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Filmul de actualitate socialist (1950-1989)
Radu Toderici

Toată realitatea
Începuturile postbelice ale industriei cinematografice stau sub semnul unui paradox decretul de naţionalizare a acesteia din 2 noiembrie 1948 este o primă încercare de a
dezvolta sistematic cinemaul românesc. Până atunci, eforturile cineaştilor români ar
putea fi caracterizate în cel mai bun caz drept sporadice. Până la instaurarea regimului
comunist în România se fac puţine filme, aproape majoritatea, din păcate, pierdute astăzi.
Judecând după puţinele filme rămase şi după reacţiile din presă la apariţia celor pierdute,
cinemaul românesc fie încearcă să copieze formule în vogă în filmul occidental (genul
predilect este melodrama sentimentală), fie transpune pe ecran texte (de obicei comice)
care par copia filmată a spectacolelor de varieteu populare în perioada interbelică. De
aceea, pretenţia funcţionarilor din aparatul birocratic comunist care proclamă în primii
ani ai regimului o adevărată repornire de la zero a cinematografiei româneşti nu este în
principiu falsă. Acest nou începute caracterizat însă de două fenomene mai ample: pe
de o parte, o centralizare a producţiei de film, pe de altă parte, o subordonare a conţi
nutului filmelor imperativelor ideologice ale momentului. Dacă primul fenomen e mai
puţin neobişnuit decât pare (spre deosebire de sistemul hollywoodian, industriile cinematografice europene sunt la acea dată susţinute şi organizate de stat, atât în estul, cât
şi în vestul Europei), cel de-al doilea reprezintă unul dintre elementele cele mai importante
pentru înţelegerea evoluţiilor din cinemaul românesc până la căderea regimului comunist.
Importanta pe care autorităţile comuniste din România o acordă cinematografiei nu
este întâmplătoare. Instaurarea regimului comunist, mai întâi în Rusia, apoi în partea
estică a Europei, pune nomenclatura de partid în faţa unei probleme foarte serioase :
cum să comunici cu o populaţie în rândul căreia rata de alfabetizare este extrem de
scăzută. Filmul devine pentru multă vreme una dintre soluţiile predilecte pentru această
problemă. De aceea, sunt preluate în propaganda vremii sentinţele lui Lenin referitoare
la cinema, cărora li se adaugă în timp teoriile legate de artă apărute în anii 1930 în
Rusia sovietică, ajunse doctrină oficială pentru următoarele două decenii şi sintetizate
de termenul-umbrelă realism socialist. Realismul socialist poate fi caracterizat prin trei
termeni-cheie, preluaţi din limba rusă : narodnost, ideinost şi partiinost - cu alte cuvinte,
o operă de artă trebuie să fie reprezentativă pentru ideile şi interesele poporului (narod),
trebuie să aibă un conţinut ideologic adecvat şi să îşi asume un rol activ în promovarea
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politicilor partidului unic. Pe lângă aceste cerinţe, care, aplicate cinematografiei, presupun ca un film să fie atât uşor de înţeles, cât şi corespunzător din punct de vedere
ideologic, pentru filmul realizat în perioada comunistă este important un alt termen,
referitor la natura personajelor : tipichnost - în teoriile realismului socialist, un personaj trebuie să fie tipic, adică reprezentativ (prin felul în care vorbeşte, se îmbracă, se
comportă ş.a.m.d.) pentru categoria socială sau clasa din care face parte.
În puţinele sinteze referitoare la istoria filmului românesc în perioada comunistă,
accentul a fost pus de cele mai multe ori pe acest caracter prefabricat al cinemaului
comunist. Într-o mai mică sau mai mare măsură, filmul din perioada comunistă e analizat ca un vehicul al propagandei oficiale ; în consecinţă, şi judecăţile de valoare iau
în calcul de foarte multe ori cât din film contrazice ideologia oficială (oricât de vagă şi
de greu de subsumat ar fi până la urmă aceasta), în ce măsură el se depărtează de propaganda comunistă sau chiar o evită întru totul. Se pierd astfel din vedere două aspecte.
Pe de o parte, natura conţinutului : oricât ar fi fost de impuse şi de obligatorii subiectele
în cinemaul comunist, acestea reprezintă un caz spectaculos de inversare a proprietăţilor
tematice în istoria cinemaului. Personajul tipic al unui film, în cheie realist socialistă,
e un muncitor, un ţăran sărac, un inginer cu origini modeste. Or, acest gen de personaj,
până la începutul anilor 1950, este o raritate în cinemaul mondial; atunci când el există,
este tratat de obicei în cheie comică, şi doar apariţia şi influenta neorealismului italian
vor legitima dramele pe care le poate trăi pe ecran cineva care provine din straturile
precare ale societăţii. Oricât de grefat este acest mediu muncitoresc sau rural pe imaginarul cinemaului românesc, oricât îi e de străin (e greu de crezut că filmul românesc ar
fi avut aceleaşi preocupări tematice sub alt tip de regim politic), el poate fi totuşi considerat un experiment la scară mare, valoros în sine ca atare.
Pe de altă parte, această schimbare a temelor a fost insuficient tratată din interiorul
ei, rareori i-au fost luate în serios ambiţiile şi amploarea lor. Cinemaul românesc în
perioada comunistă, ca şi echivalentele sale din estul Europei, funcţionează, mai ales
la începuturi, după un plan tematic destul de rigid. Un astfel de plan tematic, în funcţie
de care trebuiau să se ghideze autorii scenariilor şi regizorii, este publicat în revista
Probleme de cinematografie (publicaţia oficială a Comitetului cinematografiei de pe
lângă Consiliul de miniştri) în numerele 7-8 din 1952. Acesta conţine 48 de teme propuse
spre a fi adaptate sub formă de film în anii 1953-1955. În marea lor majoritate, aceste
teme sunt formulate în felul următor (consemnăm doar începuturile): "munca unui
activist de partid într-un raion", ,,formarea şi creşterea într-un sovrom a unui tehnician
de tip nou", "munca şi lupta unei brigăzi de tractorişti pentru ridicarea nivelului agrotehnic
al agriculturii", ,,despre viata nouă a muncitorilor forestieri", "spiritul de abnegaţie şi
de sacrificiu al grănicerilor noştri", "lupta unui deputat într-un cartier muncitoresc",
,, un scenariu despre o femeie, care pentru prima dată în ţara noastră împarte dreptatea",
,,munca şi lupta unui medic de ţară pentru aplicarea politicei [sic ! ] sanitare a statului
democratic popular" ş.a.m.d. Or, e evidentă intenţia de a acoperi mai toate profesiile,
de a face film despre toate aspectele vieţii socialiste. Desigur, în acest plan tematic intră
şi subiecte despre istoria Partidului Comunist, despre figurile istorice a căror viaţă poate
reflecta evoluţii importante din istoria luptei de clasă (Tudor Vladimirescu, Barbu
Lăutaru, Mihai Eminescu, Victor Babeş), însă marea lor majoritate iau ca punct de
pornire evoluţii contemporane ale societăţii. Aşa cum argumentează istoricul Joshua
Feinstein, analizând cinemaul comunist din Republica Democrată Germană, se vede în
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această alegere de teme încercarea noului stat socialist, aflat la începuturile sale, de a-şi
consolida credibilitatea, de a construi, prin intermediul reprezentărilor cinematografice,
o identitate colectivă pentru cetăţenii săi. Or, această identitate colectivă trebuie asamblată pornind de la realitate în totalitatea ei. Transformările prin care trece cinematografia română în perioada comunistă pot fi judecate şi din perspectiva acestor intenţii
totalizante, a măsurii în care experimentul la scară mare, menit să redea realitatea
socialistă în întregul acesteia, reuşeşte sau nu să-şi îndeplinească promisiunile iniţiale.

Un gen: filmul de actualitate
În primul deceniu după naţionalizare, de abia se vorbeşte de genuri cinematografice în
cinemaul românesc. Publicaţiile de specialitate - amintita Probleme de cinematografie
(care apare între 1951 şi 1955), continuată de Film (1956-1958) - iau ca punct de referinţă revista similară din Uniunea Sovietică Arta cinematografică (Iskusstvo kino), din
care sunt şi traduse numeroase materiale. De aceea, articolele de fond şi intervenţiile
criticilor şi ale regizorilor iau în discuţie prioritar conţinutul filmului, oprindu-se foarte
rar asupra stilului şi mai deloc asupra formei sau a genurilor. Pe acest schelet se va
construi, începând cu anii 1960, o taxonomie specifică şi total diferită de tradiţionala
împărţire în genuri practicată în Occident. Aşa cum reiese din planul tematic amintit,
respectiva taxonomie este dependentă de istorie, de sensul său, aşa cum este el defmit
pe linie marxistă. Din acest punct de vedere, filmele ar trebui să surprindă cele mai
relevante momente din evoluţia către societatea socialistă. O bună parte a genurilor care
sunt discutate în cea mai longevivă revistă de specialitate, Cinema (apărută între 1963
şi 1989), se pliază pe această cronologie. Filmul istoric de amplă respiraţie, realizat cu
bugete considerabile (the epic, cum ar fi fost el defmit în Vest), devine, mai ales în
contextul naţionalist de după anii 1970, "epopeea naţională". Lupta comuniştilor în anii
1930-1940, aşa cum e ea surprinsă într-o subspecie a filmului istoric, este identificată
cu eticheta „filmului cu ilegalişti". Filmul de război, fără a avea o etichetă proprie, e
discutat de cele mai multe ori ca un film despre războiul de eliberare naţională (evident,
de sub dominaţia fascistă). În cele din urmă, la capătul contemporan al cronologiei se
află filmul despre prezent, despre problemele cotidiene ale societăţii socialiste. De la
începutul anilor 1960, pentru acest tip de film este folosit un termen specific, acela de
"film de actualitate".
Din punct de vedere conceptual, ,,filmul de actualitate" este oarecum vag şi imprecis.
Cu toate că reprezintă unul dintre cuvintele-cheie ale epocii, mai ales în anii 1960-1970,
nu există încercări de a-i da o defmiţie clară, poate tocmai fiindcă la suprafaţă pare
foarte clar ce numeşte, adică filmul cu subiecte contemporane. În fapt, dacă eliminăm
genurile cinematografice care sunt analizate separat în presa vremii (mai ales în revista
Cinema), chiar dacă se inspiră din realitatea cotidiană (comedia, musicalul, numit în
epocă „comedie muzicală", filmul de acţiune sau filmul poliţist), am putea aproxima
filmul de actualitate ca fiind o dramă cu subiecte inspirate din realitatea cotidiană.
Aceasta nu se identifică decât parţial cu filmul realist, cu ceea ce am numi astăzi „realism cinematografic". Una dintre cerinţele implicite ale acestui tip de filme ca temele
sale să corespundă cu subiectele cele mai importante ale momentului, să surprindă
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Cu alte cuvinte, filmul de actualitate se

plasează undeva la intersecţia între drama cu subiecte contemporane şi filmul politic. În

jurul acestui binom realitate-conţinut politic se învârt de altfel majoritatea discuţiilor şi
controverselor legate de filmul de actualitate : în perioadele de relativ dezgheţ, criticii
de film sau regizorii acuză filmele de actualitate că nu corespund realităţii, că nu sunt
verosimile, că sunt prea schematice, în timp ce, în perioadele mai rigide din punct de
vedere ideologic, se subliniază neadecvarea acestor filme la temele mari ale momentului,
este scoasă în evidenţă inconsistenţa lor politică.
Cronologic, primele trei produse ale industriei de film româneşti după naţionalizarea
ei în primii ani de comunism pot fi incluse în categoria, pe atunci inexistentă, a filmului de actualitate. Răsună valea (1950) de Paul Călinescu, Viaţa învinge de Dinu
Negreanu şi În sat la noi de Jean Georgescu şi Victor Iliu (ambele din 1951) sunt filme
a căror acţiune se petrece în prezentul imediat. Ele pot fi considerate modelele (imperfecte şi destul de repede renegate) pentru trei axe tematice care vor defini în anii urmă
tori filmul de actualitate. Răsună valea este un prim exemplu pentru ceea ce va fi numit
mai târziu, uşor derizoriu, ,,filmul de şantier" ; el urmăreşte eforturile echipelor de
muncitori care construiesc linia ferată Bumbeşti-Livezeni. Viaţa învinge are ca personaj
principal un om de ştiinţă ; conflictul este între intelectualul dedicat cauzei partidului
şi elitele reacţionare, care încearcă să împiedice evoluţia industrială a noului regim.
În sat la noi este un film despre procesul colectivizării, în care este schiţată opoziţia
dintre ţăranii săraci, favorabili colectivizării, şi cei bogaţi (,,chiaburii"), care i se opun,
precum şi felul în care conflictul e mediat de Partidul Comunist, prin intermediul noii
figuri tipice a activistului. În momentul în care aceste trei filme ies pe ecrane, nimeni
nu le contestă validitatea sau calităţile cinematografice, într-o perioadă în care şi în
cinematografia românească este importată şi teoretizată aşa-zisa metodă a realismului
socialist. Apariţia sintagmei „film de actualitate", înspre sfârşitul anilor 1950, coincide
cu o perioadă de creştere a numărului de filme (în comparaţie cu ritmul modest, de un
film sau două pe an, al începuturilor) şi de diversificare a genurilor abordate de regizorii români. Este şi perioada în care în revista Film se fac primele referinţe la filmul
occidental, se discută în sfârşit despre neorealismul italian, iar pe ecranele româneşti
pot fi văzute câteva dintre filmele reprezentative ale acestui curent. Născut în respectivul
context, conceptul de „film de actualitate" îşi va păstra de acum încolo o ambiguitate
semantică fundamentală : în funcţie de poziţia oficială în ierarhia industriei cinematografice a celui care îl foloseşte, când este folosit pentru a deplânge lipsa unor filme
care să reflecte conflictele specifice ale societăţii socialiste, el poate indica fie o nemulţumire faţă de numărul mic de filme care tratează probleme contemporane (în comparaţie cu ecranizările după opere literare clasice, cu filmele istorice etc.), fie o încercare
de a ataca slaba calitate, din punct de vedere dramaturgie sau stilistic, a filmelor produse
până în acel moment.
La suprafaţă, prima dintre aceste poziţii pare să predomine în aproape toate intervenţiile pe această temă. Apelul către scenarişti şi regizori de a face film de actualitate
este constant, de la începutul anilor 1960 şi până la căderea regimului. El devine destul
de repede parte integrantă a discursului oficialilor care conduc industria cinematografică.
Deja, la 1958, este consemnată în penultimul număr al revistei Film o intervenţie a lui
George Macovescu la o reuniune a cineaştilor din blocul socialist, prin care acesta
subliniază preocuparea regizorilor români pentru „filme de actualitate inspirate direct
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din procesul construirii socialismului". Apelurile cele mai consistente în direcţia creş
terii numărului sau calităţii filmelor de actualitate pot fi urmărite însă în paginile revistei Cinema - de la editoriale la adevărate anchete pe această temă (două astfel de grupaje
apar în numerele 9 şi 10 din 1965 şi 11 din 1972 ale revistei). În fapt, pe lângă imboldurile de a echilibra raportul dintre filme istorice sau ecranizări şi filme de actualitate,
ce se propune de cele mai multe ori este abandonarea vechiului mod de a face film pe
subiecte contemporane în favoarea unui film de actualitate pe stil nou. Două dintre
textele cele mai importante în acest sens le aparţin lui Savel Stiopul - până la acel
moment el însuşi regizor a două filme de actualitate, Aproape de soare (1960) şi
Anotimpuri (1964) - şi, probabil, unui redactor al revistei Cinema, care se semnează
„Cronicar". Ambele sunt exemple ale unui mod oblic, precaut, de a critica filmele de
actualitate apărute până în acel moment şi ambele semnalează limitările acestui imaginar
al cotidianului pe care îl desfăşoară filmele de actualitate apărute în primul deceniu de
cinema comunist şi în primii ani ai deceniului următor. În „Nu numai oglinda" ( Cinema,
3/1964), Stiopul atacă unidimensionalitatea personajelor din filmul de actualitate,
„absenta din acest subiect a oamenilor simpli, a eroului cotidian", lipsa de verosimilitate
a situaţiilor, lipsa unei idei artistice unitare. ,,Profil tematic", articolul semnat cu pseudonimul „Cronicar" (Cinema, 12/1964) merge şi mai departe, atacând dezechilibrul
din planul tematic al studioului Bucureşti, semnalând faptul că filmele de actualitate
sunt lăsate de obicei pe mâna regizorilor debutanţi, ca şi cum ar fi o preocupare secundară a cinematografiei autohtone, şi criticând la final lipsa de conţinut a unor filme
realizate pe categorii de personaje :
Practica artistică a respins categoriile simpliste de felul „film despre muncitori", ,,film
despre intelectuali", ,,film despre tineri" etc., deşi, desigur, este posibil ca într-un film sau
altul să predomine cutare sau cutare element. Aceasta a pus în faţa cineaştilor sarcina de
a gândi mai profund şi mai nuanţat despre contemporaneitate, ridicându-se la nivelul unor
generalizări mai cuprinzătoare, încercând secţiuni sociale de anvergură.
Cele două texte sunt într-o oarecare măsură simptomatice pentru felul în care este
discutat, începând cu jumătatea anilor 1960, filmul de actualitate : pe de o parte, i se
reproşează aproape permanent felul simplificat în care îşi abordează temele, dramaturgia
sau personajele ; pe de altă parte, sunt indicate probleme sistematice care îi împiedică
apariţia şi este pusă în lumină lipsa lui de complexitate când vine vorba de conţinut lipsă pe care o poate suplini doar o foarte vag indicată lărgire a perspectivei regizorale
sau scenaristice.
De fapt, bătălia din jurul filmului de actualitate nu este niciodată cu mizele la vedere.
În perioada comunistă, e de-a dreptul riscant să faci filme cu subiecte din contemporaneitatea imediată. Cazurile cele mai infame de cenzură sau de scoatere a filmului din
sălile de cinema, cu repercusiuni directe asupra carierei regizorului, sunt în marea lor
majoritate legate de filme cu astfel de subiecte. De la Directorul nostru (1955) de Jean
Georgescu la Ţărmul n-are sfârşit (1962) de Mircea Săucan, de la Un film cu o fată
fermecătoare (1966) de Lucian Bratu la Reconstituirea (1970) de Lucian Pintilie şi Faleze
de nisip (1983) de Dan Pita, filmul de actualitate (sau comedia satirică cu subiecte
contemporane, în cazul filmului lui Georgescu) poate deveni aproape peste noapte un
contraexemplu pentru felul în care trebuie să arate cinemaul făcut în regimul socialist.
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Astfel pot fi înţelese prudenţa regizorilor, refugiul lor în ecranizări după opere clasice
sau în subiecte mai puţin controversate şi mai puţin contemporane. Pe de altă parte,
permanentele imbolduri de a realiza film de actualitate ascund o realitate uşor diferită
de ceea ce reiese din examinări critice ale cinematografiei româneşti cum sunt cele două
menţionate. La o evaluare cantitativă a filmelor produse în regimul comunist, reiese că
filmul de actualitate e una dintre prezenţele constante ale industriei cinematografice
autohtone. Mai ales începând cu jumătatea anilor 1960, se poate observa un ritm constant : o treime dintre toate filmele produse, uneori chiar o jumătate dintre filmele noi
pot fi încadrate în această categorie. Anii de vârf sunt următorii: 1963 (5 din 12 filme),
1967 (7 din 12), 1968 (7 din 14), 1973 (6 din 16), 1977 (7 din 16), 1979 (8 din 19),
1980 (11 din 30), 1982 (11 din 24), 1983 (14 din 24), 1984 (12 din 26), 1985 (10 din
19), 1988 (10 din 17). Doi factori explică acest ritm constant, dar şi senzaţia de
flux-reflux pe care o oferă o panoramă cantitativă a genului. Pe de o parte, începând cu
anii 1960 se intensifică eforturile de a produce un număr mai mare de filme, eforturi
care reflectă ambiţia de a egala, măcar ca amploare, cinematografiile din celelalte ţări
socialiste. În acest scop, la începutul anilor 1960 sunt create (pe model sovietic) trei
grupe de creaţie, de la care se aşteaptă câte cinci filme pe an. În deceniul următor, în
1972, cinematografia română este reorganizată din nou, locul grupelor de creaţie fiind
luat de patru case de film, cu o oarecare autonomie administrativă. În aceşti ani, scopul
explicit devine realizarea a 25 de filme pe an. În condiţiile respective, nu este de mirare
că filmul de actualitate, într-o perioadă în care numărul total de filme creşte, îşi atinge
apogeul cantitativ tocmai după jumătatea anilor 1970. Pe de altă parte însă, numărul de
filme cu subiect contemporan pare să crească şi să descrească după un ritm care pare
să ia în considerare tocmai cazurile celebre de filme de actualitate interzise de cenzură
şi retrase din cinematografe (şi care se suprapune cronologic, desigur, cu momentele în
care se doreşte un control mai strict asupra culturii, la iniţiativa ierarhiilor superioare
ale partidului). Dacă grupăm toate filmele cu subiect contemporan (incluzând aici şi
filmele de gen - comedia, filmul poliţist, filmul de acţiune, filmul pentru copii) şi le
comparăm cu numărul total de filme cu subiecte istorice, ecranizări după opere clasice
sau filme de gen care au acţiunea plasată în trecut, reiese un fel de lege a evoluţiei
filmului de actualitate românesc. Într-o primă fază, filmele cu subiecte contemporane
par să crească din punct de vedere cantitativ. Această creştere îşi atinge apogeul în
preajma anilor în care câte un film de actualitate e criticat de oficialităţi şi retras din
cinematografe (1962, 1966, 1970, 1983). De obicei, apogeul este atins un an sau doi
mai târziu, lucru explicabil prin faptul că există, în momentul controversei, un număr
mare de filme care se află încă în faza de producţie. Apoi, se observă un declin al
numărului de filme cu subiect contemporan ; regizorii migrează spre subiecte şi epoci
mai puţin riscante (acest fenomen se poate observa, în anii 1970, inclusiv la nivelul
filmelor poliţiste sau de acţiune). În cele din urmă, la aproximativ jumătate de deceniu
distanţă, întregul ciclu de flux-reflux al filmului de actualitate este reluat de la început.
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Al cui imaginar?
Un imaginar al cotidianului în filmul românesc produs în timpul regimului comunist
trebuie să ţină cont în primul rând de aceste fluctuaţii ale genului care se inspiră explicit din realităţile imediate ale societăţii socialiste, şi anume filmul de actualitate. Desigur,
acest gen tipic pentru perioada comunistă nu este singurul în care poate fi surprins felul
în care regizorii sau scenariştii imaginează realitatea cotidiană. Şi filmul poliţist, filmul
de acţiune sau musicalul contribuie la imaginarul comun al prezentului socialist. Înainte
de a schiţa însă liniile generale care definesc acest imaginar al cotidianului, mai trebuie
incluse aici două nuanţe.
După cum menţionam mai sus, unul dintre din locurile comune referitoare la filmele
realizate în perioada comunistă e acela că ele sunt, într-o mai mică sau mai mare măsură,
o traducere în imagini a propagandei comuniste. Aşadar, este imaginarul cotidian din
aceste filme o versiune a propagandei oficiale? Da şi nu. Pe de o parte, este greu de
definit care e forma precisă a propagandei oficiale. În cazul cinematografiei, sunt luate
de obicei ca punct de reper intervenţiile liderilor comunişti sau legile pe care le promulgă
regimul în acei ani, pentru a fi apoi analizate, prin comparaţie, subiectele filmelor ; în
alte cazuri, sunt analizate notele şi rapoartele birocraţilor însărcinaţi cu cenzura filmelor
în momentul vizionării lor prealabile. Se creează astfel o opoziţie artificială între artişti
şi puterea politică (cea din urmă tratată monolitic). În această versiune a istoriei filmului comunist, orice film este mai mult sau mai puţin tributar propagandei şi directivelor
oficiale, pe care le adaptează în imagini profesioniştii domeniului. Există încă foarte
puţine studii din care să reiasă cum funcţiona în fapt tot circuitul instituţional al cinematografiei române din acea perioadă - un circuit în care erau angrenaţi scenariştii,
regizorii, funcţionarii responsabili cu producţia (de la redactorii de scenarii la directorii
grupelor de creaţie şi, după 1972, directorii caselor de producţie) şi, în ultimă fază,
responsabilii cu conţinutul ideologic, care puteau să ceară modificări în film sau chiar
scoaterea acestuia din cinematografe. Mai plauzibil pare, din perspectiva acestui circuit,
un model al negocierii conţinutului în diversele etape de producţie a filmului, de la
scenariul literar la decupajul regizoral şi de la negocierile din timpul producţiei la vizionările în forma aproape finită a filmului. Diverşii actori angrenaţi în circuit au propriul
aport asupra filmului. Dincolo de chestiunile care ţin de sinceritatea conţinutului unui
film, de gradul de conformism al autorilor acestuia, dar şi al celor care intervin direct
asupra filmului, de autocenzura dezvoltată ca reflex în acei ani, există cazuri concrete
în care poziţia respectivilor actori se schimbă, uneori spectaculos, în funcţie de circumstanţe. De exemplu, regizorul Victor Iliu, care semnează în al doilea număr din Probleme
de cinematografie (1950) un adevărat manifest în care e definită metoda realismului
socialist în cinematografie, coregizând apoi filmul de un conformism exemplar În sat la
noi , este printre puţinii care, câţiva ani mai târziu, în aceeaşi revistă, ia apărarea filmului Directorul nostru, aproape unanim condamnat în epocă. Inconsistenţe de acest fel
pot să explice ceea ce altfel un cercetător al filmului comunist precum Cristian Tudor
Popescu preferă să numească „filme-supapă", adică filme în care mesajul propagandistic
ar fi uşor atenuat şi ar mai fi lăsate scăpări în conţinutul altfel monolitic al propagandei
comuniste. În fapt, aceste scăpări par să fie mai degrabă o caracteristică definitorie a
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filmului de actualitate, cel puţin în forma lui târzie. Oricât de clară ar fi morala lor, se
tensiuni care rămân nerezolvate, segmente ale conţinutului care sunt greu de
împăcat cu o teorie a filmului de propagandă. De exemplu, un film fără pretenţii subversive cum e Omul care ne trebuie (1979) de Manole Marcus, în care un muncitor
constructor de baraje trebuie să aleagă între familia lui sau sarcina de a construi în
continuare, în numele idealurilor de producţie, reuşind la final să le împace ambiguu pe
amândouă, conţine diverse trimiteri critice la realitatea socialistă : un primar asupra
căruia planează suspiciunea de corupţie, un locatar care încearcă să îl mituiască pe
protagonist pentru a face schimb de apartamente, o schiţă deloc măgulitoare a felului în
care funcţionează de fapt meritocraţia în industria cinematografică (în care vrea să intre
fiica protagonistului). Toate aceste situaţii nu îşi găsesc o rezolvare clară în film; personajele negative sunt tratate ca atare în scenariu, dar rămân nepedepsite până la final.
Departe de a constitui, aşa cum sugerează Popescu, o formă mai elevată a propagandei,
aceste tensiuni nerezolvate ţin mai degrabă de formula specifică a filmului de actualitate
(care, prin definiţie, ar trebui să prezinte explicit conflictele din interiorul societăţii
socialiste contemporane). Faptul că ele sunt periferice într-un astfel de film, că sunt
prezentate sub forma unor aluzii vagi şi fără obiect real, ţine până la urmă de limitele
acestui imaginar, de lipsa lui de complexitate.
Pe de altă parte, imaginarul cotidianului din filmul românesc nu are cum să fie unul
specific cinematografic. Important din acest punct de vedere este întreg circuitul instituţional care reuneşte, la nivelul producţiei şi al receptării filmelor, artişti din cele mai
diverse domenii. Odată cu eforturile de a organiza sistematic industria românească de
film, apar în România primele generaţii de regizori profesionişti, iniţial educaţi la
Institutul Unional de Cinematografie din Moscova (celebrul VGIK), apoi la autohtonul
Institut de Artă Teatrală şi Cinematografică "I.L. Caragiale" (IATC). În pofida acestei
profesionalizări timpurii a cinematografiei române, există nenumărate cazuri de regizori
care activează simultan în domeniul filmului şi al teatrului - probabil cazurile cele mai
faimoase sunt cele ale lui Liviu Ciulei şi Alexandru Tatos. Când începe să se facă film
în anii 1950, sub influenta teoriilor realismului socialist, accentul este pus pe scenariu,
respectiv pe aşa-numitul „scenariu literar". Pe acesta trebuie să îl propună spre aprobare,
înainte de a fi transformat în scenariu regizoral, scriitorii cei mai cunoscuţi ai momentului, iar oficialii responsabili cu industria cinematografică vor face eforturi considerabile pentru a atrage scriitorii spre domeniul cinematografiei. Acestea sunt originile unui
fenomen tipic pentru cinemaul românesc pe tot parcursul regimului comunist : şi când
doctrina importantei scenariului literar îşi pierde din validitate, deja de la finele anilor
1950, operele literare ale scriitorilor contemporani vor rămâne cea mai importantă sursă
de inspiraţie pentru filmul socialist. Cinemaul românesc din perioada comunistă e legat
astfel de literatură şi la nivel tematic, dar şi prin numele cele mai importante din domeniu: prozatorii recunoscuţi ai perioadei (de la Titus Popovici la D.R. Popescu) sau
dramaturgii în vogă (de la Aurel Baranga la Paul Everac) vor fi şi autori a numeroase
scenarii pe baza cărora se fac filme de actualitate. În acelaşi timp, o parte dintre criticii
de film ai perioadei sunt, la rândul lor, de multe ori critici de teatru, în timp ce unii
dintre funcţionarii importanţi care conduc industria cinematografică în perioada comunistă vin şi ei din domenii diferite de cel al cinematografiei, cum ar fi literatura (Mihnea
Gheorghiu, Alexandru Ivasiuc) sau presa (Ion Bucheru, Eugen Mandric). Şi din cauze
instituţionale, imaginarul cinemaului românesc este impur. Acesta se găseşte la intersecţia
observă şi
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mai multor arte şi, din acest motiv, este reprezentativ pentru
care au loc din 1950 până în 1989 în cultura română.

transformările

mai largi

Un imaginar şi limitele lui
După

cum sugera Greg Carleton într-un important articol, realismul socialist poate fi
cel mai bine pornind de la funcţiile pe care le au personajele şi situaţiile dramatice
în operele subsumate acestei estetici. Sensul lor nu are nimic de-a face cu verosimilul
sau realismul ; mai degrabă, acestea pot fi interpretate, într-o manieră apropiată de felul
în care Ernst Robert Curtius se raporta la topoi în literatura Evului Mediu latin, ca
elemente recurente, deja încărcate cu un sens predefinit şi reciclate la infinit în interiorul operelor realist socialiste. Carleton propune în acest sens trei axe de-a lungul cărora
se desfăşoară imaginarul realist socialist. Acest imaginar ar fi unul al opoziţiei : împotriva trecutului, a naturii şi a Vestului necomunist. Şi în filmul românesc cu subiecte
contemporane din primul deceniu al regimului comunist acestea sunt axele care ordonează
distribuţia personajelor şi dau sens conflictelor ce se desfăşoară pe ecran. Pornind de
la trioul Răsună valea - Viaţa învinge - În sat la noi, personajele din filmul socialist
sunt, pentru mai bine de o jumătate de deceniu, tipice, exemplare, versiuni în carne şi
oase ale unor idei. Într-un film ca În sat la noi, conflictul dintre activist şi chiabure de
fapt o transpunere metaforică a conflictului dintre vechi şi nou. În cheie realist socialistă,
acest conflict trebuie să aibă, la rândul lui, o rezolvare exemplară (în care noul, desigur,
învinge), iar personajele nu au voie să devieze de la un set de trăsături predefinite:
personajul care întruchipează noul va fi obligatoriu erou pozitiv, plin de virtuţi, în timp
ce eroul negativ trebuie să aibă, pe lângă convingeri depăşite, şi un număr de vicii care
să îi marcheze personalitatea. Eroul pozitiv, prin contrast, este un catalizator al reacţi
ilor colective, cu care se solidarizează până la final majoritatea personajelor din film.
Această solidaritate nu ia doar forma unei convertiri ideologice ; de foarte multe ori,
ea este testată de o sarcină pe care doar întreaga comunitate o poate duce la capăt - aici
intervine opoziţia dintre om şi natură tipică realismului socialist, prin care naturii i se
smulg eroic resursele sau este modelată în acord cu voinţa umană. Proiectul de construire a societăţii socialiste în mici comunităţi exemplare, pe baza solidarităţii, lasă să se
vadă la margine opoziţia, sub forma unor personaje negative, care fie sunt rămăşiţe ale
vechii ordini sociale, fie (şi de aici porneşte conflictul în filmul de acţiune al epocii) se
află în slujba puterilor vestice.
Imaginarul antagonic marcat de opoziţii foarte bine definite nu supravieţuieşte mai
mult de câţiva ani în cinematografia socialistă autohtonă. Declinul său este simultan cu
cel al metodei realist socialiste în cinema, de la început importată sub o formă volatilă
şi imprecisă. Există prea puţine texte care să îşi asume în epocă indicaţii precise despre
cum ar trebui tradusă pe ecran metoda în cinema. Un astfel de text este, de exemplu,
analiza critică a filmului Răsună valea a unui conferenţiar la nou-înfiinţata IATC, Eugen
Iarovici, în care acesta sugerează cum ar trebui luminate sau plasate în cadru personajele
pentru ca spectatorii să le poată deduce mai uşor caracterul - adică locul lor în sistemul
valoric de opoziţii caracteristic realismului socialist (Probleme de cinematografie, 2/1951).
înţeles
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În locul acestor distincţii, analiza de film e dominată în următorii ani de sentinţe destul
de şablonarde, rar aplicate la tehnica cinematografică : când un film se concentrează
prea mult pe aspectele tehnice, este acuzat de formalism, în timp ce sărăcia de teme şi
repetiţia aceloraşi tipuri de personaje încep treptat să fie respinse folosind eticheta "schematism". Critica schematismului (care putea să privească şi personajele, şi situaţiile
dramatice) este o primă breşă în estetica realist socialistă. Felul în care se schimbă
vocabularul critic referitor la cinema, deja de la sfârşitul anilor 1950, este reprezentativ
pentru relativa rapiditate cu care sunt abandonate vagile teorii ale realismului socialist.
Se renunţă destul de repede la teoria tipicului, referitoare la personaje ; se discută, la
sfârşitul anilor 1950, despre nevoia unor personaje mai nuanţate, mai vii. Începând din
acest moment şi pe întreaga durată a deceniului următor, un set de termeni vor ajunge
să domine discuţiile legate de cinema: pe lângă sintagma deja amintită a "filmului de
actualitate", se fac anchete despre filmul de artă şi filmul de autor (punându-se astfel
accent nu doar pe conţinutul ideologic, ci şi pe felul în care este tratat acesta la nivelul
regiei), devine o sintagmă la modă ideea de „şcoală naţională de film" (care presupunea
implicit o ancorare a tematicii în subiecte autohtone şi o despărţire simbolică de modelul
cinemaului sovietic). Este şi perioada în care se poate spune că se fixează axele imaginare
care vor domina filmul cu subiecte contemporane până la căderea regimului comunist.
Filmul românesc cu subiecte contemporane apărut până la jumătatea anilor 1950 este
unul al originilor societăţii socialiste. Deja de la finele anilor 1950, acest imaginar al
conflictului dintre vechi şi nou dispare (sau migrează în intriga filmului cu subiecte
istorice), pentru a fi înlocuit cu un soi de conflict atemporal, plasat în interiorul unei
societăţi care pare că şi-a găsit un relativ echilibru. Se înfruntă, din acest moment,
versiuni ale noului. Simptomatic pentru respectiva turnură este un nou tip de personaj :
antieroul care pune în discuţie atât ierarhia socialistă, cât şi solidaritatea aflată la baza
ei, care greşeşte şi îşi învaţă lecţia la final. Este o traiectorie ce poate fi regăsită mai
ales în comediile apărute în acei ani, de la Pe răspunderea mea (1956) de Paul Călinescu
la Un surâs fn plină vară (1963) de Geo Saizescu. Protagoniştii din aceste două filme
sunt tineri, au amândoi propriile idei despre cum ar trebui să funcţioneze societatea
socialistă şi refuză cu încăpăţânare sfaturile pe care le primesc pe cale ierarhică sau de
la apropiaţii lor. Eşecul lor este prezentat ca unul al inteligenţei individuale care refuză
să înţeleagă principiul (şi valoarea) solidarităţii. Morala acestor filme e că ordinea şi
solidaritatea socialistă se învaţă. Când este transferată în interiorul dramei (adică al
filmului de actualitate propriu-zis), respectiva concluzie vine la capătul unei serii de
experienţe aranjate sub forma unui Bildungsroman socialist. Este una dintre structurile
cele mai stabile ale filmului de actualitate până în 1989. De data aceasta, protagonistul
filmului e un personaj care ia pentru prima dată contact cu munca, învaţă solidaritatea
şi primeşte primele lecţii din educaţia lui sentimentală. Variaţiunile ţin doar de nuanţe :
există tânărul muncitor care iese din mediul rural şi se angajează în fabrică sau pe şantier (Aproape de soare de Savel Stiopul; Partea ta de vină, 1963, de Mircea Mureşan),
tânăra ingineră care părăseşte mediul urban pentru a ajunge pe şantier (Erup/ia , 1957,
de Liviu Ciulei), tânăra muncitoare care începe să-şi câştige existenţa într-una dintre
fabricile din oraş (segmentul „Arşiţa" din Anotimpuri de Savel Stiopul). Şi în ultimele
două decenii ale regimului această structură generală va continua să fie folosită, cu noi
variaţiuni: personajele sunt trimise sau aleg să meargă de la oraş în mediul rural (seria
Bobocii a lui Mircea Moldovan; Iarba verde de acasă, 1977, de Stere Gulea), aleg să

188

IMAGINAR

ŞI

PATRIMONIU ARTISTIC

şantier izolat, departe de civilizaţie (Muntele ascuns , 1974, de Andrei
sau într-un oraş de provincie (Mere roşii, 1976, de Alexandru Tatos).
Ce se vede, urmărind respectivele personaje, este felul în care funcţionează la scară
mică societatea socialistă. Reţeaua de personaje secundare din această categorie sui-generis de filme - în care intră aliaţi, rivali, iubiţi şi protectori - nu mai e formată, binar,
din cei care cred în socialism şi cei care i se opun, ci constituie o nouă panoplie de
caractere, marcate de trăsături morale bine reliefate : ambiţie, încăpăţânare, resentiment,
idealism ş.a.m.d. Într-o oarecare măsură, filmele avute în vedere transpun pe ecran o
formă tipică de imaginar utopic, în care un protagonist crescut în această formă de
organizare socială ajunge să cunoască mai intim elementele esenţiale ale utopiei.
Ce fel de utopie schiţează însă naraţiunea din filmul de actualitate socialist? Preluând
o sugestie din studiul lui Susan Buck-Morss, Dreamworld and Catastrophe : The Passing
of Mass Utopia in East and West, în care sunt puse fată în faţă o utopie a consumului
(utopia of consumption) şi o utopie a producţiei (utopia of production), care ar caracteriza dezvoltarea artelor după al Doilea Război Mondial în Occident, respectiv în Estul
sovietic, putem defini în linii mari caracteristicile imaginarului socialist. Într-adevăr,
începând cu anii 1960, noul în filmul de actualitate este intim legat de ideea unei producţii
continue şi eficiente. Echivalentul vizual al acestei idei este accentul pus pe funcţionarea
utilajelor industriale : asta văd şi aud protagoniştii când ajung pe şantier şi în Erup/ia,
şi în Aproape de soare, şi în Partea ta de vină. Entuziasmul pentru tehnologie, pentru
cum funcţionează aceasta, transpus în imagini, este tipic pentru filmul de actualitate al
anilor 1960. În mod oarecum similar, se subliniază vizual cât de mult se construieşte sub
socialism. Este tipic din acest punct de vedere segmentul „Aterizare forţată", regizat de
Horea Popescu, din tripticul De trei ori Bucureşti (1968), care îşi şi atrage de altfel în
epocă ironiile criticilor de film pentru felul în care prezintă, ca într-o vitrină, obiectivele
turistice cele mai importante ale Bucureştiului sau clădirile noi şi moderne, ca şi cum
ar fi fost făcut la comanda Oficiului Naţional de Turism. Lipită la finalul respectivului
omnibus, fără legătură cu cele trei poveşti ale filmului, există şi o secvenţă care transpune
simbolic desprinderea de trecut: un buldozer dărâmă ultima cocioabă dintr-un cartier
al Bucureştiului, în timp ce în fundal se profilează blocuri nou-construite.
Aşadar, pe de o parte, există în filmul de actualitate un entuziasm pentru ritmul
continuu al producţiei, iar pe de altă parte, o accentuare a modernităţii socialiste, a
urbanizării, a noutăţii fundamentale a acestui tip de societate. Reversul fascinaţiei pentru progres, al ritmului şi al dezvoltării continue, este de altfel şi pretextul pentru conflict în filmul de actualitate. Când există pauze în producţie, izbucneşte drama (de
obicei, când nu sunt atinse ţintele propuse sau când se produce un accident) ; foarte rar,
pauza în producţie este folosită ludic în film (aşa cum se întâmplă în segmentul
„Intermezzo" din Anotimpuri, când războiul de ţesut defectat devine un pretext pentru
flirt). Ceea ce face utopic acest imaginar este mai ales faptul că include prea puţine
personaje care pun la îndoială necesitatea ritmului continuu al producţiei. Excepţiile se
găsesc mai degrabă la extremele cronologice ale cinematografiei româneşti din perioada
socialistă: pe de o parte, filmul Directorul nostru, în care obsesia pentru depăşirea
cotelor e ironizată de protagonist, pe de altă parte, filmul de actualitate de la sfârşitul
anilor 1970 şi începutul anilor 1980, conţinând momente în care cerinţele de producţie
sunt tratate tot în cheie satirică (de exemplu, în Baloane de curcubeu, 1982, de Iosif
muncească

pe un
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Demian) sau în care protagonistul se luptă cu birocraţia locală pentru a opri o producţie
cum se întâmplă, de exemplu, în Gustul şi culoarea fericirii ,
1978, de Felicia Cernăianu). În general însă, idealul producţiei este internalizat de
protagonistul filmului de actualitate, îi marchează personalitatea, îi invadează viata
privată. De aici şi una dintre importantele contradicţii ale acestui imaginar. Într-un eseu
din 1976, sociologul Zygmunt Bauman denumea proiectul socialist o "contracultură a
capitalismului". Proiectul socialist, afirma Bauman, putea fi înţeles ca o utopie, în măsura
în care scotea în evidentă inconsistentele capitalismului, îi reliefa incompatibilităţile între
egalitatea politică teoretizată şi persistentele inegalităţi economice. Utopia critică, odată
realizată în ţările din blocul socialist, îşi inversa însă semnele în modul în care concepea,
de exemplu, munca - de la un imaginar al exploatării, al criticii felului în care munca
poate dezumaniza, se trecea la un imaginar bazat pe valori protestant-burgheze, accentuând efortul, sacrificiul de sine şi cumpătarea. Transpusă în filmul de actualitate, această
inversare a valorilor revine iar şi iar sub forma unui conflict osificat, la limita şablonu
lui, a cărui miză e aproape întotdeauna acceptarea de către protagonist (sau protagonişti)
a legăturii dintre modernizarea socialistă şi valorile austere care o caracterizează.
Dacă filmul de actualitate poate fi înţeles ca o utopie a producţiei, ce se poate spune
despre consum? Ambiguitatea consumului reiese din modul în care este tratat pe ecran
timpul liber al personajelor. Pe de o parte, acest timp liber este extrem de rar expus în
detaliu. O excepţie e segmentul „Arşiţa" din filmul lui Savel Stiopul, Anotimpuri, care
prezintă câteva ore din viata unei femei, surprinse într-un ritm destul de natural. Mai
întâi, scenele de interior: femeia ascultă muzică, fumează, face un duş, se îmbracă.
Apoi urmează secvenţele de exterior : femeia decide să îşi caute soţul, care nu a ajuns
acasă, în locurile pe care le frecventează mai des, adică la restaurant şi la motodrom.
Această schiţă a vieţii private, a felului în care îşi petrec personajele timpul liber, atât
de simplă cum pare, depăşeşte totuşi prin complexitate scenele similare din majoritatea
filmelor de actualitate socialiste. În general, pe ecran este reprezentată mai degrabă o
abundentă a opţiunilor limitate. O idilă în filmul de actualitate, mai ales în versiunea
lui din anii 1960, îi poartă de obicei pe cei doi iubiţi prin aceleaşi locuri: pe malul
apei, în parc, la restaurant (ocazie pentru un interludiu muzical, asigurat de trupa restaurantului), la filarmonică, uneori pe malul mării. Cotidianul mărunt, al detaliilor, lipseşte
de foarte multe ori din aceste scene obligatorii, din care reiese totuşi un oarecare extaz
al consumului moderat. Pe de altă parte, consumul în filmul de actualitate poate oricând
să devină suspect, să caracterizeze, în formele lui excesive, inegalitare, mai ales personajele negative. Motocicleta din O dragoste lungă de-o seară (1963) de Horea Popescu,
care devine o metaforă pentru îngâmfarea şi individualismul personajului negativ, obiectele de artă şi mobila scumpă cumpărate de soţia inginerului din 'Zestrea ( 1972) de Letiţia
Popa, rochiile de import şi casa de protocol a primarului din Omul care ne trebuie de
Manole Marcus sunt tot atâtea ipostaze ale unui consum care iese în evidentă şi trece
de limitele omogenităţii utopiei. În versiunea mai târzie a filmului de actualitate, cea din
ultimul deceniu al regimului ceauşist, consumul excesiv va începe să fie asociat cu reţe
lele de economie subterană pe care le deconspiră autorităţile comuniste ; astfel, în filmul
de actualitate îşi face loc figura interlopului, a parazitului străin de ordinea socialistă.
Acest tip de reprezentare şi această evoluţie a consumului în filmul de actualitate pot
fi explicate luând ca puncte de reper etapele prin care trece socialismul românesc. În
haotică şi ineficientă (aşa
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ultimele decenii, istorici ai vieţii private în societăţile socialiste precum David Crowley
sau Susan E. Reid au încercat să arate că naraţiunea extrem de răspândită a societăţilor
socialiste care îşi tin în frâu cetăţenii mai ales prin mijloace represive ar trebui nuanţată,
ţinându-se cont şi de perioadele în care, în ţările din blocul sovietic, regimul aflat la
putere încearcă să se legitimeze prin felul în care poate asigura o oarecare bunăstare şi
acces la bunuri de consum, inclusiv de provenienţă occidentală. Perioadele în care
liderii comunişti români iniţiază relaţii diplomatice şi schimburi economice cu Vestul
capitalist - spre sfârşitul regimului Dej, la începutul anilor 1960, şi în primul deceniu
al regimului Ceauşescu, până la jumătatea anilor 1970 -, în care în România încep să
circule bunuri şi produse culturale occidentale, sunt de aceea rememorate oarecum
nostalgic în mărturiile orale ale celor care au trăit în acei ani, culese de istorici. Şi
filmul de actualitate oglindeşte creşterea nivelului de trai şi modernitatea de tip socialist - inclusiv, la jumătatea anilor 1960, sub forma unei priviri înstrăinate a generaţiei
care a crescut în primii ani ai socialismului şi de-abia se mai poate adapta la noul ritm
al modernităţii, în Gioconda fără surâs (1968) de Malvina Urşianu. De obicei, filmul
de actualitate realizat în perioadele de relativă bunăstare conţine ubicue semne ale
modernităţii : clădiri exemplare pentru noua arhitectură, automobile noi, mulţimi de
oameni în fundalul scenelor (ce redau într-o oarecare măsură ritmul accelerat al vieţii
modeme), scene dinamice de petrecere, cu muzică occidentală drept coloană sonoră.
Totuşi, această modernitate este definită în aceeaşi măsură de un set de valori relativ
austere : nu doar consumul în exces este incriminat în filmul de actualitate, ci şi (mai
ales în filmele apărute în anii 1970 şi 1980) dorinţa de câştig de dragul câştigului (într-un
film de actualitate este exclus ca un personaj să spună că vrea să facă bani, pur şi simplu,
aşa cum declară protagonistul din Ana şi „hoţul" (1981) de Virgil Calotescu, fără ca
acest personaj să îşi dea seama până la urmă de inconsistenta propriilor valori) sau
ambiţia personală (criticată, de exemplu, în Faleze de nisip de Dan Pita, în figura arivistului medic Cristea). Prins în contradicţia unei modernităţi a abundentei de care
personajele trebuie să profite cu măsură, filmul de actualitate reuşeşte de prea puţine
ori să surprindă calea de mijloc, mundanul, cotidianul imediat al personajelor, ce reiese
retrospectiv, oarecum accidental, din drame contemporane ale acelor ani în care nefericirea protagoniştilor lasă să se întrevadă, prin reflecţie, faţeta mai puţin lustruită a
modernităţii socialiste - aşa cum reiese, de exemplu, din felul în care sunt puse în scenă
întâlnirile amanţilor (la o bere sau pe malul râului, la plajă) din Stop-cadru la masă
(1980) de Ada Pistiner. În cele din urmă, accentul pus pe reţelele de economie subterană,
eficient şi prompt demantelate de forţele de ordine în filmul de actualitate, aşa cum
apare mai ales în ultimul deceniu al regimului Ceauşescu - în filme tipice, cum ar fi
Secretul lui Bachus (1984) sau Secretul lui Nemesis (1987), ambele regizate de Geo
Saizescu - nu face altceva decât să accentueze această contradicţie şi (într-o perioadă
de grave restrişti materiale pentru majoritatea populaţiei) să o falsifice, prezentând dorinţa
de a consuma drept un element străin de ordinea şi moralitatea socialistă.
Trebuie remarcat şi că impresia pe care o lasă consumul în reprezentările pe ecran
ale timpului liber este, cel puţin într-o primă fază, cea de normare intenţionată a comportamentelor consumatorilor. Acest lucru reiese mai cu seamă când vine vorba despre
consumul de cultură. Mai ales în primele două decenii ale regimului comunist, în filmul
de actualitate un stat de cultură înaltă pare să fie suprapus peste existenta obişnuită a
muncitorilor. Muncitorul este de obicei un consumator pasiv de muzică simfonică, de

FILMUL DE ACTUALITATE SOCIALIST (1950-1989)

191

artă contemporană, de film ; imaginile din filmul de actualitate îl surprind ascultând,
privind, dar aproape niciodată vorbind despre acest aspect. Oarecum surprinzătoare este
seriozitatea cu care sunt tratate astfel de situaţii, foarte rar pusă la îndoială de regizori unul dintre rarele exemple ar fi reacţiile tânărului muncitor din Aproape de soare de
Savel Stiopul, care rămâne oarecum perplex după ce e nevoit să meargă la un concert
de muzică simfonică. În general însă, mai ales când vine vorba despre versiunea urbană
a acestui imaginar, actul de a consuma cultură pentru oamenii obişnuiţi se situează
undeva la intersecţia dintre entertainment şi educaţie. De altfel, respectivele reprezentări
traduc o ierarhie a tipurilor de cultură aşa cum sunt ele prioritizate în socialism, în care
arta cu conţinut educativ şi/sau politic se află în frunte, în timp ce cultura consumată
din pură plăcere (entertainment-ul) e văzută cu suspiciune şi de obicei devalorizată.
Dincolo de omniprezenta culturii înalte, filmul de actualitate reuşeşte foarte târziu
să schiţeze o cultură a clasei muncitoare care pare să fie construită din interior, cu
ritualurile sale, în care să se reflecte o anume identitate specifică de clasă. Iniţial, se
poate observa mai degrabă un clivaj între cultura înaltă şi cea populară. Astfel poate fi
interpretată opoziţia din Nu vreau să mă însor ( 1960) între muzica simfonică (care pare
atât de preţuită în societatea socialistă încât dirijorul din film are statutul unui star) şi
şlagărul contemporan (pe care-l scrie tânărul compozitor debutant pentru muncitoarele
din fabrică). De-abia înspre sfârşitul anilor 1960 încep să apară filme în care este schiţat un consum de cultură şi de entertainment ce pare să ţintească mai degrabă autenticul
şi descriptivul, în locul intenţiei prescriptive. Unul dintre primele filme de acest fel e
Apoi s-a născut legenda (1969) de Andrei Blaier. Cu prea puţine sclipiri din punct de
vedere cinematografic sau scenaristic, Apoi s-a născut legenda este totuşi remarcabil
datorită modului în care îi arată pe muncitorii de la un şantier mergând la bâlci sau la
circ, urmărind programul de varietăţi de la televizor sau distrându-se într-o seară la un
concert de muzică pop la căminul cultural, în timp ce, într-unul dintre gagurile recurente
ale filmului, un muncitor le povesteşte celorlalţi secvenţe de acţiune din filme de capă
şi spadă cu Jean Marais, pe care, aşa cum se înţelege, le-a văzut la cinematograf. O astfel
de încercare de a reda autentic consumul de cultură populară erodează imaginea, persistentă până la acel moment, a unui gust uniform care uneşte diversele categorii sociale
ale României socialiste. Pasul următor şi oarecum logic este de a satiriza genul de
cultură oficială pe care statul o defineşte şi o organizează pentru muncitori. Unele dintre filmele de actualitate apărute la începutul anilor 1980 - precum Croaziera (1981) de
Mircea Daneliuc şi Concurs (1982) de Dan Piţa - critică subtil tocmai inconsistenta
culturii impuse şi felul în care aceasta face vizibile inegalităţile din ierarhia comunistă.
Din păcate, din cauza climatului cultural rigid care caracterizează ultimul deceniu de
comunism în România, cele două exemple amintite rămân mai degrabă tentative singulare de a reprezenta autoreflexiv contradicţiile culturii clasei muncitoare.
Figura simptomatică pentru ciocnirea dintre cultura înaltă şi cultura populară, dintre
cultura dirijată de la vârf şi cultura spontană, dar şi pentru limitele imaginarului filmului de actualitate, este tânărul - adolescentul, studentul care şi-a terminat facultatea,
liceanul care îşi termină studiile şi trebuie să îşi găsească un loc de muncă. Dincolo de
versiunea idealizată a acestui tip de personaj, cea din anii 1950, în jurul său, al felului
în care este caracterizat şi se comportă, se poartă cele mai importante confruntări ideologice referitoare la cinema în timpul regimului comunist. Într-adevăr, marea majoritate
a filmelor cu probleme din ultimele trei decenii de comunism sunt filme despre tineri - de
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la mtima noapte a copilăriei de Savel Stiopul, modificat în detaliu, la cererea oficialilor din industria cinematografică, şi ajuns pe ecrane la mai bine de doi ani după începerea
filmărilor, în 1968, la Un film cu o fată fermecătoare de Lucian Bratu, ţinta unei adevărate campanii orchestrate de presă, repede scos din cinematografe, şi de la Reconstituirea
de Lucian Pintilie, scos, la rândul său, din cinematografe după câteva săptămâni de
proiecţii, la Faleze de nisip de Dan Piţa, filmul care provoacă furia lui Nicolae Ceauşescu
şi devine ţinta directă a celebrului discurs de la Mangalia al liderului comunist, în august
1983. Explicit în cazul Reconstituirii şi al Falezelor de nisip, indirect în cazul celorlalte
filme menţionate, ce li se impută regizorilor şi scenariştilor este felul în care sunt reprezentaţi tinerii, sugerându-se că astfel de personaje sunt străine de ordinea socialistă, că
nu au un echivalent în viaţa reală, sau, cel puţin, nu ar trebui să aibă. Mitologia construită ulterior în jurul acestor filme, din cauza interzicerii sau modificării lor de către
cenzură, se bazează pe ideea că am avea de-a face cu producţii disidente, care ar fi spus
adevăruri greu de suportat pentru autorităţile comuniste. Or, dincolo de reprezentarea
ireverenţioasă a forţelor de ordine (caracterizate ca fiind brutale sau lipsite de competenţă
atât în filmul lui Pintilie, cât şi în cel al lui Piţa), acestea pot chiar să surprindă retrospectiv prin cuminţenia conţinutului lor. Protagoniştii tineri nu sunt nişte revoltaţi, ci mai
degrabă nişte marginali, alienaţi, lipsiţi de consecvenţă sau (în cazul filmului lui Lucian
Bratu) adepţi ai unui hedonism fără conştiinţă politică. Doar personajul identificat drept
Puştiul în Faleze de nisip, atunci când este încolţit, dă frâu liber unei revolte a celor
lipsiţi de putere în faţa puternicilor zilei. Atunci de ce sunt ei (la un loc cu filmele din
care fac parte) declaraţi necorespunzători? Pe de o parte, fiindcă figura alienatului,
preluată de cineaştii români din modernismul cinematografic vestic, îşi păstrează toată
ambiguitatea de la sursă. Aşa cum, de exemplu, în Noul Val Francez, amestecul de
înstrăinare şi joc cu convenţiile sociale care caracteriza multe dintre personajele sale
reprezentative putea fi interpretat simultan ca o critică lucidă sau ludică a societăţii
moderne (cu ierarhiile sale, cu accentul său pus pe consum etc.) sau ca un efort intelectual de a-i înţelege contradicţiile, la fel, în filmele socialiste protagonistul pare să
existe într-o societate cu care nu se identifică până la capăt. Or, filmul de actualitate
românesc tolerează foarte greu respectiva ambiguitate, mai ales dacă aceasta nu îşi
găseşte o rezolvare precisă la final.
Personaje alienate pot fi găsite şi în alte filme de actualitate, care au mai puţin de
furcă cu cenzura. De altfel, începând cu anii 1960, dramele încep să integreze figura
înstrăinatului (sau a celui care „se ratează", în limbajul epocii); biografia unui astfel
de personaj îl aduce însă la un punct în care acceptă, implicit sau explicit, contradicţi
ile societăţii în care trăieşte. Totodată, după cum societăţile socialiste pot accepta în
anumite perioade consumul de bunuri (inclusiv culturale) care nu sunt produse în interiorul lor, ele pot tolera (după cum a demonstrat istoricul Gleb Tsipursky pentru Rusia
sovietică) şi un oarecare grad de autonomie a culturii tinerilor (youth culture) care se
dezvoltă global după al Doilea Război Mondial. La o primă vedere, am putea fi tentaţi,
în siajul teoriilor „rezistenţei prin cultură", să punem în opoziţie cultura tinerilor importată din Vest (perceptibilă în filmul de actualitate, de exemplu, la nivelul vestimentaţiei
sau al muzicii străine, prezente în scenele în care un film sugerează cum îşi petrec
personajele timpul liber - jazzul şi rock'n-rollul în anii 1960 şi 1970, disco în anii 1980)
şi cultura organizată central, tipică pentru statele socialiste (de la participarea în formaţii
artistice de amatori la activităţile din cadrul UTC). La o privire cronologică, cele două
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tipuri de culturi par însă să coexiste în filmul de actualitate. Acesta poate să acomodeze
şi scene precum cea din Gaudeaums igitur (1965) de Gheorghe Vitanidis, în care un
grup de studenţi ascultă la o petrecere o piesă rock'n-roll (în acest film, de altfel puţin
remarcabil, secvenţa respectivă, în care nu se întâmplă nimic altceva, semnalează cel
mai puternic sincronizarea la modernitatea vestică), şi personaje care participă benevol
la activităţile pentru tineri organizate de oficialităţile locale sau de sindicate (de exemplu,
Raluca din Balul de sâmbătă seara, 1968, de Geo Saizescu, este muncitoare şi cântă în
trupa de amatori a fabricii). Cele două culturi nu intră în contradicţie în filmele de
actualitate, în condiţiile în care, de exemplu, jazzul sau rock'n-rollul de-abia îşi mai
păstrează ceva din potenţialul lor subversiv - jazzul este prezentat deseori sub forma lui
comercială, ca muzică de estradă, iar rock'n-rollul rămâne în fundal, ca muzică de
petrecere, sau este unul dintre subiectele în jurul căruia se construieşte revolta adolescentină îmblânzită şi uşor demodată din seria Liceenilor, apărută în anii 1980. Coexistenţa
celor două tipuri de cultură pare însă să fi fost condiţionată în România socialistă de o
clară accentuare a elementelor politice sau ideologice. După cum sugerează Cristian
Vasile, primii ani ai regimului Ceauşescu văd deja încercări repetate de a modela cultura
tinerilor organizată la nivel local, de a propune teme cu încărcătură politică pentru
manifestările şi activităţile în care se implică aceştia. Se poate presupune că filmele cu
tineri alienaţi şi/sau apolitici care au probleme cu cenzura sau sunt scoase de pe ecrane
sunt victime ale acestei politici centrale, care încearcă să modeleze conţinutul entertainment-ului socialist. Generaţia de regizori care încearcă să aducă în filmul cu subiecte
contemporane ceva din anxietatea şi ambiguitatea modernismului cinematografic vestic
intră astfel în conflict cu o viziune a cinemaului (la care contribuie, cu siguranţă, atât
conducătorul statului, cât şi oficialii responsabili de industria cinematografică sau scenariştii) care are nevoie de biografii exemplare ale personajelor, de naraţiuni în care
contradicţiile societăţii socialiste devin mai puţin pregnante sau îşi găsesc mai uşor
rezolvarea.
Printre cele mai interesante filme de actualitate realizate în timpul regimului comunist se numără cele care reflectă în conflictele lor structura stratificată a societăţii
socialiste. De la jumătatea anilor 1960, unele filmele cu tineri sau cu personaje aflate
la începutul carierei profesionale încep să abandoneze viziunea societăţii socialiste
omogene şi fără distincţii majore între categorii sociale care caracterizase filmul de
actualitate până atunci. Este oarecum previzibil ca într-un film cu tineri să existe o
revoltă împotriva părinţilor - ceea ce, simbolic, traduce şi despărţirea de modelul socialist al anilor 1950. Însă, pe lângă această revoltă, începe să se insinueze în filmul de
actualitate şi o critică a ierarhiei care, desigur, nu ţinteşte vreodată vârful (adică oficialii aflaţi în fruntea partidului), dar cu toate acestea schiţează portretul unei generaţii
mai în etate, cu mentalităţi învechite, măcinată de orgoliu şi ambiţii meschine. Un
exemplu tipic al unui astfel de conflict între noul şi vechiul socialism poate fi regăsit în
Mere roşii de Alexandru Tatos, personificat în ciocnirile dintre tânărul medic Mitică şi
arogantul său superior Mitroi. Parcă inversând semnele unui film tipic de la sfârşitul
anilor 1950 şi începutul anilor 1960, în acest caz tânărul fără experienţă, dar posedând
un set de valori care par uitate de cei mai bătrâni, este pus în postura de a revitaliza o
ierarhie osificată. Versiunea critică a filmului de actualitate, prin filme cum ar fi remarcabilul Mijlocaş la deschidere (1980) de Dinu Tănase, deschide drumul pentru cele două
satire ale ierarhiei socialiste realizate la începutul anilor 1980, Concurs de Dan Piţa şi
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Croaziera de Mircea Daneliuc, care funcţionează la limită ca parabole ale întregului
sistem socialist. Din păcate, cazul celebru al filmului Faleze de nisip nu numai că stârneşte furia lui Nicolae Ceauşescu, ci provoacă şi importante schimbări în ierarhia celor
responsabili pentru industria cinematografică. Până la căderea regimului, sub conducerea obedientului Mihai Dulea, casele de film produc numai filme care reduc această
opoziţie între generaţii (între nou şi vechi) la un stereotip, subsumat ulterior sub formula
sarcastică a conflictului dintre „bine şi mai bine". De exemplu, într-un film tipic pentru
această perioadă precum Vară sentimentală (1986) de Francisc Munteanu, care îl are ca
protagonist pe tipicul inginer agronom trimis să repună pe picioare activitatea unui CAP,
satira nu mai atinge decât personajele care şi-au pierdut încrederea în vechile idealuri
de producţie impuse de partid.
Din păcate, se pierde în acest context şi una dintre trăsăturile cele mai subevaluate
ale filmului de actualitate : reflecţia pe marginea distantei care separă categoriile sociale
în socialism. O temă importantă în Faleze de nisip şi în Filip cel bun de Dan Piţa (1975),
atinsă tangenţial în filme precum DimineJile unui băiat cuminte (1967) de Andrei Blaier
(vezi condescendenta de abia stăpânită cu care personajul Vive îi apostrofează pe cei
care au reuşit să intre la facultate şi pe care, probabil, îi aşteaptă o soartă mai bună
decât a lui) sau Ana şi „hoJul" (care problematizează atitudinea refractară a unui muncitor pus în poziţia de a-şi vedea fata căsătorindu-se cu un fost condamnat), pusă în
centrul conflictului în E atât de aproape fericirea (1978) de Andrei Cătălin Băleanu
(care prezintă drama unui cuplu de tineri proveniţi din clase sociale diferite) sau tratată
satiric în comedii precum Buletin de Bucureşti (1983) de Virgil Calotescu (în care căsă
toria de faţadă nu e văzută cu ochi buni de părintii fetei pentru că ginerele nu are o
meserie destul de prestigioasă), predilecţia de a pune faţă în faţă în filmul de actualitate
(cu tineri, dar nu numai) personaje cu origini sociale diferite semnalează, prin raritatea
sa, o altă limită a imaginarului acestui tip de film. Chiar dacă, în nenumăratele sale
întruchipări, acesta bifează într-o oarecare măsură, prin acumulare, categorii foarte
diverse de personaje, nu reuşeşte decât foarte rar să reflecte suficient diferenţele de
statut din societatea socialistă şi anxietăţile pe care le generează.
Ce traduce de foarte multe ori filmul de actualitate, implicit sau explicit, este o
anumită etică a muncii care defineşte viata de zi cu zi în socialism. Este o etică austeră,
care pune pe primul loc munca, înaintea plăcerilor sau intereselor personale şi care mai ales în versiunea sa din anii 1970 şi 1980 - se intersectează cu o anumită viziune
despre familia socialistă. Este tipic în acest sens un film ca Ora zero (1979), regizat de
Nicolae Corjos, în care un maistru electrician care lucrează în echipă cu câţiva dintre
copiii săi ajunge să rateze (pentru a treia oară consecutiv, sugerează scenariul scris de
Coman Şova) petrecerea de revelion, din cauza unei sarcini de muncă neaşteptate. În
plus, unul dintre firele narative secundare ale filmului îl prezintă pe unul dintre fii prins
într-o neînţelegere, în urma căreia este acuzat că ar fi lovit cu maşina o necunoscută,
pe când de fapt autorul accidentului este un vechi prieten care între timp îşi câştigă
existenta tăcând contrabandă cu ţigări. La intersecţia acestor evenimente, este schiţată
în linii mari morala care ajunge să caracterizeze clasa muncitoare în filmul de actualitate - pe de o parte, accentul pus pe muncă, pe datorie înainte de toate, care defineşte
în bună măsură identitatea muncitorului (chiar şi fiul care pare să aibă abilităţi ştiinţifice
primeşte o scurtă lecţie amuzantă despre ce înseamnă munca adevărată), pe de altă parte,
sublinierea integrităţii, a principiilor pe care trebuie să le aibă cineva care provine din
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clasa muncitoare (reieşind în film din sentinţele tatălui, care declară că, dacă se dovedeşte
că e vinovat, fiul său nu mai merită să fie considerat ca atare). Este o viziune a muncii
utile pentru societate, a traiectoriei ideale, personale, a muncitorului (care se identifică
cu munca lui şi astfel devine atât un membru util al societăţii, cât şi demn de a-şi întemeia, la rândul lui, o familie), la marginile căreia se întrevăd anxietăţile acestui imaginar - nu „ratarea" de sorginte modernă a anilor 1960, ci posibilitatea de a derapa de
pe acest traiect, de a se asocia cu cei care şi-au pierdut aceste principii, de a sfida legile
societăţii. Este un loc comun - de regăsit şi în filme precum Accident (1977) de Sergiu
Nicolaescu, Septembrie (1978) de Timotei Ursu sau Ana şi „hoţul" - în care se văd în
negativ trăsăturile acestei etici a muncii : iresponsabilitatea, lipsa de principii, atitudinea
laxă faţă de lege. Există totuşi o anumită flexibilitate de interpretare a acestei traiectorii
ideale. De exemplu, un film ca Mireasa din tren (1980) de Lucian Bratu pune simbolic
fată în fată doi tineri băieţi îndrăgostiţi de aceeaşi fată, cu biografii extrem de diferite unul a părăsit uzina pentru a deveni cascador de circ, în timp ce al doilea munceşte şi
se educă în continuare, făcând seara studii la seral. Alegerea fetei pentru cel cu o atitudine mai coerentă din perspectiva eticii muncii ar putea să reprezinte transpunerea
clară a unei ierarhii între munca utilă şi evadarea din ritmul producţiei. În fapt, filmul
de actualitate este definit, mai ales în ultimele trei decenii de comunism, de tensiunea
dintre datorie şi escapism, muncă utilă şi reverie artistică. Este o tensiune tradusă de
multe ori în subgenul cel mai important al filmului de actualitate - love-story-ul socialist. În forma sa din anii 1960, această tensiune este chiar distribuită pe genuri. Nu de
puţine ori, idila în epocă reuneşte (aşa cum se întâmplă în segmentul „Aterizare forţată"
din De trei ori Bucureşti) bărbatul raţional şi logic (de obicei inginer) şi femeia sensibilă
şi înclinată spre visare şi poezie. Într-un imaginar obsedat de tehnologie, ştiinţă şi
modernizare, este una dintre supapele previzibile (chiar dacă discutabilă din perspectiva
implicaţilor de gen) pe care le deschide o parte a intelighenţiei oarecum obligată să
gloseze la infmit pe marginea tehnologiei, ştiinţei şi modernizării. Dacă tensiunea
amoroasă reflectă într-o oarecare măsură complementaritatea tehnologiei şi a artei, de
foarte multe ori aceasta nu poate scăpa din cadrul mai larg al eticii socialiste a muncii.
Triunghiurile amoroase formate în filmul de actualitate apar de obicei sub forma unei
opţiuni între un partener care înţelege importanţa muncii protagonistului şi dedicaţia lui
şi un al doilea care le acordă mai puţin importanţă, cu diferenţa semnificativă că filmele
realizate spre fmalul regimului comunist, care pun un accent mult mai mare pe integritatea familiei, tind să repartizeze în rolul celui care nu înţelege personajul care devine
o ameninţare la adresa familiei, pe când filmele realizate începând cu anii 1960 (în
contextul legilor mult mai permisive referitoare la divorţ) pot să inverseze această distribuţie (aşa cum se întâmplă, de exemplu, în Subteranul, 1967, de Virgil Calotescu).
Totodată, importanţa acordată poeziei şi artei, într-un imaginar dominat de ideea producţiei continue, ,, visarea" care devine o marcă a neidentificării totale a muncitorului
cu funcţia sa socială, funcţionează în bună măsură ca un eufemism pentru evadare,
pentru plăcere extrasă din altceva decât din utilitatea muncii. Deloc întâmplător, într-un
imaginar foarte puţin sexualizat, în care nuditatea pe ecran este destul de rară, ingenua
sensibilă şi amatoare de artă, care se identifică prea puţin cu propriul erotism, este figura
de compromis, la intersecţia dintre etica muncii şi a familiei şi vaga dorinţă de răsturnare
a lor, pe când rarele personaje nonconformiste, care încearcă să înţeleagă şi munca, şi
plăcerea în propriii lor termeni (aşa cume Ani din Proba de microfon, 1980, de Mircea
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Daneliuc) sunt de obicei judecate de personajele din jur pe baza aceluiaşi cod al resmorale şi al eticii muncii.
În cele din urmă, merită menţionat şi felul în care sunt reprezentate problemele de
gen în filmul de actualitate. Este uşor de remarcat, şi pentru un spectator mai puţin
avizat, disproporţia dintre filmele apărute în perioada comunistă care au ca protagonişti
bărbaţi şi cele care au ca protagonişti femei. Cauza cea mai importantă a acestei disproporţii o constituie, într-o industrie în care femeile sunt majoritare în domenii tehnice,
cum ar fi montajul, numărul mic de regizoare (printre cele mai cunoscute, care reuşesc
să facă film dincolo de debut, se numără Malvina Urşianu şi Maria Callas Dinescu) sau
de autoare de scenarii. Regizorul Lucian Bratu este excepţia cea mai semnificativă într-o
industrie care se concentrează, la nivelul personajelor, mai ales pe figuri masculine. De
altfel, Bratu va realiza, de la Un film cu o fată fermecătoare la Angela merge mai departe
(1982), câteva dintre filmele cele mai remarcabile atunci când vine vorba de ambiguităţile condiţiei femeii în societatea socialistă. Această ambiguitate are de-a face în primul
rând cu felul în care principiul egalităţii sexelor este aplicat în comunismul românesc.
Egala reprezentare politică, dar şi egalitatea în drepturi sunt, în teorie, preocupări constante ale autorităţilor comuniste. În fapt, după cum argumentează Luciana M. Jinga,
dincolo de integrarea masivă a femeilor în câmpul muncii (la începutul anilor 1980, ele
reprezintă mai bine de jumătate din forţa de muncă activă) şi de relativa integrare a
acestora în ierarhiile politice şi administrative, societatea comunistă reuşeşte prea puţin
să elimine dubla normă de muncă (salariată şi casnică) pe care o criticase teoria marxistă.
În plus, politica pronatalistă a regimului Ceauşescu reprezintă unul dintre motivele
principale pentru care femeile rămân prizoniere ale unor roluri tradiţionale de gen în
comunismul românesc. Cinemaul, mai ales prin intermediul filmului de actualitate, are
un rol important (şi oarecum impus, s-ar putea spune) în modificarea imaginii tradiţio
nale a femeii, prin prezentarea unor personaje ce activează în domenii asociate în mod
obişnuit cu munca bărbaţilor - de la inginera petrolistă din Erup/ia la muncitoarele din
uzină din Cine mă strigă? (1980) de Letiţia Popa. Cu toate acestea, reprezentările cele
mai obişnuite ale personajelor feminine în filmul de actualitate oscilează între rolul de
casnică şi muză şi activitatea măruntă şi/sau subordonată (tipic, în filmele anilor 1960
şi 1970, personajele feminine sunt ori interprete de muzică, ori secretare sau dactilografe). De aceea, filmul lui Lucian Bratu Oraşul văzut de sus (1975) reprezintă un pas
important în cinematografia română datorită modului în care evidenţiază prejudecăţile
de care se izbeşte o femeie numită în funcţia de primar - accentuând felul în care personajele cele mai problematice ale filmului, care îi creează numeroase dificultăţi acesteia,
sunt tocmai acelea care emit, viclean, frazele cele mai lustruite despre capacitatea unei femei
de a face faţă unei funcţii de conducere. În general însă, modul în care filmul de actualitate prezintă o potenţială autonomie a femeii este în cel mai bun caz problematic - de
la exemple precum cel din Omul de lângă tine (1962) de Horea Popescu, în care drama
unei femei, detaşată cu soţul ei, inginer constructor, la şantierul de la Bicaz, este prezentată mai degrabă ca o asumare a sprijinului de care are nevoie soţul şi mai puţin ca
o dramă a femeii care a renunţat la cariera ei pentru a lui, la situaţia tipică din filmele
anilor 1970 şi 1980, în care rolul de partener casnic, cu toată munca aferentă, este prea
puţin abordat critic. La extremă se situează un film precum comedia Alo, aterizează
străbunica! (1981) de Nicolae Corjos, în care un soţ se întoarce la soţia părăsită după
ce ajunge să aprecieze cât de vitale sunt muncile casnice pe care le efectuează aceasta.
ponsabilităţii
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În contextul în care literatura despre condiţia femeii publicată în ultimele două decenii
de comunism accentuează rolul important al acesteia şi egalitatea de sexe, dar se distanţează critic de feminismul occidental, extrem de puţine filme încearcă să abordeze
viata independentă a femeilor. Un film ca Drum în penumbră (1972) de Lucian Bratu
are ca subiect drama unei femei divorţate, care decide în cele din urmă să renunţe la
noul partener pe care îl întâlnise recent, dar motivele ei ţin de sfera eticii muncii şi a
familiei care caracterizează în sens mai larg filmul de actualitate. În dramele contemporane realizate în ultimele trei decenii de comunism - de la protagonista din Gioconda
fără surâs la personajele din Cine mă strigă ? -, femeile singure sunt mai întotdeauna
bântuite de spectrul neîmplinirii emoţionale. Prin comparaţie, filmul lui Lucian Bratu
Angela merge mai departe (cu un scenariu al criticului de film Eva Sârbu) reuşeşte să
schiţeze unul dintre cele mai credibile portrete de femei singure din cinemaul comunist un personaj a cărui dramă se intersectează prea puţin cu normele implicite ale unei
societăţi în care viata în familie reprezintă modelul central. Ca în cazul altor aspecte
ale vieţii contemporane tratate de filmul de actualitate şi discutate aici, caracterul excepţional al filmului lui Bratu este simptomul eşecului unui imaginar cinematografic de a
vedea în situaţiile mai puţin tipice nu diferenţa, ci punctele în care se acumulează anxietăţile esenţiale ale unei societăţi.

