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Abstract. In the arc of time between the film transpositions of some historical
events — namely the war of independence in 1877/8 in Independence of
Romania (1912) and the Soviet ultimatum of June 26, 1940 inRed Handcuffs
(1942) — Cinema improves its technical means and tends to become a
matter of state in Romania and the screens became a seismograph of the
political order. It was an era in which is established a cooperation in this
field with Germany („Ciuleandra“) and Italy („Odessa on fire“).
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Alãturi de telefon, gramofon, telegrafia fãrã fir, radio, automobil, avion etc.,
cinematograful se înscrie în seria descoperirilor de la finele veacului XIX ºi zorii
veacului XX. Sursã istoriograficã mereu vie ºi instrument de cercetare de majorã
relevanþã, cinematografia are precis marcate data ºi locul naºterii: 28 decem-
brie 1895, prima reprezentaþie publicã a cinematografului fraþilor Lumière la
Paris, în „salonul indian” de la „Grand Café” (Boulevard des Capucines 14).
De atunci, pelicula reflectã necontenit istoria cu multiplele sale reflexe politice,
sociale, economice, morale ºi estetice. De atunci, pelicula are, printre atâtea
alte valenþe, capacitatea de a modela opinia publicã, fapt pentru care regimurile
totalitare, de la cel nazist ºi fascist la cel comunist, au uzitat, excesiv chiar, arta
cinematograficã în scop propagandistic. Dictatorii de celuloid ºi-au imortalizat
astfel retorica, emfaza, gestica ºi verbul ºi s-au servit de filmul istoric, de actua-
litãþi sau documentar ca instrument de propagare a doctrinei lor într-un veºmânt
estetic. În anii interbelici fenomenul s-a manifestat ºi pe ecranele din România,
devenite scenã de reprezentare a politicii culturale germane ºi respectiv italiene
în exterior, un veritabil seismograf al ordinii politice atunci instalate. Informaþii
de arhivã, jurnale cinematografice, articole din presa de specialitate a timpului,
mãrturiile „din interior” ale unor cineaºti, izvodiri recuperatorii dedicate desti-
nului acestei arte în spaþiul românesc, toate acestea, coroborate, permit întrucâtva
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(date fiind lacunele filmotecii la dispoziþie) reconstituirea unor imagini proiec-
tate odinioarã (cuvântãtoare abia dupã 1930) ºi motivaþiile ideologice care im-
pulsionau asemenea înfãptuiri.

În arcul de timp care desparte transpunerile pe peliculã ale unor evenimente
istorice — respectiv rãzboiul de independenþã din 1877/8 în Independenþa Ro-
mâniei (1912) ºi ultimatumul sovietic din 26 iunie 1940 în Cãtuºe roºii (1942) —
cinematografia îºi perfecþioneazã mijloacele tehnice ºi tinde sã devinã o chesti-
une de stat în România.

Ca mai toate mãrcile modernitãþii „implementate“ în spaþiul dominat de Car-
paþi ºi Marea Neagrã, ºi cinematograful a venit tot de la Paris. 27 mai 1896, pri-
mul reper în istoria cinematografiei române, marcheazã primele proiecþii în capi-
talã, la sediul ziarului de limbã francezã L’Indépendance Roumaine1. O reconsti-
tuire istoricã, împletitã cu surse literare (Vasile Alecsandri), avea sã devinã cea
mai semnificativã realizare din prima vârstã a cinematografiei româneºti2: în
septembrie 1912, premiera filmului „Independenþa României“ (conservat la Ar-
hiva Naþionalã de Filme), proiectat în sala Eforie din Bucureºti (R: Grigore Bre-
zeanu), marca primul moment de referinþã3. Mai târziu, în noiembrie 1916, din
necesitatea propagandei de rãzboi, se înfiinþeazã la Iaºi, pe lângã Marele Cartier
General, Serviciul Foto Cinematografic al Armatei Române (SFCAR) în cadrul
cãruia se remarcã operatori ºi reporteri de front precum Jean Oliva, Tudor Pos-
mantir sau Constantin Ivanovici. Fragmente din jurnalele de actualitãþi ºi repor-
tajele filmate în primul rãzboi mondial aveau sã fie montate ulterior în „Ecate-
rina Teodoroiu“ (R: Nicolae Barbelian, 1921), prima reconstituire cinematogra-
ficã a participãrii României la conflagraþia mondialã.

Anii interbelici sunt în genere ani în care se asistã la proliferarea ºcolilor de
cinematografie4 ºi a manualelor5, a revistelor de specialitate6 ºi a criticilor de film
recrutaþi din rândurile literaþilor7, a caselor de film8 ºi a sãlilor de cinema9. ªi,
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1 Vezi rubrica mondenã Carnetul high-life, semnatã Claymoor (Miºu Vãcãrescu).
2 O evocare a aceluiaºi eveniment (rãzboiul româno-ruso-turc de la 1877/8) constituia, concomitent, su-

biectul regizorului francez Raymond Pellerin. Pelicula sa a fost însã cenzuratã ºi distrusã de autoritãþile române
în 1912, cu motivaþia cã nu corespunde adevãrului istoric.

3 Criticul de film Tudor Caranfil nareazã povestea peliculei în cartea sa În cãutarea filmului pierdut
(Bucureºti, Editura Meridiane, 1988), iar fiul sãu, regizorul Nae Caranfil, descrie realizarea acestui prim film
românesc în „Restul e tãcere“ (2007).

4 Cristina Corciovescu, „Prezenþa ºcolilor de cinema în peisajul cinematografic al epocii 1920-1930“, în
Contribuþii la istoria cinematografiei în România 1896-1948, Bucureºti, EdituraAcademiei R.S.R., 1971, p. 115-122.

5 D. I. Suchianu, Curs de cinematograf (1932); Jean Georgescu, Cursul experimental pentru cinematograf
(1942).

6 Filmul (1923-1924); Cinema (1924-1948); Clipa cinematograficã (1925-1928); Hollywood (1932-
1934); Cortina (1940-1947) etc.

7 Tudor Vianu, N. D. Cocea, Mihail Sebastian, Cezar Petrescu, Victor Ion Popa etc. Cf. Tudor Caranfil,
„De la reflectarea publicitarã la actul critic. Contribuþii la studiul consemnãrii evenimentului cinematografic în
presa româneascã de dupã primul rãzboi mondial“, în Contribuþii la istoria cinematografiei în România 1896-
1948, ed. cit.: 181-194; Tudor Vlad, Fascinaþia filmului la scriitorii români (1900-1940), Centrul de Studii
Transilvane, Cluj-Napoca, Fundaþia Culturalã Românã, 1997.

8 Vezi Gr. Diaconu, „O ramurã a culturei complect acaparatã de strãini. Casele de film ºi cinematografele
centre de propagandã subversivã“, în Þara Noastrã, no. 548, 13 martie 1934.

9 Sidoli, Eforie, Aro, Corso, Coloseum, Capitol, Roma, Roxy, Scala, Trianon, Vox etc.



desigur, a peliculelor10. Dupã tentative eºuate, precum cea consumatã în 1927,
— Vasile Goldiº, ministrul Cultelor ºi Artelor în cabinetul Al. Averescu, întoc-
mea atunci un regulament privitor la înfiinþarea, construcþia, instalaþia ºi funcþio-
narea cinematografelor în România11, rãmas însã literã moartã — intervenþia sta-
tului în cinematografie se concretizeazã abia în a doua decadã, în sincronie cu
state precum Germania sau Italia.

• 1933: guvernul liberal condus de I. Gh. Duca include într-un Subsecretariat
de Stat, pe lângã Preºedinþia Consiliului de Miniºtri, trei compartimente: turis-
mul, radiodifuziunea ºi cinematografia12.

• 1934, iulie: este aprobatã legea Mavrodi sau Legea fondului naþional cine-
matografic13, un fond în jurul cãruia s-au þesut aprigi dezbateri ºi polemici14.

• 1936: este creat Oficiul Naþional de Turism (ONT, condus deAdrian Corbu),
având în schema sa ºi un Serviciu Cinematografic15, condus de regizorul ºi sce-
naristul Paul Cãlinescu (1902-2000), cel care, un an mai târziu doar, obþinea Premiul
I la Expoziþia Industrialã de la Paris cu documentarul „Colþuri din România“.

• 1938, 31 august: prin Decretul Lege no. 3047, ONT, ºi implicit Serviciul
Cinematografic16, avea sã fie trecut în subordinea Ministerului Propagandei Na-
þionale. Douã erau sarcinile acestui serviciu: sã realizeze filme de propagandã
româneascã ºi sã controleze activitatea cinematografelor din þarã, având un or-
gan special de control, respectiv Comisia de cenzurã a filmelor17.
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10 Ion Cantacuzino, Producþia cinematograficã din România: 1897-1970: filmografie adnotatã, Bucureºti,

EdituraAlo, 1998; Bujor T. Râpeanu, Filmat în România: repertoriul filmelor de ficþiune, 1911-1969, Bucureºti,
Editura Fundaþiei PRO, 2004.

11 Promulgat de regele Ferdinand prin Decretul no. 891/ 28 martie 1927 ºi publicat în Monitorul Oficial
no. 70/ 30 martie 1927.

12 Conducerea acestui Subsecretariat era încredinþatã gazetaruluiAlexandru Mavrodi, preºedinte al Sindicatului
ziariºtilor, director al Teatrului Naþional din Bucureºti ºi preºedinte al Consiliului de Administraþie al Societãþii Ro-
mâne de Radio. Un an mai târziu doar, Mavrodi se stingea din viaþã, postul sãu fiind preluat de Eugen Titeanu.

13 Fondul naþional cinematografic, gestionat de o comisie compusã din Tudor Vianu, Al. Rosetti, Ion Ma-
rin Sadoveanu, era constituit dintr-o taxã de 1 leu/bilet ºi 10 lei/metrul de film importat cu scopul de a crea o
bazã materialã a producþiei cinematografice româneºti.

14 „Propaganda româneascã prin film. Rolul comisiunii filmelor. Lãmuririle d-lui Al. Mavrodi, subse-
cretar de Stat“, în Viitorul, a. XXVI, no. 7897, 19 mai 1934. „Organizarea propagandei prin film“, în Viitorul,
a. XXVI, no. 7898, 21 mai 1934. Petronius, „O industrie cinematograficã româneascã“, în Viitorul, a. XXVI,
no 7899, 22 mai 1934. „Filmul românesc în luminã nouã. Ancheta Faclei în rândul realizatorilor români. Ce
ne spune regisorul Jean Mihail“, în Facla, a. XIII, no. 1053, 6 august 1934, p. 2.

15 „Trecut de la un departament la altul, ciuntit de fiecare câte puþin, fondul (n.n. — naþional al cinema-
tografiei) a fost în cele din urmã afectat pentru finanþarea Oficiului de Turism unde se prevãzuse ºi existenþa
unei secþii cinematografice. În acest fel, intenþiile iniþiale se deformaserã cu totul. În noul context se urmãrea,
fireºte, realizarea unor filme de propagandã turisticã ºi nu a unor filme artistice“. Cf. Ion Cantacuzino, Mo-
mente din trecutul fimului românesc, Bucureºti, Editura Meridiane, 1965, p. 33.

16 Sediul sãu, situat în strada Wilson 8, construit în 1937 (estimat la 55 milioane lei), adãpostea instalaþiile
necesare pentru producerea filmelor de propagandã ºi jurnalului cinematografic, dar ºi birourile de turism, o
salã de expoziþii ºi laboratorul fotografic Cf. ANIC [Arhivele Naþionale Istorice Centrale, Bucureºti], MPN
[Ministerul Propagandei Naþionale], Adrian Corbu, Dosar 125, f. 56.

17 Comisia de cenzurã a filmelor, constituitã în septembrie 1938, era compusã deAl. Rosetti, directorul Fun-
daþiilor Regale; Emanoil Bucuþa ºi Adrian Maniu, membri ai Societãþii Scriitorilor Români; Tudor Vianu ºi C.
Kiriþescu, profesori universitari; ªtefan ªoimescu, membru în „Straja Þãrii“. Direcþia cinematograficã era de-
þinutã de I. D. Suchianu, iar Direcþia tehnicã a laboratoarelor ºi studiourilor cinematografice de Mihail Puºcariu.

Asupra criteriilor de cenzurare s-a discutat mult în epocã [Vezi Dinu Ioan Nicula, „Reflectãri ale cenzurii
cinematografice în presa interbelicã“, în Cenzura în spaþiul românesc (coord. Marian Petcu), Editura Comuni-
care.ro, Bucureºti, 2006: 353-367]. În esenþã, rãmâneau definitorii câteva principii — moralitatea, problema edu-
cativã, interesele naþionale ºi ordinea publicã: „Importul filmelor nu trebuie sã fie o simplã negustorie; criteriul
estetic, valoarea educativã ºi forþa moralã a producþiei trebuie sã domine aceastã activitate. Filmul nu mai poate
fi articulat astãzi decât pe interesul spiritual al Statului“. Cf.ANIC, MPN, Presa internã, Dosar 381/1938, f. 236.



• 1940, august: prin Decret Lege se interzice evreilor de a fi deþinãtori ai
oricãror servicii de propagandã18.

• 1940, 20 noiembrie: Decretul Lege no. 3850, întocmit de Subsecretariatul
Presei ºi Propagandei, prevede românizarea caselor de film, a cinematografelor
ºi a birourilor de voiaj ºi turism19.

• 1941, aprilie: Generalul Ion Antonescu, Conducãtor al Statului Român ºi
Preºedinte al Consiliului de Miniºtri, emite un Decret lege pentru înfiinþarea ad-
ministraþiei comerciale a ONC20.

Administraþia ONC21 avea drept sarcinã sã producã documentare culturale,
de actualitãþi ºi artistice de toate metrajele; sã înfiinþeze studiouri; sã creeze o orga-
nizaþie specialã pentru importul ºi distribuirea de filme strãine în România; sã
facã orice alte operaþiuni pentru realizarea operei de propagandã a statului ºi de
artã ºi culturã prin filmul românesc.Avea exclusivitatea producþiei jurnalelor sonore
de actualitãþi, portretelor oficiale, folosirea fotografiilor ºi reportajelor în imagine.

Inexorabil, intrarea þãrii în rãzboi a accentuat producþia jurnalelor de rãzboi
ºi actualitãþi în detrimentul filmelor artistice sau documentarelor culturale. ONC
a intrat în subordinea Statului Major al Armatei, iar „cinematografiºtii“ au fost
angrenaþi în propaganda de rãzboi. Astfel, sorþii celei de a ºaptea arte au depins,
în anii conflagraþiei, de alianþele politice22.

În 1943, ceea ce pãrea un alt început — crearea societãþii cinematografice ro-
mâno-italieneCineromit—avea sã fie brutal curmat de destinul postbelic al României.

Cooperarea cinematograficã cu cel de-al III-lea Reich

Ideologia naþional-socialistã ºi epurarea cinematografiei de marxiºti ºi evrei
a provocat declinul acestei arte în Germania23. Dacã Adolf Hitler s-a mãrginit la
ipostaza de cinefil, admirator al regizorilor oficiali Karl Ritter* ºi Leni Riefenstahl**,
Joseph Goebbels a fost cel care, intuindu-i forþa de care poate dispune, a coor-
donat cinematografia, instituind Reichsfilmkammer (septembrie 1933).

Protagonist el însuºi într-o poveste de dragoste cu o actriþã — cehoaica Lida
Baarova (1914-2000) — ministrul german al Propagandei, judecat prin prisma
adnotãrilor din jurnalul sãu, se dovedeºte a fi nu doar un simplu cinefil, ci ºi un
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18 La 8 august 1940 regele Carol al II-lea aproba Decretul Lege no. 2560 privind statutul juridic al locui-

torilor evrei din România, semnat de primul-ministru Ion Gigurtu ºi de ministrul Justiþiei Ion V. Gruia.
19 ANIC, MPN, Adrian Corbu, Dosar 47, f. 60.
20 Monitorul Oficial, no. 82/5 aprilie 1941: 1842-1845 (înfiinþarea Oficiului Naþional Cinematografic).
21 Organele de conducere erau reprezentate de comitetul director (compus dintr-un tehnician/inginer de

specialitate, un economist, un om de culturã) ºi de director Cf. ANIC, MPN, Contencios, Dosar 14, f. 12
(organizarea Administraþiei Comerciale Oficiul Naþional al Cinematografiei).

22 Vezi excelenta lucrare semnatã Viorel Domenico, Istoria secretã a filmului românesc 1940-1950, Edi-
tura Militarã, Bucureºti, 1996.

23 Siegfried Krakauer, From Caligari to Hitler: A Psychological History of the German Film, Princeton
University Press, London, 1947; David Stewart Hull, Film in the Third Reich, A Study of the German Cinema
1933-1945, Berkeley, Los Angeles, 1969.

* Karl Ritter: Urlaub auf Ehren Wort (Permisie pe cuvânt de onoare), 1938; Kadetten (Soldaþi), 1941;
Stukas, 1941; G.P.U., 1942.

** Leni Riefenstahl (1902-2003): Triumph des Willens (Triumful voinþei, 1934) — film de propagandã
care surprinde aspecte din cadrul celui de al VI-lea Congres al partidului nazist de la Nürenberg; Olympia,
1938 — film documentar realizat cu prilejul Olimpiadei de la Berlin din 1936.



cronicar temeinic ºi un pãtrunzãtor analist al fenomenului, urmãrind cu asiduitate
ºi nu fãrã obiectivitate producþiile americane, sovietice, italiene, ungureºti º.a.
asupra cãrora emite judecãþi de valoare ºi sentinþe. Era cenzor ºi planificator
deopotrivã. Exportul de film echivala, în optica sa, cu o formã de expansiune ºi
era considerat drept „cea mai eficace armã de propagandã“: „Foarte intensificat
exportul de filme. Fãrã a þine seamã de profit. Peliculele proiectate în exterior
sunt una din armele noastre de propagandã cele mai eficace. Nu este nevoie ca
ele sã aducã bani, pot chiar sã coste“24.

Una din zonele predilecte pentru exportul peliculelor germane era România,
care, îndeosebi dupã aderarea la Pactul Tripartit (23 noiembrie 1940), devine un
stat colinear. Dupã o perioadã marcatã de dificultãþi datorate elementului semit,
deþinãtor pânã nu de mult al majoritãþii cinematografelor din þarã ºi responsabil
de boicotul producþiilor germane, se prefigura o intensificare a penetraþiei filmu-
lui german pe piaþa româneascã25.

Regresul artelor ºi literelor în Germania hitleristã se resimþise însã puternic
în România ºi se repercutase negativ asupra relaþiilor culturale bilaterale. Nu pu-
þini erau intelectualii români care evocau nostalgic „Germania de odinioarã“. ªi,
deºi rãzbãtea convingerea cã „poporul german va ieºi din psihoza în care trãieºte“26,
la Bucureºti deplângerea acestei stãri de fapt era însoþitã de interzicerea unor
scrieri semnate Thomas Mann (1875-1955) — Premiul Nobel pentru Literaturã
(1929)27. Autorul Muntelui vrãjit alesese exilul. ªi la fel vor fi procedat Erich
Maria Remarque (autorul nuvelei Nimic nou pe frontul de vest, ecranizare de
succes în 1930) sau Marlene Dietrich (Îngerul albastru, 1930).

Un excurs în linii foarte generale privind relaþiile culturale bilaterale în acest
interval ar include câteva menþiuni obligatorii: activitatea Institutului German
din Bucureºti ºi a Institutului Cultural Român din Berlin28; activitatea Societãþii
Germaniºtilor din România (1930) ºi sãrbãtorirea centenarului Goethe la Bucureºti
(1932)29; prezenþa unor conferenþiari precum Ioan Lupaº ºi Virgil Madgearu30

sau Gheorghe Brãtianu31 la Universitatea din Berlin; vizite ale unor personalitãþi
germane la Bucureºti precum profesorul Kurt Thomas de la Academia de Muzicã
din Berlin (1937)32 sau directorul presei din cadrul ministerului german al Pro-
pagandei, Jacob Fries (1939)33; vizite de recreere ale unor studenþi germani34
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24 I diari di Goebbels 1939-1941 (a cura di Fred Taylor), Sperling & Kupfer Editori, Milano, 1984, p. 382

(15 aprilie 1941).
25 P.L., „Cãile de penetraþiune ale filmului german. Ce ne declarã conducãtorii Oficiului Cinematografiei

Româneºti“, în Arta, a. I, no 1, 21 mai 1941, p. 2.
26 T. Brãniºteanu, în Cuvântul Liber, a. III, no. 13 (1935), p. 6.
27 ANIC, MPN, Presa externã, Dosar 850.
28 Fiecare dintre aceste institute era condus de câte un lingvist, respectiv Ernst Gamillscheg ºi Sextil Puºcariu.
29 Cu acest prilej apãrea Revista Germaniºtilor Români, sub direcþia lui Simion Mândrescu, titularul pri-

mei catedre de germanisticã de la Universitatea din Bucureºti (1904-1937). Cf.ANIC, MPN Informaþii, Dosar 312.
30 Cuvântul Liber, a. II, no. 31, 9 iunie 1934, p. 10.
31 Lupta, a. XV, no. 4280, 30 ianuarie 1936, p. 1.
32 ANIC, MPN, Propaganda, Dosar 1995.
33 ANIC, MPN, Propaganda, Dosar 2392.
34 ANIC, MPN, Propaganda, Dosare 1403; 1397, f. 2; 1653, f. 2; 1644, f. 3.



sau stagii de practicã în industria petrolului35; schimbul de corespondenþi de presã36
º.a.

O menþiune deosebitã se cuvine Camerei de Comerþ Germano-Române din
Berlin, care îºi propunea sã intensifice schimburile economice între cele douã
state, dar susþinea ºi propaganda culturalã ºi turisticã. În 1934, în salonul situat
pe Unter den Linden, Legaþia românã a organizat expoziþia „România turisticã“
— covoare olteneºti ºi basarabene, costume naþionale, icoane ºi vase de cera-
micã specifice, toate împrumutate de la Muzeul de Artã Naþionalã din Bucureºti,
au putut fi atunci admirate de berlinezi37. O altã acþiune a sa a constat, în 1935,
în concursul pe care l-a acordat casei de producþie Cine Alianz Film la realizarea
filmului „Die Herrin von Câmpina“ („Domniþa din Câmpina“, R: Johannes
Meyer). Acþiunea a fost însã una falimentarã, filmul nerealizându-se în varianta
iniþialã din dispoziþia Ministerului Apãrãrii Naþionale, din motive lesne de înþe-
les: prezenþa cadrelor regiunii petrolifere38. Supus cenzurii româneºti avea sã fie
ºi filmul propagandistic „Calea pe apã. Rin — Main — Dunãre“, care îºi pro-
punea „sã demonstreze însemnãtatea Europei Centrale ºi sã documenteze cu pri-
vire la schimbul de mãrfuri între statele dunãrene ºi Germania“39.

Rezultatul colaborãrii româno-germane în domeniul strict al cinematogra-
fiei40 s-a concretizat într-o serie de coproducþii*, producþii germane cu unele sec-
venþe turnate în România**, precum ºi o ecranizare dupã romanul „Dracula“ de
Bram Stoker***. O menþiune aparte revine filmului „Ciuleandra“, deschizãtor al
unei noi ere în cinematografia românã ca prim film sonor românesc „muzical ºi
vorbit“, o marcã a casei Deutsch-Rumanische Produktions Gesselschaft41. Des-
pre aceastã peliculã însã, Ion Cantacuzino, istoriograful prin excelenþã al cine-
matografiei în România, relata: „Subiectul ar fi putut avea elemente cinemato-
grafice interesante, dar n-a ieºit din el decât o tristã melodramã, care provoca râ-
sul, fiindcã actorii germani jucau roluri de þãrani români vorbind cu accent ber-
linez (...) Rezultatul a fost un fiasco artistic ºi prilejul unei campanii de presã
care n-a fãcut nici un bine ideii de film românesc“42.
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35 ANIC, MPN, Dosar 443, f. 77.
36 Cf. ANIC, MPN, Informaþii, Dosar 443, f. 85: reprezentanþii presei germane acreditaþi la Bucureºti erau

organizaþi în „Reichsverband der Deutschen Presse“ — Asociaþia Corespondenþilor Presei Germane. Cf.
ANIC, MPN, Informaþii, Dosar 488, f. 2-3 s-au înregistrat însã ºi momente tensionate precum cel din august
1935 — expulzarea ziaristului Friedrich Weber de la Volkischer Beobachter. Cf. ANIC, MPN, Propaganda,
Dosar 1585, f. 2: de la Berlin, Petre Ilcuº îl recomanda pe Sven Schacht, redactor la Berliner Tageblatt, iar
Constantin Noica de pildã era corespondentul redacþei Buna Vestire la Berlin.

37 ANIC, MPN, Propaganda, Dosar 1275/ 1934-1935, f. 1, f. 22-23.
38 ANIC, MPN, Propaganda, Dosar 1475/1935, f. 1-6 (Premiera bucureºteanã a avut loc abia în 1938).
39 ANIC, MPN, Propaganda, Dosar 1490/ 1935-1936, f. 3.
40 „Filmografia producþiei naþionale de filme (1897-1946)“, în Caiet de documentare cinematograficã,

no. 3, martie 1963, p. 91-109.
41 D. Max Schloss, directorul societãþii germano-române de producþie ne vorbeºte despre Ciuleandra, în

Rampa, a. XV, no. 3832, 28 octombrie 1930.
42 Ion Cantacuzino, Momente din trecutul filmului românesc, ed. cit., p. 30.
* Þigãncuºa din iatac (R: Alfred Halm, 1923); Venea o moarã pe Siret (R: Martin Berger, 1929); Ciu-

leandra (R: Martin Berger, 1930); Nunta þigãncii din Vãleni (R: Carl Boese, Jean Mihail, 1930/1); Visul lui
Tãnase (R: Bernd Aldor, Constantin Tãnase, 1932); Lupii din muntele Suru (R: Joup Rubner, 1939).

** Domniþa din Câmpina (R: Johannes Meyer, 1936); Atac la Baku (R: Fritz Kirchoff, 1942).
*** Nosferatu (R: F. W. Murnau, 1922).



Dacã „Ciuleandra“ (titlul german „Verklugene Traume“ / „Visuri spulberate“),
film reprezentativ pentru colaborarea româno-germanã ºi subvenþionat de statul
român, a fost considerat de cronicarii de specialitate un eºec43, cu totul altã soar-
tã va avea „Cãtuºe roºii“ (titlul italian: „Odessa in fiamme“ / „Odessa în flãcãri“)
— exaltat de criticã ºi premiat la cel mai important festival de film din epocã:
Festivalul de la Veneþia.

De la „telefoanele albe“ la „Cãmaºa neagrã“
ºi lanterna magicã fascistã

Destinul cinematografiei italiene în epoca interbelicã era conex regimului po-
litic (1922-1943)44. Benito Mussolini considera a ºaptea artã drept „arma cea
mai puternicã a Statului“, iar ginerele sãu, contele Galeazzo Ciano, subsecretar
de Stat pentru Presã ºi Propagandã, a identificat cinematograful ca fiind unul din
cele mai eficiente instrumente de propagandã45. Institutul LUCE (L’Unione per
la Cinematografia Educativa, 1924), organismul care monopoliza informaþia prin
intermediul aºa-numitelor cinegiornali*, producea documentare ºi furniza foto-
grafii oficiale ziarelor ºi revistelor46. Progresele Italiei ºi prestigiul sãu în plan
internaþional erau teme recurente, iar artefice suprem era Ducele, devenit astfel
un „superstar“ surprins în cele mai diverse ipostaze. Mino Argentieri, reputat
studios al fenomenului, remarca: „Precum eroii vechilor scurtmetraje de come-
die care pendulau de la o meserie la alta, ducele a fost prezentat într-o sumedenie
de versiuni: preºedinte al Consiliului de miniºtri, pe ogoarele din Romagna, în
familie, cãlare în grãdina de la Vila Torlonia, la seceriº, sportiv, înnotãtor, pilot,
orator, automobilist, motociclist“47.

Toate „bãtãliile“ sale — a grâului, a lirei, cea demograficã sau din Abisinia
— erau imortalizate pe peliculã, surclasând astfel actori en vogue precum
Amedeo Nazzari sau Vittorio de Sica. Mussolini era protagonist, supervizor (a
asistat personal la turnarea unor filme istorice precum „Scipione l’Africano“),
dar ºi primul spectator: reºedinþa sa, Villa Torlonia, era locul unde se organizau
proiecþii private rezervate entourage-ului lui Mussolini cu oarecare apetenþe
pentru cinematografie.

În primul deceniu (1922-1933), politica culturalã fascistã, încã nedefinitã, nu
interfereazã semnificativ în activitatea cinematograficã. Este aºa-numita epocã
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43 Sell, „Maidan cinematografic“, în Rampa, a. XV, no. 3836, 1 noiembrie 1930; „Cum se face pro-

pagandã... româneascã prin filmele sonore“, în Universul, a. XLVIII, no. 270, 1 noiembrie 1930.
44 Ugo Capitani, „La cinematografia nella legislazione fascista“, în Bianco e Nero, a. V, no. 9, settembre

1941, p. 13-23.
45 Claudio Carabba, Il cinema del ventennio nero, Vallecchi, Firenze, 1974: 124. G. N. PAGE, L’ameri-

cano di Roma, Longanesi, 1950, p. 437.
46 G. P. Brunetta, Cinema italiano tra le due guerre. Fascismo e politica cinematografica, Mursia, Milano,

1975; M.Argentieri, L’occhio del regime. Informazione e propaganda nel cinema del fascismo, Vallecchi, Firenze,
1977; JeanA. Gill, Stato fascista e cinematografia. Repressione e promozione, Bulzoni editore, Roma, 1981.

47 M. Argentieri, L’occhio del regime..., ed. cit, p. 38-39.
* Cinegiornali: scurte documentare (mute pânã în 1931) despre Mussolini ºi realizãrile fascismului, des-

pre evenimentele politice interne ºi internaþionale ale vremii, proiectate în toate sãlile de cinema.



„dei telefoni bianchi“48. Trecerea de la filmele de evaziune la cele de propagandã
se produce în deceniul urmãtor, Camicia nera (R: Gioacchino Forzano, 1933)
fiind una din producþiile reprezentative pentru aceastã turnurã. Intervenþia efec-
tivã a fascismului în domeniul cinematografic are loc aºadar în a doua jumãtate
a anilor ’30, iar Luigi Freddi, care se remarcase prin întocmirea (în 1934) a douã
rapoarte privind situaþia cinematografiei italiene, adresate lui Mussolini ºi res-
pectiv lui G. Ciano49, avea sã ghideze politica cinematograficã a regimului cu
misiunea de a aduce la ordine acest sector din ipostaza de director general al Ci-
nematografiei (1934-1939).

Un excelent instrument de promovare a culturii cinematografice ºi de presti-
giu al Italiei în lume devenise Mostra Internazionale di Arte Cinematografica di
Venezia (1932). An de an s-a organizat cu tot mai mult fast ºi a prezentat un in-
teres deosebit pentru „aliatul“ J. Goebbels50. Un rol important a revenit Centru-
lui Experimental de Cinematografie (1935), sub direcþia lui Luigi Chiarini, care
edita revista Bianco e Nero51. La acestea s-a adãugat o altã iniþiativã a Direcþiei
Generale a Cinematografiei: crearea, la periferia Romei, a studioului Cinecittà
(1937), care urma sã devinã cel mai important studio cinematografic din Europa.

În România, actualitãþile italiene devin cunoscute prin „lanterna magicã“ fas-
cistã. Documentarele produse de Institutul LUCE reprezentau cea mai atractivã
cale de propagandã italianã în România: discursurile Ducelui52, cãlãtoriile sale53,
marcarea anilor fasciºti54 ºi a realizãrilor fasciste în economie ºi infrastructurã55,
propaganda de rãzboi56 sau transpunerea pe peliculã a unor teme curente ale
propagandei culturale57, ilustrarea unor regiuni din Italia58 º.a. — toate fãceau
adevãrate turnee la sediile fasciilor locale (Cluj, Arad), consulatele italiene din
Galaþi, Cluj sau Constanþa, salonul ºcolii „Regina Margherita“ din Bucureºti,
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48 „În general, filmele din aceastã perioadã erau de tip sentimental, de evaziune, caracterizate de scene

turnate în apartamente de lux, cu domni mustãcioºi în frac ºi cu doamne care purtau rochii de searã cu spatele
decoltat, întinse pe canapele mari acoperite cu mãtase vorbind senine la telefoane albe...“. Cf. Philip V.
Cannistraro, „Il cinema italiano sotto il fascismo“, în Storia contemporanea, Rivista trimestrale di studi storici,
a. III, no. 3, settembre 1972, p. 413-463 (425).

49 Luigi Freddi, Il cinema, Roma, l’Arnia, 1949.
50 AS LUCE, Il cinema a Venezia, „L’inaugurazione della Settimana Cinematografica“, Giornale Luce

C0073, 09/09/1940. IX Mostra del cinema „La Mostra del cinema. Venezia: Alcuni aspetti della IX Mostra In-
ternazionale d’Arte cinematografica“, Giornale Luce C0177, 08/09/1941; X Mostra del cinema „Venezia —
Cronaca della X Mostra del cinema — L’arrivo del Ministro Goebbels“, Giornale Luce C0278, 08/09/1942;
Goebbels a Venezia per la Mostra del Cinema, Giornale Luce B1565, 16/08/1939; Venezia. Al Lido di Venezia
personalità e divi per la mostra del cinema, Giornale Luce B1566, 16/08/1939.

51 AS LUCE, Italia, Roma. Alfieri e il Direttore generale per la cinematografia visitano il Centro
Sperimentale di Cinematografia, nuova creazione del Ministero della Stampa e Propaganda, Giornale Luce
B0793, 04/12/1935.

52 „Discorso di Sua Eccellenza, il Capo del Governo a Napoli“; „ Il Discorso del Duce a Milano”; „Mussolini
parla“; „Discorso del Duce a Torino“.

53 „Viaggio del Duce in Germania“; „Visita del Duce in terra di Puglia“; „Giornate del Duce in Lombardia“.
54 „Anno VII“; „Otto anni di Fascismo“; „Anno IX“; „Camicia nera“.
55 „Industria idroelettrica in Italia“; „Ponte Mestre-Venezia“.
56 „Armata Azzura“; „Armi nostre“; „Crociera Atlantica“; „Guerra nostra“.
57 „Per la protezione della stirpe“; „Alle madri d’Italia“; „L’alfabeto di Roma nel mondo“; „Cronaca

dell’Impero“.
58 „Campeggi Mussolini“; „Toscana“; „Visioni dell’Italia“; „Sabaudia“.



sediul Institutului de Culturã Italianã, sãlile de cinema Royal din Cluj sau Dalles
din Bucureºti. Dupã fiecare proiecþie, se întocmeau rapoarte trimise cãtre Minculpop,
care conþineau câteva elemente fixe: locul proiecþiei, numãrul participanþilor, reac-
þiile consemnate în presa localã etc.

În 1941 introducerea filmelor artistice italiene în România fãcea obiectul
unor înþelegeri perfectate de ataºatul de presã italian Amor Bavaj* cu Ion Can-
tacuzino**, directorul cinematografiei în România59. Vizionate pe marile ecrane,
multe din proiecþiile italiene s-au bucurat de o presã bunã60, cu toatã concurenþa
filmelor franceze ºi penetrarea filmului german în România61, iar divelor pre-
cumAlida Valli sau Clara Calamai ºi „junilor primi“ precum Vittorio de Sica sau
Fosco Giachetti le erau dedicate articole elogioase în presa de specialitate.

Proiecþiile Axei pe pânza ecranelor româneºti

Cu predilecþie dupã 1940, piaþa cinematograficã româneascã începe sã fie
disputatã de casele de producþie din Germania — UFA (Universum Film
Aktiengesellschaft) ºi din Italia — LUCE (L’Unione per la Cinematografia Edu-
cativa) ºi sã reprezinte tot mai mult o piaþã de desfacere pentru „aliaþii“ sãi. „Mi-
cul segment al sorþilor cinematografiei demonstreazã cã pactul de oþel ºi apro-
pierile ideologice nu împiedicaserã iritaþii de naturã strategicã între italieni ºi
nemþi“62. În aceste condiþii, ONC (Oficiul Naþional al Cinematografiei) avea sã
se lanseze în tratative de colaborare cu organismele omoloage.

Mai mult sau mai puþin voalat, între cinematografia italianã ºi cea germanã
se dãdea o luptã pentru supremaþie, iar adnotãrile ministrului german J. Goebbels
(conservate de autorul însuºi în camera blindatã subteranã a Reichsbank) nu lasã
spaþiu interpretãrilor: „(...) controlez statutul Camerei Cinematografice Interna-
þionale***. Bine schiþat. Trebuie sã concentrãm totul la Berlin, chiar dacã italienii
protesteazã. Suntem noi marea putere a cinematografiei europene“63.

Ataºatul de presã din cadrul Legaþiei italiene la Bucureºti, Amor Bavaj, se-
siza just aceastã concurenþã italo-germanã pentru piaþa cinematograficã româ-
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*Amor Bavaj (1907-1987): licenþiat în Drept la Macerata (1928) ºi ªtiinþe Politice la Roma (1930); ataºat

de presã în cadrul Ministerului Culturii Populare cu misiuni la Madrid (1937), Belgrad (1939), Bucureºti
(1941-1943); din 1948 funcþioneazã în cadrul Ministerului Afacerilor Externe; avea sã devinã ulterior consilier
de presã la Frankfurt (1949) ºi Bonn (1952); îºi încheie activitatea diplomaticã (1972).

** Ion I. Cantacuzino (1908-1975): cineast; fiul actriþei Maria Filotti; licenþiat în litere ºi filosofie la
Universitatea din Bucureºti; medic psihiatru; membru al grupãrii Criterion; a scris Uzina de basme (1935).

*** Camera internaþionalã de cinema, fondatã în iulie 1941 la Berlin, cuprindea cineaºtii din Germania,
din toate þãrile ocupate, precum ºi din Suedia ºi Spania. Reprezentantul României era M. V. Puºcariu.

59 ACS, MCP, DGP, Romania, b. 190. Raport întocmit de Amor Bavaj, Bucureºti 15 octombrie 1941.
60 Vremea din 1 martie 1942 scria: „Italia a obþinut o victorie într-un sector în care americanii pãreau sã

deþinã monopolul exclusiv“; lãuda producþii italiene precum Tosca, Luce nelle tenebre, Ore nove, lezione di
chimica ºi conchidea : „s-a distrus astfel mitul filmului american“. Viaþa din 7 martie 1942 publica o recenzie
la filmul De la Alcazar la Madrid. Acþiunea din 11 martie scria despre Tosca. Timpul din 12 martie dedica o
elogioasã cronicã filmului La Corona di Ferro. Porunca Vremii din 13 aprilie 1942 publica sub semnãtura Ella
George articolul „Filmul italian“: „Italienii nu puteau sã nu strãluceascã în aceastã ultimã formulã de artã mo-
dernã: cinematografia. Filmul italian va avea cu siguranþã un Michelangelo al sãu, un Tiziano sau un Dante al sãu“.

61ACS, MCP, DGP, Romania, b. 191. Raport semnat deAmor Bavaj despre pãtrunderea producþiilor cine-
matografiei germane pe piaþa româneascã, Bucureºti, 30 aprilie 1942.

62 Mino Argentieri, L’asse cinematografica Roma-Berlino, Napoli, Edizioni Libreria Sapere, 1986, p. 149.
63 I diari di Geobbels 1939-1941, ed. cit., p. 322 (13 martie 1941).



neascã: „Se observã un crescând nervozism al organelor germane însãrcinate cu
propaganda ºi difuzarea filmului german în aceastã þãrã, datoritã afirmãrii sigure
a filmului italian nu doar pe piaþa româneascã, ci acolo unde conteazã cel mai
mult, în gustul publicului român“64.

Documente conservate în Arhiva de Stat din Roma (ACS), fondul Ministerul
Culturii Populare (Minculpop), atestã cã propaganda germanã prin film în Ro-
mânia era atent monitorizatã de cãtre diplomaþii italieni. De pildã, un bilanþ al
anului cinematografic 1941, întocmit de italieni, confirma faptul cã proiecþii ger-
mane precum Bestiile roºii, Calea triumfului, ªapte ani de ghinion, Stukas fuse-
serã bine primite de publicul din România65. Apoi, Legaþia italianã din Bucureºti
solicita ministerului de resort un aparat de proiecþie cinematograficã, dotare pe
care Legaþia germanã o exploata cu succes: „În vreme ce Legaþia Germaniei or-
ganizeazã de douã ori pe sãptãmânã spectacole cinematografice la care sunt invi-
tate personalitãþi româneºti ºi corpul diplomatic, nu e de conceput sã rãmânem
total inactivi în acest domeniu“66.

Periodic, se întocmea o revistã a presei care dezbãtea chestiunea pãtrunderii
filmului german în România. Aflãm de pildã cã Unirea (20 martie 1942) sem-
nala sosirea unei delegaþii germane la Bucureºti cu scopul de a intensifica difu-
zarea filmelor germane67, iar Viaþa (30 aprilie 1942) descria lupta filmului ger-
man pentru afirmare pe piaþa româneascã, dominatã de filme americane ºi con-
dusã de cercuri evreieºti, care obstaculeazã prin orice mijloc penetraþia germanã68.

Dupã 23 august 1944, fenomenul epurãrii va afecta ºi breasla criticilor cine-
matografici. Erau vizaþi de aceastã datã „colaboraþioniºtii care au vizitat prea
des birourile Oficiului Cinematografic Românesc, scriind, cu bucata, duzina sau
linia, articole elogioase despre minunatele vedete germane“69.

A fost odatã... Cineromit

Un acord special avea sã se încheie între ONC ºi LUCE, în vederea realizãrii
unor coproducþii cinematografice italo-române. Lui Constantin Ivanovici* i se
încredinþase misiunea de negociator la Roma. În 1942, delegaþiile celor douã or-
ganisme se reuneau la Braºov ºi Bucureºti pentru strângerea relaþiilor cinema-
tografice italo-române70, iar la 4 iunie 1943 se înfiinþa Cineromit— societate ci-
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64 Carmen Burcea, Romania nei dossier Minculpop. Raccolta di documenti/ România în dosarele Ministe-

rului Culturii Populare italiene. Culegere de documente, Bucureºti, Editura Institutului de ªtiinþe Politice ºi
Relaþii Internaþionale, 2008; Cinema/29: 57.

65 Ibidem, Cinema/37, p. 67-68.
66 Ibidem, Cinema/36, p. 66-67.
67 Ibidem, Cinema/30, p. 58-59.
68Ibidem, Cinema/31, p. 62-63.
69 „Purificarea presei cinematografice“, în Spectator, a. II, no 50, 8 octombrie 1944.
70 Delegaþia italianã era compusã din: Eitel Monaco, directorul Cinecittà; Giovanni de Tomassi, director

în Minculpop; Mario Forni, vicedirector CEFI; Grimaldi, director comercial ENIC. Delegaþia românã: M. V.
Puºcariu, directorul Cinematografiei; I. Cantacuzino, director în MPN; Ion Sava, regizor TNB; Paul Cãlinescu,
subdirector MPN. Cf. ANIC, Mpn, Presa internã, Dosar 601, f. 68.

* Constantin Ivanovici (1896-1978): operator pe fronturile care au vãzut România beligerantã în prima
jumãtate de veac XX; preºedinte al Uniunii Caselor de Film din România (1937); ºeful serviciului de import
ºi difuzare a filmelor în cadrul Oficiului Naþional Cinematografic.



nematograficã româno-italianã care îºi propunea distribuirea de filme italiene pe
piaþa româneascã, realizarea unor coproducþii ºi fondarea unui studio71. Reacþia
ministrului J. Goebbels vizavi de aceastã cooperare a fost una extrem de nega-
tivã, cãci dupã introducerea obligativitãþii studiului limbii italiene în ºcolile ro-
mâneºti, germanii pierdeau din nou teren în faþa propagandei italiene: „Italienii
ne creeazã dificultãþi de toate tipurile. Acum sunt pe punctul de a crea o casã de
producþie la Bucureºti, desigur cu mijloace insuficiente. Vor, cu orice preþ, o felie
din tort ºi, în privinþa asta, nu-i nimic de fãcut cu ei“72.

Prezenþele româneºti de pânã atunci în cadrul Festivalului de la Veneþia fuse-
serã încununate cu succes: în 1939 „Þara moþilor“* obþinuse premiul pentru fil-
mul documentar, iar în 1941 „România în lupta contra bolºevismului“** îºi adju-
decase unicul premiu la aceeaºi secþiune a filmului documentar. Cineromit avea
sã contribuie la acest palmarés cu Odessa în flãcãri73.

Odessa in fiamme (R: Carmelo Carmine Gallone***, 1942), un film de rãzboi,
cu iz propagandistic, antisovietic ºi antibolºevic, înfãþiºeazã intrarea armatei ruse
în Basarabia dupã ultimatumul adresat României în iunie 1940. Premiera a avut
loc în cadrul Festivalului Internaþional de la Veneþia (septembrie 1942) obþinând
premiul Bienalei74. Cenzuratã ºi distrusã mai apoi de autoritãþile comuniste, re-
cent redescoperitã în arhivele italiene (2000), pelicula a fost realizatã atât în Ita-
lia (la Cinecittà), cât ºi în România (exterioarele), o singurã scenã fiind filmatã
la Odesa — aceea care surprinde scãrile devenite celebre în „Cruciºãtorul Po-
temkin“ (R: Serghei M. Eisenstein, 1925). Scenariul îi aparþinea lui N. Kiriþescu,
directorul Teatrului Naþional din Cluj ºi vicepreºedinte al Societãþii Autorilor
Dramatici români, iar rolul principal era interpretat de artista Maria Cebotari****.

Filmul Escadrila albã (R: Ion Sava, 1943) a fost realizat dupã un scenariu de
Ion Sava, inspirat din activitatea escadrilelor sanitare pilotate de femei, infir-
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71Jean Mihail, Filmul românesc de altãdatã, Bucureºti, Editura Meridiane, 1967, p. 326; Ion Cantacuzino,

Întâlniri cu cinematograful, amintiri, Bucureºti, Editura Alo, 1997; Cineromit. Il sogno della Cinecittà romena
1941-1946, a cura di Veronica Lazãr e Piero Silva, Roma, ItaroArte, 2003.

72Apud Mino Argentieri, L’asse cinematografica Roma-Berlino, Libreria Sapere, Napoli, 1986, p. 135.
73 [Traian Popescu] Tracipone, „Detalii asupra filmului Odessa ºi asupra celorlalte realizãri româno-

italiene“, în Cinema, an XIX, no. 578, 21 iulie-1 august 1942.
74 România a primit premiul Bienalei, în Universul, a. 59, no. 256, 19 septembrie 1942. ªi presa centralã

italianã a relatat cu entuziasm evenimentul: Meridiano anunþa premiera filmului de colaborare italo-românã;
Tevere menþiona prezenþa lui Al. Marcu, ministru subsecretar de Stat la ministerul Propagandei, la proiecþia
filmului; Giornale d’Italia afirma cã România intrã cu curaj în noua producþie cinematograficã europeanã Cf.
„Succesul filmului Odessa în flãcãri la Roma“, în Universul, a. 59, no. 285, 18 octombrie 1942.

* Þara moþilor (R: Paul Cãlinescu): film-eseu cu un comentariu al lui Mihail Sadoveanu.
** România în lupta contra bolºevismului (R: Paul Cãlinescu). Acest film, un colaj de jurnale de rãzboi

privind participarea României la rãzboiul din Rãsãrit, a fãcut carierã în epocã, fiind amplu folosit în propa-
ganda noastrã externã. Vezi cronicile timpului: Cortina, 27 septembrie 1941; Il Gazzettino, 7 septembrie 1941;
Corriere della Sera, 7 septembrie 1941; Gazzetta del Popolo, 14 septembrie 1941; Film Quotidiano, 7 septem-
brie 1941.

*** Carmine Gallone (1886-1973): regizor italian renumit pentruUltimele zile ale oraºului Pompei (1926)
ºi Scipio Africanul (1937). Vezi Pasquale Iaccio, Non solo Scipione. Il cinema di Carmine Gallone, Napoli, Li-
guori, 2003.

**** Maria Cebotari (1910-1949): sopranã ºi actriþã. Cortina (n. 110) anunþa la 25 iulie 1942: „Atenþiune,
amatori de autografe! Soseºte din Italia în România caravana filmului Odessa, condusã de regizorul Carmine
Gallone ºi Maria Cebotari“. Fiecare sosire a sa la Bucureºti se constituia într-un eveniment. Cf. Bis, a. II, no. 77,
12 martie 1944.



miere pe frontul din Rusia. Ion Cantacuzino preciza cã „la baza scenariului a stat
o idee a scriitoarei Zucatti-Bora“, însã titlul ºi scenele de front erau inspirate din
scrierea corespondentului de rãzboi GeorgeAxinteanu75. La turnarea scenelor de
rãzboi, platoul de filmare a fost vizitat de Majestãþile regale76. Din nefericire, fil-
mul s-a pierdut, publicaþiile epocii restituindu-ne doar câteva fotografii.

Visul unei nopþi de iarnã (R: Jean Georgescu, 1946) era o ecranizare dupã
piesa omonimã a dramaturgului Tudor Muºatescu. La primul tur de manivelã al
noului film românesc, regele Mihai I a vizitat platoul de filmare77. Cu aceastã
peliculã, realizatã în condiþiile dificile ale rãzboiului — diferendele italo-germane,
semnarea armistiþiului de cãtre Italia (8 septembrie 1943), bombardamentele
asupra Bucureºtilor, evenimentele de la 23 august 1944 ºi capitularea Germaniei
— se încheia o epocã în istoria cinematografiei române.

Cineromit era sortitã disoluþiei, neputând supravieþui în condiþiile creãrii celor
douã blocuri antagonice est-vest ºi, ulterior, a naþionalizãrii industriei cinemato-
grafice în România (1948).
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