiziunea, la rândul său, pare
să fi ştiut să exploateze pe scară mai largă forţa de impact a imaginarului rural, într-o
serie comică iubită de public, Las Fierbinţi (2012), ce descrie uneori cu tuşe destul de
reuşite, în notă tandru-parodică, viaţa cotidiană dintr-un sat din Muntenia.
În fond, satul contemporan ar putea fi o sursă inepuizabilă pentru cineaştii noştri,
dacă aceştia ar fi ceva mai receptivi la marile transformări sociopolitice şi culturale din
ultimii treizeci de ani. Satul românesc se mişcă extraordinar de repede în toate sensurile,
nu doar în sens negativ. O parte a tabloului este destul de sumbră : bătrâni degeneraţi
şi bolnavi, paragină, locuinţe părăsite, mărăcini, mizerie, agricultură redevenită primitivă după mecanizarea socialistă, lipsa unui orizont de dezvoltare coerent şi structurat,
corupţie, absenţa de fonduri, migraţie excesivă. Dar satul românesc contemporan nu se
reduce numai la aceasta : unele sate reuşesc nu doar să supravieţuiască, ci să şi înfrunte
exigenţele dure ale lumii globalizate în care trăim. Satul românesc nu este numai un
spaţiu al mizeriei, ci şi unul al vitalităţii noastre : perioada aceasta grea este fascinantă
tocmai pentru că cineaştii ar putea observa pe viu cum sunt tratate, integrate şi reelaborate noile forme culturale, de exemplu migraţia tinerilor, construcţia de locuinţe noi,
televiziunea prin cablu şi telenovelele, telefoanele inteligente, internetul şi în unele locuri
chiar... curentul electric. Cineaştii contemporani ar putea găsi în satul românesc o
bogăţie simbolică şi tematică enormă, privitoare la : evoluţia raportului om-glie ; conflictele cu privire la proprietăţi ; muncile agricole în dimensiunea lor umană şi cosmică
în acelaşi timp ; universul intelectualilor de ţară, care, în ciuda prejudecăţilor, încă este
destul de solid; peisajele; animalele (chiar jigărite şi răpciugoase); obiectele eteroclite;
universul olfactiv aparte ; o realitate în acelaşi timp mitică şi mizeră ; pasiunile intense ;
figurile umane curioase, pregnante ; genealogiile rurale ; tradiţiile care se pierd şi cele
care se păstrează ; exerciţiul constant al unei anumite forme de memorie ; agroturismul ;
transformările exterioare care (nu) afectează în profunzime sufletul ţărănesc.

