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· Cred că dintre toate compof)entele a ceea ce m.imim
cultură, cea mai crunt lovită; aproape desfiinţată în
anii didaturii, a fost cinematogq1fia român.ă. Mai cr,unL
lovită, mai crunt îngrădită qecît literatu/a, d.ecît teatrul, ,
de pildă_. Sînt scriitor şi ştiu asta. Nu _s:a ciuntit doar,' •
adevăr1H pe,care, <;iichiu, cti'Vai; tot;irlâi puţini·~egizo'rişi. scenarişti tnce,rcali să-l strecoare '-J5esub forc1le-caudine .i-le comitetelor şLco'rniţii\oqăsăriţe p~ste n_oapţe;
ca ciupercii~ după ploaia falsă ·a desfii~ţării ofo;iaJe,
a centurii. s:a urmărit s~stematic şi diabolic, deposedarea cînerrratografiefde propriul ei viifor; prin reducerea ,
locurilor la I.A.T.C,, prin predar.ea acestui Institut, cel
puţin -cu o bun.ă parte _a ,lt1i,· în mîini meciiocr~ şi .prin
favoriz<1reaintrării în el, p~ f,ale~ caragjaleanului .la11ţ
al slăbiciunilor", a unor inşi fără coloană valorică, d;ir
cu spatele familial asigurat.
_ "·
'
Critica de mm şi organul de specill,litate care ~ .găz
duia (revisţa ;ci _nema"), strîn'se îJichingile llllUi larf
tomatic, dar atît de omniprezent Consiliu al ·culturii, au trecut -a·proape in corpqre ,'la faimosuJ tgn săl
tăreţ-neutru cu care se poate discuta la fel şi despre
Geo Saizescu şi despre ·fellin~, Fenoinenul :a fost complex şi ri'tie. caz~!. nicj ' timpul a fi dis,cµtat aici )i
arum.
·
·
··

0

Aţi văzut ce·-am putut face noi? Aţi văzut ce forţă
sîntem? A\i văzut că nu ne este frică de gloanţe? Aţi
văzut că i-am învins cu mîinile goale?
I-am învins prin opinie, prieteni, arma cea mai.puternică şi nu trebuie s-o mai lăsăm din mină niciodată. Să nu se transforme acest NOI, uriaş şi de neînvins,
în EU '.şi MINE. Fie{:are dintre noi are senzaţia că
a fost erou şi .aşa este , a fost erou pentru că .eroismul
fiecăruia s-a ridicai peste noţiunea cunoscută pînă
acum în istorie, ca şi această explozie de opi_nie care
a .ar s- ca un _rug uriaş răul şi care nu cred că are
._
egil :tn istorie.
Vă prop\!n prieteni să ne potolim acum explozia în
aceea~i unitate liniştită, eficientă, de încredere şi
calm> chi.ar dacă o facem printre gloanţe. Să n-o potolim în mulţumirea de sine, aşteptînd doar să luăm
răsplata, imediat, împingîndu-ne ca la nişte ghişee ale
glo,riei._ _
.
.
Vedeţi foarte bine cum răul încearcă să ne înveţe
iară~i frica, prin teroarea glonţului şi mai ales a zvonulµL Haideţi prieteni s~ ne păstrăm calmul şi unitatea
de opinie cu car e am învins. Haideţi să stăm. s lrînşi
în jurul Frontului Salvării Na(ional e şi să qe clădim
democratia, pas cu pa&, pentru ca alegerile să ne gă
seas.că o naţiune pricepu tă, aşa cum ne-a trebuit doar
o clipit isto~îcă să învăţăm să facem revoluţie.
Este_vremea omului valoros, a seriozităţii. Guvernul
nostru ne-a dat dovada unei lucidităţi extraordinare
a unei cuprinderi a lucrurilor de nivel european şi crţd
că .azi,-cîr-ldzăpada ca<;leîQ stîrşit, ca -0 împăcare eter 0;
nit;-arii învins,, sîntem EUROPA..
• . '.\
'-'Să nu spargem acest v~s de cristal al _sufleti:î:l 11i,în care străluceşte mlndria de român şi o_g.ihnesc.
1p?~
tii'noştri.
·
_ ' ; -·: _
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a filmelor interzise pină astăzi.
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3). Elaborarea unei legi a cinematografiei care să asigure cadrul legat'de creaţie şi viaţa de,mnă pentru
cineaştii din România.
. _.
. •4 ). Crearea unei noi structuri organizatorice a cinematogr.afle1 ·ptivu~d atlt reahzarea de faime cit ş1
difuzarea lor.
·
·.
5). Reorganizarea invăţămintului cinematografic pe criteriul competenţei şi al meritului profesional.
·
Membrii Comitetului Provizoriu al Cineaştilor:
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Tatos

24 dec. 1989 -

Revista „FILM" îşi propune a fi o tribună a cineaştilor din România. Pilmultii ca artă, ca mesager al ~devărului îi vor
ii dedicate numerele viitoare. Acest prim număr ..:...ediţie specială - este închinat, firesc, evenimentelor Revoluţiei.
{n aceste zile s-au aflat în zonele fierbinţi ale capitalei zeci de echipe de filmare. S-au adunat pînă astăzi numai la Buftea
aproape 15 mii de metri de p~Hcul~ imp~es_io_nată. Fil~~I Rey~lutiei. Document _al conştii~,ţei_tuturor c~lor ca~e lu~rează î~
cinematografie. Avem totodata credm_ta ca_~!f1lm~l de f1ctu~ne 1ş1 v~ regrupa forţ<:le-:- repuni~d .rn.drept~r_ile l?r fireşti crea.to~•!
· pînă acum ostracizaţi - pentru a oferi lum11 imaginea adevaratulm potenţial spmtual al Romanie1 de az, ş1 ma, ales al Romanie,
şi rezistenţă.
de mîine.
Ei, copiii noştri, studenţi, soldaţi, elevi, n-au putu
Tinerelul uieroic, carea declanşat cea mai impresionantă Revoluţiei mpotriva unei dictaturi din Europa post-belică, îi.da tor am
să ne vadă pe noi, p ă rinţii lor că ne stingem cu zile.
opere
în care adevărul, demnitatea şi frumosul să-şi afle o expresie artistică pe măsura libertăţii pe care el, tineretul, a cuŞi-au vărsa t sî ngele şi au ars ca o flacără jertfind
pe alt aru l libe rtăţii lumina ochilor şi sfinţenia zîm- cerii-o pentru noi toti. cu atîtea sacrificii

Pr.jvesc la chipul tînărului timişorean car e doarme
de unul din băieţii mei, pe coridorul locuinţei
mele. Mi-aminte sc numele lui: Manole Chindea, zidar , născut într-o co mună din judeţul Suceava. L-am
întîlnit aseară cînd veneam de la Spitalul Colţea unde
filmasem un reportaj video. Venise cu trei zile în urmă
la televiziune împreună cu mulţi alţi tineri. Povestea
vecinilor mei care asigurau garda scării, scene cutremurătoare trăite la Timişoara. Potrivesc ceasul să sune
la ora 4,45. La 5 diminea ţa voi intra de gardă pe palier.
Nu mi-e somn în ciuda celor trei nopţi albe. Stau la
bucătărie într-un colţ invulnerabil. Nervii îmi cedează
din nou. Nu-mi mai pol potoli plînsuL. Din nou mă
gîndesc la cele rela tate de timişorean . Numele lui m ă
alină.cNume de meşter va lah, legend arul zidar cu nume
de fîntînă, Manole. Adorm cu gîndul să nu uit ru gămintea lui, să- l trezesc negreşit la ora .şase fix, că
trebuie să plece la Timişoara la lucru , la reparar ea
zidurilor cutremurate de o voinţă du şmană cu o săp
tămînă in urmă.
alături

Buc ureşti,

ora zero

26 Decemb rie 1989
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Alexandru î ntorsureanu
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de film. Sau de mai r:nulte. O re:vistă - sau
reviste- unde să primeze criteriul valorii, al adevărului, al com~etenţ~i. _Există oa,!Ile_ni
pre~ătiţi să" facă ase-

~:;~!
1

mA:~i~r!s~~J~~\nnfe~~;
~us;riri~a;!tria, progr_am_1:1I
~et~liat a_l unei asemenea tribune_a creaţiei şi
cnhcn filmice, m1 se pare superfluu . Ştim, avem în
noi, integru, acest program. Nu ne rămîne decît să
ne punem pe treabă.

Ioan _Oroşan

·

Noaptea cea mai lungă s-a terminat! în ea somnu l
a fabricat monştrii, rinoceri , stîrniţi şi stăpîniti
de maril e hidr e cu mii de capete, cu guri hîde, devoratoare. Disperaţi, ne uneam în suferinţă şi ne pierdeam speranţa că va mai veni _Ziua Libertăţii. Cînd
hidra ne trecea prin malaxor voinţa, fiinţa şi unitatea
de conştiinţă, ne-au întării speranţele copiii genera ţiei
noastre, devenind tinerii noştri, aliaţi în supravieţuire
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' Comitefii:1alesln şedinţa Asocia.ţiei Cineaştilordin 24 decemb ,rie sţp1u1e 141
d1spoz1ţ1a Cons1hu lu, Frontu lui
SaJyării NaU01_1alepentru a-şi aduce contribuţia la reorganizarea '..p(baz~ democratice a cinematografiei
În komâitia. ln acest scop · va proceda prin:
. ': '' > ·, ; .
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Primăvară

betului. Ne:au descătuşa i din negrul coşmar aducînd
Libertatea României şi pe Moş Crăc iun al copilăriei
noastre în această miraculoasă Primăvară a lui Decembrie 1989! Primăva ră cu flori dalbe însîng erat e
şi colinde. Colindele lacrimilor dulci şi amare îngemă 
nate în cu tremurătoare dureri şi înălţătoare Bucu rie.
Plîn g, ascult colinde şi plîng cu gîndul la cei cc
n-au avut fericirea sij le ma i audă şi să le mai cînle ...
Sărut pămîntul pe care a curs sîngele celor care
ne-au dăruit România noastră liberă, Crăciunul nostru
st rămoşesc , vatra în care ne-am născut şi comoara
limbii noastre. 25 Decembrie 1989 ora 23,30 . Parcă
e mai linişte acum. Trasoarele de la Televiziunea Română Liberă şi rafal ele din Liceul „J.L. Caragiale"
se aud mai rar.
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; Frpntu1 Salvat11- Naţ1on~le ş1t ,;i propu~ ';S~ Iaca
·. absttdcfie '' de 'trecutul :moral ' ŞÎ ' politic-,a1 rnem·
br-ilor săi? _
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'" să;-·şi f_acâ Io~. îh · sufletul . pop6rultfi roma-n
f care
·~(f ăci.tt cu sîrige Revo_lu:ţia, tugă'r'n. '~rontul 1Sal. vării'.Nţiţfon~le să dî:Şpµridă,'corrform ,cănli cri-
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a)e lui 'decembrie 1989, cln,d'ip.sJruînentul prfri'cipal al
unei odioa'.se tefinicÎ' de spălare:a cieier:elor s-a întors
î/npotrîv a diabolic;ului său programator, punîndu-şi
fQate forţele sale în slujba revoluţiei. Dintr-odată,. elib'etaţi de textele aber ante pe care le citiseră ani de
zile în faţa camerei t.v., colegii de la redacţia »Actualităţi" şi-au ridicat fruntea şi ne-au privit în
ochi, pe noi toţi, vorbindu-ne liber, cald, de la suflet
la suflet. Lipsiţi d e· experienţa emisiunilor în direct, fără
condiţia fizică necesară unei activităţi non-stop, asediaţi, atacaţi timp de zile şi nopţi, ei au continuat să
transmită, să facă legătura intre forţele revoluţiei, între
gînd şi faptă, între fapte şi înţeles uri.
Dacă , de cînd a apărut pe lume, televiziunea s-a
ambiţionat şi a reuşit să fie un martor al istoriei, Televiziunii Române îi revine onoarea de a fi devenii
co-autor la istorie, printr-o superbă demonstraţie de
eficienţă şi abnegaţie. Toată admiraţia pentru aceşti
colegi dragi , care au ştiui din prima clipă să se pună
în slujba Binelui.

. , .. ,._ CATRE .._, . .

ConsiU4Iu(Frontu.lui

:Rl~~<>,i~

Comitetul Provizoriu al Cineaştilor de sprijini~ re a Frontului Salvării Naţionale apelează la ci•
lJ, neaştii români aflaţi în afara graniţelor ţării inth itîndu-i să vină să lucreze în România, unde
lf vo r fi bineveniţi.

rfţ ·, ;:,

â Cineaştilor din , RbmâÎl;ia

NO.APTE, NON-STOP

24 decembrie, ora 11. Holul cinematografului
„Studio".Comitetul
Provizoriu a-t Cineaştilor, ales cu cîteva minute înainte,
de sprijinire a Frontului Salvării Naţionale şi pleacă imediat s-o difuzeze la Televiziune. Cîţiva
se în1orc după o jumătate de oră. N-au putut pătrunde. în jurul Televiziunii e infern, şuieră gloanţele. Au reuşit totuşi să
ajungă in studi_o~I Ţeleviziunii Ster~ Gulea, V!cto~ Rebengi~c._Da~ Piţ_a şi Vivi Drăg~n Vasile. _livedem la ţeleviz?rul scos
pe hol la „Romamafilm", unde Comitetul Prov1zorm a constitmt deJa dispeceratul echipelor de filmare. S-a cerut dm Buftea
aparatură, peliculă, personal calHicat. Se întocmeşte un itinerariu al filmărflor urgente. Primul voluntar, om de producţie,
Dorin Bălănicâ, preia conducerea dispeceratului.
Nu se va mişca de aici zile şi nopţi în şir. Tntr-un birou alăturat îşi are
sediul ComiJet4I Provizoriu al Cineaştilor care începe deja să emită adrese: către „Româniafilm", către ACIN, către Casele
de filme, către I.A.T.C .... în sala de protocol, Mircea Daaeliuc, şi operatorul Mihai Cociaşu în prima zi, Elisabeta Bostan şi
operatorul Ion Marinescu în următoarele zile, vor filma pe casetă video actori veniţi să-şi împărtăşească gîndurile, simtăminte
le. Tura Vasilesc ·u, Ştef an Iordache, George Constantin, Gheorghe Dinică, Victor Rebengiuc, Carmen Galin ... Nu, nu sînt
„adeziuni''., ci bucuria cuvîritului liber, a gîndului dus pînă la capăt. Sînt filmaţi aici, pentru a nu mai înfrunta gloantele
Important este că a
din curtea Î'eleviziunii. Caseta va ajunge la un moment dat, chiar dacă pe post'. a apărut fragmentar.
fost înregistrată. Va rămîne. Important este că toţi aceşti actori au conştiinţa curată.
în şedinţa din dimineaţa zilei de 25 decembrie se hotărăşte editarea unei reviste a cineaştilor din România. Se va numi
„f'ilm" Profesiunea de credinţă: să nu se numească niciodată „Noul" Film, să He cuadevărat o tribună de afirmare a crezului
moral şi estetic al cineaştilor liberi. Se porneşte la lucru imediat. E prima zi de Crăciun, dar cine are timp să se gîndească
la e;i? La „Româniafilm" se face de gardă zi şi noapte. în dtspecerat şi în redacţia revistei _.,Film" se lucrează seara la lumina
unei singure lampi , cu camuflaj la ferestre. Au asigurat apărarea sediului, zile şi, nopţi în şir: Dorin Bălănică, Viorica Zorilă,
Ion Albu, Marian Ioniţă, Vivi Drăgan. Voluntari. Nici o obligaţie „de serviciu", nici o dispoziţie. Redacţia „Film" se constituie
din mers. Cine ştie să bată la maşină? Cine vrea să scrie? Ce echipe s-au întors de pe teren? Reporteri ad -hoc însoţesc echipele,
sau le consemnează impresiile la întoarcerea de la filmări. Metrii de peliculă încep să se adune. Articolele, şi ele. La ora
cînd p-lecarn la tipografie există 14.600 m trim..şi la la_borator şi zeci ,de casete video. Au lucrat în total 25 de echipe de filmare.
PI us echipele de documentarişti ale Studioului „AL Sahia". PI us dne-amatorii din întreaga ţară. Un singur cil vînt poate defini
starea acestor zile: Solidaritate. Poate curînd vom avea răgazul de a reveni cu, un adevărat şi detailat jurnal al acestor zile.
Ne facem acum datoria de a consemna numele celor care au venit din proprie iniţiativă sau au răspuns cu promptitudine
fără prec~dent, pe măsura libertăţii a tît de greu dobîndite.
apel ului Comitetu lui Provizoriu al Cineaştilor, într-oactivit-atenon-$top,
- -.
_
Multe dintre aceste _nume le veţi întîlni în paginile revistei noastre.
-Mecanici de cameră: Glomicu Ion, Nica Costel, Gigel Dumitrescu, ll_ieRusen ... Electricieni: Pascu George, Cornel
S unetişti:
Stroe, Puiu Cioc,l lie Virgil ... Şoferi: Marian Moldoveanu, Gică Bădulescu, EugenObogeanu, Trăncău Ion, Mareş Dan...
Horia Murgu, li arian Gheorghe, Ion George, Anghel Defta, Teşa Valentin, Vasile Rădulescu ... Operatori :"VladPăunescu, florin
Mihăilescu, LiviuPojoni, Gabriel Cobasnian, Doru Mitran, Cătălin Vago, Igor Antip, Adrian Drăguşin, Alexandru lntorsureanu, Marian Caraivan, Sorin llieşiu, Gabriel Kosuth, Mihai Cociaş-u .•. Regizori: Constariti~ V~eni, Dinu . Tănase, Dorin Dorof·1ei, Dan Păduraru, Tudor Mărăscu, Ion Cărmăzan, Alexandra Ieremia şi mulţi alţiî pe care •-i veti regăsi pe generice _le filmelor
Revolutiei.
· ··

RUGAMINTEA MEA
Atîta vreme cît încă se mai pierd vieţi omeneşti, alita
vreme cît suflete româneşti se refugiază mult prea devreme în cer, in faţa tîlhăriei cumplite care a
„ciumat" străzile noastre, atîta vreme cît camioanele
cu adolescenţi care parcurg Bucureştiul sînt expuse primejdiei concrete a morţii, cred că bunul nostru simt
trebuie să ne ajute enorm . Să ne controlăm cu severitate
emoţiile, patimile mici şi mari, resentimentele şi dezgustul legitim faţă de noii oportunişti care au şi apărut
şi evoluează fără jenă; să nu irosim timpul nobil al
vieţii noastre reînv:iate cu declaraţii şi - Doamne fereşte! - cu programe estetice ale viitorului filmului
românesc. Din respect pentru cumpăna tragică în care
ne aflăm, să ne concentrăm urgent asupra a ceea ce
avem practic de făcut. Cu mîjnile, dacă se poalei
Să lăsăm operatorii şi regizorii să lucreze! Memoria
istoriei este în mîinile noastre.
Actorii să-şi păzească teatrele şi să însuflete·a;,că
mulţimile de demonstranţi, pentru ca oboseala să nu
se strecoare în inima fierbinte a sfîntului lor elan.
Să gîndim lucid, să trăim lucid; fieca re clipă, acum
cînd dreptatea poporului nostru năpăstuit trebuie neapărat să învingă.

Libertatea noastră stă în forţa noastră morală şi
nu are nimic de-a face cu abilităţile verbale de tristă
amintire de care ne sînt otrăvite gurile şi sufletele.
Să ne vedem cu bine, dr.agii n:iei, să nu ne mai fie
niciodată ruşine de noi înşine. Aşa să ne ajute Dumnezeu!

Adrian Pintea

redactează Declaratia-Program

Roxana

Pană

BRA$0V '87-'89
Braşov,

15 noiembrie 1987, orele 10 dimineaţa
In liniştea posacă a oraşului, pe Calea Bucureşti, un vuiet straniu sco/lte lumea la ferestre. Dinspre
,,Steagul Roşu" o mulţime compactă înaintează pe mijlocul şoselei, scandînd ceva. Ceva la început nedesluşit, ceva incredibil, ca dintr -un vis. Visul unei ţări întregi, împlinit miraculos, într-o singură clipă; de aceşti
mii de oameni care se îndreaptă calm spre centru scan dînd „Jos cu Ceauşescu", ,,Vrem mîncare la copii",
„Vrem mîncare nu·lozinci", ,,Jos cu dictatura", .,Veniţi
cu noi".
·
în frunte, un bărbat tînăr, în hanorac alb, poartă
tricolorul. li urmează copii între 8 şi 14 ani, puzderi e
de copii cu pumnişorii ridicaţi spre cer, huiduind şi
fluierînd, Şi femei. Foarte multe femei, ·cu fete palide, obosite, chinuite . Unele din ele, îmbrăcate in salopete, vin direct de la turnătoria din .Steagul".
,,Ve-n iţi cu noi. Ve-n iţi cu noii" Şi lumea li se alătură.
La o fereastră, o tlnără ridică deasupra capului icoana
Fecioarei Maria şi izbucneşte în plîns . .,Ve-ni(i cu
noi. Ve-niti cu noi. Ti -că - lo-şii. Ti-că-lo-şii!" Din blocuri
ies în goană locatarii, îmbrăcîndu - şi din mers palto.i . nele. Coloana a cuprins acum şi trotuarele . Troleibuzele s-au oprit. Pasagerii coboară năuci de emoţie. Un
bărbat îngenunchează o clipă, priveşte spre cer, se închină, se alătură manifestanţilor. ,,Ve-niţi cu noi.
Ve-niţi cu noii" Talazul a ajuns la Hidromecanica, Pe
străzile lăturalnice aleargă ca şobolanii notabilităţi locale. Pe miliţieni, în schimb, parcă i-a înghiţit pămîn 
tul.
în apropiere de Teatru, o cofetărie are scoase în
stradă măsuţe cu cozonaci şi Cico. Speriate, vînzătoa
rele se refugiază înăuntru . Dar ntanifestanţii trec fără
să clintească un pahar. Rever berat de Tîmpa, ecoul
poartă peste întreg oraşul strigătul unor oameni aduşi
la capătul răbdării : .Ho- ţii! Ho-ţii!". în drum spre
,,Judeţeană", cunoscuţi şi necunoscuţi se îmbrăţişează,
îşi vorbesc.
( continuar e în pag in a a treia)
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Semnificativ, fie~afe
Totul e istorie_~,_·

;~µ")t11 ·ga~dă

la Doa~ni i:Em iJja. Âre 71 de.
Wn,ijr;ă, /l)?păie şj Stt bucură }a toată luVraful de scenarii care îmi frînge în două planşa biroului meu a început să
un,~sţ<>atem televţzorur afară. . .
Un regizor , un operator ; 6
oame~; :,~~ i \::'.: $tra da
nimic nu s-ar'îµfîÎtJ;f~, J p
putrezească; cine răsp~nde ~entru toţi aceşti -ani furaţi ~~e~ti;i? . .
. . .
:btie;~apîf :prîni. 'Mulţime de_o.irneni bi,ty sufletul
cald găsesc cîteva minute (,lei;~gâzca să putem · rt].et1;ou, la fel. le~ )ivpiaţa UniJii, în 'jur , )inişte:_:Spre
Ce-i doresc eu filmului „De ce trag clopotele, Mitica?
N1m1c, absolut nimic
tiriă în ci,tdea :Telev.izjunii. Se aud lozin Gi'-,
consemna ce au văzut, ce au, trăit /; ·~-'
. . , . . Şu lej,şrdul fîntlqilqf :.ărtezieqe, membri ai g'ăr'.zjlqţ,pa- '
de.cit o, via_ţă- normală d~că s-ar putea, , iată fragmente cam patetice, spicuite la înu PL~a~J)cÎîte--şL. ampljHcate:°Lucrătorii te :
Dorin Mirce_aporof t_ei:_Am ţilm~t:î1;1t.(faiţiie în :Pt~t}';:-:, t1otiţe, !mpreună ~u '.~nmiliţrâr:i, net~armaţi'. p'a~rule<1
:.
b"
ţ
.
~cea:!că;;săci ·i.:p~vjngă,_ p:e.celăJeni ~ă aştepte
.
" . t
11:Grup9rr compa ,cte .il:ţ oa- ·
tîmplaie dintr-un , interviu .,~cordat de mine revistei „ E ch mox , m erv1u, metn e- ::',
1 ortjme. Entu:i;1asmuţ_ţgenefa;l.J?1ecare po-, ma redacţ1e1 ziarului Llbertatea, Ştiam căJJ1embr.11 .tţ\-;'/ Za·, J\\ă mdrept spre .ma 111
,4!9 :- ,.meni discută . .,Am ~ji.lrt~.t-trziu. :S-a spart totu!!' ~_gînIes, nu vă, nelipiştiţi, interţis. în ultimă instaQ,ţă. Gîndiţi-vă cîtă. subversiune, cîte legende :i;;
spunfcuyl_ţ1t1'tla Te.leviziurte~rnomână Li- dacţiei, munci tor ii tipografi , cu totJtau;ţ~~r1;1t aco_l;i:>
primele clipe ale re\loluţiei,,,s!J.l) ,gloanţele care..Ia ,,J.Jff•' desc : Merg spre Universitate. Ai ung 1<1magazmulCode foileton de duzină şi cîtă imaginaţie d~ maculatură pot încăpea toate într-un \ ' :
. _r-o m·aşinălohoa_rsă cîţiva generali. ,,Armata
anumit moment pornea u de la teror-işfLaflati chfaf _pe cor: ·şkaud huiduielil e. Mulţi vin spre •Piaţa U_pir.iL
film, pentru simplul motiv că e sechestrat. Cîtă excitaţie, cîtă calomnie, cît_e intr_igF.,.~_: '
H\ Din alt.a~ot>oaţfi''iforo!lul Ion Iliescu. Lumea
acoperişut,clădirii. Se tră,sese.de pesfeto.t: <lepe clă_djr~a ,,Alerg. .în colţul Teatrul ui Naţional, un gn1p)nş.'re'. de
;ăţişează,, se "fa~ fotografii. La monitoarele învodevileşti dar primejdioase, cîte mici dar şi mari turnătorii, cîte can-canurt stupi de;J~
la ferestrele _de la parter se trans,mit primele -Teattµluj Mic; dinspre 'strada C(i p ,MUie;de pe:)lre , ;,. 'tineri,şu luminări în mîini încep să s.înte ~De.şţeiiµ.~
Z\:)ianu; de 'pe Mateî Millo. Zidurile. puţ}au urmele .liJp· i tHe române". După două strofe, doar 'un ~las '.:cbtl - .
stîrneşte el, filmul, de acolo 1in .dulapul metalic de la Casa Scînteij în care l-a ferecat ~:.
ale cel_o~care ~1,1. pşrticip_aţ n~t:11ijloc~tla î~tetor care de fapt, nu încetaseră tncă:·:se trăg'1a;;<t111 ,tinV~ -' Cineva strigă: ,,Ruşine, fra\il'ort ,Niţi _ pcăsta
1
cu o centură de castitate, vigilenţa.
· .
,::: o:,!P
.. evoll}ţ e1.
tel~v1z1~ml a apa~:ut c!- Jocuri , l'Îeaşteptate, în milifari, J n inilşini, în oşrii~hil ··· nu -l şfim tot !" La Inter continental, cordoane .-;:'l)a.!l~\lr L
1
Această procedură este fără precedent fără ptecedent char şi în anii sumbrii ·-, -t-.ne:.
.~ sup~~bă ha1.1_1ă ?e blana_ aune, ~.fos_t~ »Ptt- paşnici care fă.ră să ·se teamă aşteptau nrimlirul de C'ră'- ··t.Fliră violenţă!" . .,Nu plecăm acasă! Morţif>-tfu fa.
. v • d I
.
.
.
•
v
t
tv
madone a taru. Se hmdute cumpht. Actoru Mitică Poa1_0,bsedantulµ1 q~<;~mµ:Abt _de fara pr~cedent __
_mcit ~xp 1ica m e unga a !11ea a_ce : _ k pescu şLLeopoldina Bălănuţă sînt şi ei prezenţi. L ciun al ziarului cu sufletul la gură ,,interes total absent să!". Soldaţii sînt interpelaţi: .,Sînte ţi români? Pe cine
cu cîteva zile în urmă cînd ziarele erau parcurse cel a păraţi?". Pes te o oră, militarii de l îngă Ilftercontinenre, reacţia mea întîrziată. Am fost paralizat ŞI fascinat de abuz, tovaraşe secrefel regizorul Dan Piţa, actorul Gelu Niţu, regizorul
mult pentru rubrica de mică publicitate . Amestecul
tal, spre studioul „Sahia", plîng pe după scu turi . Onl)•
tar; cît poate dur,a ,un gls,emenea abuz, nu numai scan~al?s dar şi grote~c, mă !ntrebam
Cons_~~nti~ Vaeni. ~ei care" nu mai au loc în cu_rtea
acesta de sacrificiu, de entuziasm şi de conştiinţă civică riu _Boştină, Alexand r a Ghandri, Mihaelâ Grigores1
acea curiozita"te pe care întotdeauna am avut-o vie m faţa monştrilor. Cme poate
telev1Z1un1t se aduna ':1faţa, pe Calea Doro~a~ţJ. în
cu. Ne îmbrăţişăm, strigăm. Se trag focuri în aer. fmi
este copleşitor.
cu
.
. .. 1 , . • .· .
;> • d
I
balcoane s-au scos monitoarele. Lumea aplauda ş1 aclaMalia Morgenstem: Am văzut trupul unui martir în tremură genunchii, dar nu clintesc. Huiduieli. Corina
proteJa un asemenea ab~z ~entru c~
sa _suprav1eţ1;11asca . Ş• ~ca vn~me~t ~u- ~r~mă. Se încinge o imensă Horă a Unirii. La radio, vorIonescu, zimbind fericită . .,întotdeauna
te-am bă
Biserica Colţei, şi oameni de toatevîrsteleîngenunchind
.tejează, cum de s.upr~1eţu1eşte? Ş1 cite zile va mai suprav1eţm, cact exista o ltmtbeşte Ana _ Blandiana, cu vocea înecată de emoţie.
cu lacrimi în ochi la căpătîiul lui. Pe tancul de peste
nuit! " Ungă noi, un licean cu figură de muceni c bită, îmi spuneam eu, o limită a bunului simţ, să spunem, sau a legilor ţării care ar ,,: C ;,- 23 aece.mbrie, ora ?O. O mare ~e-tin_~ri, p~rynd tri•
zantin îşi domină cu .vitejie frica.
drum de un magaz in al copiilor am văzut pachetele
putea inhiba extinderea voioasă şi ·distrugătoare a abuzului transformat în aberaţie:' .. colorul:R~,b,raţ, st au"in ~ata tet~v 121unu , str!gmd
- Haideţi să scriem pancar tei
de mîncare şi crengile de brad. Crăciunul soldaţilor
• . •
•.
v ·
. .
· 1• •tv
Ab
ţ'
.
d I .
d·
ţ C
br . '-, p,fecănr,. ·:: '.llU plecam!,
,.L1bertate,
libertate!'
- Cu ce? ·
E1 bme, nu exista o a~emenea 1m1 a.
era ia_~u„p1ere . e _a~me, ne enun ~ a pu ~f.' •-· >Ceauşescu, Anul Nou, fi va face în cavou!", .Ole ! a fost greu, dar s_µlilim. Totul este important, totul este
- Haideţi la mine .
semnificativ, fiecare gest, căci totul este Istorie . Istoria
Aberaţia are insoJenţa de a cere sta.tutui legaltta.ţu. Trezit dm mdelungata-m1 ata~a ~
)_',le,
·,,·; Ole! Ceauşescu nu mai e!". Se fac apeluri către po- noastră
de acum şi de aici. în asemenea clipe nu trebuie
La Mihaela Gr igorescu. Tăiem pîn z ă . Mihaela, cu
eu procedez astăzi la denunţul public, manifestîn_d încă încr;dere în for~ri_l_e:omp~te ,11
.t~.-; •· pulaţi(sR:eptru a -~e~i I~ tele_yi~iu~e. Au apărut şi t rei
să primeze sentimentele şi resentimen tele personale, nu
vopsea
roşie,
scrie
„Jos fascismul
roşu"
şi
Eu concepv denunţul· public ca o escaladare. Prima t~eapta _a esc~ladar~I smteţ1
~t~tl'.'~71/t~fJ~ş~l~~i~Wr~~şf~ţ~iul dictator, trag la t rebuie lăsat loc van'ităţilor. Unicul nostru orgoliu este „Liberta te". Le împachetăm în ziare. La radio - tiacela de a fi fos t părtaşi, prezenţi la o înfăptuire fără ranul , în reluare - e ora 20;00 - ne oferă pomană,
n~a,vof:ţstr~, restul trepţelor nu 1~ cunosc. Doresc sa nu fiu ~b_hgat sa le U:C
},1ma-.\ .·· !\qîiJ:10StUIJ10pţii. Gloanţe şuierînd. Televiziunea emite. precedent.
SiH dublăm cu mîndria solidarităţii. Să încercînd să ne cumpere.
gmmdu-m1 pentru folosu I meu ŞI pentru cel comun o altă utilizare a energ1e1: mel~ . ~ ;;:'Nq_ple.căm, nu plecăm!", rosteşte corul imens al miilor
subminăm cu p_rocese meschine de intenţie. A conDin no u la Universitate. Tre c maşinile de pompieri.
de creaţie. Dar daoă voi fi/nevoit, le voi urca, cu desăvîrşită indiferenţă faţă de cţimi-',,_: \~4ţ~nonimi !nfrăţiţi în noapte. U,nt!r ucigătOf'_î~) lasă , nu-l
strui o democraţie presupune lu pta liberă între op inii, împreună cu Dan Alexandru , desfăşurăm pînza pe ca re
secinţe ··pentru a comunica opiniei publice româneşti în care în ultimă instatJ.ţă ' eu.
·,.,
, ~1!'!e,!e de s•~ge"pe Calea f?orobantilor. ,,Asasin!••. as~valori. Ceea ce este cu adevărat valoros, t alen- scrie „Liberta t e" şi mergem cu ea î n primele rînduri.
b
• t •.:::d '' ·';r_,.,
._ · ,s.ft:ml , continua corul. Dm nou, apelul telev1z1un11: . între
tul , profesionalitatea, persortalitatţa morală , tre buiesc Mîinile ne obosesc. O ducem lingă zidul Interconti nencuprmd ŞI pe preşedmte)e ţart, toate detal11le privitoare la acest a uz, m r_-a
;,Adăpostiţi-vă!". Sosesc maşini cu alimente, vin şi pleap·ăstrate, apărate. Noi, cei tineri, ave_m datoria de a
latului, e mai s us, se vede bine. O fixăm pe două scînde excepţie.
· . ' •~ăi~l~ări. Gloanţele răpăie~ Tel~viziune~ em!te. O clipă
te impune cu curaj şi înţelepciune, Cşlea cea nouă e du r i.
·
1
·
d
•
,.
.
.
t.,
•
<!~;j~n)şte. · Reflectoarele matura acoper1şunle casel0ţ
•
f
( z;nemor1u adre?at
curată, pe _eă trebuie p·ăşit cu ini.ma rlţschisă, dreaptă,
Se face baricada . Cei de pe partea cealaltă o _in?St';l ~l pr~§e 1.nte
L •
PlntiUe '\, dJ;t:\J~r,-Soseşte_unautobuzdelaBuftea,pfincumungeneroasă şi lucidă. ..
· ·· · ,
cendiază. Marius Şopte rean , bătut şi răguşit, se agită
de_ c~tre Lucian Pintilie,
difuzat
de
• ucian,
, ~~f?r1J•~e !a _s.~u~10,gatasăpa~ticipelaal?~reateleviziu- da r şi Calalb:
Am încercat să fim cît ţnai apr\lape de în mulţime . ,,Mi s-a spus că dacă nu vreau să mor
11 Europa
Liber~" ,în 1984 )
.' ,,- ;,;i ntt,)Gµ;-:e1,,_ ş1 ~irectorul _de film Ion Mit!teJu . Se . aud Radu
zonelE!f('erbinţi, uneor i ghidîndu;ne;pltr şi simpH.1,după să sta u acasă fiindcă o să se tragă, s-a dat or ·
·
·
.
•;, i: ·,..., · ci'i{!!!lt)Jn, apr9pundu<şe. ,.Armata e cu noi!" .
-gloan ţelor . Feţele oa,n:ienilor avţ?au cele ll)ai
din". Dar Marius, ca toţi ceilalţi care eram acolo,
varăşu_ lui CONSTANTIN DASCALESCU
IAr- -i~:·
'-,<: '•Oraffi:Jn_Jaţa televiziunii, un iad. Mitr~lierele ţă- zgomotul
ades ea Finţi, Praida, Bogdan Vodă, Il inca Goia , preferă să
diferite . expresii ·cu · putinţă, succedîndu-se
. •· '
·-·_. cănes.c;şa;<:aJiat. ·Gloanţe pretutindeni. Nu sînt cele"din
într-un ritm neînchipuJt. Durerea·şi .rţv<>ll@'. înl,ăcrimată moară decî t să plece.
PRIM MINISTRU A'L GUVERNULUI
i':~>
·.~. >:_fil~e~,·:ţn:;~:i~tnij(ut~ :Jnea_ de la demisOI _
sjntem cam
Ora 0,15 - Vineri 22 dec. 1989.
a cel6r îngenunchiaţi.pe lo~ur..ile .qepomeni.re, la .zidul
.; , Ş,ţi.mateJoyarăşe Prim Ministru,
/f ., '.2-0-4to am ~Îlf.''l-am găsif'culcaţi pe lîngă garduri, adăUniversităţii, ridic.îndu-se apoi, ._gravi, fer~i,- ,poate
De o jumătate de oră, neclint it, tremur din tot corpu l
. _
_
._·· _·. .· . •
.... . . __
· . ;J;-,''-•post.iiµl.uc:s1:. de tirul . asasinilor. Sînt îngheţaţi de
de frică. Tancurile forţează baricada. Ne retragem lînchiar îndîrjiji , Reuşind apoi chtar : să ,,şi surîdă..
Vă adresăm rugămiptea de a comunica Congresu _lui ;:ii· X,1VJe.~.~I - R.,~.:R.':.C'rţe 0i ·:..'4ţi~t½)1ii:/iii ce~i;- ,Qloan_ţele i'ăp~ie. _Se t:lefonează
gă casa de bilete a Naţionalu l u i. Trasoarele coboară
,·
"
. ·t· ·.
. .t
M'h .. D I .
.
;,I'
t ·1·-c· c ·E··S ·, ·Y _ ·f·' d· 1
·f . . .ţ•, ·, ag~şă;.'c•11'rtun. ,Ce fa_c cqp11? Vom ,rnvmge!
inexorabil pînă la nivelul 'solului.
ces1 ate~ ca ov • 1 a1 u_ea - vic~preşe?- 1 r: e. a . .- ,;, · ·: ~a
Etm s, ,
.un Q!~;.-,•
_ •. :-:
Ţi1;ul; continuă: neîncetat , Soldaţii sî nt ta pos•, .
ce o detme, pentru abuzun .repet~te
munca, 1m1xtm:ne ',de •gust peţ;sonak 1--n:· .... f\Jh . >, tu,rr.1eu prţţul yieJiii apără televiziunea. Un glont spar~ · ·
ar;tisbcă, favoritism, iros.ire ,de fonduri ce seJ idică - la ''zeci de miliă1rn(!ei ptin~r,eFţc .
_g_egeamul ;J mi!tece Ji.e l!.11ţă'c~p; străb~te ~.1_1
· ta~lou
sau o.prirea din producţie a filmelor româneşti, fiinddirect,ră,s;pu11zăfor pentn1c~t1tal-e:$ ,,:-,{,ş, .s~,<>pi:e.şteţrpid: Ctr1d-".a"ilvo, ;sc~ate ş1-l voi păstra,
1
1
lor. slab~'. necompetitivă, . cultivată irespon ~abil ; J,a :fel, ~a şi perit:ru raport ~r e,f C?,1
:;/ ' t·
~(r:~~!vlflsfî~
·t~~td~:·
f~=;;tdei
trafăcută şi frauduloasă a cjfrelor de plart .
.
-·
f3: ::.. .-rt,o
:l.~ : cu\1/
;a,•îi e · roame. Num încase de două zile
Menţionăm că în urma semnalărilor noast re repetşte situaţiei de mai su_s/ a9cf~.f ' ,
· u~~e car~fjp.răJiJ(_A!te'felefo,ane. ~fafară
. sate de către cineaşti organelor . de competenţă şF,prin ignorarea luării u.neH tr{ă:S,ţi;J'fţ, .s .
tă, Jt;i uşa . ~ntră , ~01· tin~!!· L.e f~c Wl\>r .un
· ·. ·
· · · ··
· I ·
I
·1 . ,---t· .,.,..• .,._.,,. .
am .a ·,,for de · bcăloş1! Tot .v.om mvmgel~ >: .,.
ţf1c1ente, donm a ne a dres .a Congresu u1 JV 7 PCR, şpre bme e cu tu,q~,:~,qr;narţt~~·--._~
a ,./l ·' Cano.nad'actnc'eteai~ \ 'Piii . cur.ţi;, din ca. ti.
se, de după garduri , tinerii se adună din nou ~liber tate,
. . . Sîntem la dispoziţia anchetei.
libertate!", făsfmă 'din rio'u·a~elaşî cor imens. Televiziu-

actfiţă,t;·Ji

liniştită. Parcă

A

t,

f\ .

v

'

:I

V

•

··

t~.cuttea

:ne

•

•

•

v

v

•

•

,,~r

>

~1.yn..

•

'

•

.

•

.

v

•

.

.

..

••

evtijf: ·,

'

11

,~I
_.,.,,

To

' Je;_,. ,.,.,.a-:ns

m

~fi'
~::;.

x··

. -~
, ·,.'··:,_,,,
...'.) .6,iL ,iHJ-,i~19,f.;;,ţ/,c ',<

·•·

'> ·,"

'' ·"''

.

·.

.· . • .

;q.r.a;~-

h

r,:":

'a
-. . :: , · · · ·

:~t~
-;}':.1
!~fJj1

·:.~t ."

cu· deosebit respect,

fi:pe~i~~~1
'.i~:r~et1:tnJ;e,~ft:~~~~=c~t:~:t:~
români. ŞîiJtem tineri. Sîntem făuritorii revoluţiei. Toţi
Mffce!l uanehuc, .A_lexan~ru1,atqs; ~t~re gutea, lo!n.-Garm_az~~,~JCO~ţc.,; .··fJ,mi:P,!~!1;1!\tt,'ă.,h;l~ y_o~supa ~leJiltL~Ja .rt <:.a~,•L4
.e alături .·
Margmeanu
Valenu
Dra,guşanu Vtvl Dragan Vasile- Flonn M,hatlescu ' . .,ar<.f;ţ._, _9ţiva t,ndlVl~I.CU fefele -.pronzate ies de acolo
•
. '
.
'
'
'
cu pachete: tabloun, statuete. O ambulanţă opreşte lînVtctor Rebengiuc
gă un soldat rănit. încă, o victimă a cîsmarului. ..
O,;-a16. Un glonţ o loveşte pe Doamna E:milia. Strig
după ajutor. Vine în fugă un soldat. Un glonţ criminal
La data
de I I decembrie
1989, autorii
acestui · protest
reveneau - eu.
îl răpune: Mitralierele duduie .. Apoi, linişte . Apar brancardieri şi o salvare. Acoperişul casei mele arde. Ciţiva
un memoriu care cerea, în ' plus, trimiterea
în faţa justiţiei a lui Mihai
falsă,
fra.uduJoasă
a ci- ... tineri sar să mă ajute. Stingem focul pînă la venirea
Dulea,
pentru
„irosirea
de fonduri,
raportarea
pompierilor . Aceiaşi „coloraţi" apar câ hienele în jurul
frelor
de plan,
abuzuri
repetate
în muncă" , etc. etc. Această a doua ·
casei. -Gărzile patriotice îi împrăştie.
Ne retragem spre Căminul arhitecturii. Sînt t ras de
scrisoare, a mai fost semnată de
.
Ora 18. Un ofiţer îmi spune să aprind luminile şi
mînecă de una din fete: "Te-am aşteptat la atelier să
să părăsesc casa. Se vor da lupte crîncene, cu armament
Iulian Mihu; Cristiana Nicolae, Petre Petrescu, Felicia Cernăianu, Vlad
facem manifestele ". ,,N-am mai aj uns. Am venit
greu. , Mă uit (n jur. Nu ştiu ce să aleg. Iau doar o
aici". Ne ţinem strîns unul de altul, înspăimîn taţi : ne
Păunescu, Dragoş Pîslaru, Andrei Cătălin Băleanu, Savel Stiopul:
păpuşă şi maşina de scris. încui şi plec.
dau pest e cap. Şi la ziuă vor porni vînătoarea de oa Sîmbătă 23 XI/, seara. Pe micul ecran, imagini din
meni în tot or.aş.ul. N-am reuşit... Tan cu rile dau năvală
lupt ele de la Televiziune. Casa de la numărul 238,
pe Republicii. Fug im. Pe „Hris t o Botev ", ascunsă în
Acest ultim M~~oriu-Protest:
conţinînd un apel către Justiţie, n'-a fost luat în
aproape arsă.
casă, cu băieţel ul meu de cinci ani dormind liniştit
luni,
25 XII,
dimineaţa.
La
Centrala
seamă nici de dictator, nici de banda de lichele cu care conducea. Tot ce i-a interesat
Din echipa de filma~e No. 2 au făcut 'part e : reg ,izoaîn braţe, ascult ca nonada. Pe la ora 4 e l i nişte . Şi
· ~Ro01ânh1film", efervescenţă. împreună cu Marius Şop
rea Alexand r a ler em1a, operatorii Corneliu Cojoca - deprimarea înfrîngerii mă face să plîng .
să afle a fost cine erau „instigatorii".
terean, cu Florică şi Cătălin, plecăm spre punctele fierru, _Traian Popescu, scenograf a Andreea Hasnaş, s118,10. Spre maşina de Buftea .
· · Dar dacă Ilie Ceauşescu va Ji judecat acum nu ca frate al crimin.ţlului naţiu
binţi ale Capitalei: Ne îmbarcăm în maşina pusă la
net1stul Dan Apostol, mecanicii de ca meră Ilie RuLa Ministerul Agriculturii, tancuri. Ş i cîteva su te
nii, ci ca un criminal al armatei, aşa cum îl arată faptele, ce se cuvine să facem
dispoziţie de un inginer T.C.M.-ist. La Chitila se tr age
se, George Vlăscea, maşinistul Iulian Trandafir şi şo de oameni. Puţini. îngrozitor de putini.
sporadic. Conducătorul unei „Dacii" din Dimboviţa ne
cu criminalii culturii, printre care cel mai vinovat este ac est Dulea?
ferul Iulian Vlăsceanu. Traseul urmat: spita lele „EmiOra 8,45. Grădina Icoane i. Maşi n a de Buf tea în spune că Bobu a fost arestat la Găieşti. Filmăm fo- li'.1lr za•, ,,Budimex" , Municipal, Panduri, Spitalul cli- tî rzie. Se au d rafale . Las totul baltă şi ale rg în aCrima împotr iva ·cu lturii nu este cu nimic mai scuzabilă.
tografia din momentul arestării. Pe bulevardul Ilie Pinme de chirurgie plastică şi reparator ie.
poi. Tancurile de la Ministerul Agriculturii au fraterni Cerem o judecată dreaptă.
tilie trece o tanchetă. Are o sorcovă în ţeava mitralierei.
Alexandra foremia: înlîi, o constatare generală : spi- zat cu noi. Dinspre Calea Moşil or vine o col oană im Florile dalbe! în Piaţa Romană o mare demonstraţie talel_e nu ştiau_ ~e s~ facă cu toţi studenţii veniţi presionantă . Scandează „Veniţi cu noi!" . Spre cordoaîn inemoria tinerilo r răpuşi la Timişoa ra, Bucureşti, să-ş1 ofere serv1c11le direct de la demonstraţie sau de nele şi tan curile de la Da lles . Se trage în ae r. Vr eo
~r,aşov, Sibiu, Cluj şi în toată ţara. La Arcul de
la '!~piele de stradă. Pe_rsonalul spitalelor nu era preduzină, în j ur, se lipesc ins tantan eu de asfalt. Restul
Triumf, o echipă de control. O tînără din Moldova îmi gătit să-1 folosească. Birocratismul care a ucis, atîtea
zîmbim : aceştia n -au fos t ieri aici. Cordoanele cedează,
că
de
trei
zile
_
e
pe
baricade
.
Alături
un
tînăr
spune
iniţiative, încă funcţionează. Un alt .lucru incred i. în zfua cînd am început acel dialog ticălos cu dictatura, cînd Bobi.I şi ceilalţi au fugit prin t uioarele
arma t a se re trage. Flo r i. Fo togr a fii. ,.Cinste militaridin Ialomiţa. Superbă solidaritate! în piaţa Avitoribil: s-au găsit gloanţe „dum-dum ", inter zise de leg ile lor! " .
secrete ale Judeţenei şi am înţeles ce ni se pregăteşte, am alergat cu un me.<1ajla Consulatul Iugoslav.
baricadează
strada
văd
şi
.
lqr
,
printre
autobuzele
care
intern a ţiona Ie...
După ctteva ore, ne-am hotărît să mutăm cartierul general de la Judeţeană, simbol al ruşinii şi al vechii
în Piaţa Palatului, pe maşina cu megafoane, Doru
autobuz _LII albastru al lui Bebe, cu inscripţia ROMÂ- Traian Popescu: Medicii din sala de terapie intensidictaturi, în clădirea _Teatrului. Am ales deliberat drept nou sediµ acestă in stituţie necompromisă. Oamenii
Spătaru filmează .
NIAFILM.
vă, după ce ne prezentau fişa fiecărui boln a v, ne arătau
vor avea întotdeauna nevoie de cultură_ şi artă ... Am stat acolo toată noapt ea, stră duindu-ne şi izbutind
Soseşte helicopterul. Se iese în Balc on . Huidui ţi, se
să imprimăm µn nivel dii demnitate şi de civilizaţie europeană manifestaţiei noastr e. Ceream r especta rea
ş~p~nct~le din exte rior d~ und e s-a tra s asupra fiecăru i
ret rag , se reintră în C.C. Din acelaş i bal con cineva
Mircea
Plingău
ramt : dm macaralele dm şantierul de lingă Municidrepturilor omului. . Drepturi legale, drepturile fireşti ale unui popor e urop ean în casa europeană. Eram
a runcă o armă mulţimii . Helicopterul pleacă. Steagul
pal. .. Am trecut şi pe la Morgă , deşi nu figura în tras eul
mîndri că .inima Revolµţiei pulsa într -o instituţie de cultură, în numele culturii române sistematic desfiinţate
r oş u şi tricolorul cu stema sînt coborî te. Apare steagul
nos t~u: Acolo, în sala de prosectură (a se citi opere le
de dictator . Mulţumeam lui Dumnezeu că am avut şansa să putem oferi clădirea noastră .demonstranţi,
gău r it. Ur a le.
ŞTIU
asasm1lor) se afla un soldat cu cin ci gloanţe în
lor, revoluţi ei. Tinerii, tinerii care au început totul, tinerii ca re au murit , scandau : .,Trăiască Timişoa 
(S ea ra, acasă, băieţelu l, în loc de cîntec de leagăn
ra, capitala spiritµală a României libere!" Mulţimea striga: ,.Fără violenţă, s ă fim civilizaţi! Sîntem un
t•I. A fost salvat. Va trăi. Pe fişa lui scrie: SOLDAT
îm i cere: Tati, cîntă - mi te rog" ... or i mo art e vrem cu
EROU .
popor civilizat. Sîntem un popor liniştit!" Dar din balcoanele Operei şi ale dădirilor din Piaţa Centra lă
toţi" . Şi cînt. Adoarme liniştit )
A.I.: Alt fapt incred ibil : datorită sistemului birocras-avăzut cum încep să sosţască maşini cµ oameni perfect coordonaţi în organizarea hao s ului şi a distrugerii.
tic~ poate, sau p oate datorită unor indicaţii anterio are,
Spărgeau vitrine, incendiau metodic iinobilel e, trecînd de la un etaj la altul, distrugeau
în timp ce
l uni, 25 decembrie /989 - Crăciunul.
la inceput , pe fişele celor care au murit la Unive rsitat e
jos, într-un singur glas mulţimea cerea: ,,Fără violenţă!". în difuzoare răsu nau ordinele adresa te armaCu Ionuţ Teianu, îna r ma t cu propr ia cameră video,
tei: cu orice preţ Timişoara trebuia rasă de pe fata pămîntului. Armata trăgea însă în aer. Militarilor
plecăm de la Sediul Centralei Româniafilm, să fil. Vineri dimineaţa (22 decembrie) plecam la ora 4 scr ia: accident de circulaţie! Ce sp uneţi?
aduşi din alte zone ale ţării li se explicase iniţial că oraşul fusese invadat de unguri, de neo-nazişti. Descoperind măm .
· din Buftea cu maşina mea, pentru că joi, fiind la Te- T.P.: Am văzut copii care duc eau pîine soldaţilor, îmcu ochii lor mistificarea, ni se alăturau, după cum ni s-a u alăturat locuitori de toate naţionalităţile, veniţi
La cir ca 17. Ne însoţeşte, de acum , locotenentul de
leviziune, nu îr.i spatele camerelor de luat vederi, ci puşcaţi în picioare. Medicii ne-au con firm a t că civilii
din toate oraşele ţării. De aceea, ni s-a şi cerut să nu mai sp unem .D ra g i Timişoreni" ci „D ragL demiliţie Nuţă Gabi. (La sfî rşitul zilei, m ă rturisi m toţi
ajulîndu-mi foştii colegi şi ră spunzind .la extrem de era u împuşcaţi în membre, iar soldaţii mort a l.
Corneliu Cojocaru: Acum sta rea de spir it a bo lnavilor
monstranţi."
_
că n-a m fi crez ut nkiodat ă să ajunge m să iu bim un
!]Umeroasele apeluri care veneau din toată ţara , e foa rte bună . La despărţire ne făceau semnul vieAm avut fericirea subliqiă !lă .fim alei şi să chemăm alături toată ţara . Strigam: .,Azi în Timişoa
miliţian .) La Municipal. Film ăm cab ina macara lei de
înţeJesesein cît de multă nevoie era de noi, cineaş
~~..
ra, mîine -n toată ţara" , convinşi 'că va fi aşa. încă nu era, încă nu ştiam ce va fi cu noi peste cîteva
v is-a-vi s, de unde s-a tr a s a supr a spitalului. N-au fost
tii , cu aparatele de filmat, peste tot, ori unde ...
ore, dar intuiam că ţara .ne va urma. Ni.qi.eni nu S!? mai gîndea la propria viaţă . Lî1,1gă catedrală un lîi1ăr . . . . Drumul spr e Buftea l-am făcut cu teama în su flet ·
OLTEA MUNTEANU vict ime.
şi-a desfăcut cămaşa, a strigat
„Trageţi!'' şi s-a tras. S-a tras ş el a contin uat să strige pină a că
_în cu rtea spitalului. Un suspec t e r idicat şi dus .
, - de ce n - aş recunoaşte?! - şi spe r să nu mai tr ec
z.ut. înregistrat pe bandă magnetic.ă, mo1t1entul, cutremurător, a fost difuzat ulterior la toate posturile
Un medic ne povesteşte cum a reuşit să rugă un terorist
;nicicînd prin ce-am trecut. N-auzisem în viaţa mea
de radio din lum e. A doua zi, PI? scările Cated ralei din Piaţa Operei s-a ivit un grup - de persoane, în , •· sun et ul gloanţelor adevărate, dar în noaptea aceea ,
rănit. !n spit a l e o altă echipă de fflmare.
doliu, cu lumin ări aprinse în mîini. Veniseră să-şi ceară morţi i. Pa şnica .lor manifestare cernită s-a spulberat
Plecăm.
în şuierul lor, am reuşit să-mi depăşesc teama, probabil
cîr1d dintr-o maşină a Salvării, căreia nimeni nu i-a dat atenţie, - cine să se fereaşcă de Salvare? Acad emia Militară . Prin f.iltre severe ; intră m. în hodin in conştienţă şi-am ajuns la Buftea. Se trăgea la
au fost mitraliaţi cu sălbăticie.
..
lul a ulei , sî nge .
. Băneasa., la Casa Scînteii, pe Jiului. ..
URGENŢA
între timp , morţilor. li se luau amprente şi li se întocmeau cazier pentru ca ulterior să se ·poată
,"Aici a căzu t prima victi mă, un colone l de securitate
Am luat aparat ul şi am încercat să adun pe peliculă
dovedi că e lemente ·crim inale organiz~seră totul. Iar parte din cei aresta ţi erau duşi în cimitirul din zona
împuşcat de un teror ist pătrun s în c l ădire. Film ăm
ceea ce vedeam: la postul de control Buft ea o maşin ă
Lipovei, unde fuseseră paraşutaţi terorişti. întinşi pe mese, legaţi fedeles, li se tă iau . limbil e, te stico !etot. Un că pitan din tru pele de sec u ritate, cu lacrim i
•ciuruită de gloanţe, iar la Băneasa efective a le arma tei
le, li se scoteau ochii după ca re erau abandonaţi acolo, morţi, pe me se ... Pînă la ora cînd Bucureştiul
în ochi: ,,De ·trei zile sta u sub gloanţe . Mor dint re
dispuse pentru executar ea o.rdinelor de intervenţie în
intra în revoluţie, la Timişoara se înregistrau deja 4.000 de morţi.
.
.
noi. Şi acas ă, familiile ne sî nt scuip a te şi înjurate, malpunctele cele mai fierbinţi ale capitalei; la podul Bă 
Judeţene, într-u .nul din birouri s-a găsii următoar ea statistică: .,îh perioada
. După ocupareafpstei
tr_atate, că sînt familii de sec urişti. Sî ntem mereu venea sa, o maşină de terorişti dotată cu şase rînduri
I ianuarie - . 30 iul).ie L989, în Judeţul Timiş s -au născut 4.377 q>pii, dintre care 4.299-.morţi", . Sporul ,
ri ficaţi. Fără să ştiu. Mi se întind capc ane, ·spre a. se
' de numere de înregistrare şi tot atîtea cer tificate de
natural de natalitat e 11· fo1>tde~i de numai 78. Şi pentru că vorbim de. naşteri, în timpul IŢI arii · demqn,ştr~- •
vedea ce fac em şi cum reacţionăm." Scot br ichet a să 
înmatriculare, încărcată cu aparatură de em isie-recep ţii, în Piaţa Operei s_
e găseaµ foarte _multe gravide care s-au rugat ceru lui să nu li sc nască pruncii în
ţie ... La Perla .ne-am culcat pe jos , se trăgea din
Propunem ca Arhiva Naţională de Filme să înWnţeze mi aprind ţigara . Un căpitan, livid , îmi şopteşte: ,.Nu
„epoca ruşinii" . Am îngenuncqeat şi ne-am rugat pentru ele -şi ne-a fost împlinită ru ga. Cînd s-a anunţat
mai faceţi aşa. Era să ... să sărim pe dvs., am crezut
bloc, în oricine, la întîmplare, cu dispera re ... La fel un sector video prin ca re să se protejez e fondul neprăbuşirea dictaturii, de emoţie, zece mame şi- au adus copiii pe lume, acolo, în piaţă . Toţi sc numesc Victor ·
fn _faţa fostului Minist er de Externe, unde se trăgea fional, oferindu-I în acelaşi timp publicului larg, la că scoateţi un pistol."
şi Victoria. Tot acolo în piaţă, o femeie din R.S. Moldova ne-a anunţat că fiui ei, î n vîtstă de, . 13
La „Coana Mărioara", sora tira nului. Sînge . Marnivelul întregii ţări, nu numai pe calea clasică a didin ··bfocurile nou cons truite .
ani, s_-a rătăcit de ea. A fost găsit, şi purtat în braţe pînă sus în balconul Operei .în timp c~.-toţi am
' ,Am vrut să pătrundem în Televiziune. Am sta t sub fuzării filmelor, car e, din motive tehnic e, este muft mai . mură şi sîng e. Băi peste tot, pîn ă şi în pod. Mult jeg
_
. . .·
în ceput să ·scandăm numele lui Oorbaciov.
aveau de spă lat. Singura casă cu ga ze din ca rti er.
. tirul gloanţelor la intersecţia „Mora-Pangrali", a l ături r est rictivă.
De pe balconul Operei au vorbit şi mai mulţi studenţi străini printr e care cîţiva studenţi'
Singur a stradă cu asfalt.
de Anda Călugăreanu şi alţii care doreau să pătrund ă
Acest sector video îşi poate const itu i.şi propriul fond
arabi: "Noi venim aici, . din Maroc, Sudan, Egipt, etc., de foarte tineri şi ne petrecem în ţara voastră
Spitalul .Budime x". O fetiţă de şase ani împuşcată
în studio pentru a-şi spune punctel e de vedere , pentru
patrimonial: filmele con cepute pe acest suport, şi în
6-7 ani. Voi sîn teţi familiile noastre, părinţii noştri spirituali. Cum să nu iubim Români.a şi cum să nu
în burtă. Orhidee aduse pentru toţi copii. Ad ulţi primul rînd, imensa cant it ate de imagini înregistrate
a- şi exprima bucuria victo riei.
.
.
.
fim alături de voi? . .
sold aţi, civili. Un şofer lovit în rinichi.
. ., ,, Pe culoarele Televiziunii ciuruHe de gloanţe, deşi în aceste zile în întreaga ţară , o adevărată memoîn faţa acestor mărturii de solidaritate ale unor oa meni veniţi de pe a l_tc meicaguri, cu atît mai
Plecăm . S-a lăsat noa pte a .
sînt bărbat, am plîns ... Ştiu această in stit uţie încă de rie, tr ebuie protejată cu orice pret de. dispariţie sau
siniştri se dovedes c teroriştii de .ace laşi sînge cu noi, asmuţiţi împotriva noast r ă de d emenţ a dictatu ·•
Ar fi tr ebuit cuvin te care să ardă. Patos. Dar noi
cînd s-a construit şi ac um este de nerecunoscut.
degradare, mai ales în condiţiile unor reluări. repetate.
rii. în ziua de 31 d.ecembrie, pe străzile . oraşului apăruseră manifeste tipărite, cu urmiîtornl text: ,,Aţi
Zilele acestea am tr ă it nişte experienţe unice. Am în aceste cond iţii, facem un apel către toţi cineaştii sîntem oamenii din spate le aparatului de filmat. Să
fost oraş. erou, de Anoul Nou veţi fi în cavo u ." Războiul lor psihologic nu ne impresioHeaâ î nsă . Unica
povesteşti ce-ai făcut sună a la udă, oriei! de sec ai
profesionişti , st udenţi, către toti cine ama torii din întrăit 45 de a ni şi am spe rat să tr ăies clipe adevărate
noastră îngrijorare
în acest încep ut de an şi de lume nouă derivă din abilitateu c•.· c ,:• •~ vec hile cadre
spu nea-o. Şi-apoi, există groaza de cuvinte mar i şi pa de demqcr aţ ie_şi;liberta te. Dar noi nu cunoaştem acest e treaga ţa ră (atenţie Timişoara! ) dispuşi să ofere asede conducere din ins.tituţii îşi arogă din nou drep .tul de a n e condu ce şi de a n~ da dispozi\ti. Lupul schimb ~
tetice, ori cît d e adevărate ar fi.
·
,noţiuni!__
Aş vrea s ă învăţăm să aplicăm principiile de•, menea imagini, să ia legătura cu Comitetul Prov,j;wriu
părul dar năravul ba.
· ··
·
'
în faţa celor ca re a u murit , a sîngelui lor ris ipii
: · ni.ocraţiei în pace şi linişte. Abia aştept să lucre z la al Cineaştilor, sa u ci,i Lab ora torul Mogoşo11ia, spre a
Personal, cînd ştiu , cîţi au murit, mă simt vinovat că trăiesc. Mai bine muream cu ei at un ci, decît
cu gen erozitate, noi, restu l, ar t r ebu i să tăcem. Ce-am
· filme ca're nu vor mai avea nevoie de nici o viză, în stabili o ordine de aşteptare eşalohată în ved erea transă reînceapă vreod ată degringolada .
făcut noi! N-am mu rit. Atunci să facem ca acest sînge
care 'să putem film a în voie biserici, cruci, monu mente . spunerii nece sare patrimoniu lui naţional. Aceste trande . ar hitectură şi artă ... în tot acest timp, cit am aş spuneri vor avea loc în prezenţa posesorului, dacă el să nu se fi risipit za darni c. Aceasta este dato ria noaValentin Vîrtan . teptat libertatea, ne -am mai st r.ecurat cu cite ceva, dar con sideră necesar. Orice film transpus în seamnă un s tr ă .• NU PLECAM ACASA! MORŢII NU NE LASA !".
film salvgardat.
actor cît' de gre u ...
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„DR. TERROR)S HOUSE
OF HORRORS"
N-am ales acest titlu din dorinţa de a face un
banc. Ar ii o gratuitate şi o indecentă într-un moment
cînd seriozitatea a înlocuit dintr-o dată băşcălia.
Deşi, dacă ne gîndim bine, bancul a fost una dintre
principalele forme iile rezistenţei, unind prin rîs oameni
cu cele mai diverse preocupări şi venituri, fiind şi o
supapă de echilibrare · psihică. Folosesc titlul acestui
cunoscutfilm de groază doar pentru a sublinia fatalitatea ce a făcut ca primele imagini ale cinematografiei
·în zilele Revoluţiei să ··po.arte pecetea ororii. Ani de:a
rîndul filmului românesci s-a interzis printr-un aberant
filtraj înfăţişarea răului, cu or.icare din formele lui
- cruzime, violenţă, monstruozitate, hidoşenie etc. Şi
iată o oroare în faţa căreia intrigile celui mai pervers
geniu malefic, din filmele de gen, devin biete naivităţi.

· Luni, 25 decembrie 1989. Palatul .. Ne strecurăm încet,
unul după altul, de-a lungul pereţilor ciuruiţi, în semiobscuritatea spartă ici-colo, de găurile prin care se,
vede cerul. Atenţie, fără zgomot. Pot fi oriunde. Trag
mai ales prin orificiile de ventilatie . La fiecare incursiune făcută cu soldaţii lăsăm semne, ajungem pînă la
capăt, dar nu găsim nimic. Se mişcă în voie. Au culoare
subterane cu intrări şi ieşiri secrete. Pereţii şi tavanele
sînt dubli şi din păcate nu cunoaştem topografia clădirii.
Îi auzim însă cum se mişcă. Ieri am găsit cîrpe cu
sînge care încă nu se uscase. Fata tînărului care vorbeşte strîngînd la piept o minusculă cameră video, pre-•
gătită în orice clipă să tragă, e vizibil marcată de cele
trei nopţi de efort şi nesomn. A fost un coşmar. Se
trăgea în noi din nouă părţi. Este unul dintre tinerii
voluntari, care alături de o mină de soldaţi şi de lu crători ai muzeului, mai ales femei, au pus la adăpost
picturile Galeriei Naţionale, noaptea şi ziua, prin flă
cările incendiilor, sub tirul încrucişat al tancurilor şi
mitralierelor de afară şi al armelor nevăzute dinăuntru.
Numai norocul ne-a ţinut în viaţă. Gloanjele ricoşau
haotic, la infinit, în perejii şi podeaua de marmură.
Linişte puţin! Un semn cu mîna şi soldatul de lingă
n,oi se desprinde, traversînd în goană culoarul, lipindu -se rapid de margin ea peretelui, cu arma în poziţie
de tragere . Aşteaptă o clipă să se stingă ecoul cioburilor
şi molozului răvăşit, apoi ne priveşte, semn că se poate.
Un chip de copil, dar în acele clipe, hipnotizaţi, îi vedem
doar mîinile încleştate pe armă. Trecem, păşind pe vîrfuri, unul după altul, regizor, operator du aparat de
filmat, operator cu cameră video, sunetist, fotograf,
asistenţi, o întreagă echipă, într -o vizită cu ghid desprinsă parcă dintr-o halucinaţie. Spatele ni-l asigură
un al_tsoldat cu privirile aţintite permanent în sus. Tragem? O încuviinţare şi Arriflex-ul începe să cîrîie
într-o rafală ce ne îngheaţă inimile . Au avut capcane
diabolice, care la zgomot puternic declanşau din plafon
o ploaie <le gloanţe. Plus capse montate în pereţii exteriori cu sisteme sonore, ca să deruteze, să provoace
spaimă şi să ne consume muniţia. începem să urcăm, prudent, lipiţi de ziduri. Staţi! Se ţrage chiar dea supra noastră. încremenim. E doar un TT, se aude
vocea calmă şi stranie a tînărului obosit. Azi noapte
trăgeau cu puşti cu lunetă cu infraroşii. Este imposibil
altfel să ai, pe întuneric, o asemenea precizie - împuşcătura şi geamătul. în faţa uşilor baricadate, o pînză ciuruită şi ţipătul mut, cutremurător al lui Hercule.
Ltic_aGiordano. Unul dintr e colegii lor a fost împuşcat
în pp. Cu gloante explozive. Avansăm prin cenuşă, cioburi ş-i 1noloz, cu sal(uri, în goană sub fer.esJrele
sparie ; spre sala tronului. Un fotoliu Louis XVI distrus,
fără -un picior, izolat într-o imen să arcadă. Simbol al
absolutismului? Ochii ne rătăcesc neliniştiţi prin imensa
sală a festivităţilor şi primirilor oficiale, acum devastată şi se opresc, mereu magnetizaţi, pe orificiile bogat
ornamentate din tavan, dincolo de care poate fi cineva, pot fi microfoane, se poate trage oricînd. Prin geamurile sp a rte răzbate, sugrumat de amplificare, sunetul
slujbei de Crăciun oficiată din balconul fostului
C.C. Cineva rîcîie cu unghia sîngele de pe o coloană
de marmură. Sub privirile încordate ale soldaţilor, fil măm cu un amestec de panică şi oroare, ecoul aparatului topindu-se din ce în ce mai greu. Ne întoar cem. La subsol, în bibliotec.ă, e inundatie . Diversiune?
Se aruncă gaze lacrimogene. Fără rezultat. Cu lacrimi
în ochi filmăm incunabule, cărţi rare, dar mai ales femeile acţionînd cu apa pînă la glezne. în hol, agita\ie. Viermuială de soldati tine ri, gărzi, oameni ai muzeului, veghind , dormind, mîncînd , toţi într -o cumplită
aşteptare. La televizor şi la radio se vorbeşte de zvo nuri
false. Afară, tancurile au pornit din nou motoarele. Se
şoptesc vorbe despre sp ioni inflitrali , se aude că au
fost strecurate otrăvuri în mîncarea soldaţilor, că
s-au dat ţigări otrăvite ... Nu, asta-i de necrezut. Numai
în filme ...

Gabriel l(osuth

înt lia)

„în 1907 a început la Vaideeni, astăzi începe Ia
noi, în Braşov!" îmi spune transfigurat de mîndrie un
muncitor în salopetă cenuşie. Iviţi <le după un
colţ, un adolescent şi un bărbat de vreo 45 de ani
se strecoară grăbiţi printre demonstranţi. ,,Tată, tată,
ce-i asta? Ce se întîmplă?" întreabă puştiul. ,.Las'
că-ţi explic eu acasă" şuieră printre dinţi tatăl, luînd-o la fugă de-a-binelea. ,,Mai sînt şi dîn ăştia", oftează necunoscutul în salopetă.
„La-şi-lor, la -şi-lor!" In fata „Judeţenei" coloana
se imobilizează. Şi dintr-odată timpul stă în loc. Mulţimea huiduie năpraznic. Pe ferestrele palatului încep
să zboare portocale, roţi' de caşcayal, telefoane, maşini
de scris, 9osare şi. .. un pr[m portret, al tiranului. Urale
dezlăntuite. Aplauze. Chiote. Dar sus de tot , pe turla
clădirii, portretul gigantic, ,,cu două urechi", al dic_tatorului surîde sfidător. Sar în ţăndări ferestrele-de
la pri.mul etaj. Apoi de la al doilea. De la al treilea. Cu răsuflarea tăiată, înţeleg.em că cei pătrunşi
înăuntru încearcă să ajungă la -portret, să-l doboare .
Au ajuns. Şi cade. Cade în ţipătul de fericire şi în
hohotul de plîns eliberator a cinsprezece mii de oameni
care trăiesc cea mai frumoasă clipă a vieţii lor. ,,Veniţi
cµ noi fraţilor! Haideţi să isprăvim ce-am început, veniţi cu noi, nu ne lăsaţi!" strigă din turlă cineva.
într-o clipă coloana se reorganizează, tînărul cu tricolor reapare în faţă şi manifestanţii traversează bulevardul îndreptîndu-se spre Primărie. O patrulă a armatei, doi soldaţi şi un tînăr plutonier, zimbind pe
sub mustaţă cu vădită satisfacţie, trece agale şi. se
face nevăzută.
Ard portretele. O trîmbă groasă de fum se înalţă
spre cerul ireal de senin. O maşină a pompierilor e
alungată de copiii din fruntea coloanei. La nici două
sute de metri de aici, strada „7 Noiembrie", atît de
aglomerată de obicei, e absolut pustie sub soarele orbitor al amiezii, ca după un accident nuclear. Ceasul
arată unu fix. Undeva în Schei urlă sinistru o sirenă
şi dinspre Biserica Neagră se rostogoleşte la vale, cu
toată viteza, un soi de broască metalică. O amfibie. (Aveam să aflu că din ea s-a filmat mulţi
mea, pentru identificarea ulterioară a demon stra n(ilor.) începe vînătoarea . Vînătoarea de salopete cenuşii.
O vînătoare mişelească, pe tăcute, pe neştiute, cu zeci
şi, în timp, cu sute de victime, torturate,
iradiate. Va
şti vreodată cineva?
Braşov,

2/ decembrie 1989, orele 17

întreg oraşul iese în stradă. Demonstraţia e paş
nu trage. Pînă noaptea tîrziu, mii de
tin er i cu torte aprinse în mîini străbat, umăr la
umăr, cartier după cartier, scandînd:
,,A-veţi co-pii!
Pen-trr co-pii! Pen-tru Timi-şoa-ra- ! Hai-deti cu
noi!" Ei încă nu au copii şi totuşi sînt gata să-şi dea
viaţa pentru copii. ..Pen-tru
o-pii! U -ci-ga-şii de
co-pii!" Şi zorii îi găsesc în Piaţa oraşului, pregătiţi
să moară pentru copii.
nică. Armata

Braşov.

25 decembri e 1989

După 45 de ani, bat clopotele liber. în Sfînta zi
a Crăciunului ne plecăm frunţil e în amintirea martirilor din 15 noiembrie. Nemărginitul lor curaj în întunericul de atunci a des chis calea spre lumina de as tăzi.

Manuela Cernat

STRADA EMINESCU
străbătut în
cărei parbriz, antetul ROMANl.1\grabă, pe o coală de hîrtie, dev enea

Luni, 25 decembrie 1989, ora I/. Am

maşina echipei

(pe al

FILM, scris în
unul dintre sut ele de apeluri mobilizatoare ale revoluţiei) străzile Bucureştiului, m-am oprit printre tinerii
care sfida u pericolul morţii şi, într e două rafal e, doreau
·să -şi exprime şi visele lor legate de un viilor cinema
adevărat.

De trei zile, cinci ingineri

pă zesc

stra da Emines-

cu. ,,O facem pentru ca numele celui mai mare poet
al României să nu fie păta.I de sînge. Oamenii aceste i
au nevoie de filmul despre Eminescu. Atunci cînd
am aflat că pe Dorobanţi, la cîteva sut e de metri de
colţul pe care nu l-am p ărăsit de cîn<l a început re volutia, locuieşte. chiar Adrian Pintea, int erpretul lui
Eminescu, inimile noastre s-au s imţit îmbărbătate".
(Deşi doreau să rămînă anon imi, arn insi stai să le not ez
numele de bravi eroi ai acestor zile: Alexandru Neştian,
Mariu s Petcu , Constantin Stănescu, Ştefan Sîrbu, Mihai Chelcea).
străzi

Corneliu Medvedov

V E C I. N I · I
SîNT
CU
NOI
CINEAŞTII

FRAŢII NOŞTRI
Oamenii apără Televiziunea. Oamenii apără Radiodifuziunea.
Soldaţii primesc hrană din partea populaţiei.
Arde Biblio teca Universitară.
Elicopterul prezidenţial se ridică. Mulţimea, poate cea
mai impresionantă adunare care a existat vreodată
urlă ... ,,nu-l lăsaţi să fugă!. .. nu-l lasaţi să fugă!'' şi
glasurile se ridică parcă dincolo de cer. Materialul
curge în continuare, de-a valma, dar parcă nici nu - ţi
vine să-l ordonezi, te poţi uita de zeci de ori, el este
nu o peliculă, el este un miracol.
în fiecare cabină de montaj sînt oameni. Sabina Pop
montează „Urgenţa". S-a luat şi sunet. Ungă regizor
Mira Acristei şi Cătălina Fernoagă. Se aud frînturi
de cuvinte, frînturi de fraze ... ,,S-a tras!" ... Cînd am
vrut să pun steagul, m-au împuşcat!"
Bose Ovidiu Paştina montează împreună cu Ioana Naghy apărarea Televiziunii, o televiziune liberă într-o
Românie liberă.
Mater .ialul lui Horia Bolboceanu se află în mîinile mele.
Lucrez cu Puşa şi Maria Visu . Materialul, este ordonat
într-o secvenţă unică , lupta din piaţa Palatului. Se trage
violent, este o încleştare pe viaţă şi pe moarte. Oamenii
se apără, se lasă în jos, ei au venit la luptă cu mîinile
goale, pentru că au crezut că lupta se va da cu
idei, într-un dialog, dar singurul sunet este acela al
glonţului.

Adrian Sîrbu trece dintr-o cabină în alta şi preia fiecar e
secven(ă montată care se aşează acum într-un
film.
Niciodată nu a existat atîta emoţie într-un loc und e
se fabrică emoţii le. Niciodată nu a existat atîta grijă
pentru un material filmat, ca acum, fiindcă în masa
de montaj se află certificatul de naştere al fiecăru
ia. Din fonotecă au fost scoase şi şterse de praf cîntecele
românilor. Au iost auzite colindele românilor. Corurile
noastr e. Baladele noastre. Se transpun şi se trece în
paralel la montarea benzii de sunet. în tot acest timp
este noapte. Soldaţii păzesc studioul. De undeva de
departe se tot trage. Dar soldaţii sini liniştiţi şi din
cînd în cînd intră şi ei, discret, în cabine, să vadă. ·
Să vadă tulburătoarea revoluţie care a martirizat un
popor, care şi-a spălat ruşinea răbdării lui cu sîn·
ge . Cu sîngc tînăr. .
Casa dictatorului. Primele imagini. Oamenii intră şi
rămîn năuciţi. Este atîla fast.şi atîta furt, este opulentă,
nimeni nu se minunează de ceea ce vede , ci fiecare
se gîndeşte la preful-pl-ă'tlt tldie'care. Aui<ti l din a<:eastă
casă a însemnat ra (ie, sărăcie, lipsă de căldură, interminabile cczi, şi interminabil e disperări. Imensa garderobă, strălucitoarele policandre, nu înseamnă altceva
decîl veşnicul cenuşiu al străzii şi întunericul minţii
noastre. Imensitatea sălilor, cabinetelor, culoarelor, în
rare stătea şi se plimba „geniul naţiunii" ne duc cu
gîndul la confortul li şi la sinistra rea lizar e premia lă , aceea a confortului trei.
~iruri de oam en i trec prin casa dictatorului, o casă
n evăzută pînă acum de popor , pentru că ce era poporul
dacă nu o turm ă mută în aspiraţii şi pusă să aclame
euforic.
De această dată, spunea cineva şi acel cineva este An-.
drei Pleşu, fugărit la Tescani pentru gîndurile lui, de
data aceasta avem nevoie de o „euforie rece".
Se lucrează la masa de montaj . Se filmează în tot
· Bucureştiul.Au fost trimise echipe în toată ţara. Timpul vesteşte sosirea dimineţii şi soare le roşiatic ne
anunţă că sînt em în pragul unei noi zile de libert.al e.
Telexurile bat şi anunţă întreaga Europă, întreaga lume că într-o \ară cu formă de inimă, un popor există
cu adevărat.
Docum enfariştii sînt ia locul lor. Locu l lor acum este
··strada. E o foame, o foame reală de adevăr. Un adevăr
pe car e nu l-a m primit nici măcar la „ra(ie". Un adevăr
ce, _ială a ţîşnil, superbă cascadă, năvălind pestre putregai, măturînd totul , o cascadă inundată de lumi-

'

Sorin llieşiu

·,,'ECRANUL .DESCHIS"

PRIMIM LA

Nicolae

Mărgineanu

EUFORIE RECE

.

.

24 de ore din 24

în seara de Crăciun, pornii pe urma echipelor de film.are, răspîndite în locurile de foc ale Bucureştiu
lui, întîlnesc o echipă de cineaşti sîrbi, de la Televiziunea din Novi Sad: Zelemir Zelnik, regizorul laureat
cu „Ursul de aur" la Berlin, în 1969; Becejski Ljubomir, operator, reda ctor şef adjunct al prograului
documenţar T.V. Novi Sad :.__ .Lyuba", aşa cum îi spun prietenii, a absolvit IATC-ul în 1977; Vladimir
· ··
Vakanjac , şef de producţie la T.V. Novi Sad. ·
Becejskl Ljubomlr - din primele ore ale .declanşării evenimentelor- ,<lin Timişoara, -radioul nos.fru-a- informat
imediat. De atunci într eaga Iugos lavie urmăreşte cu sufletul la gură ce se întîmplă în România. Tiranul
era tot atit de detestat şi în Iugoslavia. Prin transmisiile comentate în direct are televiziunii din Novi
Sad, poporul iugoslav · a urmării pe v·iu tot ce s-a întîmplat şi se întîmplă. în ţara dumneavoastră. Programul
oficial de pe canalul II a fost întrerupt şi totul a fost subordonat evenim~ntelor din România într-o ·emisiune
intitulată „ECRANUL DESCHIS" - 24 DE ORE DIN 24". Prima revpluţie transmisă în direct din lume
\
s-a petrecut în România şi este un moment i_storic unic, copleşitor.
R. - Ce vă propuneţi cu filmul ·pe care vreţi să-l realizaţi în aceste zile în România?
Becejski Ljubomir - Pregăti m o emisiune dedicată intelectualităţii române. Dorim să înregistrăm dialoguri
cu cineaşti, scriitori, pictori, compozitori, pentru că mulţi dintre ei au luat parte activă la revoluţie şi
credem că această intelectualitate are viziuni interesante şi profunde asupra viitorului ~omâniei. Revoluţia
a făcut-o poporul român dar materializarea opoziţiei revoluţionare s-a realizat prin oamenii de · cultură.
Zelhpir Zelnik - Ştiam şi văzusem cu ochii noştri, că poporul român trăia într-o atmosferă deprimantă
în Site şi oraşe. Cu atît mai frapantă e schimbarea citită pe feţele tuturor oamenilor, ca expresie a unei
vitalităţi nou-născute în aceste zile. Chiar . pe străzile unde se aud încă împuşcături, tinerii ca re ne opresc
şi•ne percheziţionează, cerindu-şi scuze; fac asta fără frică, ne zîmbesc. După atltea victime inutile ·ale
unui regim sîngeros, ne aşteptam să întîlnim tri~teţe şi disperare, dar în acest popor român, acum, am
întîlnit speranţa, o mare speranţă. Am ve'nit aici, în România, pentru că ne interesează ce se va întîmpla
mai departe. Ne interesează ca, din str a.dă, .să intrăm în minţile infelectualilor români, pentru că revoluţia
se întîmplă şi în minţile oamenilor. Răspunsul ·pe care-l căutăm aici, după ce în România au căzut atîtea
victime, este dacă şi schimbările în realitatea românea.scă vor fi tot atît de radicale· ca şi radicalitatea
extremă a răsturnării dictatorului.
Am venit pentru 4- 5 -zile, dar vom răinîne atîta cît e nevoie, pentru
a pleca de aici cu certitudini.
.
.
'
Becejski Ljubomir -- Ca fost student îri ·România m -a m simţit moralmente dator să fiu acum alături de
ţara ca re mi-a dat o diplomă, o mesed e;mi-a dat o pline.
·
,
R. - Vă mulţumesc şi sper că şi noi, românii, vom cunoaşte cu adevărat cinematog'rafia iugoslavă, accesul
la informa fie culturală în România, f'iind, după cum se ştie, atîta amar de vreme, interzis.

Valţriu Dr.ăguşanu

JURNAL LIBl:~. SJ'()D19l.JL „AL. SA.HI.A"
Am „tras"

pînă

ni s-a ,te~minat pelicula

Am însoţit coloanele de la Sala Palatului pînă la Televi ziun e unde mi s-a te rminat pelicula.
Apoi, am filmat S pitalul Municipal în diferite ore ale zilei de 24 decembrie . în afară de oamenii
care vin cu plăgi împuşcate sînt aduşi terorişti : aceeaşi asistenţă medicală. Am v ăzu t oameni cu ş ase gloanţe
în piept, copii s fîrteca ţi, atrocităţi pe care hîrtia nu are puterea să le redea.

Adrian Bota
Filmînd oroarea
Am filmat cu Vlad Păunescu la Mini ste rul Apărării Naţionale cadavrele teroriştilor care au încercat
să forţeze intra rea, îmbrăcaţi în trei rînduri de uniforme diferite, cu grade diferite, pe care le schimbau,
probabil, în funcţie de situaţi,· . Acţiunea lor , ca şi a tuturor teroriştilor, demonstrează aberaţia întregului
sistem represiv.

Damian
La prinderea

Se întunecă. De obicei la aceste ore nu m·a i erau
oameni în „Sabia". Nu însă în aceste zile, nu însă in
aceste nopţi. Echipel e filme_ază, sînt pe străzi, sau l ingă
tancuri, sînt în Piaţa Palatului sau în Drumul Tabe rei. Se întunecă. Dar e atîta lumină în această febră
a documentarului, care există, iată că există şi are o
menire.
Se aduce materialul developat de la Buftea şi intră
direct în cabina de montaj. Se aduc în cutii aceste ima gini -document care au zg uduit lumea şi conştin(e
le ... incredibil, de mult nu ma i era pac e în aer, de mult
trăiam cu spe ranţe ne.spuse, din teamă nespuse, dar
gî ndite, cu teamă gîndite. Operatorii vin şi p leacă, este
o stare de lucru cum rar se poate ve de a. în cordare,
u şurare, bucurie, dur ere, tra umă , lac rimi, tot ceea ce
este omenesc nu e străin de aceste clipe.
Şi la masa de montaj, înainte şi înapoi, pelicula !rece,
mîini febrile o aranjează, deşi, în primele momente nici
regizorul şi nici monteorul nu- şi pot reveni.
O ma re de oameni care se îndreaptă spre P a lat.
Pe tan cur i si ni tineri şi pîine şi bucurie şi s tea guri
fluturînd .

M()L[)OVENI

De la Studiourile „Moldova Film" din Chişinău a sosit echipa filmului „Crăciunul '89": regizorii Vlad
Druck, Valeriu Gagiu, Boris Conunov (membri ai Conducerii Uniunii Cineaştilor din Moldova
Sovietică), regizorul Alecu Deleu, operatorii Julian Florea, Vadim Jacovlev şi şoferul Victor Chetraru. între
două filmări, ne spun: ,,Iniţiativa realizării unor documen ta re despre ceea ce se întîmplă în România am
luat-o . imediat după primele zile sîngeroase de la Timişoara, dar aprobarea a venit greu, astfel că am
ajuns aici abea în 28 decembrie. Filmăm . în Bucureşti şi vom pleca la Timişoara. Imaginile înregistrate
pe 35 de ·mm şi pe bandă video vor intra în mai multe filme despre revoluţia românească. Procesul de
renaştere naţională pe întregul
teritoriu populat de români, inclusiv Republica Moldovenească, este un
proces unic, cu tendinţe gerîerale, avînd şi modalităţi specifice, proprii fiecărei formaţiuni statale. Pocesele
politice, economice, sociale, începute · la mijlocul deceniului trecut în Europa, sub genericul Perestroika, au descoperit zone acute, agonizante, pe harta Europei, declanşînd mişcări populare cu un înaH grad
de tensiune."
Valeriu Gagiu: Ca scriitor şi cineast sînt impresionat de această revoluţie făcută de tineri. Ne-a impresionat
în mod deosebit participarea Televiziunii, a Radioului, a cine,aştilor, a intelectualităţii. E un lucru nemaiîntîlnit
în lume, care trezeşte admiraţie. Bine că s-a isprăvit cu falsul şi cu laşitatea .
Vlad Druck, poet şi regizor: ln contextul micro-revoluţionar din Europa de Est, revoluţia română a fost
cea mai violentă, cea mai dramatică. · ... pentr ,u că aici a domnit cea mai cumplită tiranie, regimul cel
mai totalitar, care nu putea să cadă altfel. Era singura cale. Fajă de ţările vecine, aici arta a fost pusă
în serviciul tiranului, a subjugat spiritul naţional, totul a fost supus tiraniei. E cel mai grav fapt din
istoria civilizaţiei. Cel de al t reilea Reich a durat mai puţin şi nu a atins cotele de aberaţie ale regimului
ceauşist. Am vizitat Casa Republicii şi Palatul Primăverii, unde operele de artă sînt pătate de contextul
în care slnt expuse. Cînd spiritul este subjugat se întîmplă cel mai teribil lucru: totul ajunge Ia paroxism .
V. Gagiu: Ne-a durut cînd am auzit că mămăliga românească nu explodează; iată că a explodat. E o
mare lec ţie pentru toate dictaturile. Regretăm că nu s-a putut întîmpla fără sînge.
V. Druck: Dictatorul s-a răzbunat pe oamenii de artă dintr -un complex al propriei incultu ri.
V. Gagiu: Ne-a uluit pianul de o marcă rară, dar total dezacordat, văzut la Palatul Primăverii. Din el
•
nu putea ieşi nici o melodie.
Boris Conunov: Mă interesează viitorul României şi garanţia democraţiei, a libertăţii, a adevărului, entuziasmul tinerilor. Mi-a plăcut răspunsul lui Andcei Pleşu, căruia i s-a propus înfiinţarea Muzeului Monstruozităţii: ,,Noi nu vrem să ţinem minte monstruozitatea,
nu de asta am făcut revoluţia". E bine să
nu ţinem minte răul, pentru că răul naşte rău.
La plecare, colegii din Chişinău şi-au exprimat dorinţa unei mai strînse colaborări în toate domeniile:
· ,,Să facem schimburi de creatori. Actori români să joace în filmele noastre şi viceversa, regizori şi operatori
de la noi şi de la voi să realizeze filme de cultură românească. Pentru că filmele româneşti văzute în
Basarabia sînt dublate în · ruseşte şi, uneori, redublale tn , moldoveneşte, dorim cît mai qiulte . gale cu filme
româneşti vorbite româneşte , Sperăm, de asemenea, ca Televiziunea
noastră s_ă preia ·o oră pe i i de la
Televiziunea Română Liberă. Sîntem fericiţi să ne spunem gîndurile în primul număr al revistei
FILM. Vom duce acasă cît mai multe exemplare.

nă.

Laurenţiu

Vineri 22 decembrie am filmat cu o video-cameră
Panasonic 7 din momentul în care tan cu rile din Piaţa
Universită(ii, pline de manifestanţi, au pornit spre sa la
Palatului. Nu mai ştiu cît era ceasul, eram ta re emoţionat şi am uitat să apăs pe butonuH:are indi ca data
şi ora pe imaginea video. Foarte mulţi tin er i manifestanţi m-au ajutat să filmez, m-au ridicat pe bratele
lor ca să prind un unghi mai avantajos, m-au ajutat
apoi să mă caţăr pe un autobuz parcat în faţa intrării
B a Con:iitetului Central, de unde am avut o imagine
de ansamblu asupra Pieţii Palatului. M-am simţit ta re
bine în mijlocul lor. Momentul cel mai extraordinar
a fost acela în care un tînăr a ridicat tricolorul găurit
pe clădirea fostului Comitet Central. Dup ă ce o par te
din manifestanţi au plecat din Piaţa P a latului îndreptîndu-se sp re Telev iziune, în drumul lor s-au oprit în faţa
Teatrului,Nottara.scandînd
cu entuziasm: ,,Actorii sînt
cu noi!"
·
A fost o zi binecuvîntată.

URGENŢĂ.

Auzind de evenimentele sîng~roase. din România, Urtlunea Independentă a Studenţilor din Sofia
în dimineata zilei de Vineri, 22 decembrie, a lansat apelul pentru ajutorarea României. In întreaga Bulgarie,
în special la Sofia , la Plovdiv, Varna, Burgas, unde erau constituite societăţi independente, s-a început
o adevărată campanie. Primul post de ajutor s-a constituit în curtea Universităţii din Sofia. La orele
14,00 s-a anunţat deschiderea campaniei de donare de sînge pentru România. La orele 16,00 donatorii
formaseră deja adevărate cozi.
D.in întreaga Bulgarie, din iniţiative personale şi colective, zeci de maşini cu alimente, medicamente, îmbrăcăminte, s-au îndreptaf către Ruse.
Unul din aceste ajutoare l-a adus echipa Studioului de Film documentar „ECRAN" al televiziunii
· bulgare, condusă de Maria Ruseva, absolventă a I.A.T.C., promoţia 1972.

E dimin ea tă, ne privim unii pe altii, mat er ialului este
montat , filmul este tulburător. Nu ca realizare a unor
documentarişti ci ca o realizare a istori ei. .,Bună dimin ea ţa, Românie libe ră " , ,,Bună dimineaţa, popor liber" , e tot ce mai poat e fi spus şi .va trebui. să fie
spus zile în şir, ani în şir, vieţi în şir.
E dimineaţă, oamenii vin la lucru , vin şi preiau ei tot
-ce s-irlucr at de cîteva nop ţi, nimeni nu trebuie să spună
nimic nimănui, sau să roage sau s ă pretindă ... mîinile
vorbesc de la sine. Şi fiecare ştie, în s fîrşit fiecare
ştie ce are de făcut.
Cînd nimeni nu se mai aş tepta, oamenii şi-au dat
mina.
Cînd nimeni nu se mai aştepta, un popor s-a privit
în oglindă şi a înţeles că nu mai are voie să
rabde .
Cînd nim en i nu se mai aştepta am arătat lumii într eg i
că sîn tem, că existăm.

ACTORII SîNT CU NOI

BULGA~I, AJUTOARE DE

REDACŢIE

In zi lele de 26 şi 27 decembrie l 989, mi-am expr imat
în ca drul redacţie i revistei „Cinema" un punct de vedere
criti c faţă de conţinutul primului număr al ,;Noului Cinema", elaborat în pripă , fără o cons ultar e prealabilă
a tuturor membrilor redacţiei şi fă ră o adevărată gîndire respo n sab il ă faţă de jinuta cultur ală a revistei ca re
de-a lungul celor aproape 25 de ani de exi sten tă a
acu mulat foarte multe datorii profesionale, dar ma i ales
de conştiinţă, faţă de breasla cinematografică şi faţă
de public. Mi-am făcut cunoscută îngrijorarea că şi
acum încă, valoroşi c in eaşti , de mare probitate morală,
refuză să îşi ofere colabor<jrea . Pentru a restabili punţil e de comu nicare , pentru a scoate revista de la periferia
cu ltu rii româneşti şi a realiza o publicaţie în consens
cu actualu l moment de renaşter e sp iritual ă pe care îl
trăim cu tot ii, am pledat m ai ales pentru prezenţa ti nerilor cineaşţi, pentru promovarea fermă a conde ielo r
valoroa se, de autoritate. Apelul meu la luciditate şi raţiun e a fost înţeles ca o expresie a rese ntim entu lui unei
generaţii care „doreşte să ia locul altei generaţ ii ", fiind
sancţionat ~a atare, cu brutalit ate , de reda ctorul şef
Ecaterina Oproiu ş i de doi vech i membri ai redac(iei:
invective, defăimare profesională, so mar ea de a părăsi
redac ţia şi, în final, incredib .il, dar adevărat, o avalanşă
de pumni şi palme din partea redactorului şef asupra
subsemna tei.
Două zile mai tîrziu, redactorul şef a co nvoca t redactia şi, aşa cum pe vremuri ne comunic a opiniil e ş i
aprecierile lui Mihai (Dul ea) ne-a transmis că doi membri marcanţi din actuala conducere a tării „sî_nt alături
de revi s tă şi o vor îndruma în continuare"!!!
îmi exprim protestul faţă de faptul că în această
nouă eră istor ică a României, la r edacţia revistei „ Noul
Cinema" contin u ă să se folosească metode de irttimidare
apa rtinîn d vechiului regim dictatorial.

Ludmila Patlanjoglu

Copel Moscu

„Delfinului"

Vi!l de la podul Băneasa. Am participat la prinderea lui Nicu Ceauşescu. Lumea voia să-l linşeze.
Ne trebuie o lară a dreptăţii şi nu a anarhiei. O ţară cum n -a fost pînă acum.

Ştefan
Urmează

o

bătălie

a

noastră,

a propriei noastre

Gladin

conştiinţe

Am filmat interviul cu li .ia Oiuchici, ministrul adjunct al Afa cer ilor Externe al lugoslaviei , primul
repr ezentant.al
un ei lări care a venit să tr ateze cu nou( guvern. Iugo slavia a fost mereu alături de
noi, post ul doi .de televiz iun e a transmi s continuu ' emisiunile noastre. Poetul Adam Puslojic vrea să scoată
cît mai rep ede o carte despre eve nimentele ~în- România ; în 24 de_ limbi.
. . .
. ,
.
în ziua de Crăciun la orele 18 l-am filmat pe preotul Dumitru Stămloa ia care a vorbit mtregulm
neam românesc despre biserica noastră ortodoxă. ~a 27 dec embrie, am f_ili:nat_h_ale le O~or unde se a~usese
carne. Oamenii stăteau ordonaţi la coadă, cu zîmbetu1 pe buze; cu o hmşte şi cu o libertate nemaivăzu
te. Tiranul a dispărut d.intre nqi. Ac:um, .urm ează o bătălie a noastră, a propriei noa stre conştiinţe, pentru
a-l izgoni dfn noi, de acolo unde s-au cuibărit teroarea şi frica . şi a încerca să învăţăm încet, încet, LIBERTATEA.

Ioan
Prezentare

artistică:

Geta

Br.ătescu şi

Cărmâzan

·Gianini Georgescu
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