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Destructurarea paradigmei naționale - subiect 
cu atât mai fierbinte cu cât nu se lasă tranșat nici în 
cheia utopiei globaliste, nici în aceea a micronațiunilor 
tribaliste - atrage după sine o destructurare secundară 
a metaforismului tradițional al națiunii. Metaforele 
filiației, în special sintagma de „țară mamă” (cu variabila 
masculină a unei „patrii”, Vaterland) sunt și ele afectate, 
în consecință, de instabilitate conceptuală. Un simptom 
al acestei fracturi tot mai adânci este modificarea 
preferințelor de reprezentare a imaginarului matern. 
De vreme ce „țara mamă” nu-și mai poate susține 
statutul benefic, protector, afectiv, nici reprezentările 
materne nu mai dovedesc atașamentul tradițional față 
de figurile mamei benefice, afectuoase și protectoare. 
În cele ce urmează, voi semnala această modificare 
în câteva exemple1 din filmul românesc al ultimelor 

decenii. Semnificativ este faptul că, în toate cazurile, 
ceea ce decide coloratura simbolică a figurii materne 
ține mai puțin de zona intimității și mai mult de zona 
unei ideologii autoritare, explicite sau implicite, a 
discursului național.

Formulez deocamdată observația paradoxală 
că maternitatea nu este, din această perspectivă, o 
chestiune privată, ci una în care, așa cum au dovedit 
Jacques Lacan, Julia Kristeva, Luce Irigaray, dar și Judith 
Butler sau Slavoj Žižek2, încărcătura socială, politică, 
economică și ideologică a faptului de a da naștere și de 
a crește copii tulbură intimitatea biologică a gestației. 
În cazul „mamei române” din ultimele cinci decenii, 
două postúri simbolice merită atenție în perioada 
amintită. Prima, compusă ideologic în anii ‚50-’60 și 
reprodusă artistic în filmele anilor ‚70-’80, se bazează 
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pentru copii, care subliniază valoarea educativă a 
obedienței și a autorității parentale în deplin acord cu 
pedagogia la modă în epocă. Totuși, anumite elemente 
ideologice sunt explicite, iar ele se găsesc mai ales în 
stratul de semnificații accesibile adulților: starul rock 
vine din exterior, este un străin despre identitatea și 
„țara” căruia nu se știe nimic, are un anturaj periculos, 
reprezintă o amenințare erotică la adresa stabilității 
conjugale și a confortului familial, dar, mai ales, aduce 
în utopia socialistă a pădurii fermecate principiul 
negativ al individualismului. Salvarea și recuperarea 
lui, ca și implicarea lui în efortul și binele colectiv nu 
miră pe nimeni.

Alta este însă densitatea propagandei maternaliste 
într-o serie de comedii ale lui Mircea Moldovan, după 
un scenariu de Petre Sălcudeanu, foarte apreciate la 
vremea ecranizării lor: seria „bobocilor” (Toamna - 
197512, Iarna - 1977 și Primăvara - 1987). Subiectul 
este sensibil în anii ‚80 și vizează tertipurile la care recurg 
absolvenții de facultate pentru a se întoarce la oraș din 
satele în care au fost aruncați prin repartiție de stat. Să 
ne amintim că sistemul de priorități sociale reglementa 
repartițiile profesionale la finalul facultății și că 
absolvenții nu puteau solicita re-repartizarea decât dacă 
obțineau o „decizie de negație”. În Toamna bobocilor, 
comedia se naște din strădaniile a trei absolvenți de 
facultate de a convinge satul și consiliul să-i accepte 
(doctorul și agronomul), respectiv să-i respingă 
(profesoara de franceză). Finalul îi găsește pe cei trei 
trecuți trup și suflet de partea misiunii civilizatoare a 
partidului, militanți ai modernității care - în cazul de 
față - are contururile urbanizării socialiste, pe fundalul 
unei puternice ideologizări pro-ruraliste. Personajele 
sunt puternic tipologizate, ceea ce ajută comediei, 
dar și propagandei, iar tipul mamei este reprezentat 
de președinta organizației de femei a consiliului local 
al PCR și a CAP, virila Varvara. Altfel decât mamele 

eroine, ea este mama tuturor pentru că îndeplinește 
simultan rolul de principal educator, ideolog, corector, 
protector social și economic. Își domină autoritar 
bărbatul, pe blajinul Toderaș, care îi știe de frică la fel 
ca întregul sat. Funcția sa în narațiunea principală este 
de a modula și de a modifica atât „opinia satului”, cât și 
„gura lumii” cu privire la absolvenții universitari nou-
veniți, dar și de a-i motiva pe aceștia din urmă să-și 
conștientizeze misiunea și să rămână în Viișoara.

Într-o scenă memorabilă și involuntar amuzantă 
retrospectiv, ea naște, asistată de proaspătul medic, 
conștientă de faptul că, luându-l în serios, îi va obliga 
și pe ceilalți săteni să-l trateze ca pe un medic adevărat. 
Scena nașterii o arată alternând gemetele cu zâmbetele 
încurajatoare și este lipsită de orice indiciu al fiziologiei 
expulziei: nici urmă de sânge, nicio manifestare de 
durere. Până și nou-născutul apare doar ca o umbră 
proiectată pe un cearșaf imaculat, într-o lumină caldă. 
De altfel, nici ceilalți copii biologici nu-i dau Varvarei 
mai multă bătaie de cap: deși apar fulgurant, nu 
interacționează cu mama lor decât pentru a răspunde 
prompt unor îndemnuri la joacă și cumințenie (sic!). 
Transformați în niște păpuși manevrate fără probleme, 
în subiecți obiectualizați, copiii Varvarei îi reprezintă 
pe toți copiii partidului: naivi și derutați, dar educabili. 
Mama de partid veghează asupra tuturor și le predă 
lecția fundamentală a binelui colectiv, dar și pe aceea a 
„scopului care scuză mijloacele”.

Avorturi și corpuri dematerializate

Aceeași actriță, talentata Draga Olteanu-Matei, 
este folosită într-un rol negativ pentru a transmite 
eficient un mesaj al partidului într-un alt film din 
același an (1975). Ilustrate cu flori de câmp13 pare să 
fi răspuns unei comenzi politice de propagandă anti-
avort, în urma decretului din 1967. Neașteptat este 

Sursă foto https://www.libertateapentrufemei.ro/articol/regizorul-cristian-mungiu-
la-new-york-film-festival-cu-filmul-bacalaureat-118028
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pasivi. Trecută de patruzeci de ani, fiica revoltată vocal 
pentru prima oară își vede mama ieșind din rolul de 
bătrână nevolnică pe care îl jucase până atunci, pentru 
a amenința că nimic nu se schimbă și că „lecțiile” 
materne vor continua până la moarte. Mama sufocantă 
nu pleacă nicăieri.

Adevărata ieșire în scenă a mamei toxice se 
petrece însă abia în 2013, în pelicula care a și primit 
Ursul de Aur al Festivalului de la Berlin din acel an. 
Poziția copilului18, în regia lui Călin Peter Netzer, o 
distribuie în rolul Corneliei pe Luminița Gheorghiu, 
o actriță paradigmatică pentru Noul Val românesc, 
protagonistă și în ecranizarea lui Stere Gulea după 
romanul lui Dan Lungu Sunt o babă comunistă (2013), 
dar și în roluri episodice de mamă, spre exemplu 
doamna Radu, mama lui Adi din 4 luni, 3 săptămâni și 
2 zile, sau mama lui Ovidiu din Marfa și banii (2001), 
al lui Cristi Puiu. Redistribuirea aceleiași actrițe 
în rolul mamei contribuie, prin transfer semiotic 
involuntar, la agregarea unei imagini materne de tip 
colaj, un amestec omogenizat de iubire maternă prost 
direcționată, hărțuire și șantaj emoțional, alături de 
surogate materiale ale afecțiunii și empatiei. Să spunem 
în treacăt și că admirabila Luminița Gheorghiu pare 
să construiască același rol de mamă în toate filmele 
amintite, admițând cu inocență identificarea cu el 
(„Ce să fac? M-am născut mamă!”) în câteva interviuri, 
mai ales după succesul din Poziția copilului. Această 
unificare a atributelor materne într-un suprarol 
autonom în raport cu scenariile individuale este de 
fapt crucială în actualizarea unei metafore naționale a 
mamei (biologice, dar și geopolitice).

Fiul Corneliei din Poziția copilului, Barbu, care a 
omorât un copil cu mașina, din exces de viteză, nu numai 
că nu apreciază încercările mamei de a-l feri de pedeapsă, 
dar aceste strădanii par chiar să-i potențeze disprețul 
și ura matricidă. O discuție foarte asemănătoare celei 
dintre mamă și fiică din Felicia, înainte de toate are loc 
spre finalul filmului între mamă și fiu, cam cu același 

rezultat. Rugăminților și reproșurilor fiului, Cornelia 
le răspunde cu un refren binecunoscut al existenței 
compensatorii: părinții trăiesc prin copii tot ceea ce nu 
au reușit să realizeze în propriile vieți. În această optică, 
criza familială și pericolul care îi amenință fiul capătă, 
pentru Cornelia, valoarea pozitivă a unei șanse de a 
reface dependența oedipiană a lui Barbu, amenințată 
de prezența partenerei acestuia, care vrea „să-l lege cu 
un copil”, când „el nu știe ce vrea”. Or, mama îi declară 
lui Barbu că vrea „să se bucure” cât mai mult de el de 
acum înainte.

Nota cea mai înaltă a acestei micro-partituri 
psihanalitice este atinsă când mama dominantă, 
însoțită de fiu și de posibila lui viitoare soție (ea însăși 
prefigurând replicarea modelului de mamă pe care îl 
detestă acum) vizitează familia victimei lui Barbu, 
în speranța de a le câștiga compasiunea printr-un 
amestec de șantaj emoțional și de mită bănească. Scena 
confruntării celor două mame lovite de durere este 
extrem de intensă. Cornelia își asumă prin transfer 
doliul mamei victimei pentru a plânge pierderea 
simbolică a propriului fiu (pe care îl bocește cu verbe 
la trecut), deși acesta nu existase decât în proiectul său 
genitor utopic. Oglindirea aceasta profundă, accesul 
la semnificații psihologice adânci, ar fi creat premisele 
unei schimbări în dinamica toxică mamă-fiu de până 
acum. Într-o replică tulburătoare, Barbu o roagă pe 
Cornelia, revenită la mașină „mamă, mă deblochezi 
și pe mine? Deblochează-mă, mamă”, pentru a ieși să 
vorbească direct cu tatăl copilului ucis. Scena ne este 
livrată prin ochii mamei, care își privește fiul în oglinda 
retrovizoare, încă suspinând în urma descărcării 
afective împărtășite cu cealaltă mamă, a copilului 
ucis. Imaginea retro-reflectată (într-o metareferință 
clară la parcursul lacanian al individuării) înregistrează 
ratarea maturizării: din locul de omolog al tatălui, care 
își înțelege responsabilitățile și acceptă consecințele 
propriilor acte, Barbu revine pe bancheta din spate, 
unde mama îl blochează din nou în „poziția copilului”, 

Sursă foto: https://www.gazetademaine.ro/jupanu-saptamanii/jupanu-saptamanii-calin-
peter-netzer.html
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