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Diana Maria Ioniță este mas   -
te  rand la Facultatea de Arte 
a Universității Hyperion din 
București. În 2016 a absolvit 
Facultatea de limbi și literaturi 
străine, secția greacă-engleză, a 
Universității București. 

Noul Val Românesc propune 
o nouă rețetă de cinema, o 
noua estetică și o nouă po-

veste, pătrunzând adânc în in-
timitatea personajelor. La prima 
vedere pot fi percepute ca fiind 
niște povești anoste (răzbunări, 
lașități, frici, mici escapade, ru-
tina cotidiană) leagă persona-
je comune care se descompun 
în același timp cu desfășurarea 
filmului.
In Noul Val Românesc camera 
păstrează față de personaje o 
distanță care-i permite să înre-
gistreze aproape epidermic re-
acțiile, gesturile, traseele; pla-
nul- secvență se modelează pe 
întinderea spațială a unor acți-
uni, regizorul pare să se instale-
ze într-un avanpost mobil de ob-
servație de unde urmărește înfi-
riparea aproape naturală a unei 
povești căreia îi respectă fluența 
și desfășurarea. Spațiul gene-
rează propriile povești vizuale 
care se intersectează cu cele ale 
personajelor, lansând propria 
desfașurare și organizare urba-
nistică (modele diferite de oraș 
la Puiu, la Porumboiu, la Mun-
giu). Clădirile sunt măcinate de 
o maladie superficială (pereti de-
gradați, peticiți, crăpați), dar și 
de una profundă, a funcțiunilor. 

Lumea în care se mișcă perso-
najele nu este doar un cadru 
concordant cu starea acestora, 
ci prelungirea senzorialitații lor 
(clădirea este o prelungire a epi-
dermei, a acoperirii). Fiind atât 
de legate de materialitatea unei 
lumi si a prezentului ei, noile 
povești nu urmăresc istoria unui 
eveniment, urma lui in timp, ci 
concretețea, pregnanța lui mo-
mentană. Renunțând la mari-
le desfășurări temporale, Noul 
Cinema manevrează prezentul 
relativ, văzut ca acea capacitate 
a spațiului de a se defini și prin 
coordonata temporală. Spa-
țiul-timpul în filmele Noului Val 
este chiar substanța plastică din 
care sunt făcute aceste povești. 
În umbra pereților descuamați, 
pe străzi desfundate, în încăperi 

pline de detalii semnificative, se 
derulează poveștile unor eroi 
obisnuiți care, într-un moment 
dat, percep mai acut o realitate 
ce-i copleșește.1

Ceea ce unii numesc Noul Cine-
ma Românesc începe în 2001 cu 
un road movie, Marfa si banii de 
Cristi Puiu si se termină, după 
părerea mea, după un deceniu, 
cu un altul: Periferic (2010) de 
Bogdan George Apetri. Merită 
menționate și două scurtmetraje 
care se încadrează în categoria 
de road movie: Călătorie la oraș 
(2003) al lui Corneliu Porumboiu 

1 Marilena Iliesiu, „România 2000: o po-
veste în spațiu și timp”, în volumul „Noul 
Cinema Românesc: De la tovarășul 
Ceaușescu la domnul Lăzărescu”, coor-
donat de Cristina Corciovescu și Mag-
da Mihăilescu, Ed. Polirom, București, 
2016, pag 160. 

Noul Val 
RoMânEsC șI 

RoAD MovIE-ul
Diana Maria Ioniță

Ioana Flora și Adrian Titieni în Pescuit sportiv
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si Trafic (2004), realizat de Că-
tălin Mitulescu. Între cele două 
capete de pod găsim câteva fil-
me în care drumul în sine să re-
prezinte fie o temă, fie un suport 
esențial al unei teme, aceasta 
fiind perspectiva pe care o pro-
pun pentru delimitarea analizei 
de față.1

Un prim posibil motiv pentru 
care drumul nu este prezent ca 
personaj principal în multe din-
tre producțiile ultimei decade de 
cinema românesc îl reprezintă 
limitările materiale în producția 
autohtonă. Un film despre și pe 
drum este scump, presupune de-
plasare, filmări în exterior, peri-
peții în producție. Puțin relevant 
pentru discuția de față, motivul 
trebuie însă amintit deoarece li-
mitările financiare au contribuit 
și ele în manieră hotărâtoare la 
creionarea Noului Val Romanesc 
în general și a “minimalismului” 
în special. Picnicul din Pescuit 
sportiv (2009) de Adrian Sitaru 
nu este o fugă de oraș, ci doar 
o scurtă învoire luată de la be-
toanele travelling-ului de înce-
put pentru un adulter în natu-
ră, finalizat chinuit și trist tot în 

1 Corciovescu, Mihăilescu „Noul Cinema 
Românesc: De la tovarășul Ceaușescu la 
domnul Lăzărescu” 2016, Mihai Fulger 
“Drumul și valul”, pag 133.

mașină.2

Un alt motiv, si cel mai impor-
tant de fapt, din punctul nostru 
de vedere, este absenta sem-
nificatiei secunde a drumului in 
tematica filmica romaneasca. 
De cele mai multe ori, „ ce se 
vede e ceea ce este”, un slo-
gan in actu al „minimalismului” 
(termen care se cere cu nece-
sitate reconsiderat ca definitie, 
mai mult chiar decat sintagma 
„noul val romanesc” folosita mai 
sus). Acest lucru se aplica la ni-
vel obiectual, iar drumul nu este 
in cele mai multe cazuri decat 
„obiect”, niciodata subiect. Nu 
este nici macar „calatorie” in 
sensul primar, daramite secun-
dar (drum initiatic, „Marea Tre-
cere”, etc.), desi exista exceptii 
de la regula.3

Initiatorul Noului val romanesc 
este considerat a fi Cristi Puiu. 
Aceasta e Romania inceputului 
de mileniu trei descrisa de „Mar-
fa si banii”, filmul care da buletin 
de identitate Noului val (Cristi 
Puiu, 2001): o tara a misma-
sului, a micilor intermediari, a 
oamenilor mici si a satisfactiilor 
si mai mici, a traitului din nimic 

2 Corciovescu, Mihăilescu „Noul Cinema 
Românesc: De la tovarășul Ceaușescu la 
domnul Lăzărescu” 2016, Mihai Fulger 
“Drumul și valul”, pag 134.
3 Corciovescu, Mihăilescu „Noul Cinema 
Romanesc: De la tovarășul Ceaușescu la 
domnul Lăzărescu” 2016, Mihai Fulger 
“Drumul si valul”, pag 134.

si pentru nimic, a angrourilor si 
autostrazilor cu gropi, a discu-
tiilor despre fast-foodurile ce se 
vor construi sau despre criblura 
folosita la asfaltarea drumurilor, 
despre pranzuri improvizate la 
benzinarii din croasante si Coca 
Cola, semn ca tara e pe drumul 
cel bun al capitalismului, iar ce-
tatenii pe cel al ulcerului. Roma-
nii se pregatesc sa traiasca bine, 
e inceputul deceniului liberal, 
perioada infloririi unei natiuni 
care nu produce nimic, a credi-
telor bancare luate cu buletinul, 
a masinilor de firma alergate de 
agentii de vanzari cu costum, 
mobil si tupeu a marketingului 
desantat, a antreprenorilor de 
afaceri care nu fac altceva decat 
sa intermedieze gunoaiele alto-
ra. E perioada cand dispar do-
zatoarele de sucuri din aparta-
mente si se cumpara soft-drinks 
cu baxul, punand comision la 
amarati peste pretul nimicului ca 
sa propaseasca si sa faca burta 
mancatorii de shaorme, precum 
Penescu din „Boogie”, pentru 
ca, mai tarziu, tot ei sa procre-
eze si sa isi schimbe nevestele 
ochelariste cu dentiste aspirati-
onale si sa-si abandoneze copiii 
in caminele din Periferic, unde 
vor fi rezolvati de pedofili, si asa 
cerul se inchide. „Totul”, dupa 
douazeci de ani, intr-un nou 
ambalaj si sub o noua forma de 
prezentare, de fapt la fel de lip-
sit de continut(…) Cruciada co-
piilor continua acum intr-o duba 
care transporta sase pachete 
dubioase catre capitala acestei 
tari unice, totul pe fundalul unor 
discutii abisale, al unor dileme 
esentiale precum cea ridicata de 
Vali la plecarea in cursa alaturi 
de Ovidiu: sa faci sau sa nu faci 
Constanta – Bucuresti in doua 
ore jumate, mai ales daca defi-
nesti atat de bine criblura capi-
talismului romanesc?4

„Marfa si banii” este un travelling 
care surprinde perfect starea si 
sufletul unei natiuni, un drum 
ce isi propune sa caracterizeze 
un popor, si o face eficient si lu-
cid. Luciditatea este, de altfel, 

4 Corciovescu, Mihăilescu „Noul Cinema 
Românesc: De la tovarășul Ceaușescu la 
domnul Lăzărescu”, 2016, Lucian Georgescu 
“Un popor în drum”, pag 137- 138. 

stopcadru din filmul Marfa și banii
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o caracteristica a lui Puiu, ca si 
a lui Daneliuc, o vana de autor 
plimbata pe lama cinismului. 
„Marfa si banii” este unul din-
tre putinele filme care incearca 
sa afle cine suntem, iar raspun-
sul pe care il da e dezarmant: 
nimic.1 
Moartea domnului Lăzărescu 
este „Infernul” in versiunea re-
vizuită a unui autor ateu speriat 
de moarte, denumirea de „co-
medie” dată filmului fiind un soi 
de exorcizare. Drumul început la 
amurg se prelungește în bezna 
bucureșteană și sfârșește la lu-
mina verde a blocului operator, 
o viziune neodantescă a pur-
gatoriului. Cristi Puiu (sau sce-
naristul Răzvan Rădulescu?) se 
vrea a fi Dante (Alighieri), dar 
e mai degrabă Toma (Necredin-
ciosul), el nu crede, evident, a 
lăsat orice speranță, dacă Dante 
este Remus și Lazăr este Lăză-
rescu, atunci Cristi este Cristos? 
Naturalismul omoară lirismul, ci-
nismul îngroapa miracolul, Lazăr 

1 Corciovescu, Mihăilescu, „Noul Cinema 
Romanesc: De la tovarășul Ceaușescu la 
domnul Lăzărescu”, 2016, Lucian Georg-
escu “Un popor în drum”, pag 138.

nu se va mai ridica în veci. Filmul 
Aurora este drumul interior al 
unei madalii infricoșătoare care 
ne va îmbrațișa întunecându-ne 
de moarte și pe noi, dimpreună 
cu Viorel, protagonistul urât de 
toți și mai ales de tatăl lui spiri-
tual. Plonjăm într-un abis negru, 
ca într-o depresie nesfârșită și, 
la un moment dat, aceasta că-
dere interminabilă se oprește, 

rămânem suspendați, finalul 
este dilatat monstruos. Călăto-
ria este cu adevărat „radicală” 
la Cristi Puiu, marele maestru al 
morții clinice.2

Noul Val Românesc deși este pri-
vit ca fiind „cea mai semnifica-
tivă evoluție din cinematografia 
mondială a ultimilor ani”3 ră-
mâne un curent cinematografic 
foarte greu de definit.

2 Corciovescu, Mihăilescu, „Noul Cinema 
Romanesc: De la tovarășul Ceaușescu la 
domnul Lăzărescu”, 2016, Lucian Georg-
escu “Un popor în drum”, pag 145. 
3 Andrew Ricca, 15 Essential Films For 
An Introduction To The Romanian New 
Wave. Taste of Cinema, 2014, see http://
www.tasteofcinema.com/2014/15-es-
sential-films-for-an-introduction-to-the-
romanian-new-wave/2/. 

stopcadru din filmul Moartea domnului Lăzărescu
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Marian Țuțui holds a Ph.D. 
on Balkan cinema at UNATC 
(Romanian Academy of Theatre 
and Cinema). Between 1993- 
2013 he was the curator of 
the Romanian Cinematheque. 
Currently he is a researcher at 
the “G.Oprescu” Institute of Art 
History and professor of film his-
tory at Hyperion University. He 
is a member of FIPRESCI (2008) 
and author of four scripts for 
documentary films. He is also 
author of several books on ci-
nema among which A Short 
History of Romanian Cinema 
(2005, 2011, in Romanian and 
English), Manakia Bros or the 
Image of the Balkans (2005, 
2009 in Romanian and English) 
and Orient Express. Romanian 
and Balkan Cinema (2008, 2011 
in Romanian and English, awar-
ded with Prize of the Romanian 
Film Critics Association). Since 
1995 he has collaborated with 
film criticism to magazines 
and books in Romania, USA, 
UK, China, Sweden, Russia, 
Hungary, Bulgaria, Moldova, 
Macedonia and Albania. 

I-am văzut pentru prima dată 
pe amerindieni în westernuri, 
apoi am citit despre ei în ro-

manele lui Karl May și James 

Fenimore Cooper. Am aflat ui-
mit că scriitorul german nu a 
fost niciodată în America, și-a 
plăsmuit eroii și aventurile lor 
în pașnicul Lüneburg natal iar 
romanele sale despre Winnetou 
și Old Shatterhand le-a publicat 
între 1893-1910, când Vestul 
sălbatic era deja o amintire. Nu 
mult după războiul civil ameri-
can (1861- 1865), în 1878, ul-
timul trib de sioucși (Oaglala) 
se predase armatei americane 
la Fort Robinson, în Nebraska. 
Americanul Fenimore Cooper, în 
schimb, i-a putut cunoaște pe 
indienii din zona Marilor Lacuri 
iar romane precum „Ultimul 
mohican” (1826) sau „Preeria” 
(1827) erau contemporane cu 
eroii acestora. În timp, de la lec-
țiile de istorie, de la Bartolome 
de Las Casas și Francis Parkman 
și din călătoriile reale ale lui 
Emil Racoviță sau cele imagi-
nare ale lui Radu Tudoran (deși 
inspirat de însemnările lui Iuliu 
Popper care a explorat Țara de 
Foc) am învățat că denumirea 
generică de amerindieni aco-
peră o mulțime de comunități 
din cele două Americi: aleutini 
în Insulele Aleutine, athabasci 
în nord-vestul Canadei, algon-
kini în Peninsula Labrador și 
pe malurile Golfului Hudson, 

hopi, sioux, irokezi (pe malurile 
Marilor Lacuri) în SUA, maya, ol-
meci, azteci, sapoteci, tarauma-
ra în Mexic, chibcha în Panama, 
incași în Peru și Bolivia, alcalufi 
și ona în Țara de Foc etc. 
Primele informații despre ame-
rindieni au fost cele ale explora-
torilor europeni- mai întâi itali-
eni, spanioli, portughezi și apoi 
englezi, olandezi și francezi. 
Primele au fost cele ale lui Cris-
tofor Columb încă după prima 
sa expediție din 1492. Istoria 
l-a pedepsit pe Columb pentru 
eroarea de a crede că a ajuns în 
India, iar noul continent a fost 
numit în 1507 „Terra Amerige” 
după Amerigo Vespucci. Carto-
graful Martin Waldseemuler în 
cosmografia sa a dat numele 
Noii Lumi după cel al unui aju-
tor de boțman care se pare că 
nici nu a ajuns vreodată pe țăr-
murile Americii însă a impresi-
onat contemporanii și capetele 
încoronate cu istorisirile sale. 
Exploratorii au devenit conchis-
tadori și colonizatori în numele 
civilizației și al creștinismului. În 
1494, după tratatul de la Tord-
esillas, spaniolii și portughezii 
și-au împărțit stăpânirea asu-
pra Americii. Papa Paul al III-
lea prin bula Sublimis Deus a 
reiterat acest drept: „Deoarece 

PIEIlE RoșII 
sAu ADvERsARII 

nECEsARI 
AI ERoIloR 

CIvIlIZAToRI
Marian Ţuţui
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Hristos... a spus apostolilor cre-
dinței pe care i-a ales în acest 
scop: «Mergeți și învățați toate 
națiunile». El a spus toate, fără 
excepție, pentru că toate sunt 
capabile să primească doctrinele 
credinței.” Într-adevăr, pieile ro-
șii au primit darul creștinismului 
dar l-au primit împreună cu alte-
le, cărora nu le-au putut rezista: 
praful de pușcă, sifilisul, holera, 
sclavia, nimicirea turmelor de 
bizoni și în cele din urmă rezer-
vațiile. Chiar aztecii și incașii 
erau păgâni și au fost considerați 
sălbatici în comparație cu euro-
penii căci descoperiseră porum-
bul, cartoful, fasolea, tomatele, 
tutunul, ananasul, bumbacul, 
floarea soarelui, vanilia, cacaua, 
chinina, indigoul, caiacul, plati-
na dar nu fierul și armele de foc. 
Soarta celor mai slabi era pecet-
luită în numele civilizației. Cum 
ar fi spus Luis Vaz de Camoes 
în „Lusiadele” (1572), epopeea 
dedicată marilor cuceriri portu-
gheze: „Şi dacă ar fi fost încă 
mai multă lume,/ Ei tot ar fi 
ajuns la ea.” Se poate conchide 
că imperialismul și canibalismul 
pornesc de la aceeași premiză. 
Băștinașii din Noua Guinee și 
Oceania recurgeau la canibalism 
în condițiile lipsei de mamifere 
comestibile crezând totodată că 
prin îngurgitarea inamicului vor 
asimila nu numai proteine, ci și 
calitățile individuale ale victi-
mei. Europenii, mai evoluați, au 
păstrat practic aceste fetișuri. 
Vikingii beau sângele dușmani-
lor chiar din craniile acestora iar 
creștinii, prin taina euharistiei, 
cred că se împărtășesc devenind 
una cu Isus, mâncând pâine și 
vin, care în mâna preotului de-
vin carnea și sângele Fiului lui 
Dumnezeu. Cuceritorii sperau că 
după un război vor putea benefi-
cia de toate avantajele posesiei 
teritoriului râvnit, credință care 
a început să se clatine abia prin 
secolul 17 în Europa. Colonialiștii 
pretindeau că vor putea răsfrân-
ge avantajele civilizației asupra 
sălbaticilor și păgânilor, având 
pentru aceasta un drept divin. 
Canibalii aveau o motivație prac-
tică și chiar una magică, în timp 
ce cuceritorii evoluați au recurs 
la motivația divină- impunerea 

zeului propriu (cruciade, Djihad, 
cucerirea Americii), rasism (rasa 
superioară cu drepturi în conse-
cință) și teoria „spațiului vital” 
sau chiar motivația impunerii 
prin forță a libertății comerțu-
lui- de fapt exclusiv cu opiu în 
China, unde acesta era prohibit.  
 El Dorado, Fluviul Amazoanelor, 
Râul Argintului (Rio de la Plata), 
aurul incașilor din Peru, argin-
tul Mexicului, Puerto Rico, Costa 
Rica, Hispaniola (Haiti), Louisia-
na, Carolina, Noua Scoție, Noua 
Anglie, Noul Amsterdam sau 
Noul York, erau cuvinte ferme-
cate pentru urechile europenilor. 
Rareori se ridica un glas precum 
acela al călugărului Antonio de 
Montesinos în 1511 pe insula 
Hispaniola: „Spuneți-mi, în nu-
mele cărui drept sau cărei drep-
tăți îi țineți pe acești indieni în-
tr-așa o crudă și oribilă înrobire? 
Cu ce drept ați purtat acest de-
testabil război împotriva acestui 
popor care sălășuiește liniștit și 
pașnic pe propriul său pământ?” 
Cu toate acestea, chiar amerin-
dienii din SUA, care nu depăși-
seră organizarea tribală, au în-
cercat să-și apere drepturile și 
pașnic, prin mijloace diplomati-
ce. În 1848 la Philadelphia, capi-
tala de atunci a SUA, Tulpină de 
Porumb (Cornstalk), căpetenie 
a indienilor seneca, s-a adresat 
generalului George Washing-
ton: „Părinte! Glasul poporului 
seneca grăiește către tine. Tu, 
Marele Sfătuitor, în inima căruia 
înțelepții tuturor celor 13 focuri 
(n.n. cele 13 stele de pe stea-
gul Statelor Unite, reprezentând 
la acea vreme primele 13 state 

ale uniunii) și-au pus întreaga 
lor înțelepciune... Când oștirea 
ta a intrat în Țara celor 6 Națiuni 
(n.n. nume sub care era cunos-
cută confederația irocheză, con-
stituită în jurul anului 1570 din 
triburile seneca, onandaga, one-
ida, cayuga, mohawk, cărora din 
1715 li s-a adăugat și tribul tus-
carora), te-am numit «Nimicitor 
al orașelor» și până în ziua de 
azi, când aud acest nume, fe-
meile noastre își întorc fețele și 
pălesc, iar copiii se ghemuiesc la 
sânul mamelor...Părinte! Când 
țara aceasta mare s-a supus, nu 
erau de față decât prea puține 
dintre căpeteniile noastre și ele 
au fost silite să se plece voin-
ței voastre; și nu numai cele 6 
națiuni le mustră pe aceste că-
petenii pentru că ele și-au dat 
țara; triburile chippewa și toate 
popoarele care trăiesc pe aces-
te pământuri spre Soare-Apune, 
ne cheamă și ne întreabă: «Frați 
ai părinților noștri, care este pă-
mântul pe care ni l-ați păstrat, 
să ne putem așeza și odihni?»...
Ne-ați spus, zic ei, că linia care 
trece din Pennsylvania spre La-
cul Ontario va fi întotdeauna 
graniță spre Soare- Răsare; și 
linia care merge de la Pârâul 
Castorului până în Pennsylvania 
îi va fi graniță spre Soare- Apu-
ne. Vedem că nu e așa. Pentru 
că mai întâi unul, apoi altul și iar 
altul vin să ne ia din pământ, cu 
poruncă întărită de aceia despre 
care voi ați spus că au făgăduit 
să ne apere...Părinte! Acestea 
sunt lucruri de seamă pentru 
noi. Ştiu că ești puternic, am 
auzit că ești înțelept; așteptăm 

stopcadru din filmul Călăuza și indienii Seneca
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răspuns la cele câte ți-am spus, 
să putem afla dacă ești și drept.” 
În mare, epoca este reflectată 
de romanele lui Fenimore Co-
oper sau de un western rusesc 
(raritate!) precum Călăuză și in-
dienii seneca/ Sledopît (URSS, 
1987, regia Pavel Liubimov). În 
acest film sunt relatate aventu-
ros evenimente din Canada în 
anul 1758 când indienii tuscaro-
ra și seneca, instigați de francezi 
au atacat un fort al englezilor. 
Un alb crescut de indieni salvea-
ză fortul și rămâne cu fiica aju-
torului de comandant.  
Mai târziu, când se apropia 
amurgul civilizației precolumbie-
ne și sub influența romantismu-
lui, amerindienii au fost priviți 
cu mai multă simpatie însă cu 
prea mici eforturi de a-i înțelege 
și cunoaște cu adevărat. Cha-
teaubriand a vizitat America și 
a lăsat un jurnal de călătorie și 
romanul „Natchezii” (1826) iar 
Longfellow a încercat în „Cânta-
rea lui Hiawatha” (1855) să re-
producă mituri indiene în metri-
ca „Kalevalei”. Tratatele au fost 
uitate iar istoria a consemnat 
mai ales incidente locale, capi-
tulări și stabilirea în rezervații. 
În 1873, în romanul său „800 
de leghe pe Amazon” vizionarul 
Jules Verne anticipa extincția ci-
vilizațiilor amerindiene și credea 
că asemenea lor se va stinge și 
cea arabă sub influența colonia-
lismului francez (!). Dar așa cum 
istoria este scrisă doar de către 
învingători, la fel doar doar des-
pre previziunile confirmate ne 
aducem aminte... 
Karl May imaginând un german 
– Old Shatterhand, prieten al in-
dienilor, care vedea o soluție în 
adaptarea indienilor la civiliza-
rea Vestului, în speță ca Winne-
tou, căpetenia apașilor, să studi-
eze silvicultura în Germania (!), 
era și el, în ciuda sentimentalis-
mului, un om al epocii sale, al 
revoluției industriale și imperia-
lismului. La fel ca Daniel Defoe 
al cărui Robinson Crusoe îl duce 
pe Vineri în Anglia. La fel ca Ru-
dyard Kipling care iubea India și 
spera în coexistența anglo-indi-
ană și care în “Cărțile junglei” 
credea posibilă reeducarea unui 
copil crescut de lupi. În finaluri 

Karl May este totuși realist: co-
morile incașilor nu sunt găsite 
iar Winnetou este ucis. Produc-
țiile vest-germane din anii `70 
despre Winnetou și Old Shat-
terhand, având ca protagoniști 
actori precum Lex Barker și 
Pierre Brice, încearcă să păstre-
ze moralitatea cărților lui Karl 
May. Producătorii au încercat să 
surmonteze dificultățile apăru-
te filmând pe coasta și insulele 
dalmatice în locul preeriei ame-
ricane. Peisajul este magnific și 
doar cetățenii fostei Iugoslavii 
pot recunoaște de pildă succe-
siunea de lacuri și cascade de la 
Plitvice. În Winnetou 2 (1964, 
Germania- Franța- Italia- Iugos-
lavia, regias Harld Reinl) sunt 
utilizate ingenios fiordul Lim din 
Peninsula Istria în locul unui râu 
într-un peisaj muntos. Alteori 
apar rateuri. Astfel, Winnetou 
este pus să lupte cu un urs brun 
local în locul unuia grizzly iar 
deși vânătoarea de bizoni este 
înfățișată prin juxtapunerea 
unor imagini paralele cu o turmă 
de bizoni și grupul de vânători la 
pândă, rezultatul este dezamă-
gitor. Vânătorii stau ghemuiți pe 
un sol stâncos iar bizonii alear-
gă pe un teren cu iarbă înaltă. 
Presupunem că ei se aflau pe o 
culme, însă atunci când coboară 
spre leșurile bizonilor, acestea 
zac tot pe un sol arid și stâncos. 
În acei ani era deja dificil de a 
obține permis pentru a vâna 
bizoni iar trucajul ar fi fost de 

asemenea foarte costisitor. Poa-
te de data aceasta era preferabil 
să se utilizeze animale europe-
ne asemănătoare- zimbrii din 
Polonia, de pildă, în locul bizo-
nilor. Producțiile est-germane 
despre Winnetou sau mai precis 
coproducțiile cu Iugoslavia s-au 
bazat tot pe utilizarea peisaje-
lor dalmate dar și pe actori pre-
cum sârbul Gojko Mitić în rolul 
lui Winnetou. Un caz interesant 
este cel al frumoasei Violeta An-
drei. Soție a ministrului de ex-
terne Ştefan Andrei, ea a primit 
roluri de indiancă în westernu-
rile est-germane (vezi de pildă 
Severino, 1978, regia Klus Do-
bberke) și a devenit o vedetă a 
acestor filme alături de Gojko 
Mitić.      
Scriitorilor li se datorează totuși 
popularizarea ideii că civilizațiile 
din afara Europei au valori pro-
prii, uneori de folosință univer-
sală. Prin Winnetou, vânător is-
cusit și infailibil cititor de urme, 
Karl May a recreat un adversar 
pe măsura eroilor albi ai Vestu-
lui. Hernando Cortez distrusese 
imperiul aztec al lui Montezu-
ma iar Pizzaro pe cel incaș al 
lui Atahualpa. Pe lângă trapperi, 
călăuze, cowboy, șerifi, bandiți 
cu calități deosebite au apărut 
datorită lui Winnetou și indieni 
pe măsură. Istoria universală nu 
consemnează bătălia de la Little 
Big Horn (1876). În Europa, 
de pildă, atenția era îndrepta-
tă spre răscoalele antiotomane 
care prefigurau un nou război 
ruso-turc, cel din 1877-1878. 
În 1876 o parte dintre indienii 
sioux și cheyenne au refuzat să 
se stabilească în rezervația din 
Dakota de Sud. Generalul Philip 
Sheridan a ordonat atacarea ta-
berei de peste 8.000 de indieni 
de sub conducerea lui Sitting 
Bull (Taurul Așezat). Trupele 
locotenent-colonelului George 
Custer, formate din 647 de ca-
valeriști însoțiți de 6 călăuze din 
tribul Crow și 39 din tribul Ari-
kara, au fost învinse. Custer a 
murit împreună cu alți 263 de 
soldați și călăuze. De partea 
cealaltă au căzut se pare 60 de 
indieni. A fost una dintre puține-
le victorii ale indienilor și ultima. 
Se pare că înfrângerea militarilor 

Afiș al filmului Tierra del fuego
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s-a datorat armelor învechite, în 
timp ce indienii aveau câteva 
arme cu repetiție. Şi unor erori 
de tactică. Victoria indienilor a 
fost însă vremelnică căci arma-
ta Statelor Unite se pregătea să 
atace din nou. În anul următor, 
o căpetenie care se remarcase 
în lupte, Crazy Horse (Tasunke 
Witko, Cal Nărăvaș) se pregătea 
să se predea alături de oamenii 
săi. Şi-a adus soția la Spotted 
Trail pentru a primi îngrijire me-
dicală. A fost arestat și dus la 
Fort Robinson. În urma unei al-
tercații a fost înjunghiat cu baio-
neta și a murit după câteva zile 
din cauza rănilor. Aceste episoa-
de dramatice din viața ultimilor 
sioucși liberi au fost într-un fel 
doar evenimente locale însă ele 
simbolizează ultima împotrivire 
a pieilor roșii în SUA. Cu greu se 
pot găsi într-o istorie din afara 
SUA aceste evenimente. Ceea 
ce a urmat după bătălii, dru-
mul spre rezervație al cheyeni-
lor, apare reflectat copleșitor în 
Toamna cheyenilor/ Cheyenne 
Autumn (1964), unul dintre ul-
timele filme ale lui John Ford în 
care acesta parcă și-a cerut scu-
ze pentru imaginea atacurilor 
sălbatice ale indienilor asupra 
albilor din westernurile regizate 
anterior, arătând-i în sfârșit și 
în rolul de victime. Şi aici însă 
cel mai vinovat căci i-a închis în 
mijlocul iernii într-o baracă aglo-
merată pe cei ce s-au predat și 
i-a înfometat este un ofițer emi-
grat din Germania care îl admi-
ră pe Bismark, deci practic un 
străin, nu un adevărat yankeu! 
Evident, apare la început și o tâ-
nără intelectuală frumoasă care 
nu se mărită căci îi îngrijește pe 
indieni! 
Consemnarea renunțării la lup-
tă a sioucșilor în două rânduri 
scrise constituie un epilog în 
Dansând cu lupii/ Dances with 
Wolves (1990, regia Kevin Kost-
ner, după romanul omonim al lui 
Michael Blake). Este un epilog 
scris și eufemistic redând în câ-
teva cuvinte apropiatul masacru 
asupra indienilor și evitând să 
aducă pe ecran o scenă sânge-
roasă și culpabilizatoare pentru 
cetățeanul american. Deși a re-
prezentat debutul regizoral al lui 

Kostner, Dansând cu lupii a ob-
ținut 7 premii Oscar: pentru cel 
mai bun film, regizor, scenariu, 
muzică originală, imagine, mon-
taj și sunet. Filmul este indubita-
bil impresionant. Cu toate aces-
tea se pot observa și aici rateuri 
și cutume hollywoodiene care ne 
dezamăgesc. Mary McDonnell 
are rolul unei fetițe albe crescu-
te de indieni și devenită Pumn 
Ridicat, văduvă a unui războinic 
sioux. Locotenentul Dumbar in-
terpretat de Kostner o găsește 
rănită și plină de sânge. Cu toate 
acestea ea reapare îmbrăcată în 
alte rochii de piele curate și îm-
podobite, arătând mai degrabă 
utilarea rulotelor de costume de-

cât zestrea unei indience cu trai 
nomad. În plus, e întotdeauna 
coafată impecabil cu șuvițe mai 
deschise la culoare decât restul 
părului conform modei. Pe de 
altă parte indienii (interpretați 
de nativi amerindieni, o «inova-
ție» reparatorie a anilor ̀ 90!) se 
străduiesc în câteva rânduri să 
comunice cu locotenentul prin 
semne și abia după câteva zile 
își aduc aminte că Pumn Ridicat 
știa limba fețelor palide. Kost-
ner locuiește o vreme solitar 
în fortul părăsit dar descoperă 
aproape tabăra sioucșilor. Intră 
în ea neobservat. Apoi desco-
peră turma de bizoni înaintea 
vânătorilor sioucși. Urmărind cu 
aceștia turma, găsește repede 
o parte din ea decimată de albi. 

Pustietatea apare astfel destul 
de populată iar sioucșii destul 
de inabili. Ei dovedesc însă o 
neașteptată abilitate în mânui-
rea armelor de foc atunci când 
trag pentru prima dată cu puști 
după ce locotenentul le aduce 
câteva. Când locotenentul inte-
grat în trib se întoarce să-și ia 
jurnalul, uită că e îmbrăcat ca 
un războinic sioux, în plus, când 
soldații trag asupra lui, preferă 
să vorbească cu calul rănit (ase-
meni lui Gelu din poezia lui Şt.O 
Iosif) în loc să-i prevină asupra 
identității sale. Este lovit de mai 
multe ori în cap cu patul puștii 
și cizma, inclusiv atunci când în-
cearcă să împiedice împușcarea 

lupului cu care se împrietenise, 
ca un veritabil activist ecologist 
timpuriu. Apropierea eroului de 
lup și de tribul de indieni este 
totuși emoționantă iar parale-
lismul este justificat satisfăcă-
tor. În ciuda loviturilor multiple 
la cap se întoarce în câteva zile 
la iubita sa indiancă doar cu o 
vânătaie la ochi căci conform 
cutumelor hollywoodiene junii 
primi nu trebuie desfigurați nici 
măcar temporar și doar sânge-
rarea buzei și ochii învinețiți pot 
ilustra ipostaze de bărbăție ale 
acestora. În spiritul îmblânzirii 
cenzurii americane din anii `90 
avem de-a face și cu o scenă de 
dragoste în wigwam (în sfârșit!) 
și aflăm că în timpul războiului 
civil american în Vestul sălbatic 

stopcadru din Tierra del fuego
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era utilizată hârtia pentru sco-
puri igienice. În acest caz un 
soldat folosește o foaie din jur-
nalul său. Într-adevăr, sutele de 
westernuri anterioare au omis 
să ne dezvăluie cum se descur-
cau eroii în preerie, acolo unde 
ziarele erau rare iar plantele 
adaptate la clima aridă. 
Filme precum Dansând cu lupii, 
Legendele toamnei/ Legends 
of the Fall (1994, regia Edward 
Zwick, un premiu Oscar pentru 
imagine) și mai ales un serial 
precum Dr. Quinn, Medicine Wo-
man (1993-1998, creat de Beth 
Sullivan), cu toate meritele lor în 
reconsiderarea problemei indie-
ne și a unui caracter reparatoriu, 
induc o perspectivă falsă. Cazuri 
precum al doctoriței interpretate 
de Jane Seymour au fost rare, 
dacă nu cumva inexistente. Au 
fost puține doctorițe în secolul 
19, și mai puține în Vestul Înde-
părtat, cât despre cele căsători-
te cu albi crescuți de indieni ce 
să mai vorbim! În plus, ea este 
o adeptă a toleranței religioase 
și rasiale, o adeptă a medicinei 
alternative, colaborînd cu un 
vraci indian și preluând meto-
dele curative ale acestuia, este 
ecologistă și își duce partenerul 
indian la Washington să discute 
cu guvernul despre problemele 
indienilor! 
Oricât am evidenția meritele 
înaintașilor, inclusiv idei nova-
toare, trebuie să acceptăm că 
aceștia erau în primul rând oa-
meni ai timpurilor lor și trăiau 
conform rigorilor societății de 
atunci. Pericle a fost părintele 
democrației dar nu își imagina 
drepturi pentru femei sau sclavi, 
la fel majoritatea americani-
lor a considerat multă vreme 
pe indieni și negri ființe inferi-
oare. Desigur, și românii, care 
aflaseră despre amerindieni de 
la occidentali, gândeau cam la 
fel. În 1530 Nicolaus Olahus se 
adresa lui Carol Quintul într-un 
discurs la Augsburg astfel: „Dar 
ceea ce este demn de laudă și 
mai salutar este faptul că popu-
lațiilor acelei insule (n.n. Lumea 
Nouă), care trăiau până acum 
ca dobitoacele, fără vreo religie, 
lege sau dreptate, le-ai făcut cu-
noscută religia noastră creștină, 

le-ai statornicit legi și te-ai în-
grijit ca adevărul Evangheliei să 
ajungă pînă la conștiința lor.” La 
rândul său, dascălul moldovean 
Alexandru Athanasiu a tălmăcit 
în 1786 un lexicon geografic de 
la Veneția. El a putut afla astfel 
despre „Iacov Cartria” (Jacqu-
es Cartier), „Virghiniia”, „Noul 
Iorc”, „Noul Jarsei”, „Carleston” 
și despre localnicii care erau unii 
„buni și blânzi”, alții- „sălbatici și 
varvari”. În plus, dacă eliberarea 
sclavilor în SUA a fost proclama-
tă în 1863, în Principate dezro-
birea țiganilor a avut loc doar 7 
ani mai devreme (1856). 
Există la noi și două reflectări 
ale vieții indienilor în a doua 
jumătate a secolului 20. Seri-
alul Toate pânzele sus! (1976, 
R: Mircea Mureșan) ecranizea-
ză romanul omonim (1954) de 
Radu Tudoran, inspirat la rândul 
său de activitatea de explorator 
în Țara de Foc a lui Iuliu Popper 
(1857- 1893). Eroul Anton Lu-
pan (interpretat de Ion Besoiu) 
amintește însă de Popper doar 
prin faptul că a lucrat ca inginer 
în străinătate și că a explorat 
Țara de Foc. Este interesant că 
romanul și serialul aduc laolal-
tă români, greci și turci într-un 
echipaj care se luptă cu pirații 
(inclusiv de pe Dunăre, cei ai 
lui Spânu) și străbat lumea cu 
o corabie, lucru mai rar pentru 
niște personaje balcanice. Ajung 
în Țara de Foc și au de-a face 
cu indienii alcalufi (cel mai in-
teresant dintre ei fiind interpre-
tat de Gheorghe Visu). Mulți au 
considerat romanul și serialul 
românesc agreabile dar conți-
nând încercări penibile tipic co-
muniste de a introduce filonul 
patriotic și la nivelul aventurilor 
și filmelor pentru copii și tine-
ret fără să știe că Radu Tudoran 
s-a inspirat din aventura reală a 
unui român. Abia un film realizat 
în celălalt capăt al lumii în Chile 
și difuzat de TVR1 acum câțiva 
ani, Ţara de Foc/ Tierra del Fu-
ego (2000, Spania- Italia- Chi-
le, regia Miguel Littin), a făcut 
după 24 de ani o legătură expli-
cită între aventurile în Țara de 
Foc și aproape uitatul explorator 
român Iuliu Popper. Scenariul 
filmului este realizat de Tonino 

Guerra, Miguel Littin și scriitorul 
chilian Francisco Coloane (1910- 
2002) după romanul său omo-
nim (1963) și după jurnalele lui 
Popper. Desigur, pentru Coloa-
ne, ca și pentru Littin, din consi-
derente artistice, expedițiile din 
1886-1893 ale lui Iuliu Popper 
(interpretat de cubanezul Jorge 
Perugorria) nu mai sunt spriji-
nite de președintele Argentinei, 
ci sunt finanțate de o patroană 
de bordel (Armenia, interpretată 
de Ornella Muti) și au de la înce-
put drept scop căutarea aurului, 
deși în realitate prima expediție 
fusese de explorare. Eroul este 
un singuratic care se bazează pe 
un vătaf care îi chinuie pe alca-
lufi punându-i să sape după aur. 
Ceva din realul Popper rămâne: 
patriotismul și dragostea pentru 
regina Elisabeta (Carmen-Syl-
va), căci în film eroul înalță dra-
pelul României în Țara de Foc și 
duce după el peste tot portretul 
reginei. 
Mexic, Fluviul Mississippi, sta-
tele canadiene Saskatchewan și 
Manitoba, Lacul Huron sunt câ-
teva din toponimele rămase de 
la amerindieni. Câteva au chiar 
o poveste semnificativă pentru 
istoria contactelor băștinași-
lor cu fețele palide. Denumirea 
Manhattan, a principalei insu-
le pe care se află New Yorkul 
provine din idiomul irochezilor. 
“Manhattan” însemna “Insula 
Dealurilor”. Olandezii au cum-
părat insula și au întemeiat Noul 
Amsterdam (1624), ajuns în 
1664 în stăpânirea engleză și 
redenumit New York. La rândul 
ei, Yucatan (peninsula unde se 
află Palenque și alte vechi așe-
zări mayașe) se traduce prin 
“Nu înțeleg”. Un spaniol a între-
bat cum se numește locul, un 
localnic a replicat “Yucatan”, iar 
răspunsul său a fost consemnat 
ca nume al locului.
De la amerindieni au rămas nu 
numai toponime, fructe și legu-
me utile. Au rămas de la ei noți-
uni sau măcar denumiri precum 
caiac, hanorac, mocasin, caribu, 
tomahawk (denumire preluată 
și de rachetele antirachetă ale 
SUA), wigwam, squaw. Ei ne-au 
făcut și daruri blestemate pre-
cum tutunul și arborele de coca. 



Anul II | Nr. 2 / 2019 13

HYPERKINO
Ca orice civilizație inferioară, 
cea a precolumbienilor avea un 
potențial autodistructiv scăzut 
(în ciuda sacrificiilor umane în-
tâlnite la cei mai înaintați dintre 
aceștia- vezi recentul Apocalyp-
to al lui Mel Gibson). Doar o ci-
vilizație superioară, cea a euro-
penilor, a putut trece de la pipa 
rituală la fabricarea în serie a ți-
gărilor și trabucurilor sau prelu-
crarea frunzelor de coca pentru 
a obține cocaina.     
 Amerindienii reprezintă azi un 
procent semnificativ din popula-
ția statelor latino-americane și 
o mică minoritate în Canada și 
mai ales în SUA. A existat recent 
o mișcare a indienilor chapas în 
Mexic, s-a mai auzit ceva despre 
unele retrocedări în Canada, în 
schimb în SUA vechile tratate au 
rămas doar niște vestigii arhi-
vistice. Cândva, în rezervații in-
dienii au fost afectați de pierde-
rea modului de viață tradițional 
nomad iar mulți au murit de ina-
niție. Acum beneficiază de veni-
turile aduse de cazinourile con-
struite în rezervații iar mulți se 

ocupă cu artizanatul și turismul. 
Romanul unuia dintre scriitorii 
generației beat Ken Kesey și fil-
mul cu același titlu, Zbor deasu-
pra unui cuib de cuci/ One Flew 
over the Cuckoo`s Nest (1975, 
regia Milos Forman) au ca su-
biect alienarea iar un exemplu 
simbolic este cel al unui indian 
dintr-o instituție de boli minta-
le care refuză să mai vorbeas-
că, iar atunci când se destăinu-
ie, povestește despre tatăl său 
devenit alcoolic în rezervație. 
Filmul a obținut 5 premii Oscar: 
pentru cel mai bun film, actor în 
rol principal, actriță în rol princi-
pal, regizor și scenariu adaptat. 
Recent, câteva filme de pe cana-
lelele Hallmark și HBO au avut ca 
subiect colectivitățile de indieni 
în epoca meodernă. Mesaje se-
crete/ Windtalkers (2002, regia 
John Woo) redă un episod real 
din al doilea război mondial în 
Pacific când trupele americane 
de asalt în Insula Saipan au uti-
lizat indieni navajo ca transmi-
sioniști. Idiomul lor deosebit și 
complicat (limbă aglutinantă) a 

putut fi utilizat rapid, fără vreun 
cod, prin radio pentru deplasa-
rea trupelor fără ca japonezii să 
poată înțelege comenzile. Este 
semnificativ că un general japo-
nez este uimit de faptul că deși 
un expert realizase că este vor-
ba despre o limbă a amerindie-
nilor acesta nu o poate înțelege. 
Unul dintre indieni este mândru 
că în sfârșit armata SUA se ba-
zează pe indieni, celălalt este 
reticent dar s-a înrolat pentru a 
fi alături de prietenul său. Ser-
gentul Joe Enders (interpretat de 
Nicolas Cage) și soldatul Ox Hen-
derson (Christian Slater) au pri-
mit sarcina de a-i păzi dar și de 
a-i lichida pe indienii navajo Ben 
Yahzee (Adam Beach) și Charlie 
Whitehorse (Roger Willie) în ca-
zul în care aceștia ar fi fost pe 
cale de a fi capturați. Luptele îl 
aduc pe Enders în situația de a fi 
pe rând ucigaș și salvator pentru 
cei doi indieni navajo.
Deși ne-am permis să ironizăm 
inclusiv câteva mari realizări ci-
nematografice, nu înseamnă că 
nu le prețuim.
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Alexandru Busuioceanu este 
student la regie în anul II al Fa-
cultății de Arte a Universității 
Hyperion. În 2008 a absolvit Fa-
cultatea de Relații internaționale 
și studii europene a Universității 
Spiru Haret din București. A fost 
jucător de polo pe apă în pri-
ma ligă a României între 1996- 
2004 iar din 2008 este grafician 
și editor la TVH.  

În media si în multe din filmele 
occidentale, românii și perso-
najele românești sunt etiche-

tate simplist în câteva categorii. 
Personaje ce fac parte din lumea 
interlopă, hoți, prostituate, imi-
granți, țigani, cerșetori, imagine 
pregnantă în special după re-
voluție. De asemenea, întâlnim 
vampiri, personaje mistice, su-
perstițioase, în filmele despre 
Dracula. Acest lucru se dato-
rează totuși unei realități: de la 
apariția filmului ca mediu artis-
tic si până astăzi România însăși 
este în cautarea unei identități.
Poarta de aur/ Hold Back the 
Dawn1, filmul din 1941 regizat 
Mitchell Leisen si scris de Charles 

1 Filmul a fost obținut prin schimb de 
Cinemateca Română de la Cinemateca 
Iugoslaviei și a fost proiectat de câteva 
ori pentru abonații cinematecii sub titlul 
Poarta de aur. 

Brackett și Billy Wilder este prin-
tre puținele filme străine ce au 
ca personaj principal un român, 
prezentat cu un oarecare far-
mec, Georges Iscovescu.
Iscovescu (Charles Boyer) este 
un dansator român, care de fapt 
„lucrează” ca gigolo, obișnuit 
să ducă o viață bună, cucerind 
doamnele bogate din societatea 
exclusivista europeana. Cel de-
al doilea război mondial pune 
capăt acestei situații si Georges 
pleacă în America. Astfel, ajun-
ge să fie blocat într-un oraș de 
frontieră din Mexic, fără per-
spective și în imposibilitatea 
de a intra în Statele Unite timp 
de cel puțin cinci ani, din cauza 
unei cote impuse, foarte limitate 
pentru români. Aici găsește pe 
cineva care pare a fi biletul ide-
al pentru intrarea in America: o 
profesoară singură si vulnerabi-
lă pe nume Emmy Brown (Olivia 
de Havilland). O cere în căsă-
torie, și pe parcursul a câtorva 
zile, rămâne și el uimit de cât 
de ușor îi este s-o păcăleasca pe 
Emmy cu o viziune elaborată a 
unui viitor romantic împreună. 
Uimit și în cele din urmă dezgus-
tat, pentru că el însuși începe să 
creadă în posibilitățile fanteziei 
romantice cu care a “vrăjit-o” pe 
Emmy. 

Premisa filmului este înrădă-
cinată în realitatea acelor vre-
muri. În 1924 este introdusă în 
America o lege restrictiva pentru 
imigranții evrei, pentru cei din 
Europa de sud-est si Asia (Joh-
nson–Reed Act). Aceștia “vin 
bolnavi și înfometați, incapabili 
să contribuie la economia ame-
ricană si să înțeleagă cultura 
americană”. De asemenea, Billy 
Wilder, co-șcenarist, emigrant 
evreu din Europa, unde în anii 
20 lucreaza ca “taxi dancer”, 
așteaptă șase luni în Mexic viza 
pentru America. De aceea poate 
Iscovescu este construit cu sim-
patie, fara a fi judecat negativ. 
Antagonistul, ofițerul Hammo-
ck, este singurul personaj care îl 
disprețuiește pe român. 
O sursă de inspirație pentru per-
sonajul român din Hold Back 
the Dawn este și viața infracto-
rului George Manolescu2 născut 
la Ploiești în 1871, supranumit 
„regele pungașilor”, devenit ce-
lebru datorită escrocheriilor și 
aventurilor cu diverse doamne 
din înalta societate, din Europa, 
Japonia și Statele Unite. Este 

2 Pentru detalii vezi articolul Manoles-
cu- regele pungașilor de Romulus 
Căplescu, Historia, vezi https://www.
historia.ro/sectiune/portret/articol/
george-manolescu-regele-pungasilor. 

 FIguRA PERso-
nAjuluI RoMân 

în FIlMul
HoLd baCk
THe dawn

 Alexandru Busuioceanu
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vedeta multor filme, romane și 
articole de presă, în special în 
Germania unde Billy Wilder lu-
crează ca jurnalist o perioadă la 
un tabloid. De asemenea filmul 
este o adaptare după romanul 
Memo to a Movie Producer de 
câștigătoarea premiului Pulit-
zer, Ketti Frings. Ketti (născută 
Katherine Hartley) își întâlnește 
soțul neamț în Europa, și abia 
după o lungă perioadă reușesc 
sa fie împreună în America, da-
torită regulilor de imigrație. Po-
vestea este una în mare parte 
autobiografică, scrisă în aștep-
tarea soțului blocat în Tijuana, 
și la fel ca în film, înmânată unui 
producător de la Paramount.
Georges este un personaj com-
plex și transformarea lui este 
evidentă pe parcursul filmului. 
La început este cinic, calculat 

și duplicitar iar sentimentele nu 
stau niciodată în calea interesu-
lui : vrea să ajunga în America 
pentru un trai ușor de pe urma 
femeilor bogate și naive, îm-
preună cu partenera sa de ace-
eași speță Anita Dixon (Paulette 
Goddard). Astfel el evită ironic 
continuarea relației cu o turis-
tă americancă atunci când află 
că aceasta este deja căsatorită: 
„I’m sorry, madame. In Euro-
pe, we respect the institution of 
marriage.” Dar se simte incon-
fortabil repetând jurămintele 
sacre de la nuntă, împreună cu 
Emmy.
Nu este impresionat de Visul 
American asa cum sunt vecinii 
lui imigranți de la Hotelul Espe-
ranza, refuzând invitația lor la o 
ceremonie de Ziua Independen-
ței. O scena sugestivă în acest 

sens era cea in care vorbește cu 
un gândac la inceputul filmului. 
Scenă scoasă totuși din film la 
cerința actorului, care probabil 
nu dorea sa se coboare la nivelul 
personajului, atent la imaginea 
sa, jucând rolul într-un stil clasic 
Hollywoodian.
 Dacă regizorul Mitchell Leisen 
dă curs cerințelor lui Boyer, Bi-
lly Wilder este deranjat și astfel 
modifică scenariul, micșorând ca 
importanță rolul lui Iscovescu: 
„dacă nu vorbește cu un gândac 
nu va vorbi cu nimeni” și astfel 
numărul replicilor lui este redus 
în partea a doua a filmului. Da-
torită acestei relații tensionate, 
Billy Wilder decide ca pe viitor 
să-și regizeze singur scenariile. 
În film românul recurge la orice 
mijloc pentru a-și atinge scopul 
, ascunde o piesă de la mași-
na naivei profesoare, pentru a 
o împiedica să plece. Cu vorbe 
fermecatoare și povești minci-
noase o cucerește pe domnișoa-
ra Brown, ca cea în care vorbeș-
te de asemanarea ei cu o fostă 
iubită. Paradoxal în minciunile 
lui exista un adevar:
„Emmy Brown: You’re the stran-
gest man.
George Iscovescu : Perhaps, the 
loneliest man.”
Cu toate ca încearca sa para al-
tfel se simte singur si deprimat. 
Starea lui de tensiune interioară 
este evidențiată si de faptul că 
fumează des, lucru adus în dis-
cuție de Emmy.
Este sigur totusi pe strategia 
sa, care dă roade: „You needn’t 
be afraid, Miss Brown. Not a 
bit. You see, we are like ... two 
trains, halted for a moment at 
the same station. But we’re go-
ing in different directions. We 
can’t change our course, any 
more than we can hold back the 
dawn”.
Deși la început el conduce rela-
ția, treptat Emmy preia contro-
lul și prin naivitatea ei îl aduce 
pe Georges în pragul unei crize 
de indentitate. Începe să aibă 
mustrări de conștiină și evită să 
facă dragoste cu ea simulând un 
accident la mână.
Finalul este unul moralizator. 
Dragostea pentru Emma, pro-
voacă schimbarea lui Georges: 

Escrocul george Manolescu în 1889



HYPERKINO

16 Anul II | Nr. 2 / 2019

riscă totul pentru a fi împreună 
cu ea - chiar și viza de Ameri-
ca - si e dispus să facă o mun-
că cinstită în orice țară care îl 
primește.
Interpretarea lui Boyer nu este 
tocmai autentică. El iși păstrea-
ză imaginea de „french lover” 
devenită populară în filmele pre-
cedente. Atât de populară încât 
ajunge să fie parodiată și în de-
senle cu Tom și Jerry. În episo-
dul 13, The Zoot Cat, unde Tom 
cucerește o femeie îmbrăcat la 

costum și cu accentul său fran-
țuzesc irezistibil. De asemenea 
în Hold Back the Dawn doam-
nele sunt foarte impresionate 
când Georges li se adresează 
cu madame și le sărută mâna 
suav. Chiar și copiii, elevi ai pro-
fesoarei Emmy îi imită gestul. 
De origine franceză, actorul, are 
o oarecare demnitate în miș-
cări, imaginea lui este străluci-
toare, idealizată, în contrast cu 
alte personaje din estul Euro-
pei prezente în multe filme. Cu 

toate acestea este doar un sim-
plu român ce așteaptă în Mexic 
să treacă granița iar acest lucru 
îi umanizează jocul actoricesc, 
comparativ cu alte roluri.
Scenariștii si regizorul îl zu-
grăvesc cu simpatie pe român. 
Povestea este spusă din per-
spectiva românului, el este și 
naratorul filmului. Astfel came-
ra merge împreună cu Geor-
ges, urmându-l direct pe holuri. 
Chiar și editarea funcționează 
într-un mod care dezvăluie ceea 
ce gândește sau vede românul. 
Mitchell Leisen își joacă propriul 
rol în film și încercă sa-l ajute pe 
Georges Iscovescu, care se do-
vedește în final a fi cu devărat 
un om bun. Încearcă să obțină 
bani de la regizor în schimbul 
poveștii lui dar banii sunt pentru 
spitalizarea lui Emmy.
„Visul american” este un subiect 
care emoționează, și acest film 
este bine primit de către public 
și critici: cu șase nominalizări 
la Oscar filmul are un rating de 
100% pe site-ul de specialitate 
rottentomatoes.com. Succesul 
de public este de scurtă durată 
însă, la două luni după lansare 
urmează atacul de la Pearl Har-
bor, iar America nu se mai gân-
dește la filme.
Temele prezente în film sunt de 
actualitate și astăzi la aprope 
80 de ani de la turnarea lui. Do-
nald Trump construiește un zid 
la granița cu Mexicul pentru a 
opri intrarea așa-numiților „bad 
hombres” iar România este pe 
locul 2 în lume în topul migrației 
după Siria, țară aflată în război. 
Accesul românilor în America 
este la fel de limitat ca și atunci. 
Noi înșine avem o imagine ne-
gativa despre România și asta 
influențează deciziv și percepția 
occidentală despre români. De 
asemenea lipsa influenței la ni-
vel internațional și în cultura po-
pulară îi lasă pe alții să „spună” 
povestea noastră.

Hold back the dawn poster



Anul II | Nr. 2 / 2019 17

HYPERKINO

Mihai Draganescu este profe-
sor asociat la Facultatea de Arte 
a Universității Hyperion și direc-
tor artistic italo-roman cu ex-
perienta internațională în artă, 
marketing și advertising. A cre-
at și produs nenumărate spoturi 
TV și campanii integrate pentru 
mărci precum McDonalds, Capi-
tal One, Taco Bell, Groupon, Ace, 
Turle Wax, Jose Cuervo, Epson 
si multe altele. De asemenea, 
colaboreaza cu artiști plastici in-
ternaționali, muzicieni, produ-
cători, graficieni etc. În prezent 
se ocupă de propriul atelier de 
imagine unde continuă să cree-
ze și să producă soluții creative 
pentru mărci din Europa de Est 
și nu numai. 

Although made almost 20 
years apart and stylistically 
very different, Scorsese’s 

Goodfellas (1990) and Garrone’s 
Gomorrah (2008) are both 
Neorealist expressions of the 

director’s personal view on 
Italian organized crime and of 
Italian society in general.
Even in a classic Hollywood 
gangster movie like Goodfellas, 
Italian Neorealist influences are 
clearly visible although skillfully 
adapted by the director to the 
demands of the American film 
industry and public. Produced 
in 1990, the movie is based on 
“Wiseguys”, a book by Nicholas 
Pileggi, documenting the ascen-
sion to power of the Lucchese fa-
mily. In Goodfellas the narrative 
is linear and the storyline is the 
center around which everything 
revolves, including the director 
and actors. This is common pra-
xis in Hollywood movies. Goo-
dfellas tells about Henry (Liot-
ta), an Irish kid working for the 
Lucchese crime family. Growing 
up, Henry becomes part of 
the organization beginning to 
work with Jimmy (DeNiro) and 
Tommy (Pesci). The film starts 

beautifully at a fairly slow pace 
like a narrative to progressively 
become relentless action. The 
entire movie focuses on organi-
ze crime and criminal activities 
placing Henry in the center of it. 
Goodfellas was very well recei-
ved and became a milestone for 
90s’ gangster movies. After be-
ing nominated for six academy 
awards and been described from 
the critics as one of the best 
films, Goodfellas became a part 
of the preservation program by 
the National Film Registry. The 
film is considered to be cultu-
rally significant for its portrayal 
of organized crime in the United 
States. The movie was a success 
in terms of profitability turning 
46.8 billions out of the 25milli-
ons of the budget and won Joe 
Pesci and award for best actor 
in a supporting role. The direc-
tor fascination towards Italian 
Neorealism, due to his Italian 
heritage, plays a pivotal role in 

stopcadre din Goodfellas și Gomorrah

GoodfeLLaS Vs 
GoMorraH

Mihai Drăgănescu
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Scorsese’s cinematic style. In 
an interview by Raffaele Donato 
this is what he says when asked 
what are the main influencers of 
his filmmaking: “When I think 
back to those years, I see my 
family less as Americans than 
Europeans, in a state of transiti-
on between the old and the new 
world, with their own way of lo-
oking at life. This was the emi-
grant experience, of course. But 
that was probably why the neo-
realist films affected me so dee-
ply. And then I had Hollywood 
movies, which also affected me, 
as a contrast. Hollywood was 
and is associated with the idea 
of artifice— pure interpretation. 
Of course the neorealist films 
represented a different kind of 
interpretation. You can see why 
certain people saw these films 
at the time as ‘the truth’— they 
were rough looking, in grainy 
black and white, often—tough 
not always—shot in real places 
without trained actors. Now it’s 
easier to see them in a more 
balanced way. They weren’t 
superior, but simply different, 
made the way they were out of 
necessity.” 
Scorsese talks about the influ-
ences Neorealism had on his 
work and Goodfellas is a good 
example of that.
Italian Neorealism started after 
WWI and its main focus was to 
represent the effect of war on 
people. In 1922, fascist dictator, 
Benito Mussolini (1883-1945) 
rises to power making the ci-
nema industry a propagandistic 
vent for his politic agenda. Mus-
solini’s vision of cinema was a 
combination between Hollywood 
glamour and soviet propaganda. 
Neorealism had then to morph 
and adapt to the new political 
context and did so very suc-
cessfully thanks to directors and 
writers such as: Vittorio de Sica, 
Luchino Visconti, Cesare Zavat-
tini, Roberto Rosellini and Fe-
derico Fellini. Another fact that 
greatly aided this shift was the 
construction in 1937 of the first 
major Italian studio based on 
the Hollywood model: Cinecitta’. 
Neorealism is generally charac-
terized by an overall liberation 

from the studio, seeking a di-
rect contact with reality by ab-
sorbing content directly from 
the streets. Its main objective 
is to genuinely and accurately 
represent social conditions and 
projecting the viewer into the 
reality of the subject. Stylisti-
cally, Italian Neorealist directors 
often shoot on location with the 
available light often using a mix 
of professional and non-pro-
fessional actors to enhance the 
sense of realism. Narratives in 
Neorealist films are episodic and 
loosely connected. Neorealism 
puts big emphasis on character 
over narrative and choses life 
over action. Screenwriter Za-
vattini’s definition of Italian Ne-
oclassicism is perhaps the most 
elegant one: “90 minutes in the 
life of a man, to whom nothing 
happens.”
But to call Goodfellas a Neorea-
list film is inaccurate. Scorsese 
managed to transpire Neorea-
lism through a classic Hollywo-
od gangster movie style. He did 
not pick nonprofessional actors, 
quite the contrary. But the ste-
llar cast of Goodfellas, especi-
ally the main characters, imper-
sonated by Liotta, De Niro and 
Pesci, were asked to improvise 
their scenes and lines several 
times so the director could pick 
the one sounded or looked more 
“real”. Also, throughout the fil-
ming Scorsese and the actors 
were in strict contact with Pile-
ggi, the writer of the book the 
movies is based on, who offe-
red constant feedback and revi-
sions to the director’s cuts and 
actors play. Other stylistic ele-
ments such as the camera focus 
on very graphic details in Goo-
dfellas, like blood and bruises, 
is also an attempt to increase 
realism and simulate authen-
ticity. The focus on details and 
surroundings, in obvious Neore-
alist fashion, allows the viewer 
to bridge the gap between them 
and their screen and are projec-
ted directly into the narrative.
In the interview “A personal Jo-
urney Through American Mo-
vies” (1995), Scorsese explains 
the great influence of Italian 
Neorealism on old Hollywood 

gangster movies. The director 
talks about the impact of Neo-
realism post WW1 on Hollywood 
and the resulting production of 
movies such as The Regenerati-
on (1915) by Raoul Walsh, whi-
ch was one of the first American 
movies shot on location and re-
volving around personal violen-
ce. Scorsese explains the mas-
sive increase of urban violence 
during prohibition years and the 
forming of organized crime. This 
factor, along with the import of 
Neorealism from Italy, gave bi-
rth to a new generation of gan-
gster movies like Howard Hawks 
Scarface (1932) and The Pu-
blic Enemy by William Wellman 
(1931). In the director’s opinion 
this shift in Hollywood gangs-
ter films starts with Scarface, a 
gangster caricature in American 
film from 1932, which Scorsese 
states it to be his main influen-
ce and reference for Goodfellas. 
Neorealism seems to have been 
established during this period as 
the most accurate style for the 
portrayal of American organized 
crime. Scorsese’s Goodfellas is 
then a highly personal combi-
nation between 30s’ Hollywood 
movies and Italian Neorealism. 
However, Italian Neorealism is 
not only influencing Hollywood 
cinema and is still alive, in an 
even purer form, in contempo-
rary Italian cinema. 
The film Gomorrah (2008) by 
Matteo Garrone is just an exam-
ple of that. Contrary to Goodfe-
llas, where the whole narrative 
is centered on Henry Hill, In 
Gomorrah the storyline is com-
posed by five micro-narratives 
each of which gravitates around 
one or two main characters. 
The storyline is subsidiary here 
and is not centered on a spe-
cific character. According to Pa-
ola Casella in her article “Matteo 
Garrone’s Gomorra: Searching 
for a New Film Language”: “Mat-
teo Garrone’s Gomorra subverts 
the idea that a “mafia movie” 
has to have a cohesive narrative 
structure: rather than telling a 
story, or even a series of stories, 
the film chooses not to have a 
clear plot, going against most 
movie conventions pertaining to 
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are usually told onscreen throu-
gh a family of main characters 
and show, through an escalation 
of action scenes, an unstoppable 
rise to criminal success and a 
subsequent endless descent into 
hell…”1 That is why Gomorra’s 
plot cannot really be described 
as a collection of episodes. The 
segments never connect in a sin-
gle coherent structure, each ha-
ving a beginning, middle and an 
end. Even when the fragments 
of the “plot” intersect, they do so 
in an apparently casual manner, 
refusing to let viewers capitali-
ze on the information that they 
have thus far received about 

1 Paolo Casella Matteo Garrone’s Go-
morra: Searching for a New Film Lan-
guage, 2010, http://fipresci.hegenauer.
co.uk/undercurrent/issue_0609/casel-
la_gomorra.htm

the characters and activities in 
each episode.” The main focus 
of the director is an accurate 
portrayal of the brutal reality of 
the camorra, a criminal organi-
zation based in Napoli. Shooting 
on location, mixing professio-
nal actors with non-professional 
ones, using available light, focu-
sing on dynamism rather than 
perfect framing are only some of 
Garrone’s Neorealist elements in 
Gomorrah. 
Gomorrah, like Goodfellas, is 
based on books detailing real 
events, but Garrone stayed 
completely transparent to the 
political commentary and eco-
nomic contextualization of the 

author, remaining true to his-
torical and social reality, while 
Scorsese moulded the original 
story to his personal vision and 
industry style.
There are not many similarities 
to be found in the cinematogra-
phy but there are many others, 
less evident, that link the two 
movies. Regardless of the 
approach, Neorealism seems 
to be an underlying style in the 
portrayal of Italian society in ci-
nema. Both of these films are in 
fact the director’s commentary 
and interpretation, in clear Ne-
orealist fashion, of not just Itali-
an organized crime but of Italian 
society.



HYPERKINO

20 Anul II | Nr. 2 / 2019

Dr. Dumitru olărescu este 
cercetător la Institutul Patrimo-
niului Cultural al Academiei de 
Ştiințe a Republicii Moldova. În 
calitate de scenarist, în cei 40 de 
ani de activitate la Studioul „Mol-
dova-Film” și Studioul de filme 
documentare „Viața”. Dintre fil-
mele a realizat peste 60 de filme 
documentare dintre care trebu-
ie amintite măcar Casa noastră 
(1978, regia Ion Mija), Cheamă-i, 
Doamne, înapoi (1989, regia Mir-
cea Drug), Sînt acuzaţi martorii 
(1990, regia Anatol Codru), Cel 
care sunt (Grigore Vieru) (1996, 
regia Mircea Chistrugă), Aici, 
departe (Dumitru Matcovschi) 
(2002, regia Mircea Chistrugă) și 
Aria (2004, regia Mircea Drug). 

Este autor al mai multor cărți: 
„Filmul. Valențele poeticului” 
(2000), „Vlad Ioviță dincolo de 
timp” (2005), „Filmul la răspân-
tie de veacuri” (2008), „Drama în 
stop-cadru” (2009), „Maria Ce-
botari între viață și film” (2010), 
„Hermeneutica filmului despre 
artă” (2017). Alături de Ana-Ma-
ria Plămădeală șI Violeta Tipa a 
elaborat cea mai importantă carte 
despre cinematografia din Basa-
rabia, „Arta cinematografică din 
Republica Moldova (2014, căreia 
i s-a decernat Premiul Național al 
Republicii Moldova (2015).

Un adevăr, devenit axio-
matic aproape de la înce-
puturile afirmării filmului 

documentar, constă în faptul 
că acesta obține statut de ope-
ră artistică numai în condițiile 
când realitatea abordată de el 
devine artă sau o stare estetică 
a materiei, conform opiniei lui 
André Bazin, care, ținând cont 
de esența poeticului filmului, 
afirmă, pe bună dreptate, că: 
Se întâmplă cu cinematograful 
același fenomen ca și cu poe-
zia1. Şi în acest complex proces 
de transformare, de interpretare 
a realității pentru a realiza con-
dițiile supreme ale frumosului, 
ale sublimului, ale veritabilei 
arte, pe lângă alte imperative 

1 André Bazin. Ce este cinematograful? 
București: Editura Meridiane, 1968, p. 
65.
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estetice, ca și în toate genurile 
de artă, se impun și figurile de 
stil. Cele mai frecvente fiind me-
tafora, simbolul, alegoria, dar și 
unele arhetipuri, motive mito-
logice sau biblice. Toate aceste 
imagini figurative în contexte 
adecvate ale structurilor filmice 
pot obține mari valori expresive, 
adesea de o rară plasticitate, de 
mari rezonanțe afective, cogni-
tive, de multiple și profunde su-
gestii ideatice.
Arta cinematografică, fiind o 
artă de sinteză, creează mari 
posibilități ca prin componentele 
ei aceste figuri de stil, în calita-
tea lor de elemente poetice, să 
scoată faptul ordinar din cotidian 
pe alte unde, conferindu-i alte 
dimensiuni, expresie universală.
Vom încerca să aprofundăm 
aceste idei ce ne orientează 
spre o percepere a dublei naturi 
a artei filmului de nonficțiune, 
ce o face, așa precum au ob-
servat mai mulți teoreticieni de 
film, prin baza sa documentară 
să aparțină epocii în care a fost 
creat, iar prin substanța de po-
etic, de artistic să aparțină per-
manenței sau viitorului…
Vlad Ioviță, Gheorghe Vodă, 
Emil Loteanu, Pavel Bălan, mai 
târziu și Vlad Druc, sunt cine-
aștii de la studioul Moldova-film 
din Chișinău, care și-au impus 
viziunea lor de a recompune lu-
mea la modul poetic, apelând la 
metafore, simboluri, construc-
ții arhetipale, motive mitologi-
ce ș.a.m.d. Chiar în acei ani de 
grave rătăciri ideologice ale re-
gimului totalitar acești cineaști 
s-au străduit ca filmele lor să 
săvârșească contactul intim cu 
tainele ancestrale ale tradițiilor 
populare, cu sevele mitice și et-
nofolclorice originare.
Toate acestea l-au interesat și 
pe regizorul Vlad Druc, repre-
zentant al celei de a doua gene-
rație de cineaști documentariști, 
care într-un mod mai filosofic, 
mai profund, mai original a con-
tinuat tradițiile filmului nostru 
de nonficțiune.
Diapazonul tematic al creației 
cineastului Vlad Druc este foarte 
variat, dar o bună parte ocupă 
filmele dedicate artelor și cultu-
rii la modul general. Vizorul nos-

tru va cuprinde filme de o diver-
să tematică.
În filmul de artă cineastul re-in-
terpretează o realitate, adică re-
percusiunile estetice și artistice 
obținute deja în opera originală: 
artă plastică, teatrală, coregra-
fică, populară etc. Şi în această 
specie deosebită a filmului de 
nonficțiune, printre alte modali-
tăți de expresie audiovizuală, de 
explorare a limbajului cinemato-
grafic, prezintă interes felul de 
utilizare a figurilor de stil, dez-
văluind noi dimensiuni estetice, 
noi semnificații ale operei artis-
tice supuse investigațiilor cine-
matografice.
Se știe că cele mai vechi timpuri 
Sacrificiul este un motiv al re-
nunțării la bunurile pământești 
din marea dragoste de spirit, de 
frumos și divin.
Cu timpul sacrificiul uman a fost 
înlocuit cu jertfirea animalelor 
– fapt ce marchează o etapă în 
evoluția mintală a omenirii și un 
pas spre autonomia sa cosmică. 
Blândul miel – simbolul nevino-
văției pure – concentrează tri-
umful înnoirii, victoria ciclică a 
vieții asupra morții. Această ca-
litate a funcției arhetipale face 
din bietul miel victima propiția-
torie prin excelență, cel care e 
sortit sacrificării întru asigurarea 
propriei noastre mântuiri. (Nu 
este exclus nici faptul că aces-
te idei să-i fi inspirat pe Marii 
Anonimi, care i-au dat viață fără 
de moarte Mioriţei). Or, Sacrifi-
ciul ține de ideea unui schimb, 
fie la nivelul energiei creatoare, 
fie la acel al energiei spirituale, 
iar continuitatea semnificațiilor 
simbolice și arhetipale ale rituri-
lor Mielului Divin se lasă sesizată 
până în zilele noastre.
Cu timpul mitul cosmogonic al 
Sacrificiului sângeros a dezvălu-
it omului misterul transmutației 
jertfei în creația pentru care a 
fost omorât, dar continuându-și 
existența în ceea ce se naș-
te, prinde viață prin propria sa 
moarte.
Aceste idei îl fac pe regizorul 
Vlad Druc să găsească, pentru 
motivul jertfirii Mielului Divin pe 
altarul artei, ambianțe sugesti-
ve în structura filmelor Goblen 
și Vai, sărmana turturică. 

Menționăm ambianțele sugesti-
ve nu întâmplător, fiindcă anu-
me ele fac în cazul respectiv ca 
motivul Sacrificării Mielului să-
și păstreze semnificațiile pro-
prii, exprimând și alte valențe 
simbolice. 
În filmul Goblen regizorul Vlad 
Druc, paralel cu chinurile facerii 
goblenului, propune un excurs 
în istoria veche a tapiseriei mol-
dovenești, legată de numele și 
destinul Olenei fiica lui Ştefan 
cel Mare, căsătorită cu Ioan – 
fiul lui Ivan al III-lea, țarul Ru-
siei. Viața dramatică, plină de 
evenimente, va exercita o in-
fluență puternică asupra harului 
artistic al tinerei mame.
Pline de originalitate, lucrările 
Olenei Duminica Floriilor și Pur-
tarea Crucii rămân să culmineze 
istoria tapiseriei moldovenești 
și a celei rusești. În urma mai 
multor intrigi Olena, dezmoște-
nită, este întemnițată împreu-
nă cu fiul ei Dumitru. Inima sa 
de mamă intuiește viitorul tra-
gic al fiului și creează lucrarea 
Tăierea capului Sfântului Ioan 
Botezătorul, utilizând, cât ar fi 
de paradoxal, un procedeu „îm-
prumutat” din cinematografia 
modernă. Imaginea reprezintă 
concomitent două acțiuni: mo-
mentul când călăul ridică sabia, 
iar Ioan, cu durere în privire, 
apleacă capul, ca tot neamul 
nostru. Şi al doilea moment: ca-
pul lui Ioan, despărțit de trup, 
stă pe o piatră. Acțiunea se des-
fășoară între niște dealuri și co-
line ondulate și împresurate cu 
arbori – peisaj venit, parcă, din 
amintirea Olenei despre plaiul 
natal, despre locurile de naște-
re, despre Moldova, pe care nu o 
va mai vedea niciodată…
Imaginea lucrărilor Olenei este 
montată la începutul filmului, 
conferind întregii narațiuni ci-
nematografice un suflu poetic 
concomitent cu tonalitatea de 
noblețe și cu misterul actului de 
creație. 
Anume după imaginea acestor 
lucrări, ce mai păstrează su-
flarea marilor personalități și 
evenimentelor istorice, dar și 
amprentele degetelor de aur și 
ale sufletului chinuit al frumoa-
sei Olene – talentata autoare, 
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ce a trăit o viață zguduitor de 
dramatică, anume aici, în acest 
context, regizorul Vlad Druc, 
posedând un spirit subtil al am-
bianței, introduce imaginea cu 
motivul Sacrificiului mielului – 
realizată voit într-un mod natu-
ralist (cu sânge veritabil ce pi-
cură și se prelinge încet pe ver-
dele crud al ierbii și al pelinului, 
îndreptându-se spre rădăcini…), 
contrastând prin diverse asocia-
ții cu finețea cromaticii și a fac-
turii pânzelor Olenei.
Pentru a intensifica semnifica-
țiile motivului Sacrificiului regi-
zorul montează în acest context 
și imaginea polipticului lui Van 
Eyck Mielul Mistic (1432). Regi-
zorul pune accentul pe registrul 
inferior al lucrării, unde apare în 
prim-plan altarul Mielului și, în 
fața lui, o fântână cu apă limpe-
de într-un peisaj paradisiac – un 
paradis înverzit, căci precumpă-
nitoare e impresia de natură pri-
măvăratică, ce se intercalează 
organic cu imaginea primăverii 
noastre. Legat de registrul su-
perior prin porumbelul Sfântu-
lui Duh și înconjurat de îngeri, 
purtând instrumentele patimilor, 
un Miel, strălucind de lumină, al 
cărui sânge curge într-un potir, 

iar mai jos fântâna vieții expri-
mă sacrificiul lui Cristos. 
Tot efectul se bazează pe trans-
lucidarea culorilor, pe felul lui 
Van Eyck de a sesiza și de a pic-
ta formele în lumină și de a le 
conferi prin lumină dimensiune, 
veridicitate și poezie. Regizorul 
face ca prin această imagine a 
Mielului mistic, fiind ea însăși o 
minune prin amploarea concep-
ției, splendoarea coloritului și a 
profunzimii poetice, să se înal-
țe majestuos, să se împleteas-
că ca niște arabescuri imaginea 
pânzei lui Van Eyck cu polifonia 
capitolului Agnus Dei din misa 
C-dur opus 86 de Ludwig van 
Beethoven, evidențiinduse tema 
majoră – mântuirea robului lui 
Dumnezeu prin sacrificare – și 
prin reprezentarea ecoului cu 
Agnus Dei ale acestor voci di-
vine peste imaginea ierburilor 
crude, peste mieii neprihăniți 
din stepa Bugeacului încețoșat 
al Basarabiei…
În imaginea filmică mai sesizăm 
și o privire nostalgică a regizoru-
lui la seninele coline ale copilă-
riei, ce au rămas acolo, departe, 
unde Vlad Druc-poetul, aidoma 
lui Nicolae Labiș la acea tragică 
vânătoare, îl ruga pe tatăl său: 

Tată, nu mai tăia mieii / cu bo-
turi aburind a primăvară, / nu 
mai tăia mieii / ce aleargă fragili 
/ tremurând prin mine, / nu mai 
tăia mieii / mieii cei albi / nu-i 
mai tăia1…
Vrem să menționăm că și asoci-
erile cu moartea căprioarei din 
poezia lui Nicolae Labiș vin să 
sporească semnificațiile poetice 
ale materiei filmice. Acest act de 
valorizare a experienței morții 
poetul îl descoperă ca fond an-
cestral, codificat genetic în ființa 
neamului nostru.
Credem că alături de Mioriţa 
și Meșterul Manole și această 
moarte, prin care s-a înălțat să 
dăinuie poezia lui Labiș, vine să 
împlinească artistic prin multiple 
asocieri motivul Sacrificiului.
Ambianța sugestive pentru ace-
lași motiv al Sacrificiului mielu-
lui găsește regizorul Vlad Druc și 
în filmul Vai, sărmana turturică, 
dedicat artistei Maria Drăgan – 
una din multiplele noastre jert-
fe, acuzată de prea mult talent 
și condamnată la moarte.
Din narațiunea filmului, domina-
tă de profundă nostalgie aflăm 
că talentul înnăscut al artistei 
face ca într-un timp scurt ea 
să se afirme și să ajungă prin-
tre primele interprete de muzică 
populară. Dar se găsesc modali-
tăți și se face tot posibilul pentru 
a frânge frumosul zbor al tinerei 
interprete. Până la urmă, mult 
îndrăgita interpretă Maria Dră-
gan, trădată de prieteni și co-
legi, uitată de toată lumea, se 
topește ca o lumânare în marea 
tristețe și umilință, moare în sa-
tul ei de baștină…
Cineaștii ne conving că tot ce a 
avut această artistă în viața ei 
scurtă a fost cântecul și scena, 
pentru care a pătimit și prin ele 
s-a mântuit, ducându-se, zbu-
ciumată de povara frumosului, 
în lumea cealaltă. De aceea și 
motivul Sacrificării mielului vine 
să se înscrie organic în imaginea 
filmică, mai ales că regizorul 
Vlad Druc face ca acest ritual să 
se petreacă în fața casei părin-
tești, sub pomul drag Mariei și în 
văzul mamei îndurerate.
O expresie profund poetică a 

1 Vlad Druc. Trestie în vânt. Chișinău: 
Literatura artistică, 1981, p. 69.

vlad Druc
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dramei românilor din Bucovina 
de Nord,rămași „criminalicește” 
în spațiul sovietic regizorul Vlad 
Druc reușește s-o obțină în lung-
metrajul Frontiere tot prin mo-
tivul Sacrificării mielului. După 
ce regizorul face ca prin date și 
destine concrete să rămânem 
adânc pătrunși de groaza chi-
nurilor și mizeriei, prin care au 
trecut și continuă să treacă bieții 
oameni numai din cauza faptului 
că s-au născut români, introdu-
ce imaginea divină a unei tur-
me de miei albi, ce-și așteaptă 
ajunul Paștelui – ziua mântuirii 
lor. În acest context evoluează 
drama destinului unui neam al 
cărui sacrificare e o tragică și 
continuă realitate. Astfel, prin 
mecanismul poeticului regizo-
rul face trimiteri la conjunctura 
socială, împrumutând elemente 
din simbolurile biblice, devenite 
arhetipuri.
Vrem să menționăm, că după 
sfâșietoarea constatare a poetu-
lui Ioan Alexandru despre ace-
ea că Noi, moldovenii, suntem 
mieii înjunghiaţi în mijlocul Eu-
ropei1 acest motiv al Sacrificiului 
se reactualizează, obține grave 
dimensiuni ale durerii, ce se trag 
din bătrâna istorie, dar și din 
impertinentul prezent.
Esteticienii și mitologii au de-
monstrat că mitul în viziunea 
poetică este un sistem de sim-
boluri și arhetipuri inepuizabile. 
Cineastul Vlad Druc apelează la 
aceste idei (simple în aparen-
ță), identificându-și opera cu 
un climat cultural, ce efectuea-
ză trimiteri active la tradițiile și 
momentele ancestrale ale nea-
mului. În această ordine de idei, 
secvențele cu motivul Sacrifică-
rii mielului în contextele respec-
tive, obțin funcții de construcții 
arhetipale, fiind numite de că-
tre C. G. Jung, din punctul său 
de vedere psihanalitic și, cre-
dem, pe bună dreptate, fonduri 
de imagini străvechi, ce aparțin 
tezaurului unei comunități sau 
chiar a întregii omeniri.
Arhetipul continuă, după cum a 
observat Mircea Eliade, să cre-
eze valori culturale și el, fiind o 
formă dinamică a inconștientului 

1 Săptămânalul Literatura și arta, 15 
decembrie, 1994.

(G.C. Jung), face ca această va-
loare să țină de domeniul poe-
ticului și, comparându-l cu mo-
tivul biblic, spre exemplu, ori 
cu o imagine – semn din tradi-
țiile populare, arhetipul obține 
valori simbolice sau metafori-
ce, presupunând o ambivalen-
ță în interpretare, adăugând 
la motivul conștient produsul 
inconștientului. 
Încă în tinerețea artei cinemato-
grafice Serghei Eisenștein, refe-
rindu-se la geneza cinematogra-
fiei, menționa rolul ontologic al 
construcțiilor simbolice, meta-
forice și arhetipale în structurile 
filmice. Arhetipul în structurile 
filmice, de regulă, trece în sfe-
rele poetice.
Aceste momente l-au interesat 
în mod deosebit și pe regizorul 
Vlad Druc, și pe operatorul Iu-
lian Florea în tulburătorul poem 
cinematografic Chiamă-i, Doam-
ne, înapoi, dedicat părinților 
și, mai întâi de toate, mamelor 
noastre rămase undeva departe 
și topindu-se încet în lacrimile 
așteptării. Cineaștii încearcă o 
generalizare poetică a concesi-
ilor interacțiunii dintre motivele 
mitului Morții și lumea Părinților 
și a Casei părintești, o călătorie 
metaforică dintre casă -–reali-
tatea materială și spirituală și 
Casa de dincolo, cu o experiență 
virtuală.
Așa ne-a fost sortit de istorie ca 
adesea să ne apărăm vatra ca-
sei părintești până la jertfirea de 
sine. De aceea nouă, spre deo-
sebire de alte popoare, imaginea 
casei părintești ne este scumpă 
și ne trezește emoții profunde.
În film sunt sesizate și multiple 
semnificații poetico-filosofice ale 
unui spațiu – Casa părintească 
– prin care trec toți muritorii. A 
unui spațiu sacru, aflat în nara-
țiunea cinematografică respec-
tivă, într-o stare aparte, unde 
predomină sentimentul unei 
mari despărțiri. Şi, dacă în acest 
film se trece pe o punte – alu-
zia metaforică la Marea Trece-
re – și, dacă vedem și imaginea 
scundă a cimitirului – nu aces-
tea ne provoacă sentimentul 
mântuirii, ci jocul de contraste 
pe care mizează regizorul Vlad 
Druc și operatorul Iulian Florea 

și anume pe explorarea poetică 
a momentelor întâlnirii a două 
lumi: a celei care Terminându-și 
rostul lor / lângă noi se sting 
și mor și a celeilalte lumi (prin 
imaginea copilului), care nu-
mai își începe drumul vieții. Aici 
Geneza și Moartea se ating, se 
întrepătrund întru mântuire și 
continuitate.
Mișcările domoale, zâmbetul 
stins, privirile lungi și senine as-
cund acel tulburător adio de la 
viață. Afară de aceste mișcări, 
cineaștii mai fixează și alte sem-
ne și gesturi, care împreună cu 
poemul „Rugă pentru părinţi” a 
poetului Adrian Păunescu, cre-
ează o profundă stare poetică, 
în care persistă sentimentul 
pregătirii de marea Trecere, de 
o plecare la un drum, la cel mai 
lung drum…
Anume în Întâmpinarea calmă 
a morţii, moartea senină, dra-
gostea de moarte, moartea sau 
nunta mioritică, Marea Trecere 
etc. filosoful Emil Cioran a intuit 
și unele din originile patologicei 
noastre bunătăți și bunăvoințe, 
afirmând cu o anumită revoltă 
un acceptism suferind și crispat: 
Abandonarea pasivă a soartei și 
morţii; necredinţa în eficienţa in-
dividualităţii și a forţei; distanţa 
minoră de toate aspectele lumii 
au creat acel blestem poetic și 
naţional, care se cheamă Mioriţa 
(…), rana neînchisă a sufletului 
românesc. Mai vin apoi doinele 
ca să dea vibraţia lor tânguitoa-
re și totul s-a sfârșit2.
Putem să ne revoltăm oricât de 
mult, dar totuna rămânem ace-
iași: nu ne dorim Moartea, dar 
nici nu ne temem de ea când 
vine, nu fugim de Moarte și nici 
nu ne lamentăm când o sim-
țim. Destinul istoric ne-a hărăzit 
această interpretare optimistă 
poetico-filosofică a Morții – mo-
tiv frecvent în arta și literatura 
română și, după cum am văzut, 
explorat poetic și într-o serie de 
filme de nonficțiune.
Pământul, Soarele, Cerul, Apa, 
Piatra sunt elemente de teme-
lie ale universului, servind drept 
motive primordiale ale vieții 

2 Emil Cioran. Schimbarea la faţă a 
României. București: Editura Vremea, 
1943, p. 65.
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mitice și poetice. Semnificațiile 
acestor simboluri au alimentat 
mereu arta și cultura tuturor 
civilizațiilor, începând cu cele 
primitive și terminând cu cele 
moderne.
În filmul Vai, sărmana turturică, 
după tulburătoarea metaforă a 
puișorului, rătăcit printre roțile 
mașinilor și ale tălpilor oameni-
lor și amenințat mereu cu moar-
tea, regizorul Vlad Druc include 
imaginea unui izvor ce-și duce 
liniștit apele la vale. Prin aceas-
tă imagine regizorul încearcă o 
trimitere la începuturile pline de 
taină ale lumii, la o purificare a 
omului…
Motivul Apei, în calitate de sim-
bol al Ploii, este folosit de Vlad 
Druc în filmul Frontiere. Ca ho-
tar între lumea de ieri și cea de 
astăzi, ca o spălare pentru tot-
deauna din memorie a zilei de 
ieri, regizorul introduce imagi-
nea Ploii: printre monumentele 
lui Lenii și Stalin, răsturnate la 
o margine de lume, pasc liniș-
tit vacile. Şi peste toate acestea 
plouă…
Imaginea Ploii persistă și în fil-
mul Ştefan cel Mare. Plouă pes-
te bătrâna și frumoasa mănăsti-
re de la Putna. Ploaia monotonă 
se conjugă perfect cu melodia 
divină prin care se roagă preo-
ții întru iertarea păcatelor, întru 
purificarea lumii, iar ploaia con-
tinuă să cadă peste ape, peste 
șesuri, peste capetele și suflete-
le oamenilor…
Afară de semnificațiile ei purifi-
catoare Ploaia întreține și cores-
pondențele omului cu Cosmosul 
aidoma unui alt simbol atestat în 
filmele noastre cum este Scara 
– una din figurile simbolismului 
ascensional – un cod de legătură 
al teluricului cu Cosmosul.
Tema corespondențelor dintre 
Cer și Pământ a fost o obsesie 
constantă și pentru Constantin 
Brâncuși, găsindu-i cea mai di-
versă și mai captivantă definire 
plastică în vestitele sale lucrări: 
Poarta sărutului, Pasărea și, mai 
ales, în Coloana infinitului ce 
integrează concepția unui axis 
mundi prin care omul poate co-
munica cu Cerul.
Acest simbol de asemenea este 
frecvent și în Biblie: un întreg 

ciclu de cincisprezece psalmi 
poartă numirea de Cântarea 
Treptelor.
Regizorul Vlad Druc în filmul Vre-
muri de a trăi, evitând declara-
țiile verbale, îl surprinde pe pro-
tagonistul său – moș Ilie Groza-
vu, un bătrân de vreo 80 de ani 
– lângă o scară îndreptată spre 
cer. Bătrânul pozează mândru 
la începutul panoramei vertica-
le, efectuate de-a lungul scării, 
ce spune multe despre destinul 
și împlinirile acestui bătrân prin 
faptul că marchează o ascensiu-
ne, o înălțime spre Cer… Cu to-
tul alte semnificații are simbolul 
Scării în filmul Obsesie al ace-
luiași regizor. Pe treptele unei 
scări se urcă o tânără, dar scara 
se termină într-un zid de piatră, 
duce în neunde, sugerând ideea 
disperării, a dezorientării omului 
în echilibrul lui sufletesc.
Din mitologie se știe că imagi-
nea Curcubeului este puntea 
dintre lumea de jos și cea din 
înaltul Cerului. Punte pe care vin 
zeii pentru a comunica cu cele 
două lumi. În majoritatea cazu-
rilor Curcubeul înseamnă ascen-
siune și în artă este exploatată 
mai mult anume această sem-
nificație. Şi filmul de nonficțiune 
a utilizat Curcubeul cu sens de 
ascensiune, de purificare a ma-
teriei și a ființei umane, de fer-
tilitate sau de reînnoirea ciclică 
(Chemarea gliei, Formula curcu-
beului, Vierii ș.a.), dar Curcube-
ul reprezintă și drumul morților. 
El, în viziunea lui Mircea Elia-
de, este calea descendentă prin 
care locuitorii Cerului comuni-
că cu oamenii de pe Pământ. 
Curcubeul poate să preceadă 
și anumite tulburări în armonia 
universului și chiar să capete o 
semnificaţie rău prevestitoare: 
aceasta este o a doua faţetă a 
acestui complex simbolic. Când 
un stat este în pericol să piară, 
cerul își schimbă faţa… și apare 
un curcubeu…1 Anume această 
fațetă a simbolului respectiv l-a 
interesat pe regizorul Vlad Druc 
în lungmetrajul Frontiere (din 
dilogia Quo vadis, popule?).
După episodul deportărilor 
(punctul culminant al filmului), 

1 Mircea Eliade. Meșterul Manole. Iași: 
Junimea, 1992, p. 80.

regizorul montează imaginea 
ploii. Şi deodată, peste aceas-
tă realitate tristă se prelinge 
lumina unui Curcubeu, a cărui 
imagine e alternată de secven-
ța cu fata (metafora Bucovinei), 
care, văduvită de orice speran-
ță la viață, zace acum pe patul 
de moarte. După aceste imagini 
urmează acordul final al filmului 
cu imaginea Crucii și a apusului 
de soare. În acest context sim-
bolul Curcubeului vestește unele 
tulburări în armonia universului 
respectiv. Şi sensul lui descen-
dent a dominat durerosul acord 
final al filmului, amplificând ca-
racterul dramatic al acestui des-
tin colectiv – subiectul de inves-
tigații cinematografice ale filmu-
lui Frontiere.
Corespondențe dintre Cer și Pă-
mânt din cele mai vechi timpuri 
poartă și imaginea Păsării – sim-
bol al sufletului, al eliberării de 
greutatea pământească, al prie-
teniei pe care o nutresc zeii față 
de oameni. Păsările simbolizea-
ză și libertatea divină, starea 
spirituală, forța interioară a na-
turii omenești de a aspira spre 
ascensiune, spre transcendere. 
Toate acestea l-au inspirat, i-au 
dat un aflux de energii marelui 
sculptor Constantin Brâncuși, 
care, după propriile afirmații, 
toată viața sa a căutat esența 
zborului, străduindu-se să pre-
zinte imponderabilul sub o for-
mă sintetică pentru Păsările sale 
vestite în toată lumea, expri-
mând ideea filosofică a esenței 
zborului de vis, forma zboru-
lui vertical între Cer și Pământ. 
Zborul ce a obținut o verticalita-
te perfectă în Coloana infinitului 
– fantastică succesiune de aripi. 
Ideea dezvoltată în filmele dedi-
cate celebrului sculptor român, 
create de cineaștii: Paul Orza, 
Adrian Petringenaru, Jean Pro-
dinas, Laurențiu Damian, Cornel 
Mihalache, Grig Modorcea ș.a.
Balada turturicei, care zboară 
până pică (îndeplinindu-și sem-
nificația de intermediar dintre 
Cer și Pământ) devine laitmo-
tivul filmului Vai, sărmana tur-
turică, creat integral sub sem-
nul Păsării. Protagonista filmu-
lui – regretata cântăreață Maria 
Drăgan – aidoma turturicei din 
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baladă “a zburat pân-a picat”. 
Aici regizorul Vlad Druc conferă 
simbolului Păsării și semnifica-
ția Sacrificării în numele Creați-
ei paralel cu Agnus Dei – un alt 
motiv al Sacrificiului despre care 
deja s-a vorbit. Vedem Pasărea 
lui Druc, zbuciumându-se (fil-
mată ralenti), căutându-și locul 
acolo în Ceruri, iar în altă imagi-
ne, deja pe Pământ, în mijlocul 
asfaltului fierbinte, vedem un 
pui de pasăre disperat, pierdut 
între viață și moarte, rătăcește 
aiurit printre uriașele și amenin-
țătoarele roți de mașini, printre 
tălpile oribile ale oamenilor cruzi 
și nepăsători. Cineaștii filmează 
astfel partea inferioară a mulți-
mii de oameni, că ea amintește 
de un monstru furios, fără cap 
și cu multe picioare, urmând să 
strivească bietul puișor…
Şi dacă, conform mitologiei, Pa-
sărea simbolizează imaginea 
sufletului care scapă de trup, 
atunci toate acestea se întâm-
plă cu sufletul omului, cu su-
fletul celui care s-a deosebit și 
s-a abătut de la turmă și nu mai 
poate fi acceptat nici în Cer, nici 
pe Pământ.
Acest simbol – puiul de pasăre – 
în ambianțele respective devine 
o metaforă simbolică, substitu-
ind perfect destinul regretatei 
interprete și prin generalizare 
această construcție metaforică 
efectuează trimiteri „dincolo” de 
ea, plasându-se multidirecțional 
într-o realitate culturală ce trece 
de limitele concretului, repre-
zintă foarte concludent destinul 
omului de artă la acest sfârșit de 
mileniu…
Tot sub semnul Păsării regizorul 
V. Druc creează și lungmetrajul 
Aria, dedicat celebrei noastre in-
terprete Maria Cebotari. În con-
textul filmului regizorul recurge 
mai pe larg la spectrul polise-
mantic al imaginii Păsării, alter-
nându-i însăși funcționalitatea 
între ipostaza de simbol și meta-
foră, exprimând visul omului de 
a se smulge din greutățile pă-
mântești și de a atinge, aidoma 
îngerilor, culmea înălțimilor ab-
solute, apropierea de Dumnezeu 
și îndepărtarea de cele lumești. 
Mai fiind și un simbol al pasiu-
nii, imaginea Păsării substituie 

chipul creatorului atins de mira-
colul geniului, împlinindu-l... Şi 
numai la finele peliculei, când 
am cunoscut drama destinului 
artistei M. Cebotari, percepem 
multitudinea de semnificații in-
tegrate în imaginea Păsării, care 
se repetă ca un refren în tot 
traiectul lucrării. Dar, totuși, în 
„prim-plan” regizorul plasează 
ideea spiritului migrator al Păsă-
rii /artistei, fiind atunci solicitată 
pe cele mai mari scene ale lumii. 
Or, Pasărea/ artista, în calitatea 
ei de „mesager divin”, și-a luat 
zborul, transcendând viața te-
lurică și eliberându-se de viața 
inferioară, mai concret, de orori-
le apocaliptice ale Războiului Doi 
Mondial, în epicentrul căruia ar-
tista a supraviețuit doar creând.
Pentru a exprima mai profund 
ideea de însingurare, înstrăina-
re, de patrie și de tot ce-i mai 
scump, regizorul amplifică aces-
te sentimente prin integrarea în 
componentele filmului a imagi-
nii Drumului – un simbol arhe-
tipal cu multe semnificații, și un 
cronotop ideal, în care se întâl-
nește spațiul cu timpul.
Pasărea este asociată metaforic 
și cu stările superioare ale fiin-
ței. Sufletul însuși este repre-
zentat de o pasăre care prin 
cântec, își revarsă sufletul peste 
lume. Semnificație exactă a fap-
tului că Maria Cebotari și-a ju-
cat/ cântat pe scenă și pe ecran 
propria dramă.
Regizorul Vlad Druc utilizea-
ză aceste construcții simbolice, 
metaforice sau arhetipale cu 

semnificații complexe, reușind 
să exprime poetic niște adevă-
ruri dure. Modalitățile de expre-
sie sunt condiționate de carac-
terul, destinul și circumstanțele 
în care s-a desfășurat fulminant 
drama vieții marii artiste M. Ce-
botari. Şi anume această mo-
dalitate – de a exprima altfel 
faptele într-un context filmic su-
gestiv – convinge, emoționează 
și fascinează finalmente.
În filmul Frontiere același regi-
zor, Vlad Druc, într-un context 
absolut imprevizibil, introduce 
imaginea unui Porumbel: învăl-
mășeli, încăierări în unele loca-
lități din Bucovina, contradicții 
aprige pe Piața Marii Adunări Na-
ționale din Chișinău. Şi deodată 
toate acestea alternează brusc 
cu imaginea unui Porumbel alb 
pe tot ecranul, aducând cu el 
ceea ce era strict necesar la acel 
moment oportun: conform Nou-
lui Testament Porumbelul repre-
zintă Sfântul Duh, este un vechi 
simbol al păcii, al armoniei, al 
speranței. Astfel, acest simbol, 
în contextul filmic respectiv, și-a 
realizat valențele semnificati-
ve, conferind atmosferei de pe 
ecran o anumită tensiune.
În multe filme atestăm imagi-
nea Porții. Dincolo de momentul 
ei decorativ, cineaștii au folosit 
în diverse contexte semnificații-
le simbolice ale acestui element 
arhitectonic. În sens imediat, 
Poarta este o deschidere spre 
ceva, o trecere dintr-un spațiu 
în altul. Cel mai frecvent este 
trecerea de la un spațiu mai 

stopcadru cu Maria Cebotari din filmul aria
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larg la un spațiu mai restrâns, 
de la un spațiu neînsuflețit la un 
spațiu plin de viață. Multiplele 
semnificații ale Porții le întâlnim 
în legendele și basmele noastre 
populare. Porții, prin cântece, îi 
destăinuim durerile inimii: De ţi-
ar spune poarta ta / Câte nopţi 
am plâns cu ea /. La Poartă ma-
mele ne așteaptă și ne petrec. 
Prin Poartă trecem când suntem 
miri și mirese și tot prin Poartă 
trecem spre lumea cealaltă…
Şi în filmul Tata, dedicat unei 
familii numeroase de muzicanți, 
simbolul Porții are mai multe 
semnificații, fiind perceput și 
din punct de vedere al copiilor, 
care și-au părăsit părinții, și din 
punctul de vedere al tatălui, 
aflat în așteptarea copiilor, îm-
prăștiați prin lume.
Imaginea Porții în unele contex-
te simbolizează trecerea de la 
profan la sacru. Este vorba de 
cele două situații existențiale 
asumate de către om din cele 
mai vechi timpuri și care prin 
simbolul Porții templelor se des-
chide calea spre revelație, re-
flectându-se în ea armoniile uni-
versului și ale spiritului. Să ne 
amintim de trecerea (accentua-
tă prin traveling) lumii prin Por-
țile mănăstirii Putna din filmul 
Ştefan cel Mare (despre viața 
culturală a Moldovei din timpuri-
le marelui Domnitor). Momentul 
trecerii este grandios, este ceva 
înălțător, orientat spre liniștea 
sufletească, spre purificare.
Oprindu-ne la semnificațiile po-
etice ale Porții în mai multe con-
texte filmice, ne dăm seama că 
această imagine în majoritatea 
cazurilor a simbolizat sau a fost 
metafora unei deschideri spre 
lume sau spre sine însăși, per-
spectiva unui început sau a unor 
noi universuri.
Majoritatea arhetipurilor și sim-
bolurilor mitologice sau biblice 
cu sensurile lor unitare, fiind 
montate în contextele realității, 
creează construcții de metafore 
sau alegorii cu trimiteri la perso-
naje, evenimente sau fenomene 
esențiale, căci, după cum se știe, 
universul ce stă la baza mitului 
pornește de la figura condensa-
tă a acestuia, precipitându-se în 
simbol. În contexte create prin 

montaj sau „prinse pe viu” de 
către cineaști relația intrinsecă 
între semn și obiectul semnifi-
cat, ce stau la baza acestor sim-
boluri, se transformă în relații 
metaforice sau metonimice.
În mai multe filme cineaștii noș-
tri au reușit să exploreze poe-
tic semnificațiile Crucii, legate și 
de crucificare ca cea mai crudă 
pedeapsă, o moarte extrem de 
chinuitoare însoțită de biciuirea 
lui Cristos înainte de crucifica-
re și apoi străpuns în coaste cu 
sulița. Crucificarea a avut loc o 
singură dată și pentru totdeau-
na cu Cel ce s-a jertfit pe Cru-
ce pentru păcatele noastre și 
poartă o semnificație eternă și 
cosmică.
Printr-o metaforă compusă din 
simbolul Crucii, plasată în cen-
trul realității, regizorul Vlad 
Druc în filmul Frontiere reușeș-
te să releveze despre aceleași 
evenimente tragice – deportări-
le – din viața unui întreg popor. 
După dramaticele revocări ale 
multpătimiților români din Bu-
covina sovietică despre destinul 
lor regizorul montează imaginea 
unei Cruci de mormânt, însoțită 
de un bocet sau, mai bine zis, 
plâns cu multă durere de niște 
românce de pe pământurile Bu-
covinei: Bucovină, ce-ai păţit, 
/Cine-n două te-a-mpărţit? /
Bucovină, floare-aleasă /Chea-
mă-ţi gospodarii-acasă /.
În cazul respectiv, alături de 
simbolul de bază, un component 
important al acestei construcții 
metaforice complexe îl consti-
tuie coloana sonoră, acordând 
secvenței figurative profunzime 
și noi dimensiuni.
La sfârșitul filmului Frontiere re-
gizorul mai folosește încă o dată 
simbolul Crucii în compunerea 
unei noi metafore. Acordul fi-
nal al filmului este conceput ca 
o sinteză dură a destinului tra-
gic al românilor din Bucovina. 
Această metaforă cu componen-
tul ei de bază – simbolul Crucii 
– exprimă într-un mod poetic 
esența unei crâncene realități. 
Drama acestui popor cu un tre-
cut trădat, cu un prezent umi-
lit și cu un viitor răstignit este 
substituită de imaginea Crucii 
pe fundalul unui apus sângeriu 

de soare. Ce poate fi mai tragic 
decât această îmbinare de ima-
gini, ce vine să exprime Golgota 
acestui neam…
Regizorul Vlad Druc, pornind de 
la supliciul Mântuitorului despre 
aceea că acolo unde este Cru-
cea este și răstignitul, introdu-
ce într-un subiect despre sece-
riș imaginea unei Cruci aflate în 
mijlocul lanului de grâu. Această 
imagine a Crucii bătrâne, încon-
jurată de combine moderne, de 
priviri curioase, ascunde taina 
anonimului răstignit, îmbogă-
țind subiectul respectiv și făcân-
du-l să culmineze prin multiple 
asociații cu răzmerițele și lupte-
le țăranului pentru un petec de 
pământ, cu chinurile îndurate de 
el de-a lungul vremii, cu jertfe-
le din timpul foametei, a depor-
tărilor și a colectivizării forțate. 
Interpretarea crucifixului ca un 
moment cosmic, ca o creaţie a 
lumii (Golgota se află în relații 
cu antropo- și cosmogonia iniți-
ală) a înlesnit această asimilare 
și transfigurare a străvechilor 
motive mitologice și în filmul de 
nonficțiune. Imaginea răstigni-
rii lui Iisus regizorul Vlad Druc 
în filmul Ştefan cel Mare o in-
troduce prin fraze de montaj în 
contextul operelor de artă, icoa-
nelor, mănăstirilor, evidențiind 
ideea înfloririi artei și culturii în 
timpurile domniei lui Ştefan cel 
Mare.
O altă imagine artistică frecven-
tă în cinematografia noastră de 
nonficțiune este metafora Dru-
mului. Sensurile metaforice și 
simbolice ale Drumului le găsim 
în toată literatura și arta univer-
sală, fiind cel mai vechi topos al 
narațiunii (Odiseea, Divina co-
medie, Don Quijote).
Şi la direct, și la figurat e sinu-
soidal Drumul din filmul Tata, 
în care autorii ne dau de înțe-
les că imaginea acestui Drum 
e spațiul între naștere și moar-
te. La începutul Drumului un 
tată (Petre Moga de la Ştefan 
Vodă) frământă pâinea, apoi 
iese prin poartă, iese din sat, 
trece mândru pe o plajă cu fe-
mei frumoase, amintindu-și știe 
el de ce… (episod interzis – era 
anul 1978!), pe drum întâlneș-
te și o nuntă, la care cântă din 
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trombon, fiind muzicant înnăs-
cut, apoi își vizitează cei nouă 
copii – muzicanți și ei, găsindu-i 
împrăștiați pe drumurile lumii. 
Şi la sfârșitul călătoriei sale urcă 
spre ultimul popas al omului – 
un cimitir întors pe dos din ca-
uza alunecărilor de teren, cu si-
criele ieșite vertical din pământ, 
cu crucile răsturnate cu vârful în 
jos… - tot ce îl așteaptă pe acest 
om cu fire de artist la celălalt 
capăt al Drumului său (episod 
interzis). Şi dacă la începutul 
filmului imaginea Drumului, în 
accepția metaforică, era o ieșire 
din sine spre infinitul lumii, apoi 
la sfârșitul filmului sesizăm cu 
o anumită doză de tristețe sau 
nostalgie: Căile-s în tine însuţi. 
Regizorul Druc repetă imaginile 
Drumului între popasurile Ta-
tălui – acestea, obținând sens 
metaforic, completează destinul 
protagonistului, destăinuie căile 
vieții acestui om.
După cum ne dăm bine seama, 
sensul metaforic al Drumului se 
revelează într-un context po-
etic. Regizorul Vlad Druc, fiind 
conștient de acest fapt, creează 
în lungmetrajul Ştefan cel Mare 
prin montaj, prin efecte și accen-
te muzicale din coloana sonoră 
o profundă atmosferă poetică. El 
face ca în imaginea Drumului să 
sesizăm și configurația metafo-
rei spirituale a Marelui Voevod, 
Drumul vieții acestei persona-
lități, care a îngrijit cu multă 
osârdie și de lumea spirituală a 
neamului, ridicând zeci de bise-
rici și mănăstiri, ctitorind artele 
și cultura. Anume pe aceste căi 
sufletești ale lui Ştefan cel Mare 
pune regizorul accentul în filmul 
său. Imaginea reală a Drumuri-
lor se întrepătrunde cu cea vir-
tuală, obținându-se o construc-
ție metaforică profundă a spiri-
tului acestui neam, care, printre 
puținele clipe de răgaz “oferite” 
de cotropitori și preamultele lor 
griji câmpenești, a găsit timp 
să scrie, să picteze cele mai 
frumoase icoane, să cioplească 
în lemn sau piatră, să creeze… 
Ideea actului creației, bogăția 
spirituală se integrează organic 
în metafora Drumului. În aceas-
tă ordine de idei încercăm să 
remarcăm unele similitudini de 

natură spirituală între metafora 
Drumului din filmul respectiv și 
metafora Drumului din poemul 
Cimitirul roman, în care poetul 
Lucian Blaga concentrează mul-
tiplele simboluri ale civilizației 
romane, iar metafora Drumului 
devine emblema spiritului ro-
man. Poetul efectuează inspi-
rat un transfer al semnificației 
materiale și, prin metaforizare, 
conferă acestei imagini o în-
cărcătură poetico-filosofică, fi-
nalizând poemul tot metaforic: 
Aceasta-i metafizica romană: un 
Drum.
Regizorul Vlad Druc în lungme-
trajul Frontiere a folosit multi-
ple figuri de stil. Aici el propu-
ne o altă modalitate de creare 
a metaforei Drumului. După ce 
reușește să ne implice profund 
(prin cronică cinematografică, 
destine concrete) la drama ro-
mânilor din Bucovina de Nord, el 
introduce imaginea unui Drum 
supraaglomerat de vite. Planul 
cinematografic de lungă durată 
filmat ralenti și însoțit de fluie-
rături stridente de tren, de îm-
pușcături și strigăte disperate 
de oameni, creează o imagine 
metaforică, generalizând poetic 
prin conjugarea acestei imagini 
cu Drumul vieții a sutelor de mii 
de destine văduvite de istorie și 
umilite pe pământul lor natal. 
În continuarea acestui Drum cu 
rezonanțe golgotiene, regizorul 
montează imaginea altui Drum 
aglomerat, arhiplin de oameni 
care se îndreaptă spre frontie-
ră cu speranța să treacă hotarul 
pentru a se întâlni cu frații și cu 
părinții despărțiți de soarta vi-
tregă a Basarabiei...
După un anumit interval de timp, 
după ce pe ecran istoria destinu-
lui acestui popor se apropie de 
o dramă psihologică, regizorul 
repetă imaginea aceluiași Drum, 
aglomerat de vite mânate un-
deva, numai că aici el redimen-
sionează imaginea din cadru, 
punând accentul pe picioarele 
vitelor, ce se mișcă greoi prin 
noroiul lipicios și rece. Această 
imagine sinistră, completată de 
hohote de plâns, bocete, împuș-
cături venite din afara cadrului, 
creează o atmosferă cu rezonan-
țe apocaliptice. Aici construcția 

metaforică condensează esența 
și cruzimea adevărului, creând o 
sinteză, ce prin energiile ei poe-
tice copleșește spectatorul.
Observăm că la crearea acestei 
sinteze poetice, afară de meta-
fora Drumului este implicată și 
o altă figură de stil – repetiția, 
prin care expresia cinemato-
grafică emană energii întregului 
film prin repetare.
Exemplele din filmul Frontiere 
confirmă că valoarea estetică a 
repetiției nu se limitează doar la 
faptul de a evidenția ceea ce e 
necesar de perceput, dar de a 
intensifica prin insistență atmo-
sfera emotivă a filmului și de a 
fi un catalizator activ în proce-
sul de sesizare a imaginii filmi-
ce. Tehnica repetiției presupune 
un deosebit simț al gradului de 
intensitate sugestivă a ambian-
ței, al ritmului și al simetriei. De 
posesia acestor calitative poe-
tice ne convinge regizorul Vlad 
Druc în același lungmetraj Fron-
tiere. În actul cvasidocumentar 
de creare a unei splendide me-
tafore, utilizând cu multă mă-
iestrie mecanismul și estetica 
repetiției: imaginea (mai mult 
prin prim-planuri) chipului unei 
fete regizorul o repetă de mai 
multe ori. Plasând-o în diverse 
ambianțe reale, ea devine mar-
toră a evenimentelor retrăite de 
eroii filmului, și acea crâncenă 
realitate devine și pentru ea o 
durere.
Planurile cu imaginea fetei se 
mai repetă, iar din off vine un 
cântec plâns (cântat atunci în 
mare taină pe pământurile Sibe-
riei): Unde te-ai pornit, Marie, / 
Ţi-ai luat calea pribegiei.
Acest cântec are la bază moti-
vul Drumului în destinul unei fe-
mei deportate, dar în film, prin 
metaforizare, el devine motiv al 
destinului Bucovinei. Aici meta-
fora repetată de mai multe ori 
devine o alegorie, ce exprimă 
foarte plastic, o idee mai abs-
tractă ca imagine și anume cea 
de destin.
Aici actul poetic intensifică emo-
tiv narațiunea cinematografică, 
facilitează principalul proces de 
metaforizare, care treptat con-
tinuă prin transferul de sens de 
la semnificant la semnificatul 
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exprimat prin imaginea acelei 
tinere femei ca până la finele 
filmului să se reverse într-o tul-
burătoare metaforă a destinului 
Bucovinei. Regizorul dedică în 
întregime ultimul act al filmului 
desfășurării acestei autentice 
construcții metaforice, care îm-
preună cu metafora Drumului 
a determinat profunzimea uni-
versului poetic al lungmetrajului 
Frontiere. 
O importanță deosebită în con-
strucția acestei metafore, ca și în 
majoritatea imaginilor artistice 
create de cineastul Vlad Druc, o 
are accentul muzical. Fragmen-
tele selectate din piesa muzicală 
“Passion” (muzica la filmul regi-
zorului Martin Scorsese The last 
Temptation of the Jesus Christ/ 
Ultima ispită a lui Iisus Cristos 
a compozitorului Peter Gabriel 
exprimă profund starea de du-
rere interioară, iar rezonanțe-
le acestei stări sunt purtate de 

accentele muzicale utilizate nu 
numai în timpul procesului de 
metaforizare, ci pe parcursul în-
tregului film. Piesa respectivă, 
fiind atât de exact găsită în con-
textul coloanei sonore a filmului, 
creează impresia că a fost scrisă 
special pentru filmul Frontiere.
Astăzi imaginea Drumului e uti-
lizată frecvent și în filmul de fic-
țiune, și în cel de nonficțiune. 
Un fapt, însă, rămâne cert: ori-
ginea acestei metafore în cine-
matografie provine de la filmul 
de nonficțiune, utilizată la înce-
puturi ca o imagine funcțională, 
de simplă însumare narativă. În 
prezent această imagine poate 
fi integrată în cele mai diverse 
și mai complexe construcții me-
taforice cu multiple semnificații.
Menționăm că ideea esteticianu-
lui Wallace Stevens despre fap-
tul că realitatea este un clișeu, 
de care scăpăm doar prin me-
taforă, o putem sesiza în multe 

filme alte cineastului Vlad Druc, 
care utilizează cu succes figuri-
le de stil, având drept scop pri-
mordial de a produce în conști-
ința spectatorului declanșarea 
unor idei ale căror semnificații 
să depășească cadrul acțiunii 
filmului, fondul său ideatic. El 
se străduie ca totul să fie semn 
purtător de sensuri: un „ceva” 
comunică mai profund un „alt-
ceva”. O imagine filmică sau 
corelația dintre mai multe ima-
gini pot „metaforiza” o realitate: 
singularul simbolizează pluralul, 
aparența – esența, iar partea 
simbolizează universul.
Figurile de stil, arhetipurile, mo-
tivele mitologice și cele din tra-
dițiile populare, utilizate reușit 
în structurile narațiunii cinema-
tografice, aspiră spre universa-
litate, reușind să deschidă une-
le culturi altor culturi – funcție 
importantă în actualul proces de 
interculturalitate. 


