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Lucian Pintilie

Eu sunt un mare regizor şi niciodată nu mă voi 
ocupa de asemenea activităţi care mă pot distrage de 
la munca mea de creaţie.



CUVÂNT-ÎNAINTE

Deopotrivă adulat şi invidiat, personaj extrem de incomod pentru auto‑
rităţile din anii regimului comunist, Lucian Pintilie a rămas în posteritate 
pentru importantele lui puneri în scenă şi regie de film, iar subliminal şi 
prin atitudinile lui civice, pentru ca după 1990 să devină un veritabil activist 
în direcţia reformării societăţii româneşti, atât de mutilată moral atunci, ca şi 
acum, de altfel. S-a vorbit suficient în ultima vreme despre creatorul artistic, 
însă prea puţin despre Omul care a trecut prin viaţă sub numele de Lucian 
Pintilie, plecat dintre noi de abia patru ani. Asta şi pentru că mai sunt încă 
mulţi în viaţă din cei care l-au cunoscut îndeaproape, dar poate şi pentru că 
a devenit personajul principal al propriei cărţi, cu iz exclusiv memorialistic 
şi un titlu nu neapărat ciudat, cât mai ales sugestiv, Bricabrac, apărută acum 
aproape două decenii1. 

Obsedat parcă de recuperarea propriului trecut, la o vârstă când acumulă‑
rile de amintiri devin nu doar o povară, dar şi şansa unei salvări spirituale prin 
mărturisiri publice, Lucian Pintilie a aflat abia acum şansa de a deveni subiec‑
tul unei cercetări sistematice şi bine articulate prin eforturile lui Romina 
(Trif) Soica. Devotată mass-mediei, cu preocupări majore în direcţia evoluţiei 
cinematografiei româneşti şi a relaţiei acesteia cu ideologia în anii regimului 
comunist, autoarea volumului de faţă gândeşte în termenii unui vast proiect 
tema amintită, începând cu investigarea acelor surse în care mai toţi ştiam că 
suntem „personaje” ante-1990, dar a căror structură, consistenţă, tehnici de 
organizare, grile de analiză şi de prezentare ne erau mai tuturor necunoscute, 
pentru că acestea fuseseră create în laboratoarele Securităţii. Or, bună parte 
din ele sunt astăzi în custodia Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor 
Securităţii (CNSAS), constituind una din sursele importante în baza cărora 
putem reconstitui părţi din funcţionarea mecanismelor totalitarismului de 
tip comunist (titulatură oarecum neinspirată, cu iz de şablon, dar pe care o 
folosim şi noi ca să avem un reper comun cu ceilalţi colegi de breaslă), dar 
mai ales în a restitui biografii, evident, cu prudenţa inerentă2.
1 Lucian Pintilie, Bricabrac, Bucureşti, Edit. Humanitas, 2003. 
2 Vezi îndeosebi Gabriel Andreescu, Cărturari, opozanţi şi documente. Manipularea Arhivei 
Securităţii, Iaşi, Edit. Polirom, 2013.
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În acest context, volumul de faţă se doreşte a deschide un ciclu de aseme‑
nea mărturii, ce se anunţă a fi de vreo şase-şapte tomuri consistente, pentru 
că personalităţile surprinse sunt vârfuri ale teatrului şi cinematografiei româ‑
neşti. Opţiunea de a începe cu Lucian Pintilie n-a fost întâmplătoare, iar dacă 
i se va reproşa ceva lui Romina Soica, în fapt vina îmi aparţine. Am suge‑
rat acest debut din raţiuni de documentare istoriografică, deşi autoarea ar fi 
dorit să editeze mai întâi mărturiile referitoare la Liviu Ciulei, firesc dacă am 
privi din perspectivă cronologică şi valorică incontestabilă. Însă complexitatea 
materialelor de la CNSAS sugerează un alt parcurs metodologic al acestui vast 
proiect conceput de Romina Soica, îndeosebi prin cumulul de evenimente şi 
de personaje intrate în joc, dar mai ales prin raportarea la contextul politic al 
epocii. 

Dincolo de restituţiile biografice inerente în ceea ce-l priveşte pe Lucian 
Pintilie, cu stenogramele convorbirilor telefonice, interceptarea coresponden‑
ţei, fotografii în diverse ipostaze, analizele făcute de autorităţile din câmpul 
cenzurii ori de alţi „cronicari” de ocazie pe seama activităţii lui ca regizor, 
chestiuni ce ţin de viaţa lui privată (chiar intimă) etc., apare o gamă cât se 
poate de largă de „personaje” despre care cititorul chiar va fi interesat: Liviu 
Ciulei, Clody Bertola, Matei Călinescu, Ion Brad, Lucian Raicu, George Ivaşcu, 
Al. Paleologu, D. Țepeneag, Victor Rebengiuc, Marin Moraru, Gh. Dinică, Ion 
Besoiu, Emanuel Petruţ, Virgil Ogăşanu, Mircea Daneliuc, Octavian Paler, 
Dorin Tudoran şi încă mulţi alţii, pe care vă las plăcerea de a-i descoperi par‑
curgând filele acestui volum. Încă de pe acum se conturează un alt personaj 
pe care-l vom regăsi frecvent în diversele dosare de la CNSAS dedicate mai 
ales lui Liviu Ciulei, şi anume Lazăr Vrabie, binecunoscut pentru rolul său 
din „Valurile Dunării”, dar care avea şi rosturi politice deloc de neglijat în 
teatrul românesc, însă ilustrând şi rolul delaţionistului notoriu, carieristul de 
contrapartidă a lui Ciulei.

În felul acesta, volumul ce va urma – tot prin grija Rominei Soica – despre 
Liviu Ciulei va deveni mult mai facil de înţeles, existând chiar materiale com‑
plementare la Lucian Pintilie, al cărui tată ne este prezentat ca un legionar 
notoriu3. Ciclul va continua probabil cu Sergiu Nicolaescu, cu regizorul Jean 
Stopler, care ca informator semna „Dumitrescu Gigi”, oferind referinţe inte‑
resante despre Andrei Șerban sau venerabilul meu prieten Valeriu Râpeanu, 
nu va lipsi un volum despre Ion Besoiu, controversat prin notele informative 
la Securitate, dar cu un rol de mediator şi susţinător chiar al celor talentaţi 
prin calitatea lui de „secretar de partid”, pentru ca în cele din urmă un volum 
despre Titus Popovici să schimbe oarecum registrul vastului proiect conce‑
put de Romina Soica. Dincolo de personajele ce apar în conexiune cu Titus 
Popovici (nume grele ale culturii române), o gafă a celor care i-au gestionat 

3 Cf. Arhivele CNSAS, dos. I-0256686, vol. 1.
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pe atunci dosarele întocmite de Securitate a făcut să aflăm astăzi numele de 
cod al multor informatori din câmpul culturii: Mihai Gafiţa („Șoimu Dan”), 
Radu Popescu, criticul literar („Stere Ion”), Adriana Fianu („Ioana Severin”), 
Valentin Lipatti („Costache”), scriitorul Octav Măgureanu („Mihai Dugan”), 
Henriette Y. Stahl („Maria Ionescu”), Ionel Hristea („N. Ionescu”), Gh. 
Saizescu („Miron”), Dumitru Carabăţ („Livezeanu”) ş.a.

Dar poate ar fi mai bine să mă opresc aici cu această succintă prezentare 
a proiectului iniţiat şi pus în lucru de Romina (Trif) Soica, care cu siguranţă 
va genera multe dezbateri – sper că cu prea puţine patimi – în beneficiul 
decripării unui domeniu atât de drag nouă, cel al cinematografiei româneşti, 
cu inerentele scăderi ideologice din anii regimului comunist. În fond, ceea ce 
face acum Romina Soica este şi un omagiu adus tuturor acelor regizori, actori 
şi scenarişti care au înfruntat severitatea cenzurii, au căutat soluţii – şi le-au 
aflat – pentru ca artele pe care le-au slujit să servească Omului de atunci, ideii 
de Cultură, care în fond dă măsura gradului de progres al unei naţiuni chiar 
timorate de rigorile totalitarismului.

Lucian Nastasă-Kovács



STUDIU INTRODUCTIV.  
LUCIAN PINTILIE ŞI DOSARUL 

DE LA SECURITATE

Volumul de faţă este alcătuit, exclusiv, din documente ale Securităţii referi‑
toare la regizorul Lucian Pintilie, aflate în fondurile Documentar, Informativ, 
Reţea, Paşapoarte şi SIE din Arhiva Consiliului Naţional pentru Studierea 
Arhivelor Securităţii şi cuprinde în totalitate dosarul regizorului creat de către 
Securitate. 

Înainte de a analiza documentele identificate, considerăm că este necesar 
să specificăm că Direcția Generală a Securității Poporului (D.G.S.P.) a fost 
înființată prin Decretul nr. 221 din 28 august 1948. Această Direcție nu era 
altceva decât sinteza strădaniilor pe care partidul comunist le-a făcut între anii 
1945-1948 pentru construirea unui instrument de supraveghere, reprimare și 
implicit, de control. 

Trebuie să recunoaștem că noul regim din România, sovietizată după anul 
1945, nu ar fi rezistat la putere fără sprijinul redutabilului aparat de repre‑
siune și fără susținerea U.R.S.S. Așadar, înființarea unei structuri precum 
Securitatea, evident după modelul sovietic, a avut un singur scop: suprave‑
gherea și supunerea întregii societăți românești, iar mijlocul întrebuințat 
pentru a pune în practică această dorință a fost teroarea generalizată în toate 
palierele societății.

Nu putem trece cu vederea un aspect extrem de important, faptul că odată 
cu trecerea timpului întreg aparatul de Securitate s-a modificat, activitatea 
sa devenind tot mai eficace pentru regim, cadrele dobândind tot mai multă 
experiență. Bineînțeles, la toate acestea au contribuit, ajutorul și asistența pri‑
mită din partea consilierilor sovietici. 

Prin urmare, considerăm că prezentul volum de documente referitoare la 
regizorul Lucian Pintilie nu poate fi decât un ajutor eficace pentru eliminarea 
multor semne de întrebare care persistă asupra trecutului acestuia. 

Așadar, cele 353 de documentele identificate în 8 volume privesc viaţa şi 
activitatea regizorului Lucian Pintilie (primul document a fost creat în 27 
octombrie 1951, iar ultimul document datat a fost din 15 septembrie 1989).
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Grafic cu numărul filelor din dosarele Securităţii

Grafic cu numărul documentelor din dosarele Securităţii

Securitatea a fost interesată de viața regizorului Pintilie, mai precis de: activitatea pe care a avut-o
la Televiziunea Română, la Teatrul Armatei, dar în mod special aceasta a dedicat numeroase resurse pentru 
a afla cât mai în detaliu informații referitoare la Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra”, unde Lucian Pintilie a 

Grafic cu numărul filelor din dosarele Securităţii

Cele opt volume din aceste fonduri cuprind 646 de file, documentele 
(unele în două exemplare, sau chiar mai multe) fiind împărţite astfel: 

– D-013147, vol. 45 (44 file cu 12 documente);
– I-000052, vol. 1 (261 file cu 128 documente);
– I-000052, vol. 2 (102 file cu 52 documente);
– I-0000235 (23 file cu 19 documente);
– R-0020885 (26 file cu 13 documente);
– SIE–37989 (14 file cu 6 documente);
– X–49010, vol. 1 (112 file cu 91 documente);
– X–49010, vol. 2 (64 file cu 32 documente).
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Securitatea a fost interesată de viața regizorului Pintilie, mai precis de: activitatea pe care a avut-o
la Televiziunea Română, la Teatrul Armatei, dar în mod special aceasta a dedicat numeroase resurse pentru 
a afla cât mai în detaliu informații referitoare la Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra”, unde Lucian Pintilie a 
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