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Den mystifierande titeln på den rumänske regissören Corneliu Portumboius debutfilm syftar på en dramatisk, ja avgörande händelse i
Rumäniens moderna historia. Exakt detta klockslag den 22 december 1989 flydde diktatorn Nicolai Ceaucescu i en helikopter efter att
avbrutit en direktsändning i tv. Den folkliga vreden hade blivit honom
övermäktig, kulmen kom sedan han beordrat armén att skjuta på
obeväpnade demonstranter i staden Timisoara. Han och hustrun
Elena greps någon dag efteråt och efter en summarisk rättegång
arkebuserades de den 25 december.
På dagen sexton år senare beslutar sig ägaren till en lokal

tv-station, tidigare textilingenjör, att göra ett program om detta
dramatiska klockslag. Hur reagerade stadens befolkning? Deltog
de i protesterna och upproret, eller sprang de ut på torget och var
modigt ilskna först när allt var klart? Till en debattpanel inkallas en
historielärare, märkbart påverkad av att han mest tillbringar fritiden
på krogen, och en äldre man som försörjer sig som jultomte.
Historieläraren vill gärna få det till att han och några till protesterat mot det kommunistiska systemet, att han på torget ropat ”ned
med Ceaucescu!” och att han blivit misshandlad av en man från
säkerhetstjänsten Securitate. När arga lyssnare börjar ringa visar
sig hans historia läcka som ett såll. Jultomtegubben ser sin roll som
betydligt mindre heroisk, han har inte mycket att säga utan sitter
mest och fnyser och muttrar och tycks längta därifrån.
12:08 . har allt man kan önska av öststatstristess och en stillsam
humor som jag ibland kan småflina åt, men filmen känns till slut
övermåttan tjatig. Jag kan tänka mig att regissörens ärende har varit
att visa att mångas roll i den heroiska revolutionen inte alls var så
heroisk som man velat framställa det, att de flesta som vanligt höll
sig på sin kant men i efterhand vill skriva in sig själva i det historiska
skedet. Okay för det, men det är knappast någon revolutionerande
tankegång.
Möjligen vill han också göra en satir över rumänska tv-debatter.
Om så är fallet har han lyckats alldeles förträffligt.
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