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DELIMIT~RI CONCEPTUALE {I ANALIZE
COMPARATIVE CU REFERIRE LA EVENIMENTELE
PETRECUTE ÎN }~RILE COMUNISTE EUROPENE
ÎN ANUL 1989
Teodora St`nescu-Stanciu

1. Momentul 1989. Delimit`ri conceptuale.
Sfâr[itul de secol XX a readus pe marea scen` a istoriei mondiale problema
revolu]iei. A schimb`rii. 1989 a devenit astfel simbolul acesteia. Cunoscut` în
literatura de specialitate ca al "treilea val de democratizare"1 perioada a culminat
nea[teptat2, în opinia unora dintre anali[ti, cu spectaculoasa c`dere – în efect
domino – a regimurilor comuniste din centrul [i sud-estul Europei, ca [i din
fosta URSS3.
Astfel c` discursul de specialitate a început s` prind` contur. S` capete
noi sensuri. A început a se opera cu distinc]ii [i departaj`ri în func]ie de
problematica prezentat`. În acest sens, cea mai comun` dintre departaj`rile
teoretice s-a aplicat în cazul a doi termeni, foarte vehicula]i în algoritmele
revolu]iei: Liberalizare [i Democratizare4.
Astfel, dac` se va studia literatura de specialitate, conceptul de liberalizare
a devenit o deschidere controlat` a spa]iului politic – cazurile Ungariei, Poloniei
sau cel al U.R.S.S.-ului condus de M. S. Gorbaciov- , în timp ce conceptul de
democratizare – o lichidare a unui regim autoritar [i constituirea unuia nou, de
tip democratic. Acesta din urm`, a reprezentat un proces în care diferitele
interese, aflate în competi]ie, au n`scut, cel mai adesea, situa]ii de nesiguran]`.
1
In leg`tur` cu acest concept se poate consulta o vast` bibliografie, dup` cum o vor demonstra [i notele
ulterioare. Ca prime repere de lucru pot fi considerate: S.P.Huntington — The Third Wave: Democratization
in the Late Twentieth Century, Norman: University of Oklahoma Press, 1991; S.P.Huntington "Democratization and Security in Eastern Europe " în Peter Volten ed. - Uncertain Futures: Eastern Europe
and Democratization, New York, Institut of East-West Studies, Occasional Paper 16, 1990, pp. 35-49.
2
Cf. T.Kuran — "Now out or never: The Element of Surprise in the Eastern European Revolution of 1989"
în N. Bermeo ed.- Liberalization and Democratization: Change in the Soviet Union and Eastern Europe,
Baltimore, The John Hopkins University Press, 1991-1992.
3
Pentru teza "rezultatului scontat" a se consulta J. Fr. Revel - Revirimentul democra]iei, Editura Humanitas,
Bucure[ti, 1995.
4
V. A. Przeworski - "'Democratization as a contingent outcome of conflicts" in Jon Elster and Rune Slagstad
ed., Constitu]ionalism and Democratization, Cambridge University Press, 1988; T.Hasegawa - "The Connection
between Politic and Economic Reforms in Communist Regime ", in Gilbert Rozman ed alii, ed. — Dismantling
Communism: Common Causes and Regional Variations, Washington DC and Baltimore, W.Wilson
International Center for Scholars, 1992.
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Pe acest fundal, era de-a dreptul firesc ca [i al]i termeni s` înceap` s` fac`
adev`rat` carier`. Literatura de specialitate a început s` opereze din ce în ce
mai des cu termeni de genul: schimbare de regim, revolu]ie, democra]ie
implantat`, tranzi]ie... În aceast` sec]iune de debut, conceptual`, s` încerc`m
s` le [i urm`rim- schematic- traiectoria, dar mai ales semnifica]iile. Iar demersul
nostru se va axa pe prezentarea celor mai uzitate expresii – nu numai în structura
propus` de studiile de specialitate-, respectiv: schimbare de regim [i revolu]ie.
Schimbarea de regim Acest prim concept se refer`, în mod direct, la
ceea ce literatura de specialitate a numit "problema laswellian`", respectiv a
"cine, cât câ[tig` [i când". În mod real, prin natura sa, schimbarea de regim
vizeaz` trei dimensiuni care se pot deosebi prin structura analitic` a scopurilor
determinate:
a) redistribuirea puterii politice, conjugat` cu schimbarea compozi]iei
elitelor;
b) constituirea unei idei de parteneriat [i de realiniere;
c) redefinirea dreptului de proprietate.
Cu predilec]ie, anali[tii acestei perioade au considerat c` trebuie
eviden]iat`, în acest caz, [i existen]a a patru timpi majori, posibil lua]i [i ca
termeni de diferen]iere, între schimb`rile de regim petrecute în anii 1988-1989
în estul [i sud-estul continentului, în compara]ie cu experien]a istoric` a sudului
european. Astfel, într-un articol dedicat studiului comparativ al tipurilor de
democra]ie ren`scut` în sudul [i estul Europei fa]` de sudul [i centrul Africii,
Ph. C. Schmitter [i T. Karl5 propun o prezentare schematizat` în jurul a patru
concepte precum: punctul de plecare, extinderea colapsului vechiului regim,
rolul actorilor externi [i, respectiv, secven]a procesului transformativ.
A) În ceea ce prive[te punctul de plecare – discu]ia, în literatura de
specialitate, a prins la rândul ei, conota]ii diverse. Linia a[a-numit` "clasic`" s-a
ocupat de problematica diferen]elor existente \ntre nivelul de dezvoltare al ]`rilor
intrate în jocul analizei. Dar, în acela[i timp, s-au impus [i remarci care situeaz`
problematica tipului de autocra]ie, de totalitarism ("leninist", "stalinist",
"ceau[ist", "hoxist"...), în topul explica]iilor cauzale ale punctului de plecare6.
Se pot opera chiar, [i la acest nivel, diferen]ieri în func]ie de gradul ridicat de
personalizare al puterii care sugereaz` posibile analogii cu spectaculoasele cazuri
V. Dilemmas and Futures Prospects, ed. Wayne A. Selcher, Boulder: Westview, 1986.
Se pot consulta în aceast` direc]ie: G.O'Donnel, Ph. C.Schmitter, Transitions from Authoritarian Rule:
Tentative Conclusions about Uncertain Democracies, Baltimore, J. Hopkins University, 1988; G. Ekiert "Democratization Processes in East Central Europe: A Theoretical Reconsideration", British Jurnal of Political
Science, iulie 1991, pp. 286-313; R. Bova — "Political Dynamics of the Post-Communist Tranzition: A
Comparative Perspective", World Politics, octombrie 1991, pp. 113-138.; G. Pridham ed., Encouraging
Democracy: The International Context of Regime Transition in Southern Europe, Leicester University Press,
1991; T.Kuran — art. cit.; S.P.Huntington — op. cit.
5
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de "sultanism"7 din Nicaragua – Somoza, Republica Dominican` – Trujillo sau
Paraguay – Stroesner –, aici putându-se înscrie [i cazul Albaniei lui E. Hoxa
(Hodja în ortografie româneasc`- n.red), în opinia unora dintre anali[ti.
În studiul procesului de transformare se eviden]iaz` [i un atribut distinctiv
al estului continentului în compara]ie cu experien]a sudului, respectiv, preluând
de-acum încet`]enita formul` american`, fuziunea peculiar` monopolistic` a
puterii politice cu cea economic` într-un party-state apparatus. Excep]iile intr`
în ecua]ie în cazurile în care o a[a-numit` "a doua economie" apare mai devreme
[i prosper` din punct de vedere comercial – cazul Ungariei, iar restul sistemelor
sociale ale Europei de Est par foarte "amorfe" în structura lor.
B) Al doilea punct al algoritmului construit de autorii americani introduce
problematica totalului sau, din contra, par]ialului colaps al vechiului regim
comunist. Exist` câteva excep]ii în care sistemele comuniste, rebotezate sau
posibil reformate, au reu[it s` se men]in` oarecum la putere în urma alegerilor
ini]iale, p`strându-[i, ca grup, pozi]iile cheie în executiv. Dar, ceea ce este lesne
observabil, odat` cu trecerea timpului, acestea s-au dovedit adesea incapabile
s` guverneze efectiv [i au fost înlocuite în timpi relativi scur]i – cazurile Albaniei
[i Bulgariei. Dup` calculele anali[tilor Ph. C. Schmitter [i T. Karl8 – doar în
cazurile României [i Serbiei, din arealul Europei Central-Estice, fo[tii comuni[ti
au continuat o perioad` mai îndelungat` s` joace un rol important în partidul
care devine de guvern`mânt, singuri sau ca membri de coali]ie. "Plecând de la
virtuala abdicare a fo[tilor conduc`tori, estul Europei poate s` tr`iasc` iluzia –
momentan` – a unei tabula rasa pe care se vor construi noile reguli [i practici"9.
C) Rolul factorilor externi în procesul transformativ al c`derii comunismului
a reprezentat una dintre cele mai spectaculoase chei decriptive ale fenomenului
de Revolu]ie, încercând a determina natura [i chiar desf`[urarea cronologic` a
transform`rilor de regim, accentuându-se ideea c` acestea au avut o influen]`
major` în fazele ini]iale ale procesului, iar în fazele sale de consolidare s` devin`
mai mult subsecvente.
Exist` câteva cazuri foarte cunoscute, considerate în literatura parcurs` ca
exemple extrem de gr`itoare – respectiv România [i R.D.G. – fa]` de politica
gorbaciovist`. Totu[i, se poate mult mai facil concluziona c` ne g`sim în fa]a unui
fenomen de "contagiune" în lan] într-o regiune dat`, evenimente dintr-o ]ar` lansând
sau accelerând chiar – într-o reac]ie de feed-back – r`spunsuri în ]`rile vecine.
Spre deosebire de ]`rile care au suferit acelea[i modific`ri, ]`ri apar]inând
Europei sudice sau Americii Latine, schimb`rile de regim în estul [i centrul
7
8
9

V. Ph. C. Schmitter – art. cit.
Ibidem.
V. Excep]ii minore în cazurile mai speciale ale Iugoslaviei, Poloniei [i Ungariei.
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Europei [i-au g`sit punctul de plecare în colapsul – la scar` mare – al situa]iilor
interregionale, colaps care a culminat chiar cu disolu]ia Pactului de la Var[ovia.
Acest adev`rat vacuum politic a lansat, în acela[i timp, [i o extraordinar` varietate
de "sf`tuitori" [i promotori ai valorilor democra]iei occidentale. Cu o extindere
asem`n`toare dar cu mai specialele cazuri din America Latin`, acest fenomen,
care a promovat o alt` categorie de actori externi în acest spa]iu, a impus o
politic` de gen condi]ional în procesul de consolidare al fiec`rei ]`ri reîntoarse
la democra]ie, corelând, într-o not` pavlovian`, specifice [i mult râvnite
recompense cu introducerea unor anumite norme sau chiar institu]ii.
D) Al patrulea element al schemei mai sus citate lanseaz` cel mai dezb`tut,
dar [i cel mai spectaculos atribut al schimb`rii de regim. Secven]a transform`rii,
în nici-un caz din America Latin` sau Europa Occidental` – consider` anali[tii –
, schimbarea de regim de la autocra]ie la democra]ie nu s-a produs singur`,
independent, în izolare complet` de transform`rile economice, militare, sociale
sau administrative10.
Pentru a putea defini în termeni cât mai exac]i acest ultim atribut este
necesar s` apel`m la alte dou` concepte considerate cheie – cele de
simultaneitate [i, respectiv, asincronicitate. Absen]a precedentelor istorice a
reprezentat, astfel, una dintre cele mai r`sun`toare motiva]ii în na[terea unor
nea[teptate [i nedorite efecte.

2. Momentul 1989. Revolu]ii [i rena[terea democra]iei.
Cuvânt introductiv.
Motto:
"All revolutions are failures, but they are not all the same failure".
G. Orwell
"În sfâr[it, în a doua jum`tate a deceniului nou` al secolului trecut, valul
democra]iei [i-a f`cut apari]ia în chiar centrul bastionului comunist". "Mai mult,
ceea ce se întâmpla în Uniunea Sovietic`, Ungaria, Iugoslavia, Polonia,
Cehoslovacia [i R.D.G. nu mai era o reformare a comunismului, cum se zicea,
ci o adev`rat` pr`bu[ire a lui"11. Schimbarea. Transformarea. Revolu]ia...
O întreag` literatur` de specialitate, pleiade de termeni [i de teorii care
au f`cut spectaculoase cariere. S-au impus cazuri mai intens analizate, studii
comparative, r`mânând îns` [i multe aspecte nu foarte atent luate în calcul,
dup` cum o demonstreaz`, pe de o parte, cifrele oferite de un program
10
11

O problem` ridic` situa]ia din R.D.G.
J. Levesque, 1989: La Fin d'un Empire. L'URSS et la liberationa de l'Europe de l'Est, Paris, Presses de la FNSP, 1995.
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computerizat n`scut aproximativ la câ]iva ani doar de la evenimentele luate în
analiz` (1991-1992) – Melvyl. Potrivit acestuia, un utilizator are posibilitatea s`
cerceteze fi[ierul ce con]ine 749.600 de titluri din cele 1.329.700 înscrise în
bibliotecile statului american California. Astfel, Melvyl con]ine nu mai pu]in de
2.149 titluri care trateaz` problemele globale ale comunismului sovietic. Revolu]ia
atr`ge în schimb, mai mul]i anali[ti – efectiv ca subiect de tratare în 3.518 titluri
– cazul URSS, 267 – Polonia, 360 – Ungaria, 32 – România, 20 – Cehoslovacia [i
doar un singur titlu pentru cazul Albaniei12.
Sau, pe de alta, o analiz` atent` a unor publica]ii de specialitate – politologicsociologic-istoric – reflect` o destul de "stranie" (J.F. Isaac) t`cere. Astfel,
numerele revistei americane de filosofie politic` – Political Theory – dintre anii
1989 [i 1993, dintr-un total de 108 articole, doar unul singur avea cât de cât
leg`tur` cu evenimentele anului 1989*. Iar investiga]ia propus` de studiul lui J.
Isaac s-ar putea extinde [i asupra altor publica]ii, precum Polity – dintr-un total
de 61 articole, ap`rute în aceea[i perioad`, doar unul este dedicat evenimentelor
(R.H. Dix, "Eastern Europe's Implications for Revolutionary Theory", no. 24,
winter 1991, pp. 227-242). Totalizând, din 384 articole g`zduite în paginile
publica]iilor de specialitate doar dou` au cât de cât leg`tur` cu analiza
evenimentelor ce au schimbat configura]ia estului european. Motiva]iile sunt
diverse [i ele pornesc, în primul rând, de la diversitatea lingvistic`, mental`,
dar [i de la o lips` de interes fa]` de un spa]iu aflat oarecum în afara lumii
democratice consacrate [i, mai ales, cunoscute.
2.1. Teoria revolu]iei [i c`derea comunismului în statele din centrul
[i estul Europei. Opinii [i teorii istorice.
Dar mai mult sau mai pu]in "strania t`cere" nu a reprezentat deloc o
caracteristic` definitorie a direc]iilor de cercetare în ansamblu. Au ap`rut, mult
mai pregnant, mai multe opinii, accep]iuni diverse în func]ie de [coli, de afinit`]i
sau de teorii, realizându-se conexiuni, c`utându-se tradi]ii, reg`sindu-se r`d`cini.
A fost readus` în discu]ie problematica celebrelor cazuri ale revolu]iilor în
istorie. Modelele englez, francez, american sau chiar cel rusesc au reintrat în
disputa anali[tilor. S-au reimpus scheme explicative, dar, bineîn]eles, [i clivaje.
În cele ce urmeaz` vom încerca s` aducem câteva dintre cele mai
comentate lucr`ri [i perspective de prezentare [i interpretare ap`rute în preajma
evenimentelor care fac substan]a acestor rânduri. Am optat pentru o trecere în
Cf. G.Andreescu — "Ierarhii", în "22", 12-18 iunie 1992, p. 16.
Este cazul articolului The Compearence: From the Existence of Communism to the Community of Existence,
purtând semn`tura analistului francez J. L. Nancy (nr. 20, aug. 1992, pp. 371-398); lucrarea a ap`rut în 1991,
la editura parizian` Seuil.
12
*
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revist` aleatorie a acestora, f`r` a încerca departaj`ri sau valoriz`ri, opinia
noastr` f`cându-[i loc doar în cazurile în care nu concorda cu cea prezentat` de
autor, lucrare sau chiar recenzia prezentat`.
În preajma evenimentelor anului 1989*, R. Dahrendorf lanseaz` ale sale
Reflec]ii asupra revolu]iei din Europa. Gra]ie lui, întreb`rile nodale î[i vor preciza
direc]iile [i chiar [i nuan]ele. Printre ele: "Se pot, oare, cataloga evenimentele
din 1989 ca revolu]ii?", dar [i problematica destul de dificil` a cauzelor [i intercondi]ion`rilor momentului. Imediat, anali[tii ]`rilor direct vizate de lucrarea
profesorului de filosofie [i sociologie german au încercat s`-[i prezinte propriile
opinii. Nici tab`ra român` nu a f`cut excep]ie. Stau m`rturie, pe de o parte, fie
recenziile purtând semn`tura lui Petru Cre]ia13, fie cele ale Magdei Cârneci14.
Lectura propus` de Petru Cre]ia marcheaz`, în aceast` direc]ie, foarte tran[ant
meritele, mai ales, de teoretician ale analistului german: "Confruntat cu problema
grea, ca o ran` istoric` deschis`, a direc]iei în care au s` evolueze ]`rile europene
recent eliberate de dictaturile comuniste, Dahrendorf, consecvent cu întreaga
sa carier` de teoretician politic, postuleaz` limpede [i tran[ant în principii, dar
nuan]at [i suplu în solu]ii"15 cauzele, dar [i interpretarea personal` a "întregii
mi[c`ri istorice de lichidare a totalitarismului comunist [i de reluare a drumului
firesc de evolu]ie social`", v`zut` deloc simplist ca "trecerea de la totalitarism
la democra]ie, de la monopolul nomenclaturii la pluralism, de la economia
socialist`, la cea capitalist`. Aceast` terminologie [i, în special, ideea c` e vorba
de opozi]ia dintre cele dou` sisteme, i se pare autorului improprie [i
primejdioas`, pentru c` ideea de sistem o implic` pe aceea de închidere, o
închidere care ia forma de dogm`, de impunere for]at` a ei."16. Iar introducerea
conceptului de "societate deschis`", propus în acest scop de sociologul german,
încearc` s` clarifice oarecum disputa terminologic`. În schimb, dac` meritele
ies mai mult în eviden]` din lectura lui P. Cre]ia, demersul Magdei Cârneci
merge mult mai departe în prezentarea opiniilor lui Dahrendorf pentru cititorul
român, subliniind c` acesta "nu ne spune ceea ce nu [tiam [i nu ne d` nici
solu]ii. Ea formuleaz` cu elegan]` [i claritate perplexit`]i [i nelini[ti (...)
Nu ofer` nici un model futurologic, ci e o reflec]ie sobr` [i argumentat`
asupra complicatei problematici post-revolu]ionare a fostelor ]`ri europene
comuniste" 17.
Al`turi de analistul german, britanicul T. Garton Ash opteaz`, la rândul
s`u, pentru o departajare net` în ceea ce prive[te terminologia folosit` în
13
P. Cre]ia, "Ralf Dahrendorf: Reflec]ii asupra revolu]iei din Europa", prezentat` pentru prima oar` la postul
de Radio BBC, Londra, septembrie 1990, în variant` româneasc` – 22, nr. 16 (66) din 26 aprilie 1991, p. 16.
14
Magda Cârneci, "Reflec]ii asupra revolu]iei în Europa", în —22, nr. 45 din 15-22 noiembrie 1991, p. 12.
15
P. Cre]ia, art. cit.
16
Idem
17
M. Cârneci, art. cit.
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analizarea evenimentelor anului 1989 – revolu]ie: Praga, Berlin, Bucure[ti;
refolu]ie**: cazul Var[ovia [i Budapesta. În plus, Garton Ash, în continuarea
analizei, considera c` revolu]ia european` "nu poate oferi nici un fel de idei
fundamentale noi în privin]a marilor întreb`ri ale politicului, economicului,
legislativului sau al rela]iilor interna]ionale. Ideile c`rora le-a sosit timpul sunt
unele vechi, familiare, deja testate."18
J. Fr. Revel r`stoarn`, în manier` proprie, teoriile anterioare cu privire la
prezen]a revolu]iilor. Revirimentul democra]iei sus]ine clar: "Astfel, de la 1988
la 1992 am asistat nu la o revolu]ie (no]iune ce implic` ideea de crea]ie,
descoperire, noutate), ci la o întoarcere în punctul de plecare, sau, mai degrab`,
la o încercare de revenire în punctul de plecare, adic` în cel anterior
comunismului."19
Trecând din nou în tab`ra interpret`rilor de limb` german`, lucrarea lui
Richard Wagner – Per osteuropäische Janus20 – propune o perspectiv` din care
protagonist devenea nu neap`rat evenimentul, ci schimbarea de pozi]ie în
ierarhia valorilor europene ale Estului în compara]ie cu Vestul. "Evenimentele
anului 1989 au r`sturnat lumea întreag`. Au luat pe nepreg`tite [i i-au dep`[it
chiar [i pe protagoni[tii lor. Timpul, r`mas atât de mult` vreme pe loc, s-a
transformat dintr-o dat`. Cei din R`s`rit au ajuns, în sfâr[it, chiar în fruntea
lucrurilor, ca apoi s`-[i piard` din nou importan]a".
Spa]iul de limb` englez` a oferit [i alte perspective. Astfel, Gale Stokes21
considera c` evenimentele din estul [i centrul Europei nu au constituit o
"revolu]ie de înnoire, ci mai degrab` abandonarea unui experiment e[uat în
favoarea unui model deja existent, democra]ia pluralist`". Aceasta este, dup`
cum observa [i analiza propus` de J.C. Isaac22, [i direc]ia oferit` de studiul lui
Bruce Ackerman 23 , prin care anul 1989 se identifica cu "reîntoarcerea
liberalismului democratic revolu]ionar", respectiv rena[terea proiectului politic
inaugurat de cei care au formulat Constitu]ia Statelor Unite.
În egal` m`sur`, istoricii francezi încearc` o interpretare mai mult sau
mai pu]in personalizat` a momentului 1989, subliniind îns` aceea[i lips` a ideilor
fundamental novatoare, dar [i inexisten]a, practic, a unui singur termen care s`
poat` surprinde realitatea [i, în acela[i timp, marea diversitate a evenimentelor
**
Termen inventat de autor pentru a demonstra direc]ia schimb`rilor, a[a-numitele revolu]ii pa[nice, de
structur` [i de mentalitate.
18
T.Garton Ash, The Magic Lantern, New York, 1990, p. 154.
19
J.Fr. Revel, op. cit, p. 196
20
R. Wagner, Der osteuropäischer Janus, Rotbuch, Berlin, 1992.
21
Gale Stokes, The Walls Came Tumbling Down: The Collapse of Communism in Eastern Europe, Oxford
University Press, New York, 1993, p. 260.
22
J.F. Isaac, Democra]ia în vremuri întunecate, Ed. Polirom, 2000, p. 154.
23
B. Ackerman, The Future of Liberal Revolution, Yale University Press, 1992.
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petrecute acum. Astfel, Fr. Furet considera c`: "Dac` ne referim la ceea ce se
nume[te revolu]iile din 1989 în ]`rile comuniste ale Europei Centrale [i
Danubiene, defini]ia este înc` discutabil`, pentru c` aceste revolu]ii sunt
emancip`ri incontestabile de ceea ce devenise o tiranie pur`, dar sunt ni[te
emancip`ri ce nu fac s` apar` nici o idee nou`. Revolu]iile din toamna anului
1989 din Europa Central` sunt, de fapt, restaurarea credo-ului democratic
cunoscut în Europa de cel pu]in 100 de ani (...) Sunt într-adev`r greu de definit,
pentru c` prezint` o latur` de emancipare incontestabil`, iar cum obiectivul lor
este de a [terge consecin]ele revolu]iei sovietice, sunt în acela[i timp
restauratoare. Dar nu sunt nici complet restauratoare, pentru c` democra]ia nu
a existat în accep]ia deplin` a termenului în aceste ]`ri*. (...) Deci defini]ia lor
este complex`, ar trebui, poate, s` invent`m un termen nou pentru a vorbi
exact!" 24.
Nici observatorii români nu au putut r`mâne în afara tendin]elor generale
de interpretare, de g`sire de termeni definitorii [i de analogii. Unii dintre ei au
fost îns` foarte conci[i, optând net pentru definirea conceptului de revolu]ie, în
compara]ie cu cel de reform`. Este [i cazul analistului Silviu Brucan, conform
c`ruia: "Revolu]ia presupune r`sturnarea prin violen]` a ordinei sociale existente
dintr-o singur` lovitur` [i cucerirea puterii, cu scopul instaur`rii unei noi ordini
sociale, în timp ce reforma î[i propune fie îmbun`t`]irea ordinei existente prin
corectarea p`r]ilor ei rele, fie schimbarea ei treptat`, pu]in câte pu]in, prin
introducerea de fiecare dat` a unor elemente ale noii ordini" 25. Astfel, spre
exemplu, Dan Petrescu propunea, cel pu]in pentru cazul românesc, conceptul
de re-evolu]ie – "revolu]ia noastr`, nefiind propriu-zis una, ci, dup` cum se v`de[te
tot mai mult, reprezint` o re-evolu]ie a continuit`]ii"26.
"Care sunt atunci semnifica]iile anului 1989?" – se întreba înspre finalul
demersului s`u analistul american J.F. Isaac27. "În primul rând este aceea c`
democra]ia liberal` reprezint` cea mai atractiv` modalitate de a organiza politicul
la nivelul statului na]ional [i c` tranzi]ia c`tre o democra]ie liberal` în Europa
Central` [i în alte p`r]i ale lumii constituie un imperativ etico-politic. A doua
semnifica]ie e faptul c` ini]iativele civice continu` s` aib` o putere remarcabil`
de a rezista «impulsului ira]ional al puterii anonime, impersonale, inumane»
(Havel) [i c` este necesar ca ini]iativele civice s` reziste corup]iei, care este
Sau a existat doar pentru pu]in timp, am ad`uga noi.
Fr. Furet, într-un interviu realizat de revista 22, [i purtând semn`tura lui Bogdan Ghiu, în no. 25/28
iunie – 4 iulie 1991, p. 15.
25
S. Brucan, Îndreptar – Dic]ionar de politologie, Ed. Nemira, Bucure[ti, 1993, p. 143. Dar a se vedea [i
defini]ia din sec]iunea de dic]ionar propriu-zis, conform c`reia: "revolu]ie = r`sturnare prin for]` a puterii
urmat` de schimb`ri structurale în orânduirea social`" (p. 294).
26
D. Petrescu, Calendarul [i revolu]ia, în 22 nr. 34 din 7 sept. 1990, p. 1.
27
J.F. Isaac, op. cit., p. 178.
*

24

TEODORA ST~NESCU-STANCIU

12

endemic` democra]iei liberale(...). Dac` anul 1989 a avut o semnifica]ie
singular`, aceea este c` orice fel de monism, chiar cel liberal, este ostil vie]ii,
iar efortul de a exclude anumite perspective în numele comodit`]ii sau al istoriei
va fi sortit e[ecului."
Metodologic, se poate considera c`, în linii mari, s-au impus mai multe
tipuri de analizare a revolu]iilor/schimb`rilor impuse de perioada 1989. O
modalitate se identific` prin prezentarea comparat`, luând ca termen de reper
marile revolu]ii ale istoriei, prezentare sus]inut`, printre altele [i de lucrarea
apar]inând lui Jaroslav Kreji, Great Revolution Compared. The Search for a Theory28.
Total diferit` este, îns`, o alt` modalitate, definibil` printr-o analiz` comun`
a tuturor mi[c`rilor revolu]ionare, în direct` conexiune cu schimb`rile din
Uniunea Sovietic`29. Sau, cea pe care o vom adopta [i noi, într-o oarecare m`sur`,
respectiv cea a analiz`rii rezultatelor concrete separat, pe fiecare ]ar` în parte,
urmând, apoi compararea acestora, într-un gen de privire retrospectiv`30.
Anali[tii, apar]inând efectiv ]`rilor devenite subiect de studiu, nu prezint`
– înc` -, în ansamblu, efectiv, variante unitare, analizându-se doar cazuri [i nu
posibile modele. Dilema terminologic` având, în acest peisaj intelectual, dar [i
politic, [anse de vie]uire îndelungat`.
2.2.Teoria revolu]iei. Delimit`ri conceptuale.
Cea mai cunoscut` defini]ie pentru în]elesul termenului de revolu]ie în
sine se refer` fie numai la forma ei de manifestare, fie numai la un anumit gen
de revolu]ie. Sau, altfel spus, discu]ia poate c`p`ta conota]ii diferite din punct
de vedere juridic, economic sau politic.
a) pentru accep]iunea juridic`, debutul de secol XX, prin cuvântul
filosofului K. Kautsky, încearc` s` ofere o solu]ie; revolu]ia devine astfel "o
întrerupere violent` a ordinei actuale de drept"31;
b) din punct de vedere politic, revolu]ia se interpune ca o nega]ie a ordinii
politice stabilite – "distrugerea unei organiza]ii politice", dac` cit`m opinia unui
alt gânditor de început de secol, [i anume A. Labriola32;
c) accep]iunea economico - social` permite în]elegerea revolu]iei ca o expresie
acut` a unui dezechilibru momentan între clase sociale, teorii economice, stadii.
28

1987.

Jaroslav Kreji, Great Revolutions Compared. The Search for a Theory, Brighton, Wheatsheaf Books,

29
Jacques Levesque, 1989: La Fin d'un Empire. L'URSS et la liberation de l'Europe de l'Est, Paris,
Presses de la FNSP, 1995.
30
Tim Snyder [i Milada Vachudova — "Are Transitions Transitory? Two Types of Political Change in
Eastern Europe since 1989", in East European Politics and Societies, vol. XI, no. L, iarna 1997.
31
K.Kautsky — Die soziale Revolution, Berlin, 1911, p. 10.
32
A.Labriola - Essai sur la conception materialiste de l’histoire, Paris, 1902, p. 228.
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Mergând pe aceast` cale, demersul propus de analiza lui C.E. Black33
consider` c` "revolu]iile care aduc la putere conduc`tori orienta]i c`tre
modernizare" sunt caracterizate de dou` dimensiuni stricte:
•prezint` caracter violent sau non-violent;
•prezint` filia]ie intern` sau extern`, depistabil`.
{i, în plus, dup` cum acela[i autor sublinia în secven]a imediat urm`toare,
"o revolu]ie impus` din afar` nu este mai pu]in o revolu]ie".
Un adev`r se impune totu[i, indiferent de [coli sau de abord`ri filosofice34.
{i anume, acela conform c`ruia transform`rile, în istorie, se nasc gra]ie evolu]iei
sau revolu]iei. Sociologul român P. Andrei este, la rândul s`u, foarte tran[ant în
aceast` privin]`. "Revolu]ia adev`rat` se transform`, inevitabil, în evolu]ie."35 –
problema analizat` de noi devenind un exemplu, în acest sens, al acestei teze
române[ti.
C`derea comunismului a reprezentat urmarea logic`, în opinia multora
dintre anali[ti, a lipsei de moralitate a regimurilor comuniste respective;
problema principal` devenind, în acest sens, lupta împotriva sistemului corupt
de conduc`tori precum: N. Ceau[escu, E. Honecker sau T. Jivkov sau chiar
împotriva corup`torilor. În aceast` idee, protestul popular s-a îndreptat împotriva
aloc`rii arbitrare de avantaje [i oportunit`]i, împotriva economiei comandate
ajunse în prag de colaps36.
În plus, mergând cu analiza mai departe, înspre str`funduri, una dintre
marile probleme ale schimb`rii din 1989 a devenit [i un sentiment. Frica37 a
îmbr`cat, de atunci, o hain` proprie, în mare numai spa]iului Balcanilor. Iar
motiva]iile au devenit, la rândul lor, extrem de diverse. Necunoscutul pândea
din toate p`r]ile, societatea, mai mult sau mai pu]in preg`tit` de amploarea sau
ritmul evenimentelor, aproape c` nu mai f`cea fa]`. Dup` cum spunea [i Br.
Geremek despre Polonia acelor timpuri – dar cu extindere la întreg spa]iul
analizat în aceast` lucrare – viitorul libert`]ii este sigur, în timp ce structurile
democratice r`mân sub semnul întreb`rii. {i nu pentru c` aceast` parte a Europei
nu ar fi cunoscut democra]ia, orice na]iune poate înv`]a, ci pentru c` aceste
na]iuni au uitat ce trebuie s` înve]e.
33
C. E. Black, The Dynamics of Modernization. A Study in Comparative History, Harper & Row, New York,
1966, pp. 72-73.
34
Pentru alte opinii în leg`tur` cu diversele accep]iuni ale termenului de revolu]ie se pot consulta [i
lucr`rile: M.E. Olsen, Power in Modern Societies, Westview Press, 1993; S. Huntington, Political Order in
Changing Societies, Yale University Press, New Haven & London, 1968; Barrington Moore Jr., Social
Oringins of Dictatorship and Democracy. Lords and Peasent in the Making of the Modern World, Beacon Press,
Boston, 1966.
35
P. Andrei - Sociologia revolu]iei. Studii de sociologie politic`, Ed. Polirom, Collegium, Ia[i, 1998.
36
St. Lukes, Marxism and Morality: Reftections on the Revolutions of 1989, in Legters ed., op.cit.
37
Ibidem.
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În fond, toate aceste evenimente se pot considera fie revolu]ii reu[ite, fie
doar elemente incipiente ale acestora, în care au fost implicate elitele sau întreaga
clas` politic`. Au fost, deci, revolu]ii împotriva unui sistem arbitrar [i opresiv
atât din punct de vedere economic, cât [i politic [i social. Mul]i au sperat, f`r` a[i vedea îndeplinite întotdeauna visurile, în rezultatele acestor r`sturn`ri de
regim, f`cute în numele libert`]ii în]elese în sens hegelian, ca o recunoa[tere a
unei necesit`]i.38
Recunoa[terea unei necesit`]i, a unei crize în sistemul de monolitism
sovietic39, a unei fr`mânt`ri40
2.3. “Disec]ia” revolu]iei, a pr`bu[irii regimurilor comuniste
în ]`rile din Estul [i Centrul Europei
Pentru explicitare, fenomenul evenimentelor din 198941 va fi, rând pe rând,
comparat [i catalogat, disec]ia încercând s` scoat` la iveal` timpii comuni, în
acea de acum clasic` teorie a dominoului, dar [i momentele de clivaj absolut,
variantele na]ionale - n`sc`toare de modele, dar [i de unicate.
Plecând de la cunoscuta analiz` a lui Brinton Crane, care ar`ta c` revolu]iile
prezint` o "anatomie" proprie, putându-se urm`ri lesne de c`tre observator
atât cauzele, cât [i desf`[urarea lor ulterioar`, pe schema a[a-numitei "perioade
a lunii de miere"42, imediat dup` victoria, mai mult sau mai pu]in sângeroas`,
asupra vechiului regim –, literatura de specialitate a adus în discu]ie [i cazul
modera]ilor, ale c`ror e[ecuri – de cele mai multe ori certe – anun]au
adev`ratele "domnii ale terorii [i virtu]ii" (Ed. Burke).
2.3.1. Timpii crizei. Cauze [i modele.
Implozia statelor comuniste în Europa Central` [i de Est a pornit de la o
criz` evident` în regimurile respective. O analiz` propus` sistematic de Zb.
38
V.J. Jedlicki, The Revolution of 1989: The Unbearable Burden of History, Problem of Communism, JulyAugust 1990, p. 39-45.
39
St. Lukes, art. cit.
40
Actele Congresului “Europa Orientale nella tornanta. Verso la rivoluzione del 1989”, Ed. Unicopli,
Milano, 1990.
41
Pentru studierea fenomenului revolu]iei de la 1989 se pot utiliza: I.Banac, Eastern Europe in Revolution,
Ithaca, Cornwell University Press, 1992; L.Bruszt, 1989: The Negotiated Revolution in Hungary, Social
Research no. 57, Summer 1990, p. 365-387.
42
V. Actele Colocviului "Cauzele [i consecin]ele revolu]iilor est-europene — 1989", organizator — "Die
Zeit", începutul lunii decembrie 1989, v. "Die Zeit" | 29 decembrie 1989; dar [i M. Howard, "1989 - eine
neue Zeitenwende", Europa-Archiv, 14, 1989, p.443; H. P. Schwarz, Aufdem Weg zum post-kommunistischen
Europa, Europa-Archiv, no. 11, 1989, p. 319; R. Wagner, Popoare în deriv`. Europa de est la r`scruce de
epoci, Ed. Kriterion, Bucure[ti, 1994.
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Brzezinski43 încearc` s` deceleze aceste niveluri de criz`. Cele mai atinse sunt
statele din acest areal european de care ne ocup`m: Polonia, Ungaria, România,
teritoriul iugoslav. O vedere de ansamblu ofer` perspective nea[teptate pentru
profunzimea situa]iei de criz` a momentului: dintr-un total de 11 subiec]i, nu
sunt considera]i ap]i s` traverseze timpuri ale crizei decât patru state.
În examinarea dispari]iei comunismului din lumea contemporan`,
sociologul american Th. Draper considera c` numai "moartea provocat`", direct
sau mai pu]in direct, ar fi fost singura în stare s` conduc` la acest final regimuri
puternic sus]inute de ideologii înc` foarte puternice [i atractive44. În ceea ce
vom prezenta în cele ce urmeaz` se va ar`ta, îns`, c` gradul efectiv de
atractivitate, cel pu]in, nu mai era deloc atât de ridicat în unele societ`]i
comuniste ale Europei central-estice, care, începând cu anii 1987-1988, c`utau
deja solu]ii de reformare, sau de schimbare. Mergând parc` pe acela[i drum, o
alt` analiz` considera, chiar, c` "sfâr[itul comunismului a fost surpriza fantastic`
a istoriei moderne"45. |ncercând s` explice, în mare, substratul acestei afirma]ii,
studiul sociologului român I.N. Sava face trimiteri la notorietatea faptului c`
pr`bu[irea comunismului nu a fost aproape deloc prev`zut` de speciali[tii
sovietologi, rarele excep]ii luând în calcul ca premise ale dispari]iei
comunismului al]i factori, de natur` mult mai violent`*.
Aproximativ în aceea[i not`, [i un alt observator român al acestei situa]ii
– M. Botez46 – sublinia c`, "în fond, trebuie s` recunoa[tem c` toat` lumea a
fost surprins` de cursul evenimentelor, atât participan]ii din Europa de Est, cât
[i spectatorii [i suporterii din afar` (inclusiv din marile cancelarii diplomatice
ale Occidentului)." Iar cauzele acestei "nepreg`tiri" trebuie c`utate, departajat,
în trei aspecte**:
43
Zb. Brzezinski - Na[terea [i moartea comunismului în secolul XX. Marele e[ec, Ed. Dacia, Cluj-Napoca,
1993, p. 229-230;
44
Th. Draper," Who killed communism?" în New York Review of Books, June 11, 1992, apud I. N. Sava,
Zece ani de tranzi]ie în Europa de Est, Ed. Funda]iei Culturale Române, Bucure[ti, 2000, p. 24.
45
Opinia prezentat` de acela[i I.N. Sava [i apar]inând analistei J. J. Kirkpatrik, sus]inut` în articolul
publicat de revista Problems of Communism în num`rul s`u din ian-apr. 1992, sub titlul sec "After Communism".
În acest sens este foarte interesant` [i observa]ia f`cut` de I. Iliescu, în lucrarea sa dedicat` studiului
revolu]iei române - Revolu]ie [i reform`, Ed. Enciclopedic`, Bucure[ti, 1994, pp. 12-13 - "Mi[c`rile ce au
pulverizat regimurile comuniste din Europa Central` [i de Est nu au putut fi anticipate, mai ales în dimensiunea
lor radical`, nici de cei mai p`trunz`tori politologi [i anali[ti ai istoriei contemporane, în cursul anului 1989,
îns`, vântul schimb`rii era deja suficient de consistent pentru a se putea prevedea c` regimurile de for]` nu
mai au viitor în aceast` zon`. Dar nimeni nu credea c` ele se vor destr`ma cu atâta rapiditate, iar felul în care
au decurs lucrurile a surprins pe toat` lumea".
*
Este cazul lucr`rii lui A. Amalrik, din 1976, intitulat` Will the Soviet Union Survive until 1984?, în care
sursa c`derii era identificat` în posibila înfrângere într-un conflict cu China, situat undeva între anii 19751980.
46
M. Botez, Intelectualii din Europa de Est. Un punct de vedere românesc, Editura Funda]iei Culturale
Române, Bucure[ti, 1993, p. 103.
**
Care se constituie, la rândul lor, în alte posibile cauze ale r`sturn`rii regimului în sine.
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• "nesocotirea informa]iei [i a impactului ei asupra comportamentului
social - informa]ie imposibil de controlat [i blocat în epoca noastr`, cu toate
eforturile guvernelor totalitare";
• "erodarea constant` a elitelor comuniste, ca [i dezideologizarea
partidului [i securit`]ii, odat` cu cea a întregului sistem";
• "revolu]ia «fenomenului Gorbaciov»”.
Îns` [i alte voci s-au f`cut auzite în încercarea de a demonstra, cel pu]in,
necesitatea imperioas` a reform`rii comunismului, în competi]ie cu noile
realit`]i ale momentului anilor '90. Iar, dup` cum îl nume[te Botez, "fenomenul
Gorbaciov" poate c` nici nu s-ar fi putut face auzit [i nu s-ar fi putut impune ca
model nu numai în Uniunea Sovietic`47.
În continuare, vom încerca o prezentare departajat` la nivelul a dou`
paliere. Astfel, în prima sec]iune propunem o prezentare general` a contextului
efectiv de desf`[urare a evenimentelor anului 1989, urmând ca în cea de-a doua
s` realiz`m o trecere în revist` a câtorva opinii de specialitate cu privire la
cauze [i factori conjuncturali în derularea evenimentelor anului 1989.
2.3.2. Prezentare general` a contextului
Sfâr[itul deceniului nou` al secolului XX a reprezentat, poate, una dintre
cele mai interesante perioade ale istoriei contemporane în ceea ce prive[te
Europa Central-R`s`ritean`. Acum s-au schimbat actorii dar [i raporturile de
for]e, scenariile [i regizorii. Este o lume în continu` transformare în care s-a
asistat la o fascinant` inter[arjare de cauzalit`]i [i la împletirea internului cu
externul. Modelul democra]iei vestice48 a atras [i spa]iul comunist al Europei
estice. Dar gradul s`u de implementare a depins de dou` macro-seturi de factori,
respectiv – interni (sau gradul de senzitivitate al fiec`rei ]`ri fa]` de valorile
democra]iei occidentale [i incapacitatea regimului comunist de a gestiona criza)
[i externi. Mul]i dintre anali[tii occidentali ai "marii schimb`ri" au considerat
c` "tranzi]ia [i consolidarea procesului democratic în Europa estic` sunt în primul
rând chestiuni legate de politic` intern` [i economie"49, în care, îns`, factorii
externi joac` [i ei roluri cheie. Oricum, cauzele mi[c`rilor est-europene [i ale
47
Este [i cazul analizei propuse de S. Brucan în 1986, în prefa]a volumului World Socialism at Crossroad,
Praeger New York and London.
48
Vezi spre ex. studiul analistului R. Bova, "Political Dynamics of the Post-Communist Transition: A
Comparative Perspective", World Politics, oct. 1991, pp. 113-138 sau, pentru imaginea în oglind` – J. Gray,
"From Post-Communist to Civil Society: The Reemergence of History and the Decline of the Western
Modell", în Social Philosophy and Policy, 10, vara 1993, pp. 26-50.
49
Reimund Seidelmann, "International Security and Democracy Building" în Democratic Consolidation
in Eastern Europe, vol II, International and Transnational Factors, eds. Jan Zielonka [i Alex Pravda, Oxford
University Press, 2001, p. 112.
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pr`bu[irii regimurilor socialist-totalitare nu pot fi reduse la factori unici50. Au
existat tipuri de condi]ion`ri [i seturi de circumstan]e, care au f`cut ca
schimbarea s` fie rapid` [i inevitabil`.
Sistemul de for]e p`rea s` se schimbe definitiv. Lumea în care Kremlinul
jucase rolul hot`râtor mai bine de 40 de ani începea s` observe c` [i marele
colos se confrunt` cu multiple probleme. {i, pentru a le rezolva, a adoptat calea
reformelor. Defini]ia unui cunoscut dramaturg sovietic, Alexandr Gelman, dat`
liberaliz`rii gorbacioviste este extrem de interesant`: "Democratizarea are în
vedere redistribuirea puterii, drepturilor [i libert`]ilor, crearea unui num`r de
structuri independente de management [i informare. (...) Liberalizarea este un
pumn deschis, dar mâna este aceea[i; în orice moment, mâna poate fi iar închis`
sub form` de pumn"51. Aceasta era, în fond, marea diferen]` dintre cele dou`
c`i de reformare [i liberalizare a sistemului: pe de o parte, Kremlinul î[i pune
toate speran]ele în reformi[tii comuni[ti locali, iar, pe de alt` parte, Occidentul
încurajeaz` for]ele pluraliste, democratice – nu simpla "cosmetizare" a sistemului
comunist.
Începând cu anii '80, Occidentul se ar`ta [i el din ce în ce mai atent la
situa]ia din Estul Europei. Primele fisuri ale sistemului comunist – în special
perestroika [i glasnosti-ul lansate de liderul sovietic M. S. Gorbaciov, venit la
putere în mai 1985 – conving observatorii vestici de iminen]a unei mari [i chiar
definitive schimb`ri în aceast` parte a continentului. Se impuneau acum diverse
tipuri de argumente utilizate de c`tre democra]ia occidental`, în încercarea de
re-direc]ionare a politicii regimurilor comuniste. În primul rând, acordurile de
la Helsinki (1975), semnate de toate ]`rile europene, le-au permis diploma]ilor
occidentali s` mar[eze pe cartea libert`]ii absolute de circula]ie a persoanelor,
bunurilor [i ideilor în tot spa]iul european. Orice înc`lcare putea conduce la
deteriorarea imaginii pe plan interna]ional, iar sistemele comuniste, deja în
criz` de imagine, trebuiau s` fie foarte atente. Argumentul economic a fost unul
dintre cele mai importante pentru regimurile în care economia nu mai f`cea
fa]`. Iar logica reformei era destul de simpl`, dac` amintim opinia liderului de la
Kremlin p`strat` în memoriile sale: "Chiar de la început am v`zut în perestroika
doar o reform` economic`. Dar, dup` destule decep]ii, ne-am convins repede
c`, f`r` a schimba regimul politic [i a fortiori f`r` schimbarea regimului,
transform`rile economice erau de-a dreptul imposibile."52
50
Vezi. spre ex. L Banac, Eastern Europe in Revolution. Ithaca, Cornwell University Press, 1992; Karen
Dawisha, Eastern Europe, Gorbatchev and Reform: The Great Challenge, Cambridge University Press, 1990
sau M.E. lonescu, Dup` hegemonie. Patru scenarii de securitate în Europa de Est în anii '90, Ed. Scripta,
Bucure[ti, 1993.
51
Sovetskaya Kultura, 9 aprilie 1988.
52
Citat de Jean-François Soulet, Istoria comparat` a statelor comuniste din 1945 pân` în zilele noastre,
Ed. Polirom, Ia[i, 1998, p. 289.

TEODORA ST~NESCU-STANCIU

18

A[a numitul "efect Ioan Paul al II-lea" ar putea reprezenta, apoi, un alt
palier al argumentelor vestice de promovare a valorilor democratice în r`s`ritul
Europei. Ales Pap` în 1978, fostul arhiepiscop al Cracoviei, a impus o nou`
defini]ie a dialogului cu Estul, bazat pe "adev`r" [i nu pe "concesii fundamentale".
Un pas important în structurarea acestuia s-a cristalizat odat` cu momentul l
decembrie 1989, când, la Roma, s-au întâlnit cei doi conduc`tori de lumi atât de
opuse – sistemul sovietic (Gorbaciov) [i Vaticanul [i lumea catolic` (Papa Ioan
Paul al II-lea).
Chiar [i discursurile politice la cel mai înalt nivel au c`p`tat o alt` coloratur`.
Gorbaciov s-a adresat forumului pan-european de la Strasbourg, în vara anului
1989, repudiind vizibil vechea doctrin` brejnevian` a "suveranit`]ii limitate" [i
admi]ând chiar c` nu exista un sistem social imuabil, sugerând astfel c` [i în
Europa r`s`ritean` ar putea avea loc transform`ri de propor]ii53. Câteva zile
mai târziu, cu ocazia întâlnirii liderilor statelor care f`ceau parte din Pactul de la
Var[ovia, desf`[urat` la Bucure[ti, liderul moscovit s-a pronun]at, în aceea[i
logic`, pentru transformarea alian]ei dintr-una militar` [i politic`, într-una politic`
[i militar`. Iar comunicatul final al Summit-ului nega c` ar exista un model
socialist universal54.
Iar, în acest complicat context, în care crizele interne nu mai puteau fi
controlate de încerc`rile reformatoare ale reprezentan]ilor regimului comunist,
impulsul decisiv a venit de la r`sturnarea sistemului în spa]iul est-german. "A
fost – noteaz` analistul francez J. Levesque55 – sfâr[itul fazei cuceritoare a
politicii interna]ionaliste a lui Mihail Gorbaciov. Decep]iile se acumulaser` mai
repede decât bucuriile. Epuizarea Republicii Democrate Germane, care se
dovedise a fi cheia de bolt` a întregului sistem est-european, a dat un impuls
formidabil acceler`rii evenimentelor în toat` regiunea. Echilibrele politice fragile
atinse în Polonia [i Ungaria au fost rupte [i întreaga Europ` de Est se va pr`v`li
pân` la urm` peste ruinele acestui zid al Berlinului."
2.3.3. Istorici [i seturi de factori conjuncturali explicativi.
"Mo[tenirea trecutului"
Dup` cum observau [i realizatorii unui studiu privind exclusiv fenomenele
avute în analiz` în 1995 – Beverly Crauwford [i Arend Lijphart56 – seturile de
V. Pravda, 7 iulie 1989.
Apud J.Fr. Soulet, op. cit., 1998, p.288
55
J. Levesque, 1989, la fin d'un Empire, Paris, 1995.
56
B. Crawford, A. Lijphard, "Explaining Political and Economical Change in Post-Communist Eastern
Europe: Old Legacies, New Institutions, Hegemonic Norms and International Pressures", în Comparative
Politics Studies, no. 28, 1995, p. 172.
53
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schimb`ri propuse în ]`rile Europei central-estice se bazeaz` în mare parte pe
ceea ce se poate numi the legacies of the past (respectiv, perioada domina]iei
sovietice, a perioadei comunismului mai mult sau mai pu]in na]ional, etc.), ca
[i, în al doilea rând, pe the imperative of liberalization, care demonstreaz` c`
influen]ele negative ale trecutului pot fi dep`[ite57.
Preluând, astfel, structura propus`, înc` de la început, în sec]iunea dedicat`
terminologiei, putem decela prezen]a unor factori de natur` economic`, politic`,
social`, de context geopolitic sau de impact al unor lideri reformatori asupra
societ`]ilor menite a fi racordate la noile timpuri. Iar prezentarea anterioar` a
liniilor generale ale contextului interna]ional vorbe[te de la sine în acest sens.
Dac`, îns`, am merge mai departe, defalcat în func]ie de aceste paliere de
factori conjuncturali [i cauzali, opinia istoricilor, care au încercat s` analizeze
fenomenul revolu]iilor de la 1989, este extrem de divers`. Pe rând, politicul
sau economicul, mentalul sau carisma, singular sau toate împreun`, sunt
prezentate ca posibile variante cauzale.
C`ci, dup` cum ar`ta [i I.N. Sava: "Nu se poate afirma c` a fost identificat`
o cauz` principal` a pr`bu[irii sistemului comunist [i cei mai mul]i autori iau în
considerare ac]iunea conjugat` a unui set de factori, fiecare cu ac]iunea sa
proprie, dar care, în cele din urm`, au dus, separat [i împreun`, la pr`bu[irea
comunismului ca sistem"58.
Astfel, la o simpl` [i fugar` trecere în revist`, putem descoperi aceast`
inter-condi]ionare de factori în numeroase lucr`ri, fie române[ti, fie str`ine.
Din prima categorie, un factor economic - cu implica]ii deosebite, cel pu]in în
punctul de plecare, în necesitatea imediat` a schimb`rilor survenite în anii 19871989 -, genereaz` o întreag` reac]ie în lan] în analiza propus` de lucrarea lui M.
Florian59: "Criza regimului totalitar s-a declan[at de la începutul deceniului al
nou`lea, prin manifestarea simultan` a tuturor dispropor]iilor disimulate în
func]ionarea economiei, strangularea ei de c`tre o succesiune de blocaje
iremediabile, intrarea ei într-o stare de dezechilibru." Dar, mai apoi, în articularea
modelului, dinspre sfera economicului, "criza s-a transformat într-una global`,
general`, a regimului. Ea a generat, astfel, o acut` criz` politic`, determinat`
esen]ial de eroziunea treptat` a formelor de consens pasiv pe care s-a bazat
regimul, manifestându-se în mediile cele mai variate printr-o nemul]umire afi[at`
fa]` de penuria economic` tot mai pronun]at` [i înr`ut`]irea condi]iilor de trai.
(...) Criza politic` s-a între]esut cu o acut` criz` social` la fel de specific`. O
57
A se vedea, în acest sens, [i lucrarea Democratic Consolidation in Eastern Europe, vol. II, International
and Transnational Forces, editat` de J. Zielonka [i A. Pravda, Oxford, 2001.
58
I.N. Sava, op. cit., p. 24.
59
M. Florian, Pr`bu[irea dictaturilor est-europene [i alternativele istoriei, Ed. Noua Alternativ`, Bucure[ti,
1993, p. 71.
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important` caracteristic` a ei a fost oprirea cvasi-total` a procesului de promo]iune
social` în toate domeniile de activitate, afectând cu deosebire tineretul. (...)
Domina]ia îndelungat` a dictaturii a provocat [i o profund` criz` cultural` [i
moral`"60. M. Florian se înscrie, astfel, în seria anali[tilor care consider` degradarea
economic` progresiv` a sistemului comunist, al`turi de coruperea acestuia din
punct de vedere politic, esen]ial` în creionarea necesit`]ii schimb`rii. Deci, unul
dintre punctele de plecare este reprezentat de Uniunea Sovietic`, ca [i în cazul
altor observatori ai fenomenelor, care v`d în cursa înarm`rilor [i în competi]ia
ideologic` Est-Vest, precum [i în incapacitatea Sovietelor de a rezista, în anii '80,
acestei confrunt`ri, cauze mai mult ca probabile.
Contextul interna]ional [i, în principal, pozi]ia conducerii la vârf a
democra]iilor occidentale, în]elegându-se aici dubla perspectiv` a puterii – de
stat, dar [i religioase, a[a-numitul "factor Ioan Paul II" – dup` cum am ar`tat în
sec]iunea anterioar` câ[tigându-[i pozi]ia sa aparte – s-a constituit apoi într-o
alt` posibil` abordare din perspectiva stabilirii de serii cauzale directe sau mai
pu]in directe. Iar cele care pot sus]ine cel mai corect aceast` versiune sunt, în
primul rând, documentele diplomatice61, unele prezentate deja, altele l`sate
genera]iilor viitoare*.
Al]i anali[ti emit afirma]ii mult mai ferme, considerând c` explica]ia
pr`bu[irii comunismului trebuie c`utat` în domeniul politicului. "Criza general`
a comunismului – nota, în acest sens, Ilios Yannakis62 – este, în mod esen]ial, o
criz` politic` [i nu una economic`".
L`sând pu]in la o parte sfera explica]iilor tran[ante, lucr`ri, precum cea
propus` de R. Dahrendorf**, ofer`, în afara specificului revolu]ionar al fiec`rei
]`ri în parte, un set de trei motive comune. {i anume:
1. Rolul personal al lui M.S. Gorbaciov ca lider sovietic, în decisiva op]iune
de a permite tuturor ]`rilor, dependente pân` acum, la dreptul de a-[i alege
propria lor soart`, prin dubla hot`râre de a nu interveni pe cale armat` [i de a
nu insista asupra monopolului politic al partidelor comuniste.
2. Lipsa de func]ionabilitate a tipului de societate impus de comunism
atât în ceea ce prive[te construc]ia unei societ`]i viabile, cât [i în încercarea de
Idem, pp. 72, 73,74.
A se consulta, în acest sens, spre exemplu, Dum. Preda [i Mihai Retegan, 1989. Principiul dominoului.
Pr`bu[irea regimurilor comuniste din Europa, Ed. Funda]iei Culturale Române, Bucure[ti, 2000, în special
documentele nr. 93, 118, 160, 174, 214; dar [i compendiul de documente [i cronologie - Political Transition
in Hungary, 1989-1990, eds. Cs. Bekes, M. Byrne, National Security Archive, Cold War History Research
Center, Budapesta, 1999, cu predilec]ie documentele nr. 13, 42.
*
Acest ultim aspect l`sând cale liber` numeroaselor scenarii [i interpret`ri cu care observatorul
contemporan este constant bombardat.
62
I. Yannakis, "Gorbaciovismul sau ultima tentativ` de a salva sistemul", în 22, no. 25, 28 iunie - 4 iulie
1991, p. 15.
**
Prezentat`, de altfel, în sec]iunile anterioare.
60
61
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impunere prin represiune a unei societ`]i totalitare (de tip stalinist, brejnevist,
etc.).
3. Prezen]a constant` a modelul vestic, democratic, de succes, în
contradic]ie flagrant` cu e[ecurile comuniste ale estului***.
Detectarea prezen]ei a[a-numitului "factor Gorbaciov" apare [i în analizele
propuse de unii dintre participan]ii activi la schimb`rile anului 1989. Este [i
cazul lui Bronislaw Geremek, în opinia c`ruia: "F`r` Gorbaciov, revolu]ia
pa[nic`**** din 1989 ar fi fost imposibil`"63, îns`, dup` cum sublinia [i I.N. Sava,
în linia deschis` de interpretarea sociologic` a lui Al. de Tocqueville,64 conform
c`reia "un pericol inerent pentru un guvern aflat în situa]ie de criz` apare doar
atunci când începe s` se reformeze pe sine însu[i", fiecare m`sur` de reform`
promovat` de c`tre liderul sovietic în sensul cre`rii unei noi societ`]i conducea
inevitabil la subminarea celei existente. Mergând în acest sens cu interpretarea,
chiar [i unele personaje politice de prim rang implicate în scena anilor '88-'91,
cazul, printre al]ii, [i al primului pre[edinte al Armeniei, Levor Ter-Petrosian,
identificau ca o cauz` principal` a pr`bu[irii comunismului ac]iunea deliberat` a
factorului politic, respectiv, preluând formularea acestuia oferit` de acela[i analist
român (N. Sava65): "Centrul puterii a comis un act de sinucidere".
Unii dintre autorii români, cazul lui Stelian T`nase66, spre exemplu, ofer`
explica]ii mult mai largi, considerând c` "fenomenul Gorbaciov" nu se putea
manifesta la întreaga sa capacitate f`r` experien]a "Solidarit`]ii" poloneze, dar
nici f`r` f`râma de "miracol" [i de spontaneitate a corpusului social retrezit la
via]`.
În opinia noastr`, de aceast` dat`, o pozi]ie aparte trebuie s`-i revin`- în
creionarea factorilor condi]ionali-conjuncturali ai schimb`rilor survenite odat`
cu sfâr[itul anului 1989- tipului de lider reformist promovat de Kremlin [i preluat
- într-o manier` mai mult sau mai pu]in vizibil`, uneori chiar nepreluat efectiv!,
[i de aici poate finalizarea violent` a pr`bu[irii comunismului – de fiecare stat
comunist avut în analiz`. În sus]inerea acestei propuneri poate fi adus rezultatul
unui raport de sondare a opiniei publice din Europa Central-Estic`, publicat în
paginile revistei East European Area, în octombrie 1988. R`spunsurile la diversele
întreb`ri con]inute în respectivul sondaj pot aduce o alt` perspectiv` asupra
daturilor aparte, dar mai ales comune, ale fiec`rui regim comunist est-european
în parte. Iar, faptul c` imaginea promovat` de M. S. Gorbaciov este net
A[a-numita "necon[tientizare a informa]iei", de care pomenea M. Botez (vezi ante).
Cu trimitere direct` la evenimentele poloneze.
63
Br. Geremek, La Rupture. La Pologne du communisme a la democracie, Ed. Seuil, Paris, 1990, p. 16.
64
Apud. I.N. Sava, op. cit., p. 25.
65
Ibidem.
66
St. T`nase, Miracolul revolu]iei. O istorie politic` a c`derii regimurilor comuniste, Ed. Humanitas,
Bucure[ti, 1999, p. 161.
***
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câ[tig`toare vorbe[te de la sine despre necesitatea [i dorin]a schimb`rii. Dar
oare nu [i despre limitele comprehensibile ale acestei schimb`ri?!67, dac` lu`m
în calcul r`spunsurile vizând modelul de sistem de conducere dorit sau a[teptat,
sau chiar tipul de lider predominant.
Literatura de specialitate, de aceast` dat` de natur` mai mult sociologicopolitologic`, ofer` pentru decriptarea crizei, chiar [i câteva macro-modele.
Antecedentele de clasificare dovedindu-se a fi, îns`, mult mai vechi. Astfel, pe
linia deschis` de S.P. Huntington 68 , pr`bu[irea comunismului ar putea fi
interpretat` ca un al treilea macro-val de democratizare. Al]i autori iau ca termeni
de reper situa]ii anterioare din istorie, plecând de la transform`rile înregistrate
fie în unele ]`ri europene, fie în unele experimente democratice africane69.
{i, dup` cum a ar`tat un alt specialist occidental70, "ceilal]i europeni" au
mai cunoscut [i alte tipuri de "îndosariere", de inventare de modele, în func]ie
de posibile defini]ii. Astfel: zona Iugoslaviei a reprezentat dezvoltarea unui
teritoriu de tranzi]ie european`; Bulgaria – limitele puterii sovietice, Ungaria –
lec]ia despre a ce nu se face în comunism sau România – politica dun`rean` a
Rusiei...
Dar, de cele mai multe ori, astfel de cli[ee mistific` realit`]i, în loc s` le
ofere l`rgiri de orizonturi. Cu toate acestea, chiar se recunosc, deseori,
similarit`]i de pozi]ii. Ungaria [i Polonia, pentru perioada postbelic`, poate
deveni astfel cel mai rezonant exemplu. Dar [i Cehoslovacia, împreun` cu
Germania de Est – în ceea ce prive[te crearea [i "utilizarea" unui context
interna]ional favorabil pentru schimb`rile ap`rute la nivelul partidului comunist,
sau la nivelul regimului însu[i71.
67
La prima întrebare: "În cazul în care o schimbare de lider s-ar petrece în cadrul Partidului Comunist
din ]ara dvs., ce tip de conduc`tor a]i prefera?", r`spunsurile s-au încadrat, în procente, astfel:

68
S.P. Huntington, The Third Wave, The Late Twentieth Century Wave of Democratization, Harvard
University Press, 1991.
69
A se vedea [i The Breakdown of Democratic Regimes, eds. J.J. Linz [i Alfred Stepan, John Hopkins
University Press, 1978 sau mai sus pomenita culegere de studii, pe aceea[i idee, Political Liberalization in
Brazil and Spain: Dynamics, Dilemmas and Future Prospects, ed. Wayne A. Selcher, Westview Press, 1986.
70
A. Zischka, The Other Europeans, Mac Donald, London, 1962.
71
V. Wl. Wesolovsky, Transformation from Authoritarianism to Democracy, Legters ed., op. cit., pp. 300316.
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Iar, în ceea ce prive[te strict "marea transformare"72, defini]iile pe modele
au devenit mult mai cunoscute, dar au surprins [i o not` mai accentuat` de
relevan]`. În liniile acestui desen, Polonia a devenit clar Victoria Solidarit`]ii;
Ungaria – abandonul inevitabil al comunismului; Germania de Est [i Bulgariadou` z`voare care au c`zut73.
2.3.4. Prezentare de cazuri*
Fiind oferite [i câteva defini]ii, mai mult sau mai pu]in clasificatoare,
încerc`m s` trecem [i la prezent`ri efective de fapte [i la cronologii, defalcat,
pe modele, pentru a putea trage, apoi, concluziile generale ale revolu]iilor/
revolu]iei care a scurt-circuitat spa]iul sud-est european al comunismului de tip
sovietic sau na]ional.
a. Cazul Poloniei
C`derea comunismului în spa]iul polonez reprezint` în fond, cert, victoria
mi[c`rii sindicale, de resuscitare a societ`]ii civile, statul deschizând calea
liberaliz`rii prin alegerea celui dintâi prim-ministru non-comunist din Europa
de Est (august 1989)74.
Condi]iile de desf`[urare ale schimb`rii de regim sunt diverse. Îns`,
dup` cum foarte bine surprindea chiar unul dintre participan]ii activi la reformarea
statului [i regimului, Br. Geremek75, realitatea aparte a cazului polonez: " Pentru
mine, anul 1989 a început tocmai la Paris, la jum`tatea lui decembrie 1988.
Perestroika lui Gorbaciov nu ar fi existat f`r` Solidaritatea. Lunile urm`toare
vor lungi dramatic lista lucrurilor care nu ar fi avut loc f`r` „Solidarnosc” polonez`.
Fundalul momentului 1988-1989 a fost deosebit de propice: pr`bu[ire
economic`, mai ales datorat` factorilor externi, presiuni occidentale crescânde,
cumulate la nivel interior cu nemul]umirile popula]iei [i, mai ales, sprijinul vizibil
al Bisericii Catolice pentru mi[carea Solidaritatea – toate acestea l-au constrâns
pe generalul W. Jaruzelski s` deschid` dialogul cu societatea. Atât de cerutele
negocieri cu sindicatele ("pariul cu popula]ia" pe care îl crezuse câ[tigat în
referendumul din noiembrie 1988, fusese, îns`, în opinia majorit`]ii anali[tilor,
ap. Zb. Brzezinski, Europa central` [i de est în ciclonul tranzi]iei, Ed. Diogene, Bucure[ti, 1995, p. 243.
Vezi,. spre ex., S. Berstein [i P. Milza, Istoria secolului XX, vol. 3, Ed. All, Bucure[ti, 1998, p.170.
* Cazul Rom#niei este prezentat, \n detaliu, de Georgiana Margareta Scurtu \ntr-un studiu separat la p.
75-97
74
A. Z. Kaminski, "Poland – Compatibility of Externai and Internal Democratic Designs", în Democratic
Consolidation in Eastern Europe, vol. II, International and Transnational Forces, Ed. J. Zielonka [i A. Pravda,
Oxford, 2001, p. 311.
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Br. Geremek, op. cit., p. 47.
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de mult pierdut) [i s` adopte calea concesiilor. Iar decizia autorit`]ilor de a
deschide calea negocierii a fost determinat` de aceast` criz`, de iminen]a unor
proteste sociale de reale propor]ii, dar [i, pe de alt` parte, de radicalizarea
reformelor în U.R.S.S. În fond era logica complementarit`]ii sesizat` de Br.
Geremek. La 18 decembrie 1988, sub conducerea lui L. Walesa, s-a înfiin]at
Comitetul Civic, organiza]ie care reunea lideri ai Solidarit`]ii, personalit`]i
publice, activi[ti ai grupurilor din mi[carea de rezisten]`, intelectuali. Cei 119
ini]iatori î[i propuneau preg`tirea alegerilor, dar [i identificarea posibililor exper]i
necesari în deschiderea negocierilor cu guvernul.
Cu toate c` la cea de-a X-a plenar` a C.C. al P.M.U.P., din 20 decembrie
1988, nu s-a luat nici o decizie efectiv` înspre deschiderea dialogului, primul
pas, [i deosebit de important pentru mersul ulterior al evenimentelor, a fost
reprezentat de m`sura privind legalizarea sindicatului liber Solidarnosc,
recunoa[terea, în acest fel, a pluralismului sindical în schimbul unui avantaj al
partidului comunist la alegerile legislative anticipate din mai 1989, m`sur` venit`
cu ocazia întrunirii Comitetului Central, din 18 ianuarie 1989.
Negocierile au intrat în istorie sub denumirea de "Masa Rotund`"76, dialog
ce s-a întins cronologic între lunile ianuarie - martie 1989. Dar, discu]iile efective
au început la 6 februarie 1989 [i au avut ca rezultat semnarea unei în]elegeri
politice, la 5 aprilie 1989. Cuvântul de ordine pare a fi fost "concilierea". "Masa
rotund` i-a strâns la un loc pe cei mai concilian]i reprezentan]i ai celor dou`
p`r]i, - observa [i analista T. Rosenberg77 - într-o atmosfer` de înc` [i mai mare
conciliere. Seduc]ia reciproc` a func]ionat. (...) Masa rotund`, care a rezultat
din tradi]ia schimb`rii politice nonviolente a Solidarit`]ii, a preg`tit drumul pentru
un transfer de putere negociat". Memoriile liderului polonez W. Jaruzelski78
atest`, la rândul lor, aceast` extrem de necesar`, mai ales din perspectiva
existen]ei efective a partidului comunist, deschidere spre conciliere: "În caz de
e[ec, trebuia evitat cu orice pre] ca acesta s` cad` asupra întregii conduceri de
partid." [i, dup` cum nici partidul comunist nu a fost reprezentat la cel mai înalt
nivel, conducerea delega]iei revenindu-i ministrului de interne Czeslaw Kiszczak,
nici Lech Walesa nu s-a aflat printre negociatori, Solidaritatea desemnându-l pe
istoricul Br. Geremek pentru a o reprezenta. Pe lâng` cei doi participan]i direct
implica]i, în structura viitoarei Polonii nu avea cum s` lipseasc` nici Biserica,
factor garant, gazd` [i organizatoare a momentului.
Compromisul la care s-a ajuns la 5 aprilie 1989 prevedea repunerea
întregului organism al Solidarit`]ii în legalitate, a tuturor organiza]iilor afiliate
76
V. Eastern Europe and Democracy: The Case of Poland, Institut of East-West Studies, Special Report,
New York, 1990.
77
T. Rosenberg, The Haunted Land. Facing Erope's Ghosts After Communism, Vintage, 1995, p. 234.
78
W. Jaruzelski, Les chaînes et le refuge, Ed. J.C1. Lattes, Paris, 1992, p. 27.
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marii mi[c`ri sindicale, precum: Solidaritatea rural`, Asocia]ia Independent` a
Studen]ilor [i a altor componente ale societ`]ii civile poloneze. Cadrul institu]ional
al guvernului a fost restructurat, ap`rând o nou` institu]ie preziden]ial` cu puteri
limitate, un Senat liber ales [i o Camer` inferioar` (Seimul), care avea nevoie
de o majoritate de dou` treimi pentru a trece de veto-ul Senatului în promulgarea
legilor. Coali]iei comuniste, alc`tuit` din Partidul Muncitoresc Unit Polonez
(PMUP) [i alia]ii acestuia, i se garanta, cel pu]in cu ocazia primelor alegeri, 65%
din locurile Camerei inferioare. Reprezentan]ii comuni[tilor de]ineau
ministerele-cheie (al Ap`r`rii [i cel al Afacerilor interne), dar opozi]iei i se
permitea s`-[i publice propriile ziare [i s` aib` acces, e drept înc` limitat, la
radioul [i televiziunea, controlate în continuare de c`tre stat. La 18 aprilie,
Solidaritatea era înregistrat` efectiv ca organism politic, iar în ceea ce prive[te
alegerile parlamentare, ele au fost planificate pentru data de 4 iunie 1989.
Compromisul efectiv, dup` cum nota [i St. T`nase79, consta îns` în crearea –
pentru W. Jaruzelski – a postului de pre[edinte, contra unui Senat ales în mod
liber; în felul acesta, puterea comunist` p`strându-[i, oarecum, posibilitatea de
control asupra sistemului politic, în ansamblul s`u.
Primii pa[i au fost destul de importan]i, mai ales din perspectiva derul`rii
ulterioare a evenimentelor, care au demonstrat-o cu prisosin]`. "Revolu]ia din
Polonia – remarca analistul Vladimir Tism`neanu, în lucrarea dedicat`
structurilor politice din sud-estul Europei – Reinventarea politicului. Europa
r`s`ritean` de la Stalin la Havel80 – a avut loc în decursul a zece ani de b`t`lii
eroice, visuri romantice, represiuni brutale [i o miraculoas` înviere a unei
societ`]i cu o extraordinar` capacitate imaginativ` [i de regenerare. Cu un an în
urm`, nici un analist nu ar fi anticipat rapiditatea sau profunzimea schimb`rilor
ce vor urma s` aib` loc în aceast` ]ar` [i care vor aduce la putere, în urma unor
strânse negocieri, pe cei pe care generalul Jaruzelski îi trimisese la închisoare
ca inamici publici, dup` proclamarea Legii Mar]iale" (la 13 decembrie 1981).
Dar nu numai Polonia a tr`it la cea mai înalt` intensitate timpurile [i
atmosfera schimb`rii. Ea a fost atent monitorizat` [i la Moscova, dup` cum o
demonstreaz` [i prezentarea lui St. T`nase81 – "Izvestia [i alte jurnale scriu
pozitiv despre Polonia [i negocierile dintre putere [i opozi]ie. Apar (în Moskovskie
Novostî) interviuri cu Cardinalul Josef Glemp [i Lech Walesa". În plus, dup`
cum o atest` [i documentele p`strate în Arhivele Diplomatice române, "massmedia polonez` a prezentat pe larg comentariile f`cute în diferite ]`ri occidentale
privind evenimentele din Polonia [i îndeosebi cuvântarea lui Bush ]inut` în fa]a
St. T`nase, op. cit, 1999, p. 169.
Vl. Tism`neanu, Reinventarea politicului. Europa r`s`ritean` de la Stalin la Havel, Editura Polirom,
Collegium, Ia[i, 1997, p. 175.
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St. T`nase, op. cit., 1999, p. 170.
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unor americani de origine polonez`, referindu-se la noua politic` a S.U.A. fa]`
de Polonia, prezentând în acest sens un program de ajutor în opt puncte, unele
dintre acestea referindu-se la ree[alonarea datoriilor"82.
Polonia a asistat, în perioada 10 mai - 4 iunie 1989 83, la o campanie
electoral` pasionant` în adev`ratul sens al cuvântului. Victoria opozi]iei a fost
total`. În Senat, la primul tur de scrutin, 82 de locuri i-au revenit Solidarit`]ii,
ca, dup` cel de-al doilea, s` de]in` 99 din 100 de locuri, iar la Seim- a câ[tigat
toate cele 161 de pozi]ii pentru care s-au organizat alegerile (respectiv procentul
de 35%, restul revenind direct puterii, în urma celor stabilite la Masa Rotund`).
To]i liderii comuni[ti care au participat la alegeri au pierdut. Criza vechiului
sistem devenise evident`. "Ziua de 4 iunie constituie piatra de hotar nu numai
în istoria post-belic` a Poloniei, nu numai în istoria Europei de Est, ci [i în
istoria lumii comuniste" – sesiza foarte bine T.G. Ash84. Rezultatele par a fi fost
prilej de satisfac]ie [i pentru Occident, care, destul de repede, [i-a f`cut sim]it`
prezen]a în Polonia. Vizitele pre[edintelui francez, urmat` apoi, în luna iulie, de
cea a pre[edintelui american85, au avut menirea de a înt`ri procesul democratic
aflat în stare incipient`.
Dup` anun]area rezultatelor alegerilor, a urmat, în logica stabilit` de
negocierile Mesei Rotunde, alegerea pre[edintelui. Temându-se de posibilitatea
unui e[ec – mai ales în condi]iile în care fusese refuzat de c`tre reprezentan]ii
Opozi]iei în ideea alc`tuirii unui guvern de coali]ie –, W. Jaruzelski a încercat s`
g`seasc` un alt candidat (pe varianta ministrului de interne, negociatorul puterii
la Masa Rotund`, Cz. Kiszczak86), dar, pân` la urm`, [i-a prezentat candidatura,
la 19 iulie 1989, iar generalul a fost ales cu numai un vot în plus, cu sprijinul
substan]ial al Solidarit`]ii.
În luna august 1989, a fost trecut un nou prag, când generalul W.
Jaruzelski, dup` numeroase încerc`ri de g`sire a unor alte solu]ii pentru
Dum. Preda, Mihai Retegan, Principiul dominoului..., documentul no. l, pp.51-52.
Liderul Comitetului Cet`]enesc, Lech Walesa, a lansat campania opozi]iei în ora[ul emblem` al
Solidarit`]ii, Gdansk, printr-un mare miting în fa]a bisericii Sf. Brigita, sub lozinca: "Trebuie s` câ[tig`m!", în
lipsa unor fonduri efective [i, mai ales datorit` timpului foarte scurt pentru preg`tirea acestei campanii, totul,
dup` cum observa sec [i analistul britanic T.G. Ash – care a numit-o un adev`rat "festival na]ional al
improviza]iei" (Foloasele prigoanei. Lanterna magic`, Ed. Funda]iei Culturale Române, Bucure[ti, p. 308.)
Imagina]ia abund` în ambele tabere, mai mult sau mai pu]in inspirat. Astfel, dintr-un afi[ electoral, însu[i
legendarul John Wayne surâdea aleg`torilor purtând insigna Solidarit`]ii, în timp ce comuni[tii [i alia]ii lor
candidau sub sloganul: "Cu noi e [i mai sigur!".
84
T.Garton Ash, op. cit., p. 305.
85
A se vedea în acest sens [i analiza propus` de lucrarea lui M. R. Beschloss [i S. Talbot, La cele mai
înalte niveluri, Ed. Elit, Bucure[ti, 1994.
86
"La deschiderea lucr`rilor [plenarei C.C. al P.M.U.P. din 30.06.1989], W. Jaruzelski a prezentat o declara]ie
în care a ar`tat c`, de[i liderii Biroului Politic al C.C. al P.M.U.P., precum [i alia]ii din coali]ia guvernamental` i
s-au adresat cu rug`mintea s` candideze, el a hot`rât s` nu-[i depun` candidatura la func]ia de pre[edinte,
recomandând pentru aceast` func]ie pe generalul Czeslaw Kisczczak, care de]ine în prezent func]ia de ministru
de interne". Dum. Preda, Mihai Retegan, Principiul dominoului ..., doc. nr. 46, p. 123.
82
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gestionarea guvernului, a decis s`-l numeasc` pe Tadeusz Mazowiecki, un
proeminent reprezentant al intelectualit`]ii catolice [i unul dintre consilierii
importan]i ai mi[c`rii Solidaritatea*, în func]ia de prim-ministru al ]`rii. Istoricul
Charles Gati, în lucrarea intitulat` The Bloc That Failed: Soviet - East European
Relations in Transition87 arat` clar c` aceast` decizie a fost precedat` de un
telefon primit de liderul comunist Mieczyslaw Rakowski de la pre[edintele
sovietic Mihail Gorbaciov, telefon prin care Moscova î[i exprima, probabil,
dispozi]ia de a accepta un guvern condus de Solidaritatea, cu o minoritate
comunist`88.
For]at` [i din interior, dar [i din exterior (comunist [i necomunist), Puterea
a trebuit s` recunoasc` prima înfrângere evident`. Iar T. Mazowiecki a devenit
astfel, la 19 august 1989, primul premier necomunist într-o ]ar` membr` a
Pactului de la Var[ovia89. La sfâr[itul verii lui 1989 se instala, astfel, primul
guvern necomunist dup` o bun` bucat` de timp, P.M.U.P. de]inând câteva
portofolii, considerate, îns`, importante – Ministerul de Interne [i Ministerul
Ap`r`rii Na]ionale, pe lâng` cele ale transporturilor [i ale comer]ului exterior.
Cifrele vorbesc de la sine: 11 portofolii apar]ineau reprezentan]ilor Solidarit`]ii,
4 – comuni[tilor, iar 4 – reprezentan]ilor Partidului }`r`nesc [i ai Partidului
Democrat.
Victoria Solidarit`]ii a fost pecetluit` prin demisia lui W. Jaruzelski [i
ascensiunea la conducerea Poloniei a liderului de opinie Lech Walesa, în urma
alegerilor din 25 noiembrie | 9 decembrie 1990. Acesta a instaurat un gen de
Consiliu consultativ pe lâng` pre[edin]ia Republicii, compus din reprezentan]i
ai fiec`rui partid de pe e[ichierul politic, mergând de la dreapta pân` la fo[tii
comuni[ti.
Se asista, astfel, la o pr`bu[ire evident` a sistemului comunist în spa]iul
polonez. Numai o simpl` compara]ie de date cu privire la num`rul membrilor
de partid 1986-1990 poate oferi perspective uluitoare. Astfel, dac` în 1986 se
*
Chiar [i prezentarea din textul oficial p`strat în Arhivele Diplomatice prezint` avantajele acestei alegeri
(al`turi de Mazowiecki mai fiind propuse înc` alte dou` personalit`]i cunoscute ale Solidarit`]ii, respectiv
Br. Geremek [i Jacek Kuron): "Tadeusz Mazowiecki are 62 de ani, este jurist de profesie, actualmente este
redactorul [ef al s`pt`mânalului Solidarit`]ii - Tigodnik Solidarnosci. Are rela]ii strânse cu biserica, fiind
practicant catolic. Este considerat ca un moderat între liderii Solidarit`]ii. Alegerea lui drept candidat la
func]ia de premier se bazeaz` [i pe faptul c` un guvern condus de acesta ar putea asigura respectarea
obliga]iilor asumate de Polonia fa]` de alia]i, respectiv cele din Tratatul de la Var[ovia [i C.A.E.R." – Dum.
Preda, M. Retegan, op. cit, doc. no. 70, p. 161.
87
Charles Gati, The Bloc That Failed: Soviet-East European Relations in Transition, Bloomington and
Indianapolis: Indiana University Press, 1990, p. 167.
88
Vezi, în acest sens, chiar [i interven]iile nereu[ite ale p`r]ii române, apud St. T`nase, op. cit., 1999, p. 176,
dar [i Don Oberdorfer, From the Cold War to a New Era. The United States and the Soviet Union, 1983-1991, John
Hopkins, University Press, 1992 [i m`rturiile directe ale celor implica]i, precum Br. Geremek, op. cit.
89
V. pentru mai multe informa]ii J. L Pottel, "Democra]ia polonez` se consolideaz`", "Le Monde
diplomatique", septembrie 1993.
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înregistrau aproximativ 2 milioane de membri ai P.M.U.P., în 1990 – num`rul
lor nu mai dep`[ea decât cu foarte pu]in jum`tate de milion, respectiv 670.00090.
Mihaly Vajda, un cunoscut filosof ungur, a explicat c` una dintre cauzele
majore ale pr`bu[irii sistemului în Polonia este reprezentat` de destr`marea
mitului despre infailibilitatea [i omnipoten]a regimului comunist. "Puterea
sistemului a constat în demonstrarea omnipoten]ei lui – în sublinierea faptului
c` orice nesupunere va fi luat` în considerare [i i se va da riposta, c` pur [i
simplu nu exist` nici o [ans` de a organiza ceva de jos. Imediat ce regimul s-a
dovedit incapabil de a men]ine acest principiu, când a început s` r`spund` întrun anumit grad la preten]iile societ`]ii, puterea lui magic` a disp`rut. {i, în
ciuda aparen]elor, el deja nu mai exista în 1981. Legea Mar]ial` din Polonia a
fost, de fapt, un fel de compromis nerecunoscut. Solu]ia "normal`" ar fi fost o
interven]ie sovietic` sau, mai bine, interven]ia armatelor aliate ale Pactului de
la Var[ovia. Dar, de vreme ce ru[ii nu-[i mai puteau permite riscul unui r`zboi
civil în mijlocul Europei, ei au acceptat Legea Mar]ial` ca pe o solu]ie, de[i
trebuie s` le fi fost limpede c` armata polonez` nu putea ]ine societatea în frâu
cu duritatea [i nep`sarea ce fuseser` totdeauna dovada puterii sistemului. Astfel,
din punctul de vedere al sistemului, Legea Mar]ial` a fost un e[ec [i o lovitur`
fatal` dat` identit`]ii sale"91.
Revolu]ia se încheiase, avatarurile tranzi]iei la sistemul democratic puteau
începe, îns` premisele p`reau destul de îmbucur`toare. Ca [i în cazul vecinilor,
[i ungurii au fost în mod constant raporta]i la modelul polonez, pentru întreaga
perioad` comunist`. "Anticip`rile sunt acum – nota, în 1989, Timothy Garton
Ash92 – , mai mult ca oricând, imposibile. Cei mai buni [i capabili oameni, din
ambele tabere, s-au angajat, în Polonia [i în Ungaria93, într-o aventur` mare [i
riscant`. "[tii – i-a spus unul dintre cei mai inteligen]i lideri de partid polonez
unuia dintre cei mai inteligen]i lideri ai opozi]iei poloneze, în timpul unei pauze
de cafea la discu]iile de la Masa Rotund` – toate manualele ne spun cât de greu
este s` iei puterea. Dar nici unul nu ne-a ar`tat cât este de greu s` renun]i la
ea".

90
V. Karen Dawisha, Eastern Europe, Gorbachev and Reform: The Great Challenge, Cambridge and New
York: Cambridge University Press, 1990, p. 296.
91
Vezi. Mihaly Vajda, "The Collapse of Socialism: A Theoretical Explanation", East European Reporter, 4,
no. 3 (toamna-iarna, 1990), p.51.
92
Timothy Garton Ash, The Uses of Adversity: Essays on the Fate of Central Europe, New York, Random
House, 1989, pp. 321-322.
93
Iar compara]iile dintre cele dou` state mergeau mai departe, ajungând chiar [i în discursul oficial al
pre[edintelui american G. Bush, aflat în vizit` în Polonia, în iulie 1989: "Polonia [i Ungaria – a afirmat acesta
în cuvântarea rostit` în Parlament – se afl` într-un punct de cotitur`. Fiecare dintre ele î[i urmeaz` propria
cale spre reforme, f`r` garan]ia unui succes u[or. Popoarele celor dou` ]`ri [i curajul conduc`torilor lor
trezesc admira]ia noastr`." — apud Dum. Preda, Mihai Retegan, op. cit., doc. no. 55, p. 136.
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b. Cazul Ungariei. REVOLU}IA LA MASA ROTUND~
În Ungaria, revolu]ia a îmbr`cat o alt` form`, cunoscut` sub numele de
"compromis social"94, stabilit de liderul comunist Kádar János. Instalat la putere
de sovietici dup` în`bu[irea revolu]iei din 1956, Kádar a ajuns, treptat, s`
în]eleag` necesitatea ob]inerii unui sprijin din partea propriilor s`i concet`]eni.
Socialismul "gula["-ului promovat de c`tre acest lider comunist, viza o ameliorare
a condi]iilor de via]` ale popula]iei, prin înf`ptuirea, gradat`, a unor reforme.
Dar "compromisul social" a început s` se clatine pe la mijlocul anilor '80. Între
1985-1987, au avut loc [i primele mitinguri anticomuniste, care i-au reunit pe
reprezentan]ii tuturor curentelor reformatoare ale societ`]ii: "liberali",
"na]ionali[ti", dar [i comuni[tii sus]in`tori ai modelului gorbaciovist.
Anul 1988 a adus [i primele semne evidente pentru schimbare \n spa]iul
maghiar. Regimul Kádar devenise anacronic. El se afla \ntr-un impas politic [i
putea dura atâta vreme cât condi]iile economice permiteau o relativ`
prosperitate – în compara]ie cu standardele de via]` din celelalte ]`ri comuniste".
Îns`, zorii schimb`rii se iviser` pentru spa]iul ungar înc` din 1987. În
conformitate cu ideologia momentului, locul "compromisului social" fusese luat
de ideea unui "contract social" – care implica o schimbare de fond a regimului
[i nu numai o cosmetizare a acestuia. "Contractul social", documentul cu
înc`rc`tur` simbolic` nu numai prin titulatur` al Opozi]iei democratice, stipula
clar: " Kádar János a fost simbolul auritei c`i de mijloc în Ungaria. Spre deosebire
de Rakosi, el n-a încercat s` impun` poporului programe grandioase de
transformare a societ`]ii. {i, spre deosebire de Imre Nagy, nu a fost dispus s`
accepte îngr`direa rolului partidului comunist. De]inând monopolul asupra
puterii, el a f`cut astfel încât interesele sale s` nu fie perturbate de nici o grupare,
care î[i putea exprima deziluzia. De câte ori a fost posibil, a dat fiec`ruia
oportunitatea unei compensa]ii pentru ceea ce pierduse. }ara ... a aprobat politica
de consolidare a lui Kádar, dorind o via]` sigur` [i pa[nic`, în schimb, a acceptat
ideea c` partidul conduce în numele poporului, iar aparatul de partid în numele
membrilor de rând. Acesta a fost a[a-zisul consens."95
Schimbarea s-a produs mai ales în sec]iunea de vârf a partidului comunist,
J. Kádar fiind înlocuit la 22 mai 1988, printr-o alegere destul de controversat` în
func]ia de prim-ministru de Károly Grosz, membru al Biroului Politic al Partidului
Comunist, partizan al liberaliz`rii progresive de tip gorbaciovist, dar acesta este
în curând dep`[it de reformatorii mai îndr`zne]i care cereau "lichidarea"
94
Laszlo Valki, "Hungary - Understanding Western messages", în Democratic consolidation in Eastern
Europe, vol. II, p. 283.
95
Ap. Vl. Tism`neanu, op. cit., p. 180.
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complet` a sistemului comunist. Ace[tia din urm` erau grupa]i în jurul lui Imre
Pozsgai, viitoare figur` de marc` în partid96. În acela[i timp, Berecz János a
intrat în Biroul Politic al Partidului Comunist, afi[ând imaginea unui reformator
moderat. Dar Grosz, "omul hot`rât [i carismatic", de 57 de ani, a fost, în curând,
dep`[it de reformatorii mai îndr`zne]i, grupa]i în jurul lui Imre Poszgay.
"Era Kádar" a luat sfâr[it, astfel, în luna mai 1988, când la Conferin]a
Na]ional` a Partidului Socialist al Muncitorilor din Ungaria, acesta a fost înlocuit
din func]ia de secretar general cu un Prezidiu alc`tuit din patru membri, sub
pre[edin]ia lui Reszo Nyers, un sus]in`tor al reformelor de tip gorbaciovist.
Noul secretar general, r`spunz`tor de activitatea cotidian` a partidului, a devenit
Károly Grosz, unul dintre apropia]ii lui Kádar, pe care acesta îl [i preg`tise
pentru a-i deveni succesor. Ceilal]i doi membri ai Prezidiului erau reformatorul
I. Poszgay [i ideologul János Berecz. Guvernul, din ce în ce mai independent
fa]` de liderii partidului, era condus de reformatorul Nemeth Miklos, iar câteva
luni mai târziu, acesta a fost acompaniat, la Ministerul de Externe, de Horn
Gyula.
Odat` cu pierderea din ce în ce mai evident` a puterii, sesizabil` în tab`ra
comunist`, noi partide – organisme de manifestare a spiritului civic [i a dorin]ei
de înnoire – se impun pe scena politic` maghiar`: Alian]a Liber Democrat`
(SzDSz) – martie 1988, Forumul Democrat Maghiar - septembrie 1988, Alian]a
Tinerilor Democra]i (F.I.D.E.S.Z.), al`turi de Partidul Micilor Proprietari sau
Partidul Na]ional ]`r`nesc – în noiembrie 1988, structurându-se pe osaturile
grupurilor [i cluburilor semiclandestine ap`rute cu câ]iva ani înainte. Astfel c`,
pe acest fundal, devine aproape logic, dup` cum observa [i St. T`nase, c`: "Anul
1989 este continuarea anului 1988"97.
Iar, efectiv, chiar din deschiderea anului, la 11 ianuarie 1989, o ini]iativ`
legislativ` – legea asocia]iilor – a permis formarea primelor mecanisme cu adev`rat
democratice pe e[ichierul partidelor politice din Ungaria, al`turi de sindicatele
independente [i de asocia]iile civice. Evenimentele s-au precipitat pe tot parcursul
lunii ianuarie. Iar unul dintre cele mai importante pentru viitorul Ungariei s-a
consumat odat` cu 26 ianuarie 1989, când Imre Nagy, eroul revolu]iei maghiare
din 1956, a fost exhumat dintr-un cimitir situat în periferia Budapestei. Decizia
aripii reformiste din interiorul partidului, aflat` sub conducerea lui Imre Pozsgay,
a fost imediat luat` în discu]ie, la 10 februarie 1989, într-o [edin]` a Comitetului
Central. Conservatorii au fost înc` o dat` înfrân]i, mai ales în condi]iile în care
chiar [i partea sovietic` [i-a retras sprijinul acordat pân` în acel moment, iar
pozi]ia afi[at` de gruparea Pozsgay devenea astfel cea oficial`. Dup` cum observa
96
97

V. R.L.Tokes - Democracy in Hungary. Bound, 1992, p. 151.
St. T`nase, op. cit., 1999, p. 192.
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[i un analist italian – P. Gulli di Cortona98 –, în compara]ie cu omologii lor esteuropeni, "liderii comuni[ti maghiari erau mult mai deschi[i spre reform`".
Astfel c` la 20 februarie 1989, într-o nou` [edin]` a C.C.-ului, se consuma
[i pasul urm`tor în logica schimb`rilor [i înnoirilor atât de necesare [i la
Budapesta: a fost prezentat proiectul unei noi Constitu]ii în care era acceptat`
[i ideea existen]ei altor partide, renun]ându-se la monopolul partidului comunist,
nevoit s` participe direct la reale competi]ii electorale.
Pe acest fundal, cu câteva s`pt`mâni înainte, în aceea[i zi de 26 ianuarie
1989, [i Uniunea Sovietic` anun]a, oficial, retragerea trupelor Armatei Ro[ii,
sta]ionate înc` din 1946, opera]iune ce trebuia s` se desf`[oare, începând cu
luna iunie. Un alt punct de cotitur` se consuma în scenariul schimb`rii.
La începutul lunii martie, un alt episod avea loc, de ast` dat` în afara grani]elor
ungare, îns` cu reale implica]ii în derularea viitoare a evenimentelor: întâlnirea
de la Moscova dintre M. Nemeth [i M. S. Gorbaciov, din 3 martie 1989. Dup`
cum o atest` [i înregistrarea p`strat` în National Security Archive de la Cold War
History Research Center din Budapesta99, ei vorbeau în termenii cei mai clari cu
putin]` despre "vântul înnoirilor, care atinsese toate statele blocului socialist".
Apoi, în acela[i spirit, la 23 martie 1989, Adunarea Na]ional` adopta [i ini]iativa
legislativ` care permitea existen]a grevelor [i a conflictelor de munc`, iar în luna
aprilie, proiectul de lege pentru func]ionarea partidelor, propus de ministrul de
justi]ie, a fost prezentat pe larg în pres`. Dezbaterea p`trundea adânc [i în straturile
societ`]ii, iar documentele p`strate în Arhivele diplomatice române[ti stau astfel
m`rturie. Chiar dac`, în spiritul epocii, ele pomenesc de termeni de "confuzie",
dar puncteaz` excelent "discreditarea socialismului din Republica Popular` Ungar`:
"... dezbaterile în curs în Ungaria, cu privire la structurile politice [i institu]ionale
viitoare ale ]`rii, (...)ilustreaz` starea de confuzie creat` în Ungaria (...) Conducerea
P.M.S.U. nu mai st`pâne[te cursul evenimentelor din ]ar`. (...) Socialismul din
R.P.U. este discreditat zilnic, punând pe seama acestuia actuala criz` politic`,
economic` [i social` din societatea ungar`"100.
În timp ce liderii comuni[ti înaintau pe drumul reformelor din interiorul
sistemului, opozi]ia [i-a organizat [i strâns rândurile. Astfel, congresele FDM
[i SzDSz din lunile martie-aprilie 1989 au condus la structurarea viitoarelor dou`
forma]iuni politice importante pe e[ichierul politic din Ungaria. Mai mult chiar,
s-a ajuns la realizarea unei coali]ii între cele dou` partide – sub titulatura de
"Masa Rotund` a Opozi]iei"*.
98
P. Gulli di Cortona, From Communism to Democracy: Rethinking Regime Change in Hungary and
Czeckoslovakia, în International Social Science Journal, 1991, no. 128, p. 318.
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Vol. cit. , doc. 13.
100
Dumitru Preda, Mihai Retegan, op. cit., doc. no. 2, pp. 52-53.
*
Amintind astfel, în mod direct, de similitudinile dorite cu vecina Polonie.
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Evenimentele se precipit`. La 8 mai, János Kádar a fost înl`turat din
func]iile pe care le de]inea în cadrul Partidului Muncitoresc Socialist Ungar. Se
consuma astfel sfâr[itul unei întregi epoci, îns`, ruptura cu adev`rat simbolic`
de trecut s-a petrecut câteva zile mai târziu, la 16 iunie 1989, cu prilejul
reînhum`rii r`m`[i]elor p`mânte[ti ale lui I. Nagy, al`turi de ale altor conduc`tori
ai revolu]iei din 1956**. Descrierea evenimentelor este foarte bine surprins` de
raportul Ambasadei române la Budapesta101, dar [i de analistul britanic T.G.
Ash, prezent la eveniment: "Pia]a eroilor, 16 iunie 1989. Impun`toarele coloane
neoclasice sunt drapate în negru. Arcadele monumentale au fost împodobite cu
steaguri în culorile na]ionale – ro[u, verde, alb – toate cu o gaur` în mijloc, în
amintirea faptului c` insurgen]ii din 1956 decupaser` de pe steag secera [i
ciocanul"102.
Cu câteva zile înainte, la 13 iunie, debutaser` [i negocierile dintre putere
[i opozi]ie 103. "Comuni[tii reforma]i, luând deja în considerare necesitatea
oric`rui tip de alegeri, au concluzionat în urma experien]ei poloneze – nota
analistul Gale Stokes104 - c` ar fi periculos s` se fixeze dinainte propor]iile
reprezent`rii. Cu sistemul lor de organizare cuprinz`toare [i omniprezent`, cu
lideri bine cunoscu]i [i cu un program cu adev`rat reformator, ei au crezut c`
pot învinge sau cel pu]in c` pot candida foarte siguri în alegerile libere. Era
riscant, dar mizele erau mari – s` devin` primul partid comunist care ob]ine
legitimitatea prin intermediul urnei de vot". La negocieri sunt implica]i trei
actori: reprezentan]ii puterii (respectiv, conduc`torii aripii reformiste din sânul
P.M.S.U.), organiza]iile de mas` oficiale (sindicate, etc.) [i opozi]ia. Propunerile
lansate veneau clar pe model polonez: pre[edinte ales de Parlament, schimbarea
Constitu]iei... Lucr`rile s-au finalizat câteva luni mai târziu, la 19 septembrie
1989, cu o s`pt`mân` mai târziu de la instaurarea primului guvern necomunist
în Polonia, îns` reprezentan]ii Fidesz [i SzDSz nu au semnat acordul, iar for]ele
Opozi]iei se scindeaz`: de o parte – FDM, adeptul formulei de compromis
negociat cu P.M.S.U., iar pe de alta – cele dou` forma]iuni politice care au propus
]inerea unui referendum, popula]iei revenindu-i decizia de a se pronun]a în
leg`tur` cu câteva chestiuni considerate de importan]` major` (formula
preziden]ial`, preluarea de c`tre stat a propriet`]ilor de]inute pân` atunci de
partidul comunist, men]inerea mili]iilor muncitore[ti înfiin]ate în 1956, etc.).
Referendumul a fost programat pentru sfâr[itul lunii noiembrie, în locul
Pal Maleter, Geza Losonczy, Joszef Szilagyi, Miklos Gyimes.
Idem, doc. no. 41, p.l08-lll.
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T. G. Ash, op. cit., p. 320.
103
Vezi Doc. 35 - The Opening Plenary Session of the National Roundtable Negoctiations. Verbatim
Record of Minutes, în Politicul Transition in Hungary, voi. cit., ca [i doc. no. 40 — Plenary Session of the
National Roundtable Negotiations. Verbatim Record of Minutes, 21 iun. 1989.
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Apud Stelian T`nase, op. cit., p. 204.
**
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propuselor alegeri, care trebuia s`-l propulseze pe I. Poszgay în func]ia de
pre[edinte al Ungariei.
La sfâr[itul lunii iunie, Karoly Grosz pierdea suprema]ia în partid*. S-a
format astfel un tip de conducere colectiv` – directorat alc`tuit din Reszo Nyers,
Imre Poszgay, Miklos Nemeth [i Karoly Grosz. R. Nyers devenea pre[edintele
partidului, reprezentând statul ungar la întâlnirea la vârf a ]`rilor Tratatului de la
Var[ovia, de la Bucure[ti, din 7-8 iulie 1989.
Sfâr[itul regimului comunist p`rea s` fie din ce în ce mai aproape, mai
ales c`, cu doar o zi înaintea debutului întâlnirii de la Bucure[ti, se stingea din
via]`, la 77 ani, [i János Kádar. Iar evenimentele ulterioare par a confirma: 11
iulie 1989 – vizita pre[edintelui american G. Bush, urmând ca, la 28 iulie 1989,
P.M.S.U. s` renun]e în mod oficial la caracterul de partid ateu, anun]ând
organizarea unui congres extraordinar.
Sub egida aripii reformatoare din partidul comunist, la 6-7 octombrie 1989,
au avut loc lucr`rile Congresului partidului din 6-7 octombrie 1989. 1.081 delega]i
au votat abandonarea titulaturii de "muncitoresc", partidul transformându-se
într-unul Socialist Maghiar105. Iar spre sfâr[itul lunii, a fost f`cut un nou pas
înspre schimbare. La rândul lor, deputa]ii, în sesiunea din 17-20 octombrie 1989,
au aprobat mai multe articole care echivalau, în fond, cu o revizuire a Constitu]iei.
Iar data de 23 octombrie, memorabila zi a Revolu]iei din 1956, devenea
s`rb`toare na]ional` a proasp`t înfiin]atei Republicii Ungare106.
Dar, I. Poszgay, asemenea idolului s`u, M.S. Gorbaciov î[i p`stra
concep]iile marxist-leniniste, încercând s` traseze [i o linie de demarca]ie între
socialismul pe care îl dorea continuat [i totalitarismul pe care statul deja îl
cunoscuse în perioada lui János Kádar. Vechiul sistem era declarat "stalinist"
[i, ca atare, trebuia abandonat. "Stalinismul este în criz` – declara el într-un
interviu acordat postului de radio Europa Liber`, la 24 mai 1989. A devenit
absolut cert c` acest sistem nu poate fi reformat pentru c` a dat gre[ [i s-a
dovedit incapabil s` dea oamenilor experien]a [i sentimentul libert`]ii. Sistemul
este incapabil s` creeze for]e mobilizatoare interne în indivizi [i cet`]eni pentru
a crea ceva nobil. Acest sistem a distrus solidaritatea dintre oameni [i cooperarea
între produc`tori. În astfel de circumstan]e, singura decizie pe care o putem lua
*
Realitatea responsabiliz`rii acestuia de c`tre colegii de partid a fost surprins` [i de observatorii români:
"Dup` alegerea noastr` – scriau raportorii Ambasadei României de la Budapesta, la 20 mai 1989 – principalul
r`spunz`tor de criza prin care trece P.M.S.U. este secretarul s`u general, Karoly Grosz, care a dovedit lips`
de consecven]` [i fermitate în ap`rarea [i promovarea principiilor [i ideologiei marxiste, în activitatea
teoretic` [i practic` a partidului ungar". (Dum. Preda, M. Retegan, op. cit., doc. 10, p. 65).
105
Cf. Dum. Preda, Mihai Retegan, op. cit., doc. no. 104, p. 217.
106
Idem, doc. no. 123: "Denumirea statului va fi Republica Ungar` (ca stat independent, democratic [i
legislativ, în care se înf`ptuie[te democra]ia cet`]eneasc` [i valorile socialismului democratic). Partidele
politice contribuie la traducerea în via]` a voin]ei poporului, dar ele nu pot exercita direct puterea de stat.
Nici un partid nu poate s` îndrume [i s` conduc` un organism de stat.", p. 247.
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este ca întreg sistemul stalinist s` fie abandonat, cu ideologia lui cu tot. Eu nu
v`d esen]a acestei ideologii în marxism sau într-un marxism distorsionat, pentru
c` nu are nimic de a face cu marxismul". Se încerca, totu[i, p`strarea aceleia[i
linii, dar evenimentele vor demonstra c` devenise imposibil. Schimbarea trebuia
sa fie total`.
Rezultatele referendumului ]inut la 26 noiembrie 1989 au demonstrat-o
înc` o dat`. Speran]ele conduc`torilor proasp`t rebotezatului Partid Socialist
Maghiar, în special ale lui I. Pozsgay, c` num`rul participan]ilor fiind sc`zut nu
va permite validarea rezultatelor nu s-a adeverit; de[i la limit` (pu]in peste 50%),
popula]ia a în]eles s`-[i exprime opiniile. Iar SzDSz [i Fidesz au devenit
câ[tig`toare. În aceast` lumin`, alegerile preziden]iale programate pentru data
de 7 ianuarie 1990 s-au contramandat, stabilindu-se, la 21 decembrie 1989, în
cadrul unei Adun`ri Na]ionale care-[i vota dizolvarea, ca data de 25 martie 1990
s` aduc` [i primele alegeri libere.
Rezultatele de acum au acordat puterea reprezentan]ilor Forumului
Democrat, coali]ie de for]e ostile socialismului totalitar. Pre[edintele acestuia,
Jozsef Antall, a devenit prim-ministru. Guvernul de coali]ie, orientat spre centru
- dreapta, format din Forumul Democrat Maghiar, Partidul Micilor Proprietari
[i Partidul Cre[tin – Democrat, a fost învestit de Parlament, în ziua de 23 mai
1990. Scriitorul liber-democrat, fost de]inut politic, Göncz Árpad, a devenit
primul Pre[edinte al Ungariei democrate.
Negocierile se terminaser`, democra]ia se putea reînv`]a, mecanismele
se puteau repune în func]iune.
c. Cazul Bulgariei
Dup` cum aproape c` devenise logic, "principiul dominoului" trebuia s`
ating` [i Bulgaria. {i din nou acela[i reper cronologic a promovat primele
întrez`riri ale crizei, pe fundalul aplatizatei societ`]i comuniste bulgare107. 1988
a însemnat efectiv momentul înl`tur`rii de la putere a comuni[tilor, v`zu]i de
Todor Jivkov, conduc`torul de curs` lung`, ca reformi[ti108: era cazul lui Ciudomir
Alexandrov, membrul Biroului Politic, considerat de foarte mul]i dintre
cunosc`torii momentului succesorul oficial al lui Jivkov, dar [i cel mai pu]in
r`sun`tor al lui Stoian Mihailov.
Îns`, evenimentele anului 1989 nu au venit deloc pe un teren total
nepreg`tit. Au existat chiar [i câteva semne prevestitoare, chiar dac` multe
luate în direc]ia de a atenua, pe liniile propagandistice clasic marxiste, oprobriul
107
108

Vezi [i Ivailo Dicev, "Cortina sfâ[iat`. Ma[ina semiotic` a puterii conspirative", în 22, octombrie 1990, p.12.
Clyde Haberman, Bulgarian Chief Quits After 35 Years of Rigid Rule, New York Times, 7 octombrie 1989.
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Occidentului democratic. C`ci, T. Jivkov, liderul Partidului Comunist Bulgar, se
afla la cârma acestei ]`ri înc` din 1954 [i [tia foarte bine s` gestioneze o situa]ie
pe care o considera critic`, dar nu înc` pierdut`. Puterea sa p`rea absolut`, dar
în august 1987, Biroul Politic al Partidului Comunist a votat o Rezolu]ie cu acordul
secretarului general – care cerea, printre altele, îndep`rtarea portretului
conduc`torului Todor Jivkov din toate locurile publice [i a statuii sale din ora[ul
în care s-a n`scut. Se renun]a treptat la cultul personalit`]ii [efului de partid [i
de stat. În anul urm`tor, 1988, majoritatea institu]iilor, precum Palatul de Cultur`
al Poporului, Teatrul Tineretului [i Institutul de Studii Balcanice, au abandonat
titulatura "Ludmila Jivkova", acordat` în memoria fiicei liderului comunist,
decedat` prematur. Iar în decembrie 1988, la o Plenar` a Comitetului Central al
Partidului Comunist Bulgar, T. Jivkov a anun]at c` venise timpul pentru o
reformare complet` a sistemului politic în vigoare. Dar, în realitate, schimbarea
nu era agreat` în acele vremuri la Sofia, obiceiurile p`reau a fi cu totul altele.
Îns` evolu]ia evenimentelor nu a fost deloc linear` nici pentru cazul bulgar.
Astfel, la l februarie 1989, prim-ministrul reformist Gheorghi Atanasov a fost
obligat s`-[i depun` demisia. Se p`rea c` Todor Jivkov reu[ise s` în`bu[e opozi]ia
crescând` din sânul Partidului Comunist, alt`dat` aliatul s`u necondi]ionat.
Dar reformarea societ`]ii bulgare s-a realizat mai ales ca urmare a unor
presiuni venite din afara Partidului Comunist. Societatea efectiv începea s` se
trezeasc`. Fundalul crizei din ce în ce mai acute – în 1989, Bulgaria înregistrând
o datorie de peste 10 miliarde dolari, triplu în compara]ie cu anul 1985 – devenise
propice apari]iei grupurilor de sus]in`tori ai curentelor de tip perestroika [i
glasnosti. Primul ap`rea la 16 ianuarie 1988 – Societatea Independent` pentru
Drepturile Omului. Al`turi de el, la Ruse, cu vizibile r`d`cini ecologiste – gruparea
Ecoglasnosti. Un altul – Asocia]ia pentru ap`rarea drepturilor omului din Bulgaria
– se înfiin]a în noiembrie 1988. Iar anul 1989 avea s` devin` emblematic în
creionarea viitorului politic bulgar. Acum iau fiin]` numai pu]in de 50 de grupuri
civice, ecologiste, pentru libert`]i religioase, pentru sprijinirea reformelor sau
conservarea tradi]iilor istorice, în februarie 1989 se înregistra, la Plovdiv, [i
primul sindicat independent, Podkrepa.
Iar printre cei direct implica]i în ini]ierea militantismului bulgar, a fost [i
Jelio Jelev, un filosof expulzat din partid în anii '60, din cauza ideilor lui contrare
mersului de atunci al ideologiei politice; în anul 1988, Jelev a fost [i unul dintre
organizatorii "Clubului pentru sprijinirea glasnosti-ului [i perestroik`i", una dintre
importantele asocia]ii neoficiale ce promovau ideile democratice.
În ciuda imobilismului aparent, evenimentele se precipit` spre nedorite
finaluri, de c`tre conducere. În prima parte a anului, confruntarea principal`
aducea în prim-plan minoritatea turc` (10% din popula]ie, deloc u[or de
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minimalizat ca importan]`) [i problemele ei deosebit de spinoase*. Situa]ia pare
a sc`pa de sub controlul autorit`]ii comuniste: la începutul lunii mai 1989, mai
mul]i minoritari turci declar` greva foamei, dorind s` atrag` în acest mod aten]ia
opiniei publice interna]ionale, pe fundalul Conferin]ei drepturilor omului,
desf`[urat` la Paris, în cadrul Conferin]ei pentru Securitate [i Cooperare în
Europa. Dar, puterea comunist` le-a ignorat protestul. Ca urmare, se hot`r`[te
organizarea de demonstra]ii de solidaritate. 15.000 de manifestan]i au fost ataca]i
de poli]ie. Reprezentan]ii comuni[tilor, prin cuvântul lui Jivkov, au încercat chiar
s` acuze Turcia pentru amestec în afacerile interne; în doar câteva s`pt`mâni,
peste 350.000 etnici turci iau calea statului de origine. Imaginea regimului Jivkov
se deteriora vizibil.
Sub acuza]ia de incitare la revolt` a minorit`]ii turce, la 26 mai 1989 au
fost aresta]i mai mul]i lideri ai grupurilor independente; în deten]ie, ace[tia
declar` greva foamei, atr`gând înc` o dat` aten]ia opiniei publice interna]ionale
asupra înc`lc`rilor drepturilor omului din Bulgaria. Pentru unii membri din vârful
ierarhiei partidului comunist toate acestea puteau fi detectate ca importante
semnale de alarm`. Astfel c` în vara anului 1989 s-a [i format, în interiorul
puterii, un nucleu care preconiza ca singur` solu]ie viabil` r`sturnarea regimului
Jivkov. Printre ei: ministrul de externe, Pet`r Mladenov; ministrul ap`r`rii,
Dobri Djurov [i ministrul rela]iilor economice interna]ionale, Andrei Lukanov.
Reuniunea la vârf a Pactului de la Var[ovia, din 7-8 iulie 1989, de la Bucure[ti,
le-a permis [i contactarea p`r]ii moscovite. Dup` cum m`rturisea P. Mladenov:109
"A ]inut atunci s` vorbeasc` personal cu Gorbaciov", liderul sovietic transmi]ândui, cu aceast` ocazie, sec, c` "simpatiz`m cu voi (cauza reformist`, ca:n.n.), dar
asta e treaba voastr`".
Criza regimului Jivkov se acutizase. În toamna anului 1989, a început s`
creasc` [i presiunea venit` din partea grupurilor independente din ce în ce mai
active. Dintre ele, s-a deta[at oarecum net, gruparea Ecoglasnosti, care îl avea
în frunte pe unul dintre cele mai populare figuri ale scenei bulgare, Petar
Slabakov. În perioada 16 octombrie - 3 noiembrie avea loc la Sofia [i Conferin]a
Mediului înconjur`tor, organizat` de C.S.C.E., excelent prilej de a face cunoscute
protestele societ`]ii civile. Gruparea reformist` din interiorul partidului simte
importan]a momentului [i începe s`-[i impun` punctele de vedere. Scenariul
pare u[or detectabil, în prima faz`, din ce în ce mai dese lu`ri de pozi]ie în care
se critic` "lentoarea" reformelor: "Potrivit informa]iilor pe care le de]inem,
Stanko Todorov, pre[edintele Adun`rii Na]ionale a Bulgariei, a adresat recent
*
Problemele minorit`]ii turce începuser` s` se acutizeze odat` cu ofensiva regimului de asimilare,
declan[at` în anul 1984, când au fost obliga]i s`-[i bulgarizeze numele [i s` renun]e la religia proprie.
109
Apud J. Levesque, 1989, La fin d'un empire. L'U.R.S.S. et la liberation de l'Europe de l'Est, Presses de
la Fondation National des sciences politiques, Paris, 1995, p. 219.
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Biroului Politic al C.C. al P.C.B. o scrisoare în care î[i exprim` insatisfac]ia fa]`
de faptul c` procesul de restructurare a vie]ii social-politice [i economice se
desf`[oar` prea lent, c` nu se constat` progrese pe calea democratiz`rii, aplic`rii
principiilor autoconducerii [i autofinan]`rii [i a cre[terii reale a atribu]iilor
organelor locale, c` se amân` în mod nejustificat modificarea Constitu]iei, [.a."110.
În cea de-a doua, la 23 octombrie 1989, P. Mladenov, ministru de nu mai pu]in
18 ani, î[i depunea demisia, criticând situa]ia într-o scrisoare extrem de virulent`.
Pe acest fundal, [i presiunile externe s-au amplificat, un ecou deosebit
avându-l refuzul lui M.S. Gorbaciov de a-l primi pe conduc`torul bulgar la
Moscova, la începutul lunii noiembrie 1989, act ce semnifica repudierea acestuia
de c`tre liderul sovietic111.
Presiunea str`zii cre[tea [i ea în intensitate. La 3 noiembrie 1989, 5.000
de sus]in`tori ai grup`rii Ecoglasnosti m`r[`luiau în semn de protest spre sediul
Adun`rii Na]ionale, unde depun o peti]ie cu numai pu]in de 11.500 de semn`turi.
"Din informa]iile pe care le de]inem, rezult` c` în perioada actual` (...), grupuri
de intelectuali adreseaz` conducerii bulgare memorii în care-[i exprim`
nemul]umirea fa]` de încetineala cu care aplic` perestroika [i glasnosti (...). S-au
activizat grupurile ilegale deja existente – Ecoglasnosti, Clubul pentru Sprijinirea
glasnosti-ului [i perestroik`i, Asocia]ia drepturilor omului [i sindicatele libere
–, care au organizat recent, dup` cum este cunoscut, [i unele demonstra]ii de
strad`. (...) în ultimele zile s-au mai constituit înc` dou` asemenea grupuri:
Clubul Helsinki [i Clubul 33"112.
Dup` o scurt` vizit` în China întreprins` de ministrul de externe înc` în
func]ie, aripa reformist` se preg`tea pentru lovitura final`. La 8 noiembrie 1989
câ]iva membri ai Biroului Politic i-au solicitat imperativ demisia conduc`torului
de peste 40 de ani ai partidului comunist bulgar. Momentul debarc`rii s-a
constituit la Plenara Comitetului Central al Partidului Comunist Bulgar, din 10
noiembrie 1989. Cu 6 voturi pentru [i 4 împotriv` , Todor Jivkov a fost nevoit
s`-[i prezinte demisia din func]ia de Secretar General al Partidului. "Aceast`
schimbare este considerat` o victorie a «gorbaciovi[tilor»" – ar`ta sec raportorul
român din cadrul Ambasadei noastre din Sofia113.
Astfel c` prin actul de la 10 noiembrie 1989, o coali]ie format` din
aparatcikii reformi[ti, condu[i de Pet`r Mladenov [i din generali de armat`, în
frunte cu Dobri Djurov, vechi membru al Biroului Politic [i ministru al Ap`r`rii,
Dum. Preda, Mihai Retegan, op. cit., doc. no. 101, p. 213.
Rolul factorilor externi [i în special a modelului promovat de c`tre M. Gorbaciov este pe larg subliniat
[i de analiza lui Kyril Drezov, "Bulgaria and Macedonia: Voluntary Dependence on External Actors" în
Democratic consolidation..., vol. II, p. 416.
112
Dumitru Preda, Mihai Retegan, op. cit., doc. no. 143, p. 280.
113
Idem, doc. no. 152, p. 291.
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a preluat conducerea Bulgariei. Prima pozi]ie în noul regim era ocupat` de Petar
Mladenov. În fond, la Sofia, avea loc, astfel, o "restructurare" dup` model sovietic,
îns` "restructurarea", oricât de str`lucit aplicat` dup` modelul maestrului [i
chiar cu aprecierea f`]i[` a acestuia*, nu mai putea salva pentru prea mult timp
partidul.
În vârst` de 53 de ani, P. Mladenov, care nu provenea din e[aloanele
superioare ale birocra]iei de partid, devenea astfel, în opinia multor anali[ti,
exemplul evident c` modelul tradi]ional al succesiunii de orientare sovietic`
fusese pentru prima dat` înl`turat în cazul bulgar.
Imediat dup` instalarea la putere, P. Mladenov a anun]at c` reformele
generale nu mai pot fi amânate [i a declarat c`, sub noua conducere114, ]ara va
deveni "modern`, democrat` [i de drept"115. Noul guvern a abolit legea care
interzicea activitatea politic` neautorizat`, iar controlul asupra presei a fost vizibil
sl`bit. Dar, masa cet`]enilor nu dorea doar atât. Demonstra]iile au continuat în
Sofia [i în celelalte mari ora[e ale Bulgariei. Au fost organizate pichete pentru
a protesta împotriva men]inerii dictaturii comuni[tilor, solicitându-se imediat
instaurarea unui sistem multipartinic. Evenimentele se precipitau: la 25
noiembrie 1989, sindicatele î[i declarau independen]a, ca, doar peste dou`
s`pt`mâni, la 30 noiembrie 1989, strada s`-[i cear` efectiv dreptul la liber`
asociere.
În aceste condi]ii, nici conducerea partidului comunist nu putea r`mâne
în totalitate pasiv`. Recent întors dintr-o scurt` întrevedere cu liderul sovietic,
la Moscova, Mladenov p`rea ferm convins s` introduc` [i în Bulgaria reformele
încercate în Uniunea Sovietic`, promovând un socialism democratic de cert`
inspira]ie gorbaciovist`. La 13 decembrie 1989, Comitetul Central al Partidului
Comunist Bulgar a hot`rât s`-l elimine efectiv pe Todor Jivkov din rândurile
sale. O nou` epurare116 începea, crezându-se c` doar o simpl` "cur`]enie" ar
mai putea oarecum salva situa]ia...
În opinia lui Andrei Liukanov, membru al Biroului Politic [i [ef al Comisiei
de investigare a abuzurilor de putere comise de T. Jivkov [i viitorul premier,
\nl`turarea lui Jivkov \nsemna, de fapt, abandonarea unei politici. În acea [edin]`
a conducerii de partid, noul Comitet Central a cedat presiunii populare [i a
*
"Scânteia Mladenov (...) care a stârnit mi[carea în direc]ia reînnoirii, a f`cut doar s` se vad` c` situa]ia
era în mod obiectiv coapt` pentru aceasta, chiar prea coapt`. (...) înnaintând pe calea aceasta, va fi posibil s`
se recâ[tige prestigiul partidului. Un dialog sincer cu societatea va contribui la înt`rirea autorit`]ii partidului"
- M. Gorbaciov, Memorii, Ed. Nemira, Bucure[ti, 1994, pp.107-108, 109.
114
Bazat`, dup` cum era [i firesc, pe oameni noi — dup` cum o atest` [i rapoartele ambasadei române
de la Sofia — apud Dum. Preda, Mihai Retegan, op. cit., doc. no. 158, p. 298.
115
Clyde Haberman, "Communists in Bulgarian Expel Zhivkov", New York Times, 14 decembrie 1989.
116
A se consulta lista celor demi[i cu ocazia plenarei C.C. a P.C.B. din 16 noiembrie 1989, în Dumitru
Preda, Mihai Retegan, op. cit., doc. no. 159, p. 299.
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sprijinit propunerea lui P. Mladenov ca Partidul Comunist s` renun]e la
monopolul s`u garantat asupra puterii politice.
La începutul lunii decembrie 1989 (7 decembrie), opozi]ia se constituia
în for]` din ce în ce mai vizibil` pe scena politic` bulgar`, strângându-[i rândurile
în prima organiza]ie-cadru, numit` Uniunea For]elor Democrate (UFD), sub
conducerea lui Jeliu Jelev, pre[edinte al Comitetului Coordonator, secondat de
Petar Baron117. La 29 decembrie 1989, ca urmare a numeroaselor demonstra]ii
ale etnicilor turci, noul guvern [i Comitetul Central al Partidului Comunist Bulgar
au f`cut [i primele concesii pe calea democratiz`rii politice fa]` de minorit`]i –
promi]ându-se renun]area la politica de asimilare for]at`, promovat` în deceniile
anterioare.
Conducerea colectiv` s-a impus [i în cazul Bulgariei. De ast` dat`, îns`,
puterea se împarte, în func]ie de palierele partid - stat. Astfel, dup` ce la
presiunea str`zii, Mladenov acceptase desfiin]area rolului conduc`tor al
partidului comunist*, iar organismul politic î[i schimba numele în Partid socialist,
puterea în partid îi revenea lui Al. Lilov, înl`turat din Biroul Politic în 1983,
Alexandr Lukanov (3 februarie 1990) prelua conducerea guvernului, iar
pre[edin]ia statului r`mânea la P. Mladenov.
T. Jivkov a fost arestat la domiciliu, sub acuza]ia de a fi incitat la ostilit`]i
etnice între bulgari [i minoritatea turc` a ]`rii [i c` ar fi deturnat propriet`]i [i
bani ai guvernului (18 ianuarie 1990).
Anul 1990 a adus [i deschiderea negocierii directe cu societatea. La 16
ianuarie 1990 începeau lucr`rile Mesei Rotunde, transmise în direct de
televiziunea de stat. Modelul penetrase [i în cazul bulgar. Aici se încerca îns`
p`strarea, în condi]ii mult reformate, a tradi]iei socialiste: "Este de a[teptat –
se considera în comentariul postului de radio BBC din 26 ianuarie 1990118 – ca,
bazându-se pe un reformat program al partidului, pe fundalul recentei arest`ri a
fostului lider de partid T. Jivkov, împreun` cu schimb`rile aduse la Congresul
partidului, ca statul s` poat` r`mâne în linia socialismului". Mai ales c`, dup`
cum nota acela[i observator, tab`ra opozi]iei se dovedea aproape incapabil` s`
gestioneze, asemeni omoloagelor ei din ]`rile vecine, situa]ia în propria favoare:
"Opozi]ia bulgar`, anti-comunist`, dar [i cu vizibile slogane pur populiste, apare
117
Importan]a evenimentului este sesizat` [i de c`tre raportorul român al ambasadei de la Sofia:
"organiza]iile neoficiale s-au constituit într-o «Uniune a For]elor Democratice din Bulgaria», care [i-a propus,
în programul adoptat, s` ac]ioneze pentru instituirea unui sistem multipartit, pentru garantarea drepturilor [i
libert`]ilor cet`]ene[ti, organizarea de alegeri libere, democratizarea real` a întregii vie]i politice [i socialeconomice. În fruntea Uniunii a fost ales Jeliu Jelev, fost profesor de filozofie, cunoscut pentru pozi]ia [i
activitatea sa antisocialist`.", Dum. Preda, Mihai Retegan, op. cit., doc. no. 235, p. 412.
*
Simbolul demol`rii vechii ideologii putându-se concretiza în demolarea statuii lui Leonid Brejnev.
118
Open Society Archive, Budapesta, dosar Bulgaria, "Soviet and East European talks. Political Manoeuvring
in Bulgaria" by George Fodor, BBC - 26.01.1990.
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în dificultate de a gestiona situa]ia. Liderii ei, pân` mai ieri victime ale opresiunii
comuniste, dovedesc pu]in` experien]` în a lua loc la aceea[i mas` de negociere
cu reprezentan]ii, mult mai versa]i, ai partidului".
În primele alegeri libere din luna iunie 1990, s-a înregistrat o realitate
politic` schimbat`, dat` de "regula" stabilit` de celelalte state care cunoscuser`
o traiectorie asem`n`toare. Câ[tig`tor, cu majoritate absolut` de voturi, a fost
tocmai fostul Partid Comunist, proasp`t rebotezat Socialist, care a ob]inut 211
din cele 400 de locuri, respectiv un procent de peste 50%. Numai 107 locuri,
dintre cele r`mase, au revenit U.F.D.-ului. Societatea sanc]ionase, într-o oarecare
m`sur`, tocmai acea lips` de impunere depistat` [i de observatorii str`ini. Dar
manifest`rile populare nu au încetat [i ele l-au propulsat spre putere pe liderul
opozi]iei, Jeliu Jelev, care i-a luat locul unui Peter Mladenov perceput în opinia
public` în ipostaza de promotor al solu]iei violente în timpul manifesta]iilor de
la sfâr[itul anului 1989*, obligat astfel s` demisioneze (6 iulie 1990).
Tot la presiunea str`zii, a fost înl`turat [i premierul A. Lukanov; înlocuit
la 20 decembrie 1990 de c`tre Dimitar Popov, f`r` coloratur` politic`, în fruntea
unui guvern de coali]ie (din 18 mini[tri, 8 apar]ineau Partidului Socialist, 3 –
U.F.D., 2 – agrarieni, iar 5 – independen]i), guvern care avea ca principal` sarcin`
preg`tirea alegerilor parlamentare [i preziden]iale din mai 1991, dar [i ini]ierea
unor reforme radicale.
Pu]in mai dificil, dar democra]ia începea s` func]ioneze, chiar în salturi, [i
în cazul bulgar. Perspectivele p`reau, [i aici, destul de bune.
d. Cazul Republicii Democrate Germane
Al`turat, în majoritatea analizelor, modelului bulgar, cazul fostei Germanii
de Est a p`strat cele câteva linii principale, de acum bine cunoscute119. Presiunea
popular`, din interior, conjugat`, în caz fericit cu cea extern`, au obligat structurile
statului s` accepte necesitatea schimb`rii. Dar, mai întâi, acestea au recurs la
metode mai pu]in radicale. "Avem înc` posibilitatea de a dezvolta o alternativ`
socialist` pentru Germania" – se declara în noiembrie 1989 la Berlin. Pentru c`
popula]ia, în opinia Christei Wohl120 – "Nu vroia s` mai participe înc` o dat` la o
experien]` [i a preferat s` adere la o formul` care fusese dinainte încercat`". {i,
în plus, "fa]` de celelalte ]`ri ale Pactului de la Var[ovia – dup` cum observa un
studiu din 1989121 – orientarea de stânga, anticapitalist`, este atât de puternic`..."
La 14 iunie 1990, a fost prezentat` o înregistrare video în care Mladenov propunea trimiterea tancurilor
împotriva demonstran]ilor.
119
R. F. Bournazel, L' Allemagne unie dans la nouvelle Europe, Ed. Complexes, Paris, 1991.
120
Ch. Wohl, Im Dialog. Aktuelle Texte, Frankfurt, 1990, p. 13.
121
H. Knabe, Aufbruch in eine andere D.D.R. Reformer und Qppositionelle zur Zukunft ihres Landes,
Reinbek, Rowohlt Verlag, 1989, p. 13.
*
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Regimul lui E. Honecker devenise extrem de represiv. Nu se permitea
nici o form` de opozi]ie, nu se admitea nici o politic` de independen]`, U.R.S.S.
trebuia s` devin` singurul [i ... imperios unicul model. Venirea în est a lui M. S.
Gorbaciov, cu ocazia anivers`rii a 40 de ani de la înfiin]area R.D.G.-ului, cumulat`
cu exodul masiv de popula]ie est-german`, prin intermediul ambasadelor vest
– germane, au pus lumea comunist` în fa]a ucig`toarei dileme a restructur`rii.
{i aici, anul 1989 a reprezentat efectiv impunerea schimb`rii. Iar începutul
– consider` anali[tii situa]iei 122 – s-a legat de deschiderea, la 2 mai 1989, a
grani]ei care desp`r]ise mai bine de 40 de ani Ungaria de Austria. Problema
alegerii exodului se punea cu din ce în ce mai mare acuitate pentru mul]i estgermani. Pe fundal, pentru Uniunea Sovietic` reformist` se încerca, pe aceea[i
logic` ca [i în celelalte ]`ri atinse de schimbare, doar înlocuirea aripii
conservatoare cu una gorbaciovist`123.
În luna mai, în R.D.G. au avut loc alegerile locale, organizate în cel mai
strict tipar comunist. 95% din electorat, previzibil, a ales candida]ii puterii.
Succesul nu avea s` fie de prea mare durat`. Mai ales c`, începând cu 12 iunie
1989, liderul sovietic demara o vizit` în Germania federal`. Memoriile
conduc`torului vest-german amintesc de importan]a acestui eveniment cu
adev`rat istoric. C`ci, cu toate c`, Gorbaciov "nu dorea s`-l critice pe Honecker
în fa]a mea. Îns`, în ceea ce a spus apoi era o dovad` a unei distan]e remarcabile
fa]` de politica Berlinului de Est"124. Declara]ia comun` dat` publicit`]ii la
sfâr[itul vizitei a f`cut real` senza]ie, [i nu numai în spa]iul est-german. Cuvintele
nu mai l`sau nici un motiv de îndoial` cu privire la sensul schimb`rilor ini]iate
în centrul [i estul continentului: "În ciuda diviz`rii de decenii a continentului,
con[tiin]a identit`]ii europene [i a ceea ce le este comun europenilor au r`mas
vii [i devin tot mai puternice. Aceast` evolu]ie trebuie sprijinit`."125
Situa]ia celor dou` Germanii devenise din ce în ce mai asem`n`toare, în
a[teptarea doritei de acum schimb`ri. {i aceasta rezona [i dintr-o analiz` oferit`
de un grup de cercet`tori în prim`vara anului 1989 – adev`rat diagnostic pentru
Germaniile comuniste, respectiv occidentale. "Sub influen]a glasnosti-ului [i
perestroik`i s-au înt`rit atât certitudinile, cât [i ostilit`]ile tradi]ionale. Aceast`
fluiditate de tip nou, n`scut` într-o lume în curs de transformare, înglobeaz`
speran]e, dar [i rezerve în acela[i timp [i incertitudini. Totul apare sub o zi
nou` [i e dificil s` spui dac`, sub aceast` lumin` venit` de departe, este speran]a
sau iritarea cea care domin`?"126
122
Vezi, în acest sens, [i St. T`nase, op.cit., p. 207, dar [i R.F. Bournazel, L'Allemagne unie dans la
nouvelle Europe, Ed. Complexes, Paris, 1991.
123
Vezi J. Gedmin, The Hidden Hand. Gorbaciov and the Collapse of East Germany, AEI Press, London, 1992.
124
H. Kohl, Am vrut unitatea Germaniei, Ed. Institutului European, Bucure[ti, 1999, p. 46.
125
Idem, p. 50.
126
Fernaufklarung. Glasnost und die bundesdeutsche Linke, Koln, 1989, p. 9.
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Sfâr[itul c`r]ii pe care jucase pân` atunci cu atâta încrâncenare a venit
pentru liderul est-german cu prilejul întâlnirii din iulie, de la Bucure[ti, a
conduc`torilor Pactului de la Var[ovia. Situa]ia era extrem de tensionat`. S-a
ajuns pân` într-acolo încât, dup` discursul laudativ la adresa promotorilor
reformelor, E. Honecker s` se simt` la propriu r`u. "Cel`lalt lider «dur» r`mas
la putere, est-germanul E. Honecker – noteaz` M. R. Beschloss [i St. Talbott127
–, în vârst` de 76 de ani, a le[inat [i a fost nevoit s` se întoarc` acas`. Se
presupunea c` este vorba de o afec]iune la rinichi sau la bil`, îns` polonezii [i
ungurii glumeau, spunând c` se îmboln`vise din cauza cuvintelor lui Gorbaciov".
Dar situa]ia îi va sc`pa total de sub control, odat` cu escaladarea problemei
plec`rii în mas` a cet`]enilor est-germani spre cona]ionalii lor occidentali.
Ambasadele vest-germane au fost luate cu adev`rat cu asalt. M`surile de
închidere a unora dintre asemenea reprezentan]e s-au impus efectiv din lips`
de spa]iu pentru ad`postirea atâtor refugia]i. Evenimentele preiau parc` aura
unor scenarii de film: se alege varianta ]`rilor vecine, cu predilec]ie Ungaria128,
iar propaganda oficial` comunist` lanseaz`, la rândul ei, intense campanii de
pres` prin care se insist` pe implicarea agenturilor secrete [i a puterilor
imperialiste*. Îns`, dup` cum perfect sesiza analistul britanic T. G. Ash129, "acel
exod a fost catalizatorul final al schimb`rilor din interiorul Germaniei de Est".
{i societatea est-german` începea s` reac]ioneze. La 10 septembrie 1989
se organiza [i Noul Forum, prima grupare politic` independent`, care strângea
în jurul s`u numero[i intelectuali de stânga, unii dintre ei chiar fo[ti comuni[ti,
în încercarea de a facilita ini]ierea unui dialog cu puterea, pe modelul celorlalte
state din zon`. Al`turi de Noul Forum, [i alte grup`ri î[i fac încetul cu încetul
sim]it` prezen]a. Astfel, la 8 octombrie lua na[tere [i Partidul Social-Democrat,
impunându-se [i alte tipuri de organiza]ii130, precum: "Ini]iativa pentru pace [i
drepturile omului", "Deschiderea democratic`", "Federa]ia studen]easc`
anonim`", "Democra]ie-acum", etc.
Paralel, îns`, regimul gândea strategii violente de oprire a spiritului civic
atât de vizibil ren`scut. Dar, direc]ia atât de conservatoare a taberei lui Honecker
nu putea sc`pa reformi[tilor de la Moscova. |n acest sens, la 12 septembrie
1989 sosea la Berlin Egor Ligaciov, în mesajul s`u subliniind, înc` o dat`,
necesitatea imperioas` a schimb`rilor.
M.R. Beschloss, Strobe Talbott, op. cit., p. 128.
Vezi, în acest sens, extrem de interesantul episod petrecut la {opron, în vestul Ungariei, unde, în
urma unei mari festivit`]i în aer liber, organizat` sub patronajul lui Otto von Habsburg [i I. Poszgay, aproape
1.000 de est-germani au trecut grani]a în Austria.
*
În presa est-german` se lansase, în acest sens, teoria conform c`reia refugia]ii fuseser`, anterior
p`r`sirii ]`rii, narcotiza]i, iar plecarea s-a f`cut sub imperiul fricii [i al for]ei.
129
T. Garton Ash, op. cit., p. 334.
130
O foarte interesant` prezentare a acestor organiza]ii în ansamblul lor apare [i în raportul ambasadei
României la Berlin, din 12 noiembrie 1989, apud. Dum. Preda, Mihai Retegan, op. cit., doc. no. 153, pp. 291-293.
127
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Efectiv, mijlocul acestei luni, avea s` marcheze intrarea într-o nou` faz`,
de altfel, distrug`toare, a regimului Honecker. Venise timpul demonstra]iilor,
al peti]iilor, al str`zii. Iat` ce informeaz`, spre exemplu, raportorul român de la
Ambasada din Berlin, la 3 octombrie 1989: "În ultimele s`pt`mâni au fost
elaborate diverse declara]ii (sec]ia Uniunii Scriitorilor din Berlin, muzicienii [i
cânt`re]ii, etc.), care au fost adresate C.C. al P.S.U.G., în care se cere discutarea
deschis` a problemelor care-i preocup` pe cet`]eni [i renun]area la o «viziune
triumfalist` asupra socialismului».
Au luat amploare demonstra]iile din ora[ul Leipzig. Ieri, 2 octombrie, s-a
desf`[urat în centrul acestui ora[ una dintre cele mai mari demonstra]ii
cunoscute pân` acum în R.D.G. Num`rul participan]ilor a fost estimat la 1015.000 de persoane. Demonstra]ii au cerut, printre altele, legalizarea organiza]iei
Noul Forum [i un dialog autentic între conducere [i popor.
La Berlin a avut loc duminica trecut` o demonstra]ie a unui grup de tineri,
de solidarizare cu participan]ii de la demonstra]ia din 26 septembrie, tot în
ora[ul Leipzig, care au fost aresta]i [i condamna]i (6-8 luni închisoare)"131.
Într-o Germanie de Est de-a dreptul dep`[it` de problema emigr`rii masive
– unele cifre indic`, pentru sfâr[itul lunii septembrie în jur de 100.000 de
persoane132 - dar [i a mitingurilor de impresionante propor]ii, la care mul]imea
scanda, printre altele, numele liderului reformist sovietic, "Vrem s` plec`m",
dar [i "F`r` violen]`", vizita lui M. S. Gorbaciov, prilejuit` de festivit`]ile zilei
Berlinului, al`turi de alte personalit`]i ale lumii socialiste [i comuniste, avea s`
reprezinte punctul final în creionarea sfâr[itului echipei Honecker.
Astfel, la 6 octombrie, dup` o primire oficial` vizibil rece [i încordat`,
liderul de la Kremlin, în discursul adresat unei mul]imi electrizate, direc]iona
clar conducerea est-german`: "I-a îndemnat pe germani s` adopte reforme în
stilul celei sovietice" 133. Strada a preluat repede îndemnul: "În ziua de 7
octombrie, în jurul orei 16.00, când nu se încheiase înc` programul oficial al
festivit`]ilor organizate (...), în centrul ora[ului Berlin a ap`rut o demonstra]ie
spontan` sus]inut` în special de tineret, care dup` câteva ore a c`p`tat propor]ii
considerabile. (...) Ei scandau lozinci în care cereau «libertate, reforme,
democra]ie, legalizarea organiza]iei Noul Forum», etc.
Totodat`, participan]ii scandau numele lui Gorbaciov [i purtau pancarte
cu lozinci de genul «a înv`]a de la Uniunea Sovietic` înseamn` a înv`]a s` învingi»,
care cu ani în urm` se întâlneau peste tot dar care, în ultimul timp, a fost scoas`
din propaganda R.D.G."134.
131
132
133
134

Dumitru Preda, Mihai Retegan, op. cit., doc. no. 97, p. 208.
Apud Bournazel, op. cit.
M.R. Beschloss, Str. Talbott, op. cit., p. 190.
Dumitru Preda, Mihai Retegan, op. cit., doc. no. 105, p. 218.
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Imediat dup` plecarea liderului sovietic, demonstra]iile au crescut în
intensitate. Lan]ul ora[elor care se ridic`, cre[te v`zând cu ochii: Berlin, Leipzig,
Dresda, Jena, Potsdam, Halle, Magdeburg, Schwerin, Suhl... Punctul de cotitur`
s-a înregistrat la câteva zile, respectiv 9 octombrie 1989, când mitingurile
organizate atunci la Leipzig [i Berlin se încheiau cu numeroase arest`ri [i intr`ri
în for]` ale trupelor de poli]ie [i securitate. La 11 octombrie, în urma unei
convorbiri telefonice, liderul vest-german îl asigura pe cel sovietic c`: "Republica
Federal` nu e interesat` în nici un caz de existen]a unui haos în R.D.G. Noi
sper`m c` evolu]ia de acolo s` nu scape de sub control, ca sentimentele s` nu
debordeze. Interesul nostru este mai degrab` ca R.D.G. s` se al`ture cursului
sovietic de reforme [i restructur`ri [i ca oamenii s` r`mân` acolo"135.
Dup` o deliberare de dou` zile, Biroul Politic a hot`rât, la 18 octombrie
1989, debarcarea lui Honecker. Dup` 18 ani de putere absolut`, E. Honecker,
pentru a salva aparen]ele, î[i prezenta demisia. Locul i-a fost preluat de Egor
Krenz, unul dintre proteja]ii fostului lider, un reprezentat mult mai tân`r (52 de
ani) al aripii mai reformiste, într-o deschidere spre o cert` politic` de concesii:
se promit schimbarea guvernului [i a conducerii Partidului Comunist, reforme
la nivel economic [i social [i, bineîn]eles, alegeri libere, îns`, totul pe fundalul
"valorilor societ`]ii socialiste", "socialismul fiind singura alternativ` umanist`
în compara]ie cu capitalismul"136... Iar strada nu mai dorea, de aceast` dat`,
doar atât.
{i evenimentele se precipit`. Mitingurile [i demonstra]iile de protest nu
se încheie. Ca, de altfel, [i num`rul refugia]iilor*. La 4 noiembrie se atingea un
vârf în ceea ce reprezenta participarea137. Rezultatul venea ca de la sine: demisia
primului ministru Willy Stoph (7 noiembrie), înlocuit de economistul reformist
Hans Modrow. Patru zile mai târziu, la 11 noiembrie 1989, întregul Biroul Politic
î[i prezenta demisia. Percep]ia noului drum ajungea [i în cabinetul american.
Informarea Ambasadei române la Washington o atest` în acest sens: "Evolu]ia
situa]iei [i evenimentele recente din R.D.G. au fost «surprinz`toare» pentru
Administra]ia din S.U.A.". Mai mult, chiar au repus cu mai mult` acuitatea
problema reunific`rii: "Schimb`rile rapide pentru reforme politice din R.D.G.,
în condi]iile locului [i statutului special al acestei ]`ri în Europa, au reactualizat
problema reunific`rii Germaniei"138. {i, de asemenea, î[i f`cea sim]it` prezen]a
H. Kohl, op. cit., p. 86.
Cf. raportului ambasadei române la Berlin, din 20 octombrie 1989, Dum. Preda, Mihai Retegan, op.
cit., doc. no. 122, p. 244.
*
Unele surse pomenesc cifra de 300.000 de refugia]i, înregistra]i pân` la începutul lunii noiembrie (ap.
St. Tanase, op. cit., p. 223).
137
Vezi descrierea manifesta]iei [i în raportulmbasadei române din Berlin, datat chiar 4 noiembrie 1989,
în Dumitru Preda, Mihai Retegan, op. cit., doc. 141, p. 277.
138
Idem, doc. no. 144, p. 281.
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[i în discursurile oficialit`]ilor franceze: "O nou` Europ` se deseneaz` sub ochii
no[tri. Aceea a anului 2000 – declara în acest sens, în fa]a Adun`rii Na]ionale, la
7 noiembrie 1989, ministrul afacerilor externe, Roland Dumas139 – nu va mai
sem`na cu Europa împ`r]it` la Yalta. Prin mar[urile lor silen]ioase din Dresda,
Berlinul de Est, Leipzig, Praga, Sofia, care le-au succedat celor din Gdansk [i
Buldapesta, s-au ridicat bazele noului edificiu al europenilor."
Sfâr[itul simbolic avea s` fie consumat odat` cu deschiderea zidului
Berlinului, în noaptea de 9 spre 10 noiembrie 1989. Exodul este imens140. Ca,
de altfel, [i bucuria germanilor.
Asem`n`tor cu derularea evenimentelor [i din statele vecine, luna
decembrie 1989 a reprezentat momentul hot`râtor. La l decembrie 1989,
Parlamentul din Berlinul de Est vota abolirea rolului conduc`tor al partidului
comunist. Dou` zile mai târziu, la 3 decembrie 1989, Egon Krenz [i întregul
Birou Politic î[i prezentau, la rândul lor, demisia. Se prevedea organizarea
alegerilor libere pentru anul 1990. "O revolu]ie democratic` este în curs pe
p`mânt german. Dup` politica de reforme în Uniunea Sovietic`, cet`]enii din
Polonia, Cehoslovacia, Bulgaria [i R.D.G. au cucerit pa[nic [i f`r` violen]` dreptul
lor la libertate [i autodeterminare. Pa[nic [i f`r` violen]` au învins zidul, au
ob]inut deschiderea frontierei [i au pus cap`t separ`rii contra naturii a fiin]ei
umane", se declara pe 20 decembrie 1989, la Berlin141.
Discursul lui H. Kohl din 28 noiembrie 1989 era înc` proasp`t în memoria
germanilor de pretutindeni. Imperativul devenise atunci "patria noastr`". "]ara
noastr` tr`ie[te o criz` profund`. Nu mai putem [i nici nu mai vrem s` mai
tr`im cum am f`cut-o pân` acum" – observa conduc`torul vest-german în mesajul
inspirat intitulat "Tabloul viitor al Europei", prezentat cu ocazia celui de-al XXVIIIlea Congres al Partidului Populist Austriac. Unificarea devenise deja singura
solu]ie.
Liderul Germaniei occidentale a mers mai departe, propunând chiar un
program – în 10 puncte – de ajutorare a Germaniei estice, în care "e[ecul istoric
al socialismului"142 se consuma în acele zile. "Suntem profund impresiona]i de
voin]a de libertate care anim` oamenii din Leipzig [i de oriunde. Ei [tiu ceea ce
Apud. Bournazel, op. cit., p. 257.
"În Berlin, evenimentul a luat turnura unei serb`ri populare: cet`]enii din est [i din vest s-au întâlnit
la puncte de frontier`, pe de o parte [i alta a «zidului», exprimându-[i satisfac]ia în diverse forme (cântece,
lozinci, dans, etc.) (...) Se apreciaz` c` ar putea fi vorba de 1,3 milioane de cet`]eni (care doresc s`
p`r`seasc` în noile condi]ii Germania de Est, n.n.).", se nota în comunicarea ambasadei române la Berlin,
la 10 noiembrie 1989, Dum. Preda, Mihai Retegan, op. cit., doc. no. 150, p. 289.
141
Declara]ia de la Berlin a S.P.D., adoptat` dup` Congresul partidului,18-20 decembrie 1989 -"Germanii
în Europa".
142
A se vedea [i perspectiva raportorului român care informa Bucure[tiul, la 28 noiembrie 1989, cu privire
la cele exprimate atât de tran[ant de H. Kohl, în Dum. Preda, Mihai Retegan, op. cit., doc. no. 190, p. 347.
139
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vor. Ei vor s`-[i decid` singuri viitorul, în sensul ini]ial al termenului. Noi nu
putem s` planific`m calea spre unitate pe «covorul verde». Modelele abstracte
nu vor servi la nimic. Dar putem preg`ti înc` de acum etapele care vor conduce
la acest scop"143. C`ci, dup` cum ar`ta într-un discurs televizat [i pre[edintele
Richard von Weizsacker, la 13 decembrie 1989144: "Opinia mea este c` form`m
o Na]iune [i ceea face parte dintr-un tot sfâr[e[te prin a se uni".
Scenariul reunific`rii pare ast`zi u[or de ref`cut. Astfel, la 13 februarie
1990, la Ottawa, s-au adoptat, preluând formula de atunci celebr` de "2 + 4", [i
condi]iile externe ale unific`rii. Aceasta con]inea doi pa[i efectivi – l iulie 1990,
din punct de vedere economic, [i, respectiv, 4 octombrie 1990, din punct de
vedere politic.
Democra]ia p`rea deja foarte bine instaurat`, antecedentele, ca [i solu]iile
existau, important` devenea, îns`, [i, mai ales, imprevizibil`, atmosfera145. {i
aici, fenomenul "Mesei Rotunde", a dialogului efectiv dintre putere, chiar [i
cosmetizat` serios, [i reprezentan]ii societ`]ii civile s-a impus ca una dintre
singurele solu]ii cu adev`rat viabile. Astfel, la 7 decembrie 1989, se consuma
prima rund` de discu]ii, la "Masa Rotund`" participând nu mai pu]in de 14 partide
[i grup`ri politice, printre care, pe de o parte, Partidul Liberal-Democrat, Partidul
]`r`nesc-Democrat, Uniunea Cre[tin Democrat`, Partidul Na]ional-Democrat,
Noul Forum, „Democra]ie – acum” sau Deschiderea Democratic`, iar, pe de
alta, reprezentan]ii P.S.U.G. Elaborarea unui proiect de Constitu]ie devenea
astfel prioritatea momentului.
STASI [i poli]ia politic` au fost, firesc, apoi, complet dizolvate. Primii pa[i
spre o nou` Germanie se concretizau destul de repede. 18 martie 1990 a
însemnat [i data primelor alegeri libere dup` 1932. Gruparea "Alian]a pentru
Germania" a câ[tigat nu mai pu]in de 40,9% din voturi. Sozialistische
Einheitspartei Deutschland (SED) nici m`car 20% dintre sufragii. Calea aleas`
devenea extrem de clar`. La 12 aprilie 1990, un guvern de coali]ie prelua frânele
puterii. Cre[tin - democra]ii, al`turi de liberali [i social - democra]i, erau în
frunte, condu[i de L. de Maziere. Reprezentan]ii fostului Partid Comunist
fuseser` aproape exclu[i din via]a politic`, ei ob]inând doar trei posturi,
marginale, în recent redesenata configura]ie politic`. {i în Germania de Est,
vântul schimb`rii l`sase total alte configura]ii.

143
144
145

Apud Bournazel, op. cit., p. 25.
Idem, p. 37.
V. {i posibilele similitudini cu celelalte spa]ii [i reac]ii politice ale masei.
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e. Cazul Cehoslovaciei. REVOLU}IA DE CATIFEA
Spa]iul cehoslovac a cunoscut o revolu]ie nonviolent` "de studen]i [i
arti[ti"146, poate cel mai "gentle" tip de revolu]ie est - european`.
Condi]iile [i germenii schimb`rii se recunosc, ca [i în celelalte cazuri
anterior prezentate, din ce în ce mai vizibil odat` cu anii 1988-1989. Astfel, înc`
din 1988, popula]ia a asistat la o schimbare la vârful Partidului care ar fi trebuit
s` aduc` dup` sine importante modific`ri. Dar nu s-a întâmplat deloc astfel,
Gustav Husak, instalat la conducerea Cehoslovaciei dup` înfrângerea "Prim`verii
de la Praga" din 1968, a încercat, treptat, s` câ[tige adeziunea popula]iei. Prin
Programul din 18 martie 1987, el a urm`rit s` democratizeze societatea
cehoslovac` în spirit de glasnosti [i perestroika, curent "la mod`", lansat de M. S.
Gorbaciov, dar pa[ii f`cu]i de el erau prea mici, drept care a fost înlocuit, în
decembrie acela[i an, cu Milos Jakes, un aparatcik, având 65 de ani.
Dar, efectiv, anul 1989 va aduce începutul sfâr[itului pentru Partidul
Comunist din Cehoslovacia. La 15 ianuarie 1989, aproape întreaga Prag` ie[ea
în strad`, manifestând în memoria unuia dintre martirii neamului – Jan Palach
(cel care [i-a dat foc în 1968, în semn de protest fa]` de interven]ia trupelor
sovietice). Puterea a recurs la represiune: calculele demonstreaz` m`rimea
protestului. Astfel, într-o singur` s`pt`mân` de manifest`ri de acest gen, puterea
a arestat nu mai pu]in de 900 de oameni. Printre ei, [i liderul opozi]iei
democratice, Vaclav Havel, a fost arestat (16 ianuarie) [i condamnat la 9 luni de
închisoare (ulterior eliberat dup` patru luni). Societatea reac]ioneaz` imediat.
Se strâng semn`turi [i se trimit peti]ii pentru eliberarea celor aresta]i. Condi]ii
în care, îns`, "regimul se adapteaz` greu sau deloc"147.
Pe parcursul verii [i întregii toamne a anului 1989, manifesta]iile pentru
democratizarea ]`rii s-au ]inut lan]. Se adoptau peti]ii în favoarea schimb`rii
regimului. Un moment important se consum` astfel în iunie 1989, când opozi]ia
propunea un amplu program de reforme, intitulat extrem de simplu [i penetrant:
"Câteva propozi]ii". Se cerea eliberarea de]inu]ilor politici*, desfiin]area cenzurii
[i deschiderea unui dialog cu puterea.
Lipsa de reac]ie a oficialit`]ilor îndeamn` popula]ia la continuarea
manifesta]iilor. Sfâr[itul lunii august [i evenimentele consumate în jurul
problemelor emigran]ilor est-germani au condus la schimbarea radical` [i a
direc]iei puterii. {i, pe acest fundal, s-a trecut [i la organizarea opozi]iei. Noi
146
"What We Want: The Programme Principles Issued by the Czechoslovak Civic Forum”, East European
Reporter, 4, no. l, (iarna 1989-1990), pp. 50-51.
147
Stelian T`nase, op. cit., p. 242.
*
Cu pu]in timp înainte, la 17 mai, în aceea[i zi cu vizita oficial` a pre[edintelui N. Ceau[escu în
Cehoslovacia, pe fundalul protestelor interna]ionale, V. Havel fusese eliberat.
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organiza]ii se impuneau pe scena cehoslovac`: Ini]iativa democratic`, Forumul
democratic al minorit`]ii maghiare, Cercul intelighen]ei independente, Clubul
ecologic din Moravia, Clubul verzilor**, Comitetul pentru eliberarea democra]ilor
slovaci, etc. Iar manifesta]iile continuau, aproape în acela[i ritm. M`rturiile unora
dintre participan]ii la evenimentele anului 1989 din Cehoslovacia atest` spiritul
care cuprinsese o din ce în ce mai mare p`tur` a popula]iei. 17 noiembrie 1989
a reprezentat, astfel, momentul de cotitur`. Un miting ini]ial acceptat de c`tre
putere, dar în alte linii [i limite, s-a transformat radical, preluând conota]ii ini]ial
poate neb`nuite de mul]i. "Participan]ii au decis – noteaz` unul dintre
observatori148 – poate c` unii o pl`nuiser` înc` de la bun început – s` porneasc`
în mar[ spre pia]a Wenceslas, scena tuturor momentelor istorice din istoria
Cehiei (...) Ei continuau s` cânte versiunea ceh` a imnului We shall overcome [i
s` scandeze Libertate!". Dou` tabere se confruntau: pe de o parte spiritul pa[nic
al unor manifestan]i care ofereau flori solda]ilor, punând lumân`ri pe pavajul
str`zilor, în compara]ie cu bastoanele poli]i[tilor149. Scânteia fusese aprins`...
În zilele urm`toare num`rul manifesta]iilor [i, logic, al celor care au ie[it
în strad` a crescut vizibil150. Opozi]ia î[i strângea [i ea rândurile. La 19 noiembrie
1989, se înfiin]a, la Praga, organiza]ia Forumul Civic, avându-l în frunte pe V.
Havel. Iar, pe fundalul crizei majore provocate de mitingurile din 21-22
noiembrie 1989, se concretizeaz`, în Slovacia, gruparea numit` Publicul împotriva
Violen]ei. În noile condi]ii, puterea a fost obligat` s` demareze dialogul.
Într-un document programatic, datat 26 noiembrie 1989, Forumul Civic
cerea separarea puterilor în stat, dezvoltarea unei economii de pia]` f`r`
interven]ie birocratic`, protec]ia mediului, o politic` extern` care s` permit`
statului recâ[tigarea unei pozi]ii onorabile în Europa, dar [i în întreaga lume.
"Cerem schimb`ri fundamentale [i permanente în sistemul politic al societ`]ii
noastre. Trebuie s` înfiin]`m sau s` înnoim institu]iile [i mecanismele
democratice care s` permit` o real` participare a cet`]enilor la afacerile publice
[i totodat` s` devin` bariere eficiente împotriva abuzului de putere politic` [i
economic`. Toate partidele politice existente [i nou înfiin]ate, precum [i alte
asocia]ii politice [i sociale vor avea dreptul de a participa în mod egal la alegeri
libere pentru toate nivelele de guvernare. Prin urmare, Partidul Comunist va
trebui s` renun]e la garan]ia constitu]ional` privind rolul s`u conduc`tor în
**
Este foarte interesant cum, în unele din spa]iile foste comuniste, curentul anti-comunist, de rena[tere
a societ`]ii civile a îmbr`cat haina mi[c`rilor ecologiste.
148
T. Garton Ash, op. cit., p. 346, dar vezi [i J. Urban, Spring in the Winter. The 1989 Revolutions, ed.
G. Prins, Manchester University Press, 1990.
149
Evenimentele sunt descrise [i în nota ambasadei României la Praga, datat` aceea[i zi, 17 noiembrie
1989, Dum. Preda, Mihai Retegan, op. cit., doc. no. 161, pp. 302-303.
150
Vezi, în acest sens, [i rapoartele ambasadei române de la Praga din 20 noiembrie 1989, idem, doc. no.
164-165, pp. 306-309, ca [i cel din 22 noiembrie 1989, doc. no. 173, pp. 320-321.
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societate, precum [i la monopolul controlului asupra presei. Nimic nu ne
împiedica s` facem toate acestea cu începere de mâine." 151 – se afirma în
document.
"Opozi]ia a prezentat trei cerin]e cruciale: revizuirea Constitu]iei în vigoare,
prin înl`turarea clauzei ce postula «rolul conduc`tor» al Partidului Comunist;
abolirea Frontului Na]ional, ca obstacol în calea form`rii libere de noi partide [i
mi[c`ri politice; renun]area la marxism-leninism ca singura ideologie de stat
permis`" 152.
La 27 noiembrie 1989, la Praga s-a declan[at greva general`, în semn de
protest fa]` de uciderea unui student. Documentele ulterioare au demonstrat
c` acesta nu fusese omorât, totul fiind o diversiune pus` la cale de KGB
(respectivul "student" fusese transportat într-o localitate aflat` la câteva zeci de
kilometri de capital`), care urm`rea s` impun` la Praga o conducere de tip
gorbaciovist. Dar impactul psihologic al [tirii despre uciderea tân`rului a fost
enorm153. Conducerea de partid [i de stat a cedat, iar opozi]ia a câ[tigat nesperat
de repede. La 29 noiembrie 1989, Adunarea Federal` a abolit principiul
constitu]ional care consfin]ea rolul conduc`tor al Partidului Comunist. La 30
noiembrie 1989 a fost acceptat` [i ideea organiz`rii de alegeri libere. Dup`
întâlniri repetate ale reprezentan]ilor guvernului cu membrii opozi]iei [i, mai
ales, sub presiunea opiniei publice, se ajunsese la o oarecare în]elegere: puterea
acceptând, cel pu]in virtual, toate cererile opozi]iei.
Dup` mai multe propuneri de formare a unui guverne în care, îns`,
comuni[tii de]ineau marea majoritate a posturilor (3 decembrie 1989), un guvern
de coali]ie a preluat puterea la 10 decembrie 1989. În noul cabinet, comuni[tii
erau, de aceast` dat`, minoritari. Situa]ia se schimbase în mod radical. Cu doar
câteva zile înainte, la 7 decembrie 1989, L. Adamec î[i prezentase demisia,
succesorul s`u devenind fostul s`u adjunct, Mario Calfa, din guvern f`când parte
[i figuri de proeminen]i disiden]i, precum: J. Carnogurski, J. Dienstbier –
ministrul Afacerilor Externe, P. Miller – ministrul Muncii [i Afacerilor Sociale
[i M. Kusy – [eful Biroului de Stat pentru Pres` [i Informa]ii.
V. {i J. Pehe, "Czehoslovakia — an Abrupt Transition", Legters ed., op. cit., pp. 346-351.
Al. Dubcek, Hope Dies Last. The Autobiography of the Leader of the Prague Spring, Kodasha
International, 1993, p. 270.
153
Vezi, în acest sens, "Tchecoslovaquie. Precisions de la BBC sur le complot du KGB qui a declanché
la revolution", în Le Monde, l iunie 1990. Cf. acestor relat`ri, potrivit planului KGB, în colaborare cu
Securitatea cehoslovac` (StB), în cursul manifesta]iei studen]e[ti din 17 noiembrie 1989, un ofi]er de
securitate (locotenentul Ludek Zivak, devenit Martin Smidt, student la fizic`-matematic` s-a pref`cut mort, în
urma atacului poli]i[tilor împotriva manifestan]ilor. În timp ce o fals` ambulan]` îl ridica, o alt` agent` a
securit`]ii a r`spândit [tirea despre uciderea tân`rului manifestant pentru a provoca nemul]umirea popula]iei
împotriva comuni[tilor conservatori, afla]i la putere. Planul a e[uat îns`, deoarece Zivak a dezmin]it la
televiziune [tirea referitoare la moartea sa, iar Zdenek Mlynar a refuzat categoric s` fie instalat la putere,
folosindu-se asemenea metode. Moment în care [i societatea cehoslovac` a optat pentru alegerea lui V.
Havel în fruntea statului.
151

152
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În aceste condi]ii, comuni[tii au propus organizarea de alegeri
preziden]iale, "sperând impunerea unui candidat propriu [i promovarea unei
pre[edin]ii puternice. Candidatul lor era L. Adamec, fostul premier, aureolat de
încercarea de a negocia cu liderii Forumului Civic." – noteaz` St. T`nase154. Iar
analiza propus` de el merge mai departe, încercând o prezentare comparativ`:
"O manevr` de a impune un pre[edinte propriu a încercat [i regimul comunist
din Ungaria, pentru I. Poszgay. Modelul e împrumutat din Polonia, unde
generalul Jaruzelski, ca pre[edinte din partea comuni[tilor, trebuia s` arbitreze
tranzi]ia puterii"155.
Îns`, reprezentan]ii Forumului Civic au refuzat clar propunerea. La
Congresul extraordinar din 21-22 decembrie 1989, Partidul comunist cehoslovac
f`cea ultimele încerc`ri de a salva situa]ia. Principiul "cur`]irii" rândurilor aproape
c` nu mai d`dea nici un fel de roade. Karel Urbanek, abia numit dup` demisia
lui Milos Jakes, a fost înlocuit cu L. Adamec. îns` disolu]ia efectiv` a partidului
continua, num`rul membrilor de partid sc`zând vertiginos*, încerc`rile sunt din
ce în ce mai disperate. La 28 decembrie 1989, fostul lider al Prim`verii de la
Praga, Al. Dubcek, era numit în func]ia de pre[edinte al Parlamentului. Un fel
de compromis lua na[tere astfel. C`ci, paralel, Vaclav Havel, fondatorul
Forumului Civic [i arhitectul "revolu]iei de catifea", era ales în func]ia de
Pre[edinte al ]`rii. Iar statul a devenit Republica Federal` Ceh` [i Slovac`.
Principiile separ`rii în dou` entit`]i statale începeau deja s` se impun`. Slovacii
nu mai erau dispu[i s` accepte "domina]ia" cehilor, chiar dac` ei erau acum
democra]i, iar dezmembrarea Cehoslovaciei devenise o chestiune la ordinea
zilei.
Ca, de altfel, [i noile percepte democratice ce trebuiau reînv`]ate de c`tre
popula]ie. Ca [i cauzele dec`derii sistemului comunist în Cehoslovacia. "Ne-am
îmboln`vit din punct de vedere moral pentru c` ne-am obi[nuit s` spunem un
lucru [i s` gândim altul. Concepte ca dragostea, prietenia, compasiunea, umilin]a
[i uitarea [i-au pierdut profunzimea [i dimensiunea. Pentru mul]i dintre noi,
aceste calit`]i sunt acum doar ceva mai mult decât simple ciud`]enii psihologice
sau amintiri din vremurile de mult trecute, întrucâtva ridicole în era rachetelor
[i a computerelor. (...) Regimul trecut – înarmat cu o ideologie arogant` [i
lipsit` de toleran]` – a redus Omul la o for]` de produc]ie [i lumea natural` la un
mijloc de produc]ie. (...) Regimul a redus un popor talentat [i hot`rât, capabil
s`-[i gospod`reasc` cu pricepere ]ara, la simpli zim]i într-o ma[in`rie uria[`,
zgomotoas` [i urât mirositoare, de al c`rei scop nimeni nu poate fi prea sigur.
St. T`nase, op. cit., p. 253.
Ibidem.
"Din noiembrie, el pierdea zilnic mii de membrii" (Stelian T`nase, op. cit., p. 253).

154
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*
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Ma[in`ria n-a putut face altceva decât s` se pr`bu[easc` încet [i în spiral`,
erodându-se pe sine, [i odat` cu ea s-au tocit [i zim]ii." – ar`ta, într-un extrem
de interesant text, Vaclav Havel. {i, amintind de ideile eroului na]ional Thomas
Masaryk, continua –"Masaryk [i-a bazat politica pe moralitate. S` încerc`m în
aceast` nou` er` s` reafirm`m printre noi acest concept politic. S` ne
demonstr`m nou` în[ine [i altora c` politica poate fi o expresie a dorin]ei de a
contribui la bun`starea comunit`]ii [i nu a pornirii spre crearea sau modificarea
for]at` a comunit`]ii. S` ne demonstr`m nou` [i altora c` politica poate fi mai
mult decât o simpl` art` a posibilului, mai ales dac` este vorba de o art` a
specula]iei, calcula]iei, intrigii, în]elegerilor secrete [i experien]ei. S` ne
demonstr`m nou` [i altora c` politica poate fi chiar arta imposibilului, [i anume
arta de a perfec]iona pe noi, [i împreun` cu noi întreaga lume"156.
Cuvinte care [i-au reg`sit ecoul poate [i în rezultatele electorale. Astfel,
în alegerile legislative din iunie 1990, Forumul Civic a ob]inut majoritatea
absolut` a mandatelor în Parlamentul Federal. Sau, dup` cum trimitea cronologic
o limit` mult mai îndep`rtat` unul dintre personajele cele mai importante ale
momentului, V. Havel, "procesul inaugurat în noiembrie 1989 [i denumit
revolu]ie ajunge într-adev`r la sfâr[it, ]inând cont de rezultatele alegerilor din
iunie 1992: *"157. {i, astfel, mi[carea "studen]ilor [i arti[tilor" a redirec]ionat
vehiculatele planuri ale K.G.B.-ului de înlocuire a echipei lui Husak cu una de
tip gorbaciovist. Uneori, dup` o prea mare presiune, popula]ia nu mai accept`
experimente cunoscute, tranzi]ii lini[tite, ci dore[te schimb`ri radicale,
adev`rate revolu]ii care s` conduc`, logic, la evolu]ii tipic democratice.
f. Cazul Iugoslaviei
Un caz aparte 1-a constituit situa]ia din R.F. Iugoslavia. Sub conducerea
lui Iosip Broz Tito, aceast` ]ar` a cunoscut o evolu]ie de-a dreptul pozitiv`, caz
destul de singular în istoria statelor comuniste din Centrul [i Estul Europei. În
aceast` idee, a fost achizi]ionat` tehnologie din Occident, dezvoltându-se ramuri
industriale moderne; dictatura Partidului Comunist (care nici m`car nu con]ine
în titulatura sa denumirea Partid, ci pe cea de Lig` a Comuni[tilor)* era mai
relaxat` decât în celelalte ]`ri [i regimuri vecine. De asemenea, cet`]enii
156
"Czechoslovac President Vaclav Havel's New Year's Day Address", East European Reporter, 4, (iarna
1989-1990), p. 56.
*
Aceste alegeri legislative au marcat victoria dreptei liberale, condus` de V. Klaus (pentru Cehia) [i a
stângii populiste, condus` de VI. Meciar (pentru Slovacia).
157
V. Havel într-un interviu acordat istoricului J. Rupnik, apud 22, anul IV, no. 18 (170), din 13-19 mai
1993, pp. 10-11.
*
Vezi, în acest sens, mai ales semnifica]iile alegerii acestei denumiri în teoria politologic`, în compara]ie
cu cea de partid.
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iugoslavi puteau c`l`tori în ]`rile Europei Occidentale, unde mul]i au [i r`mas
s` lucreze, în timp ce mica produc]ie de m`rfuri era, la rândul ei, înfloritoare.
Iar pe plan extern, Iugoslavia se impusese în mi[carea statelor nealiniate, glasul
s`u era ascultat la O.N.U. {i în celelalte organisme interna]ionale din care f`cea
parte sau era invitat`.
Moartea în 1980 a liderului necontestat, eroul eliber`rii Iugoslaviei de
sub ocupa]ia Germaniei, Iosip Broz Tito, a generat, îns`, o mare instabilitate
politic`, favorizând astfel [i o amenin]`toare dezvoltare a na]ionalismului. Situa]ia
economic` a cunoscut o puternic` deteriorare158. Pentru perioada 1988 -1989,
infla]ia a variat între 200% (octombrie 1988) [i l.000% (martie 1989), [omajul
afectând circa 15% din totalul popula]iei active, iar datoria extern` a Iugoslaviei
atingând sume considerabile.
Principiul rota]iei la Pre[edin]ia federal` – instituit efectiv dup` moartea
lui I.B. Tito – a alimentat, la rândul s`u, tendin]ele separatiste [i na]ionaliste,
iar evenimentele survenite în U.R.S.S. [i în Europa Central-R`s`ritean`, începând
cu anii 1988-1989, au înte]it focarele de conflict ap`rute pe teritoriul iugoslav.
C`ci, dup` cum se constata [i într-un studiu occidental159 – "dezintegrarea
Iugoslaviei are loc în paralel cu c`derea zidului Berlinului [i cu colapsul
regimurilor comuniste din Europa Estic`." Liga Comuni[tilor se prezenta, în
aceste condi]ii, tot mai divizat` [i, în acela[i timp, incapabil` s` fac` fa]`
problemelor cu care se confrunta ]ara. O "sever` criz`" scurtcircuita nu numai
partidul, ci [i societatea iugoslav` în ansamblul ei (R. Vukadinovic160).
Principala problem` s-a dovedit a fi, îns`, cea a na]ionalit`]ilor. "Crea]ia"
sistemului Versailles nu-[i mai dovedea deloc stabilitatea. Iar conflictele din
interior au cunoscut o escaladare vizibil`, mai ales dup` ce Slobodan Milosevici
a preluat, în mai 1986, conducerea Comuni[tilor din Serbia. Bazându-se pe "un
amestec de na]ionalism sârb [i de populism social – sublinia Holm
Sundhaussen 161 – a mobilizat masele sârbe[ti pentru a recâ[tiga controlul
pierdut, ca urmare a Constitu]iei din 1974, asupra provinciilor Kosovo [i
Voievodina". S`rb`torirea a 600 de ani de la b`t`lia de la Câmpia Mierlei, în vara
anului 1989, la 28 iunie 1989, s-a constituit în punctul culminant al acestei
mobiliz`ri na]ionaliste sârbe. "Discursul – analizeaz` St. T`nase162 momentul –
aminte[te de mitul eroic al rezisten]ei împotriva ocupantului str`in, al patriei în
Aten]ie! Este vorba de un stat în care func]ionase "miracolul" economiei prospere, de tip comunist.
R. Lukic, A. Lynch, Europe from the Balkans to the Urals: The Disintegration of Yougoslavia and the
Soviet Union, Oxford University Press, 1996, pp. 144-149.
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R. Vukadinovic, The Break up of Yougoslavia: Threats and Challenges, Haga, 1992.
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Holm Sundhaussen, Experimentul Iugoslavia. De la întemeiere la destr`marea statului, Ed. Pro Historia,
Bucure[ti, 2003, p. 126.
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St. T`nase, op. cit., p. 374.
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primejdie. Retorica socialismului este uitat`. La fel procedase Stalin în 1941,
când s-a adresat pentru prima dat` prin radio, dup` invazia german`".
Noul lider î[i impunea încetul cu încetul [i apropia]ii, înl`turându-i pe cei
care s-ar fi putut constitui în obstacole, "înl`turarea lui Stambolici (pre[edintele
Serbiei, dar [i prieten al s`u din tinere]e, n.n.) [i a adjunctului s`u, conduc`torul
belgr`dean Dragisa Pavlovici, a marcat victoria fac]iunii na]ionaliste radicale ale
lui Milosevici în cadrul Ligii Comuni[tilor asupra politicii mai prudente [i mai
moderate a «dialogului»" 163. {i, de acum, asist`m efectiv la na[terea unui
"adev`rat fenomen"164. Afirmarea aceasta a na]ionalismului sârb, în tandem cu
cre[terea vertiginoas` a puterii lui Sl. Milosevici stârnea din ce în ce mai mari
nelini[ti în celelalte republici. Tensiunile nici ele n-au întârziat s` apar`. Mai
ales în ceea ce prive[te cazul Sloveniei, stat care, dup` cum se nota într-un
studiu comparativ165, "a beneficiat de condi]iile ini]iale cele mai favorabile pentru
consolidarea independen]ei. Experien]a sa istoric`, omogenitatea etnic`, lipsa
de probleme contestatare cu vecinii (...)" au reprezentat tot atâtea atuuri pentru
desenarea traiectoriei viitoare. Evenimentele au început s` se precipite.
Glasurile de protest din celelalte republici s-au f`cut auzite [i la Bucure[ti [i
prin intermediul raportului ambasadei române de la Belgrad, partea român`
observ` chiar : "Conducerea de partid [i de stat din Serbia – acuzat` vehement
în Slovenia, Croa]ia, Bosnia [i Her]egovina [i Macedonia c` ac]ioneaz` numai în
direc]ia destabiliz`rii [i dezintegr`rii Iugoslaviei, în sc`dere de popularitate [i
autoritate în propria republic`, în lipsa unor argumente politice consistente [i
serioase –, face îns` în continuare un joc periculos"166.
Astfel, cu prilejul lucr`rilor celui de-al XIV-lea Congres – extraordinar – al
Ligii Comuni[tilor, ]inut în luna ianuarie 1990, delega]ii sloveni au p`r`sit sala,
nemul]umi]i de refuzul majorit`]ii participan]ilor de a pune cap`t monopolului
partidului comunist.
La 2 iulie 1990, un num`r de 114 deputa]i de origine albanez` din
Parlamentul din Kosovo au adoptat o Constitu]ie care stabilea egalitatea acestei
provincii cu celelalte [ase republici ale Federa]iei. Acest fapt a provocat imediat
o reac]ie negativ` din partea Parlamentului sârb. Nici în cele dou` republici din
regiunea vestic` – respectiv Croa]ia [i Slovenia – situa]ia nu era calm`. Opozi]ia,
reprezentant` prin coali]ia Demos, în Slovenia, [i Uniunea Democratic`, în Croa]ia,
a câ[tigat alegerile legislative care au avut loc în luna aprilie 1990. Acela[i lucru
s-a întâmplat [i în cazul Republicii Bosnia-Her]egovina.
R. Thomas, The Politics of Serbia in 1990, Columbia University Press, 1999, p. 45.
St. T`nase, op. cit., p. 376.
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B. Bucar, S. Kuhnle, eds., Small States Compares: Politics of Norway and Slovenia, Bergen, 1994, pp. 13-16.
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Nota ambasadei României la Belgrad din 30 noiembrie 1989, în Dum. Preda, Mihai Retegan, op. cit.,
doc. no. 205, p. 366.
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Numai în Serbia, pozi]iile comuni[tilor nu au fost cu adev`rat amenin]ate.
Slobodan Milosevici a fost ales în func]ia de Pre[edinte al Republicii, cu mai
bine de 65% din sufragii, iar partidul s`u, Partidul Socialist (fost Comunist), a
ob]inut 45,8% din voturile aleg`torilor pentru Parlament.
În acest context, Slobodan Milosevici s-a impus ca o solu]ie na]ionalist`
pentru Partidul Socialist. Pe de alt` parte, Germania [i Austria încurajau mi[c`rile
separatiste, care vizau lichidarea Iugoslaviei. Cauzele erau [i de ordin mult mai
subiectiv: Germania urm`rea " s` se r`zbune" pentru înfrângerea suferit` în
Iugoslavia în timpul celui de-al doilea r`zboi mondial, în timp ce Austria continua
s` se considere "protectoarea" fostelor teritorii habsburgice, intrate în 1918 în
componen]a Iugoslaviei167.
Lan]ul declara]iilor de independen]` a început, în decembrie 1990, cu
Slovenia. S-a discutat nu despre o federa]ie centralizat`, ci despre o confedera]ie
în care suveranitatea statelor membre ar fi fost consolidat` [i în care fiecare
reprezentant ar fi avut dreptul de a-[i alege propria sa cale de dezvoltare.
Pre[edin]ia iugoslav` a condamnat ca "neconstitu]ional" referendumul din
Slovenia, organizat în ziua de 23 decembrie 1990, care mergea clar pe cartea
independen]ei. Dar cum [i Slovenia, [i apoi [i Croa]ia, au persistat pe aceea[i
cale (conform Rezolu]iilor adoptate de cele dou` Parlamente, în luna februarie
1991), s-a ajuns la o acutizare rapid` a tensiunii între partizanii ideii unei
confedera]ii de republici suverane (slovenii [i croa]ii) [i cei ai men]inerii
federa]iei în forma existent` (sârbii).
S-a ajuns rapid la confrunt`ri sângeroase. Evenimentele sc`paser` total
de sub control în cazul fostei Iugoslavii. Aici revolu]ionarul an 1989 nu avea s`
se încheie prea rapid. Iar o prezentare, chiar [i sumar`, a evolu]iilor ulterioare
st`, în acest sens m`rturie.
Astfel, în Croa]ia, la sfâr[itul lunii martie [i începutul lunii mai 1991, s-au
înregistrat conflicte între poli]i[tii croa]i [i civilii sârbi. Negocierile – desf`[urate la
sugestia Bosniei-Her]egovina, care propunea o reorganizare a federa]iei dup` modelul
Comunit`]ii Europene – au fost brutal întrerupte de proclamarea oficial`, la 25 iunie
1991, a "suveranit`]ii [i independen]ei" Sloveniei [i Croa]iei. Condamnat` de
Milosevici, aceast` "disociere" unilateral` a federa]iei a determinat imediat intrarea
for]elor blindate ale armatei federale în Slovenia, declan[ându-se un adev`rat r`zboi
civil. Dar, ca urmare a medierii Comunit`]ii Europene, lupta a încetat la 7 iulie
1991, prin recunoa[tere de fapt a independen]ei Republicii Slovene.
Vezi în acest sens [i Holm Sundhaussen, op. cit., p. 128, care delimiteaz`, schematic, taberele
existente în cazul Iugoslaviei: "dou` tabere: Serbia, care lupta pentru o re-centralizare a Iugoslaviei, cu
men]inerea ordinii socialiste, pe de o parte, [i Slovenia [i Croa]ia, care erau pentru o uniune statal` mai
lejer`, pentru pluralism politic [i economie de pia]`, pe de alt` parte, Bosnia-Her]egovina [i Macedonia au
încercat zadarnic s` penduleze între cele dou` tabere adverse".
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R`zboiul civil s-a extins în Croa]ia, în ciuda eforturilor de pace, conflictul a
continuat cu îndârjire. Sârbii din Slavonia, ca [i cei din Krajna cu câteva luni
înainte, [i-au proclamat autonomia [i au ob]inut sprijinul – nem`rturisit – al
armatei federale care, prin raiduri aeriene, a început s` distrug` poten]ialul
industrial [i turistic al Croa]iei. Mii de refugia]i au p`r`sit zonele periculoase,
migrând spre Ungaria sau Bosnia. Mai multe încet`ri ale focului solicitate de
Comunitatea European` nu au fost respectate, Consiliul de Securitate al ONU a
decretat – la sfâr[itul lunii septembrie – embargo asupra livr`rilor de armament
c`tre Iugoslavia. La 8 octombrie, Croa]ia [i Slovenia au fost recunoscute ca
state independente. Majoritatea croato-musulman` din Bosnia-Her]egovina va
refuza s` r`mân` singur` într-o federa]ie dominat` de sârbi. Astfel ea a votat,
opt zile mai târziu, în favoarea suveranit`]ii. Aceast` ini]iativ` a provocat plecarea
deputa]ilor sârbi din parlamentul bosniac [i, în lunile urm`toare, proclamarea a
trei "republici autonome sârbe", una în nordul Bosniei, alta în Her]egovina
oriental` [i a treia la est de Sarajevo.
Înainte ca r`zboiul civil s` se instaleze pentru mai mul]i ani în BosniaHer]egovina (din martie 1992 [i pân` la încheierea acordurilor de la Dayton,
din octombrie 1995), ONU a încercat stoparea luptelor din Croa]ia, trimi]ând,
la 14 ianuarie 1992, primele deta[amente de "c`[ti albastre" în regiunile Slavonia
[i Krajna. În general, comunitatea interna]ional` s-a dovedit neputincioas` de-a
lungul acestui conflict, fiind împ`r]it` în ceea ce prive[te simpatiile pentru
beligeran]i [i dezorientat` de vastele opera]ii de dezinformare. Preocupat` mult
timp s` menajeze Belgradul, Fran]a, de exemplu, a desemnat Serbia drept
agresor abia la sfâr[itul lunii iunie 1992. În schimb, opinia public` din S.U.A.,
Marea Britanic s-a ar`tat foarte sensibil` la blocada [i la bombardarea de c`tre
for]ele sârbe[ti a ora[ului Sarajevo, ac]iuni care au f`cut tot mai precare condi]iile
de via]` ale celor 400.000 de locuitori, în iunie 1995, s-a constituit o For]`
interna]ional` de Reac]ie Rapid` care, cu concursul avia]iei americane, i-a obligat
pe sârbii bosniaci s` accepte încetarea focului [i un plan de pace. Încheiat la
Dayton (SUA), acesta prevedea transformarea Bosniei-Her]egovina într-un stat
independent, format din dou` entit`]i: sârb` [i croato-musulman`.
g. Cazul Albaniei
În timp ce vecinii din Europa central - estic` resim]eau vântul democratiz`rii,
Albania p`rea înc` o redut` puternic` a Partidului Comunist. {i aici, ca [i în cazul
anterior al teritoriului iugoslav, evenimentele nu s-au oprit doar la scurta perioad`
de timp delimitat` de intervalul 1988-1990. Situa]ia a fost mult mai complicat`,
iar derularea schimb`rilor s-a petrecut în timpi mai îndelunga]i [i "greoi".
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În discursul s`u din noiembrie 1989, liderul Partidului unic, Ramiz Alia, a
insistat pe faptul c` ]ara lui se opunea schimb`rilor ini]iate de Gorbaciov [i
chiar i-a avertizat pe cei care doreau s` le adopte: "Cu lozinci demagogice despre
libertate [i drepturi democratice, ignorând masele de muncitori în favoarea unor
anumi]i indivizi [i straturi sociale antipopulare, [i sub pretextul corect`rii
gre[elilor pe care ei în[i[i le-au comis, ei impun din nou legile societ`]ii de tip
capitalist"168. Cu toate acestea, con[tient într-o oarecare m`sur` de importan]a
schimb`rilor, regimul lui Alia [i-a exprimat vizibila desolidarizare de "tiranicul"
regim comunist promovat de N. Ceau[escu. "Simbolistica execu]iei lui
Ceau[escu, ale c`rui metode brutale de conducere p`leau în compara]ie cu cele
ale lui Hodja, nu putea sc`pa nici nomenclaturii albaneze, nici popula]iei. Prin
contrast cu pozi]ia lui negativ` fa]` de evenimentele prealabile din Polonia,
Ungaria, Germania de Est, Cehoslovacia [i Bulgaria, regimul albanez s-a
debarasat rapid de identificarea sa cu Ceau[escu. Mass-media albanez` a lansat
un atac aprig la adresa dictatorului român, iar Albania a fost una dintre primele
]`ri care au recunoscut guvernul post-ceau[ist." (E. Biberaj169).
{i, totu[i, pentru prevenirea "devierilor" de tip ultra-reformist, autorit`]ile,
la începutul anului 1990, au început s` ia aspre m`suri de securitate, îns` f`r`
folos, de acum. Cutia Pandorei fusese deschis`. Aplicându-se de-acum cunoscutul
"model german", în iunie-iulie 1990, mii de albanezi s-au refugiat la ambasadele
occidentale din Tirana, iar numai dup` o lun`, li s-a permis s` p`r`seasc` ]ara.
Sl`biciunea devenea vizibil`.
O alt` lovitur` puternic` a fost resim]it` odat` cu cererea de azil politic în
Fran]a a celui mai cunoscut scriitor na]ional, Ismail Kadare (25 octombrie 1990).
Scrisoarea autorului Tobelor ploii c`tre Ramiz Alia este extrem de elocvent`:
"Pân` ast`zi am încercat s` îmblânzesc regimul, atât cât era posibil în Albania.
[...] Am sus]inut foarte clar necesitatea unei democratiz`ri rapide, profunde [i
complete a ]`rii. Pentru c` în Albania nu exist` posibilitatea unei opozi]ii legale,
am ales aceast` cale pe care n-a[ fi vrut s-o iau [i pe care n-o recomand altora."170
Situa]ia devenea din zi în zi tot mai complicat`. Au avut loc numeroase
greve la Kavaje, Vlore, Berat; s-au înregistrat explozii suspecte în capitala ]`rii,
Tirana; exodul a numero[i tineri din ]ar`, mai ales spre Italia, a continuat cu toate
opreli[tile puse în cale de c`tre oficialit`]i. |ncetul cu încetul regimul Alia a luat
unele m`suri reformatoare. La sfâr[itul lunii iulie a ini]iat o reprivatizare par]ial`
a agriculturii, permi]ând autorizarea ]`ranilor de a cre[te vite în folosul propriu,
de a avea un lot de p`mânt de l 500 - 2 000 m2 [i de a-[i vinde produsele pe pia]a
168
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liber`. Paralel cu aceast` repunere în discu]ie a principiilor economice de pân`
atunci, conducerea Partidului Comunist [i-a anun]at inten]ia de a revizui Constitu]ia
în vigoare înc` din 1976 [i de a transforma Albania într-un stat de drept.
În urma manifesta]iilor studen]e[ti din 9 [i 10 decembrie 1990, desf`[urate
sub stindarde purtând numele lui Gorbaciov [i Ramiz Alia, s-a pus cap`t
monopolului Partidului Comunist. La 11 decembrie 1990, Alia accepta, astfel,
înfiin]area de partide politice. Primul s-a constituit, la 12 decembrie 1990, dintrun grup de intelectuali, printre care [i doctorul S. Berisha, în mod oficial sub
statutul organiza]iei politice, denumit` Partidul Democratic. În urm`toarele patru
luni, pluripartidismul începea s` func]ioneze, fiind înfiin]ate [i alte partide politice:
Republican, Ecologist, Agrar, Social-Democrat, al Unit`]ii Na]ionale.
V`duva lui E. Hodja, Nexhmije, a p`r`sit conducerea Frontului Democrat,
act ce a avut un puternic impact psihologic. Pentru prima oar` în 20 de ani, în
fostul stat ateist s-au celebrat slujbe religioase în bisericile ortodoxe grece[ti
(pentru prima dat` din 1967, s-a ]inut, la 4 noiembrie 1990, o slujb` religioas` la
Skhodra); sfâr[itul simbolic al erei comuniste a venit odat` cu data de 21
decembrie 1990, când statuia lui I.V. Stalin a fost îndep`rtat` de pe bulevardul
ce îi purta numele, la Tirana.
La 28 decembrie 1990, guvernul înfiin]a [i o comisie care s` creioneze o
viitoare lege a presei. Ap`reau, astfel, [i primele publica]ii ale opozi]iei, în care
erau prezentate propuneri pentru modificarea Constitu]iei. |n aceea[i logic` a
glasnosti-ului [i perestroik`i, în ianuarie 1991, au fost elibera]i [i ultimii de]inu]i
politici. Dreptul la grev` a fost, de asemenea, recunoscut. Schimbarea se
impunea, încetul cu încetul, [i în Albania. Iar strada nu mai dorea, nici aici, doar
"simpla cosmetizare", ci transformarea radical`, democratizarea. La 20 februarie
1991, pe str`zile Tiranei, 100.000 de oameni participau la un mare miting antiguvernamental. Situa]ia se transforma sub ochii observatorilor. Astfel c`, prin
alegerile din 31 martie 1991, primele alegeri libere de dup` 1946, [i-au prezentat
candida]ii 11 partide politice. Iar Partidul Comunist a ie[it înving`tor – cu peste
65% din voturi – în timp ce Partidul Democrat, una dintre principalele organiza]ii
ale opozi]iei politice, prea pu]in cunoscut` înc`, a ob]inut pu]in peste 25% din
sufragii. Ramiz Alia a fost ales, în ciuda absenteismului opozi]iei de la lucr`rile
Parlamentului, în func]ia de pre[edinte. Pe fundal, cu ocazia celui de-al X-lea
Congres (13 iunie 1991), Partidul Comunist se hot`ra s`-[i schimbe denumirea,
asemeni celorlalte partide fr`]e[ti din ]`rile vecine în Partid Socialist,
pronun]ându-se pentru democra]ie [i economie de pia]`.
În ]ar` s-au manifestat în continuare mari nemul]umiri sociale, din cauza,
în primul rând, lipsei locurilor de munc`. Crizele scurcircuiteaz` guvernul. Dup`
câteva s`pt`mâni de la instalare \n urma alegerilor, cabinetul condus de Fatos
Nano î[i prezenta demisia la 4 iunie 1991. Illy Bufi, un comunist moderat, cu
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reputa]ie reformist`, î[i asuma greaua sarcin` a continu`rii schimb`rilor. Pa[i
serio[i se consum` odat` cu trecerea timpului: în luna iulie, poli]ia politic`
(Sigurimi) a fost desfiin]at` [i înlocuit` cu un organism mult mai democratic;
iar la 16 august 1991, statuia lui E. Hodja din Girokaster, locul de na[tere al
dictatorului, este demolat`, situa]ia economic` continua s` se deterioreze.
Conform statisticilor economice, în 1991, produc]ia industrial` se redusese cu
50%, importul atingea doar 22%, iar exportul – 33% din previziunile guvernului.
Infla]ia dep`[ea 31%176. Timp în care manifesta]iile de protest nu aveau cum s`
înceteze. La 10 decembrie 1991, la Tirana, un miting de protest, la care au
participat aproape 20.000 de persoane, cerea înl`turarea regimului. Liderul
opozi]iei politice, Sali Berisha, conduc`torul Partidului Democrat, acuza Partidul
Socialist de obstruc]ionarea procesului de reforme. La începutul anului 1992,
guvernul a fost astfel for]at s` demisioneze. {i la doar un an de la precedentele
alegeri, for]ele politice au hot`rât unele noi, stabilite a se desf`[ura la 22 martie.
Dup` o campanie electoral` mult mai agitat`, plin` de atacuri, dezbateri [i
polemici, rezultatele scrutinului din 22 martie atest` victoria Partidului
Democrat, de opozi]ie, cu 2/3 din sufragii (62% din voturi), în timp ce Partidul
Socialist a înregistrat doar 25%. La 4 aprilie 1992, Ramiz Alia se retr`gea de la
conducerea statului, în locul s`u, a fost ales Sali Berisha, liderul Partidului
Democrat (9 aprilie 1992), ce devenea astfel primul pre[edinte necomunist. {i
revolu]ia se putea considera încheiat` [i în cazul Albaniei.

2.4. Repere cronologice. Momentul 1989
POLONIA
Ianuarie - Se introduce termenul de pluralism sindical, constituindu-se,
de fapt, astfel quasi-autorizarea "Solidarit`]ii".
6 februarie - "Masa Rotund`". Lech Walesa propune încetarea
monopolului partidului comunist.
7 Martie - Recunoa[terea de c`tre autorit`]ile comuniste c` masacrarea
celor 15.000 de ofi]eri polonezi în p`durea de Katyn fusese o atrocitate a NKVD-ului.
9 martie - Partidul Comunist renun]` la monopolul puterii politice.
5aprilie - Acord politic între puterea actual` [i "Solidaritatea". Legalizarea
Organiza]iei; începutul democratiz`rii institu]iilor [i structurilor statului.
27-28 aprilie - Vizita lui W. Jaruzelski la Moscova.
4-18 iunie - Alegeri legislative. O înfrângere total` a for]elor comuniste
(1 loc în Senat [i 1 în Seim).
17 iulie - Reluarea rela]iilor diplomatice dintre Polonia [i Vatican.
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19 iulie - W. Jaruzelski este ales pre[edinte al statului la limit`, cu o
marj` de doar un singur vot - "pre[edin]ia consensului".
1august - Decizia guvernului Rakowski de a liberaliza pre]urile produselor
agricole produce o cre[tere vertiginoas` a pre]urilor [i declan[eaz` numeroase
greve [i mi[c`ri de protest.
18 august - Reuniunea Comitetului Central al PMUP, la Var[ovia;
Generalul W. Jaruzelski desemneaz` un nou premier - Tadeusz Mazowiecki.
24 august - T. Mazowiecki este învestit oficial în func]ie, dispunând de o
larg` majoritate în Diet`. El încearc` formarea unui guvern de coali]ie în care s`
fie inclu[i [i membri ai "Solidarit`]ii", ai Partidului Unit ]`r`nesc [i ai Partidului
Democratic.
8 septembrie - T. Mazowiecki prezint` componen]a cabinetului de
coali]ie - "Solidaritatea" prime[te 12 ministere.
9-14 noiembrie - Vizita cancelarului H. Kohl în Polonia.
13-16 noiembrie - Vizita lui L. Walesa în SUA.
23 noiembrie - Prima vizit` a lui T. Mazowiecki la Moscova.
29 decembrie - Parlamentul abole[te rolul conduc`tor al PMUP [i suprim`
articolul din Constitu]ie prin care Polonia este numit "stat socialist [i popular".
UNGARIA
Ianuarie - Prima vizit` la Budapesta a pre[edintelui SUA, George Bush.
11 ianuarie - Parlamentul adopt` legi referitoare la libertatea de asociere
[i de întrunire.
10-13 februarie - Reuniunea Comitetului Central al PMSU pentru
"reevaluarea" evenimentelor din 1956; este acceptat principiul
multipartidismului.
8-10 martie - Sesiune parlamentar`. Adoptarea unui nou proiect de
reformare a Constitu]iei - alegerea pre[edintelui prin vot universal.
12 aprilie - Remanierea Biroului Politic al PMSU.
2mai - Deschiderea frontierei cu Austria, închis` dup` 1966.
8 mai - Kádar János este exclus din Comitetul Central al PMSU.
6iunie - Funeraliile oficiale ale lui Imre Nagy, împreun` cu al]i patru eroi
ai revolu]iei din 1956.
6 iulie - Moartea lui J. Kádar (77 de ani).
Iulie - Legalizarea grevelor.
August - PMSU accept`, în principiu, trecerea la economia de pia]`.
20 august - Este celebrat, dup` 40 de ani, Sfântul {tefan.
10 septembrie - Se aprob` trecerea prin Ungaria a est-germanilor în
drumul lor spre Occident.
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6-9 octombrie - Congres extraordinar al PMSU. La 7 octombrie PMSU
î[i schimb` denumirea oficial` în Partidul Socialist Ungar. Grosz este înlocuit la
conducere de c`tre Nyers.
23 octombrie - Republica Popular` Ungar` devine Republica Ungar`.
15 noiembrie - Ungaria ader` la Consiliul Europei.
22 noiembrie - Parlamentul respinge programul economic al guvernului.
26 noiembrie - Referendum privind modalitatea de alegere a
pre[edintelui. Viitorul pre[edinte al Ungariei va fi ales de c`tre noul Parlament
[i nu direct de c`tre electoratul general.
19 decembrie - Demisia premierului M. Nemeth.
R.D.G.
3 august – Bonn-ul intervine în favoarea celor care voiau s` p`r`seasc`
Germania de Est, folosind ca rut` de tranzit Ungaria
13 august - Autorit`]ile vest-germane decid închiderea Ambasadei din
Ungaria în care se aflau, la acea dat`, peste 180 est-germani.
23 august - Un nou val de refugia]i spre Austria. RFG hot`r`[te închiderea
Ambasadei sale din Praga pentru a stopa num`rul lor în cre[tere.
10 septembrie - Budapesta decide s` respecte dorin]a est-germanilor
de a-[i alege singuri ]ara de reziden]`.
29 septembrie - Refugia]i în cl`direa Ambasadei RFG din Praga.
1 octombrie - Refugia]i est-germani din Var[ovia [i Praga sosesc în RFG
la bordul a[a-numitului "vas al libert`]ii".
3 octombrie - RDG decide retragerea cet`]eniei pentru to]i cei care au
intrat în Cehoslovacia f`r` autoriza]ie de ie[ire.
6 octombrie - Vizita lui M. S. Gorbaciov în Berlinul de Est, cu ocazia
anivers`rii a 40 de ani de la înfiin]area RDG.
18 octombrie - În urma presiunilor str`zii, Honecker îl nume[te pe
Egon Krenz la conducerea partidului [i statului est german.
30 octombrie - Vizita lui E. Krenz la Moscova, elogii la adresa
programului reformator al lui M. S. Gorbaciov.
6 noiembrie - Publicarea în Berlinul de Est a unui proiect de lege care
autoriza trecerea liber` a grani]ei de 30 de ori pe an
8 noiembrie - Conducerea partidului [i statului est-german demisioneaz`.
9 noiembrie - Autorit`]ile RDG decid deschiderea frontierei.
13 noiembrie - Reuniune în sesiune extraordinar` a Parlamentului RDG.
Hans Modrow este numit [ef al guvernului.
17 noiembrie - H. Modrow î[i reafirm` opozi]ia cu privire la reunificarea
Germaniei, propunând negocieri pentru o nou` construc]ie juridic` între cele
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dou` state germane. Se propune, ca baz` de discu]ii, Tratatul semnat în anul
1972.
28 noiembrie - Cancelarul vest-german Helmut Kohl prezint`, în
Bundestag, un plan structurat în trei etape – analizând perspectivele reunific`rii
germane.
6 decembrie - E. Krenz acord` amnistie de]inu]ilor politici. Întrevedere
M. S. Gorbaciov - Fr. Mitterand; reunificarea german` st` în centrul discu]iilor.
E. Krenz demisioneaz` din func]ia de [ef al statului [i din cea de [ef Consiliului
Na]ional de Ap`rare. Manfred Gerlach este numit, interimar, [ef al statului.
7 decembrie - Deschiderea, în Berlinul de Est, a lucr`rilor Mesei
Rotunde între opozi]ie [i Partidul Comunist. E. Krenz anun]` c` primele alegeri
libere vor avea loc la 6 mai 1990.
8-9 decembrie - Summit-ul celor 20 de la Strasbourg, H. Kohl se pronun]`
pentru demararea procesului de reunificarea celor dou` Germanii.
17 decembrie - Dizolvarea oficial` a Poli]iei Secrete est-germane (STASI).
20-22 decembrie - Vizita lui Fr. Mitterand în RDG.
CEHOSLOVACIA
15 ianuarie - Importante manifesta]ii în memoria studentului Jan Palach,
care s-a sinucis în semn de protest, la 16 ianuarie 1969. Autorit`]ile intervin în
for]` - arestarea lui V. Havel.
21 februarie - Condamnarea lui V. Havel la 9 luni de închisoare.
Iulie - Lansarea peti]iei "Câteva propozi]ii", un adev`rat manifest pentru
democratizarea regimului, la care ader` aproape 30.000 de intelectuali.
17 noiembrie - Între 30.000 [i 50.000 de demonstran]i, dintre care
foarte mul]i studen]i, manifesteaz` în Pia]a Venceslav. Interven]ia violent` a
for]elor de ordine.
18 noiembrie - La Praga, peste 200.000 de manifestan]i în strad`.
19 noiembrie - Grup`rile intelectualilor constituie, la ini]iativa lui V.
Havel, Forumul Civic, propunându-se autorit`]ilor deschiderea negocierilor
pentru rezolvarea situa]iei critice a ]`rii.
23 noiembrie - La Bratislava, fostul secretar general al Partidului
Comunist Cehoslovac, Al. Dubcek, ]ine un discurs în fa]a a 50.000 de persoane.
25 noiembrie - Miting de propor]ii - peste 750.000 de persoane - din
partea opozi]iei.
26 noiembrie - Negocieri între Guvern [i Forumul Civic. La ini]iativa
Forumului se ordon` o grev` general` de 2 ore.
27 noiembrie - Grev` general`. Manifesta]ii în toate ora[ele importante
ale ]`rii. Milioane de oameni în strad`.
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28 -29 noiembrie - Parlamentul abole[te rolul conduc`tor al Partidului
Comunist.
9decembrie - Demisia cabinetului Ladislav Adamec. Marian Calfa,
num`rul doi în cabinet, este îns`rcinat cu formarea noului guvern de "uniune
na]ional`", în care comuni[tii au o reprezentare minor`.
10 decembrie - Gustav Husak demisioneaz` din func]ia de pre[edinte al
statului, dup` numirea noului guvern.
15 decembrie - Noua conducere a Partidului Comunist se pronun]` pentru
dizolvarea tuturor organiza]iilor sale din institu]iile statului.
23 decembrie - Demontarea oficial` a liniei de fier de la frontiera
Cehoslovaciei cu RFG.
28 decembrie - Alegerea lui Alexandr Dubcek ca pre[edinte al
Parlamentului.
29 decembrie - Alegerea lui Vaclac Havel, prin plebiscit, în func]ia de
pre[edinte al Republicii.
BULGARIA
17 ianuarie - Declara]ia lui Todor Jivkov ziarului Le Monde - " în Bulgaria
nu poate fi la putere un alt partid decât al nostru".
18-19 ianuarie - Vizita lui Fr. Mitterand în Bulgaria.
20 februarie - T. Jivkov sus]ine în fa]a intelectualilor c` pluralismul nu
se poate dezvolta într-o ]ar` care are la baz` principiile socialismului.
5 mai - Interpelare a intelectualilor care au adresat Adun`rii Na]ionale un
proiect privind glasnosti-ul [i perestroika.
20 mai - Confrunt`ri între autorit`]ile bulgare [i minoritatea turc`. Peste
300.000 de bulgari de confesiune musulman` p`r`sesc ]ara.
19 octombrie - Pentru prima dat`, militan]ii bulgari pentru drepturile
omului primesc permisiunea de a manifesta în Sofia.
23 octombrie - Pet`r Mladenov prezint`, în fa]a Comitetului Central al
Partidului Comunist, o scrisoare virulent` împotriva lui Todor Jivkov.
3 noiembrie - Manifestan]i pe str`zile Sofiei pentru "democra]ie",
"glasnosti" [i referendum.
10 noiembrie - Reuniunea Comitetului Central al Partidului Comunist T. Jivkov este înl`turat de la conducerea partidului [i statului, fiind înlocuit cu
Pet`r Mladenov (din 1971 - Ministrul Afacerilor Externe).
18 noiembrie - Mari manifesta]ii la Sofia, s`rb`torind înlocuirea lui T.
Jivkov.
5 decembrie - P. Mladenov se declar` în favoarea "unui pluralism de opinie".
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11 decembrie - P. Mladenov anun]` organizarea de alegeri libere pentru
luna mai a anului 1990.
26 decembrie - Discu]ii între Partidul Comunist [i Opozi]ie, reprezentat`
de Uniunea For]elor de Dreapta (UFD).
29 decembrie - Reuniunea Comitetului Central al Partidului Comunist,
având ca ordine de zi problemele etnice; se accept` folosirea limbii turce [i se
recunoa[te islamismul ca religie în stat.
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Evolu]ia vie]ii politice din Polonia
în ultimii ani ai comunismului.
Percep]ii rom#ne[ti
Ion Constantin

1. Reac]ii fa]` de ”Solidaritatea“. Cazul Iulius Filip. Exilul
românesc [i Sindicatul Liber polonez
Înfiin]area sindicatului ”Solidaritatea“, în Polonia, în august 1980, a fost
de natur` s` trezeasc` vii emo]ii în întreaga lume, inclusiv în celelalte ]`ri
socialiste. În România, largi categorii ale popula]iei urm`reau evenimentele cu
viu interes prin intermediul posturilor de radio str`ine, în condi]iile în care
regimul exercita un control total asupra mass media din ]ar`. A[a cum se arat`
într-un studiu recent, ”pentru cine asculta numai Radiodifuziunea Român`, situa]ia
din Polonia era foarte calm`, acolo nu se întâmpla nimic, numai din când în când
se mai schimbau conduc`torii“1.
Având în vedere condi]iile existente în ]ar`, este demn de semnalat faptul
c`, înc` din perioada de început a ”Solidarit`]ii“, un român, Iulius Filip, maistru
militar din Cluj-Napoca, a g`sit curajul de a trimite o scrisoare de solidaritate cu
Sindicatul Liber polonez. Citit` în plenul primului Congres al ”Solidarit`]ii“, de
la Gdansk, din 27 septembrie 1981, scrisoarea trimis` din Cluj-Napoca [i datat`
la 12 iunie 1981, începea astfel : ”Stimate pre[edinte Walesa, Plin de indignare,
am luat la cuno[tin]` de scrisoarea C.C. al P.C.U.S. adresat` C.C. al P.M.U.P.
Sunt un muncitor român [i apreciez cu mare satisfac]ie [i bucurie întemeierea
primului sindicat independent din ]`rile socialiste, care reprezint` cu adev`rat
interesele clasei muncitoare poloneze. Este, dup` p`rerea mea, începutul unei
ere istorice noi, care trebuie s` continue, [i nu numai în Polonia. Unitatea
dumneavoastr` de granit sunt convins c` nu va fi înfrânt` de nici o for]` din
lume, iar dac` aceast` for]`, de oriunde ar veni ea, va încerca s` v` loveasc`
interesele, sunt convins c` ve]i [ti s` lovi]i f`r` cru]are. Nimic nu este prea mult
când este vorba de interesele «Solidarit`]ii», iar ca muncitor român sunt gata
de sacrificiul suprem pentru a v` ajuta în lupta împotriva celor care ar încerca s`
atenteze la cuceririle dumneavoastr` de pân` acum“ 2. În continuare, semnatarul
1
Eugen Denize, “Radiodifuziunea Român` [i situa]ia din Polonia anilor ’80”, în Omagiul istoricului Florin
Constantiniu, Foc[ani, Editura Palas, 2003, p. 236.
2
Apud Alina Ilinca, “Un român se al`tur` Solidarit`]ii: Cazul Iulius Filip”, în Dosarele Istoriei, An. XI, nr.
3(115), 2006, p. 57.
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scrisorii î[i exprima acordul cu programul ”Solidarit`]ii“ [i ar`ta c` guvernul
român din acea vreme ”pe plan intern, a f`cut grave gre[eli în dezvoltarea
economico-social` a ]`rii, lucru ce se r`sfrânge negativ asupra clasei muncitoare
române“. Autorul scrisorii compara situa]ia din România cu cea a guvernului
Gierek, înainte de c`dere [i î[i exprima dorin]a [i rug`mintea ”s` m` înscrie]i
[i pe mine în sindicatul dumneavoastr` pentru a cunoa[te mai bine programul
acestui sindicat [i pentru a lua parte activ la îndeplinirea sarcinilor trasate de
acesta“ 3. În final, Iulius Filip î[i ar`ta ”încrederea c` ve]i [ti, cu tact, iar dac` nu
prin lupt`, s` v` ap`ra]i [i înt`ri]i cuceririle de pân` acum. Este singura libertate
a clasei muncitoare poloneze pe care n-o poate înfrânge nimeni. Sunt al`turi de
dumneavoastr`, întotdeauna. Cu admira]ie deplin` fa]` de to]i membrii
«Solidarit`]ii»“, dup` care urma semn`tura autorului scrisorii, care-[i d`dea, la
sfâr[it, adresa exact` 4. Apreciat drept un r`spuns la apelul polonezilor c`tre
muncitorii din celelalte ]`ri socialiste, prin care se angajau s` sprijine înfiin]area
de organiza]ii similare, evenimentul legat de scrisoarea lui Iulius Filip a fost
comentat în termeni laudativi de c`tre postul de radio ”Europa Liber`“ [i de
c`tre prestigiosul cotidian parizian ”Le Monde“. Devenit cunoscut pentru curajul
s`u prin intermediul presei occidentale, în România, îns`, Iulius Filip avea s` se
confrunte cu cea mai grea perioad` din via]a sa. Urm`rit informativ de c`tre
Securitate, înc` din februarie 1981, pentru ”manifest`ri deosebit de grave la
adresa orânduirii socialiste“, clujeanul a pl`tit scump pentru curajul s`u,
Tribunalul Militar condamnându-l, în februarie 1982, la 8 ani de deten]ie, din
care avea s` execute 5 ani [i 4 luni 5.
Dac` înfiin]area sindicatului ”Solidaritatea“, în Polonia, în august 1980, a
fost receptat` cu reticen]` [i chiar cu ostilitate de regimul comunist din
România, aflat într-un proces tot mai acut de degradare, în schimb românii din
]ar`, ca [i cei din exil, au perceput înfiin]area primului Sindicat Liber ca pe un
eveniment de natur` s` resuscite speran]ele redobândirii libert`]ii popoarelor
din Europa Central-R`s`ritean`, aflate sub domina]ia sovietic`. Evolu]iile din
Polonia erau atent urm`rite [i descifrate în publica]iile exilului românesc,
precum ”}ara [i exilul. Curier informativ al mi[c`rii legionare“, care consemna:
”Pân` când scriem acest articol, la sfâr[itul anului 1980, evenimentele din Polonia
par s` se orienteze spre o partid` de «remi». Nici Sindicatele Libere nu se
avânt` peste o anumit` limit`, mul]umindu-se cu cuceririle de pân` acum, [i
nici ru[ii nu cuteaz` s` intervin` direct de teama unor reac]ii interna]ionale.
3

Ibidem.
Ibidem.
5
Vezi pe larg Ibidem, p. 57-60. La manifest`rile de la Var[ovia [i Gdansk, din august 2005, prilejuite de
aniversarea a 25 de ani de la crearea Sindicatului Liber, Iulius Filip a fost omagiat al`turi de al]i eroi ai
”Solidarit`]ii“ pentru gestul s`u din 1981, iar la 13 decembrie acela[i an, ambasadorul Republicii Polone la
Bucure[ti, Jacek Paliszewski, i-a înmânat ”Crucea de Cavaler al Ordinului pentru Merit al Republicii Polone“
4
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Dar aceast` situa]ie e strict provizorie. Sovietele [i întreg blocul comunist nu
se vor împ`ca niciodat` cu ideea Sindicatelor Libere, neintegrate în partidul
comunist, [i care s` poat` ap`ra când vor drepturile muncitore[ti. Domina]ia
partidului comunist în orice ]ar` din lume se exercit` totalitar, adic` nici o
particul` din via]a Statului [i a societ`]ii nu se poate afirma independent de
controlul partidului. «Sindicatele Libere», din punctul de vedere al doctrinei
comuniste, este o abera]ie, o bre[` grav` în sistemul lor de guvernare, care
poate amenin]a întreaga lor structur` din estul-european“6. În opinia publica]iei
citate, conducerea de la Moscova a[tepta un moment prielnic pentru a restabili
”ordinea“ în Polonia, momentul interven]iei ca atare depinzând de dou`
”necunoscute“ : prima era ob]inerea unor garan]ii suficiente c` ”OTAN-ul (NATOn.a.) nu se va amesteca în «afacerile interne» ale Pactului Var[oviei, drumul va
fi liber ca tancurile sovietice s` m`r[`luiasc`, r`stignind din nou acest popormartir al istoriei“; a doua consta în reac]ia poporului polonez în fa]a invaziei
sovietice: ”Dac` se va produce o ridicare în mas` a acestui popor puternic de 35
milioane de oameni, unit în credin]` [i aspira]ii, ce se va întâmpla? Vor fi sute
de fabrici care vor deveni tot atâtea fort`re]e de rezisten]`. Represiunea va
trebui s` fie crâncen` [i de lung` durat`. Îi convine Rusiei în aceste momente s`
creeze [i în Europa un nou Afganistan?“7. Urm`rind pas cu pas evenimentele
din Polonia, aceea[i publica]ie consemna într-un articol ap`rut în num`rul pe
martie-aprilie 1981, urm`toarele : ”Contrar unor sumbre pronosticuri, ru[ii nau intervenit în Polonia, de[i au concentrat for]e masive la frontierele ei. Pentru
a masca planul lor de a invada Polonia, au recurs la acoperirea «manevrelor
militare» ale Pactului Var[oviei. Acestea au f`cut manevrele anun]ate, dar n-au
trecut la represalii contra «rebelilor»“8. Cauzele acestei schimb`ri de atitudine
erau astfel identificate: ”un Pap` polonez la Roma [i amenin]`rile Occidentului
cu represalii diplomatice [i economice. Nu-i era u[or lui Brejnev s` renun]e la
grâul lumii libere, la împrumuturi [i la tehnologie. Dar motivul principal pentru
care Rusia a amânat aplicarea solu]iei dure în Polonia, trebuie c`utat în e[ecul
atentatului contra lui Reagan… Salvarea lui miraculoas` l-a determinat din nou pe
Brejnev s` adopte o atitudine prudent`“9. E[ecului atentatului contra pre[edintelui
Reagan i s-a ad`ugat cel împotriva Papei Ioan Paul al II-lea. Motivele tentativei de
asasinat asupra Suveranului Pontif erau astfel explicate de publica]ia ”}ara [i
exilul…“ din mai-iunie 1981: ”Pentru c` (Papa – n.a.) reprezint` sprijinul principal
al rezisten]ei populare din Polonia. Iar Polonia nu e un satelit oarecare, ci piesacheie a Pactului Var[oviei. Biruie în Polonia formula «contra-revolu]ionar`»,
6
7
8
9

”}ara [i exilul“, Madrid, anul XVII, nr. 1-2, Noiembrie-Decembrie 1980, p. 6-7.
Ibidem, p. 7.
Idem, Anul XVII Nr. 5-6, Martie-Aprilie 1981, p. 5.
Ibidem.
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întreaga întocmire politico-militar` a U.R.S.S. din Europa r`s`ritean` se
pr`bu[e[te… Nu trebuie s` ne l`s`m în[ela]i de identitatea atentatorilor. Ace[tia
sunt manipula]i de la distan]` de serviciile secrete de la Moscova“10.
Publica]iile exilului românesc au prezentat amplu momentele dramatice
prin care trecea poporul polonez, odat` cu instituirea Legii Mar]iale, în decembrie
1981, ele fiind men]ionate [i în mesajul Regelui Mihai I c`tre exil, lansat cu
ocazia Anului Nou 1982: ”S-a scurs înc` un an de încerc`ri [i încord`ri crescânde,
sfâr[indu-se tocmai în a[teptarea Cr`ciunului prin culminarea lor în tragedia
poporului prieten polonez“11.
Deosebit de interesant pentru for]a de previziune ce se degaj` din analiza
f`cut` în leg`tur` cu situa]ia din Polonia este un articol publicat \n B.I.R.E., la
Paris, în iunie 1982, din care am re]inut urm`toarele: ”Un an greu s-a încheiat
r`u. Polonia este ocupat`. Polonia îns` nu este [i nu poate fi învins`. Poporul cu
structura demografic` cea mai tân`r` din Centrul Europei a dovedit o uimitoare
maturitate politic`. Pas cu pas a smuls concesii de la un regim care se
descompune [i a pus totodat` bazele unei societ`]i postmarxiste, nu numai
pentru Polonia, ci pentru întreaga Europ` de Est, de Centru [i chiar poate de
Vest. Piedicile majore de care ne izbim în lupta împotriva comunismului au
fost, mult` vreme, antagonismele na]ionale, lipsa unei concep]ii de viitor [i a
unor institu]ii care s` poat` înlocui pe cele existente în sistemul totalitar.
Revolu]ia ungar` din 1956 a fost cu prec`dere na]ional`. Tentativa cehoslovac`
din 1968 s-a desf`[urat mai cu seam` în cadrul partidului comunist. Mi[carea
polonez` a spart aceste bariere pentru prima dat`. Plasându-se pe plan economic
[i social, Solidaritatea cap`t` un ecou irezistibil. În decursul celor peste cinci
sute de zile, din august 1980 pân` la 13 decembrie 1981, principiile Solidarit`]ii
s-au precizat [i s-au r`spândit în toat` Europa. Exist` pentru prima oar` baza
unei ac]iuni comune tuturor popoarelor europene, inclusiv poporul rus. Timpul
ca aceste idei s` fie însu[ite de popoarele Europei r`mâne fire[te imprevizibil,
dar ele nu mai pot fi st`vilite. Solidaritatea nu este o întoarcere la trecut, ci un
pas enorm c`tre viitor“12. Dup` ce arat` c` ac]iunea polonez` s-a desf`[urat în
afara partidului [i a securit`]ii, care au fost incapabile s` infiltreze în mod eficace
sindicatele libere, dar nici acestea nu au avut r`gazul s` paralizeze armata
polonez` sau s` neutralizeze tot sistemul totalitar, articolul conchide c` lupta
polonezilor nu este numai a lor, ”ci [i a celor 450 de milioane de oameni care
tr`iesc între Berlin [i Vladivostok…Suntem convin[i c` vom învinge“13.
Idem, Anul XVII Nr. 7-8, Mai-Iunie 1981, p. 4.
”F.R.P.“ – Presa Liber` Român`. Bilunar de [tiri [i comentarii, Director : Ion Ra]iu, Londra, Vol.
XXVII, Nr. 1, 17 Ianuarie 1982, p. 1.
12
”B.I.R.E. Buletin de Informa]ie pentru Români în Exil“, Paris, Anul 35, Nr. 749 din 16 ianuarie 1982, p. 1.
13
Ibidem.
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2. R`cirea rela]iilor oficiale dintre R.S. România [i R.P.
Polon` în anii ‘80
În condi]iile crizei acute de sistem din Polonia, la începutul anilor ‘80,
rela]iile dintre Bucure[ti [i Var[ovia înregistreaz` o r`cire semnificativ`. Odat`
cu apari]ia ”Solidarit`]ii“, Ceau[escu acuz` ”fenomenele negative“ din ]`rile
socialiste [i denun]` ”dezideologizarea“ rela]iilor interna]ionale. Astfel, se ajunge
ca în perioada 1980 – 1981 Ceau[escu s` cear` Moscovei, în mod repetat,
organizarea unei conferin]e a partidelor comuniste cu scopul adopt`rii unei
pozi]ii unice privind evenimentele din Polonia [i interven]ia ]`rilor socialiste în
aceast` ]ar`, în cazul în care Var[ovia nu va fi în m`sur` s` ]in` sub control
situa]ia. În perioada 1980 – 1985, dup` 25 de ani de obstruc]ionare a ini]iativelor
sovietice, România ader` la ”doctrina Brejnev“, ar`tându-se mult mai radical`
decât Uniunea Sovietic` în propunerile sale de restaurare a ordinii14.
Evolu]iile din Polonia, dificult`]ile regimului comunist [i activitatea
”Solidarit`]ii“ erau o deosebit` preocupare a conducerii de la Bucure[ti, apreciindule ca pe o ”grav` amenin]are la adresa valorilor socialismului“. ”Pentru impeniten]ii
stalini[ti români – arat` Vladimir Tism`neanu – Solidarnosc reprezenta un pericol
mortal. În aceast` privin]`, nu existau nici un fel de divergen]e între Ceau[escu [i
dogmaticii de la Praga (Gustav Husak, Vasil Bilak, Milos Jakes) sau din Berlinul
r`s`ritean (Erich Honecker, Erich Mielke). Tragedia român` consta îns` în faptul
c` antisovietismul oficial, combinat cu tehnici specifice de condi]ionare [i
intimidare psihologic`, au amortizat con[tiin]a radical` anticomunist` [i c` România
a fost ]ara din blocul sovietic cea mai pu]in afectat` de exemplul polonez. Oricum,
merit` amintit c` regimul de la Bucure[ti l-a trimis s` raporteze (pentru uz intern)
pe Dumitru Tinu, ziarist de vârf al Scânteii, vorbitor de limb` rus` [i capabil s`
urm`reasc` atent evolu]iile poloneze…“15.
La începutul anilor ‘80, Ceau[escu [i-a f`cut iluzia c` generalul Jaruzelski
ar putea fi un ”salvator“ al socialismului. Acest aspect este eviden]iat de
convorbirile purtate la Bucure[ti, în ziua de 4 iunie 1982, cu W. Jaruzelski. Peste
doi ani, la 7-8 iunie 1984, N. Ceau[escu a efectuat o vizit` oficial` la Var[ovia,
unde a avut, din nou, convorbiri cu W. Jaruzelski. Cu acest prilej au fost semnate
Declara]ia comun` [i Programul de lung` durat` al dezvolt`rii colabor`rii
economice [i tehnico-[tiin]ifice româno-polone.
Analizând problemele vie]ii interna]ionale, N. Ceau[escu [i W. Jaruzelski
[i-au exprimat ”îngrijorarea în leg`tur` cu înr`ut`]irea situa]iei politice din lume,
Cosmin Popa, Fazele comunismului românesc, în ”Dosarele Istoriei“, nr. 8(84), 2003, p. 19.
Vladimir Tism`neanu, “Solidaritatea [i rena[terea societ`]ii civile”, în Revista ”22“, Anul XIV, Nr. 807
din 23 august-29 septembrie 2005, p.7
14
15
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în urma accentu`rii politicii imperialiste de intensificare a cursei înarm`rilor,
de for]` [i dictat, de amestec în treburile interne, de [tirbire a independen]ei [i
suveranit`]ii na]ionale, a men]inerii st`rilor de r`zboi în diferite p`r]i ale lumii,
deterior`rii leg`turilor economice reciproc avantajoase, înr`ut`]irii situa]iei
economice a ]`rilor în curs de dezvoltare“. Este exprimat` ”convingerea ferm`
a României [i Poloniei c` este posibil [i trebuie s` triumfe politica ra]iunii, a
în]elegerii [i securit`]ii interna]ionale“ 16, iar ”înt`rirea p`cii, încrederii [i
colabor`rii interna]ionale reclam` respectarea strict` în rela]iile dintre state a
principiilor independen]ei [i suveranit`]ii na]ionale, egalit`]ii în drepturi,
integrit`]ii teritoriale [i inviolabilit`]ii frontierelor, renun]`rii la for]` [i la
amenin]area cu for]a [i neamestecului în treburile interne ale altor ]`ri“17.
Rela]iile oficiale româno-polone cunosc o r`cire considerabil` dup` 1985,
când noul lider sovietic Mihail Gorbaciov adopt` politica de glasnosti
(transparen]`) [i perestroika (reconstruc]ie). În timp ce, în Polonia, noul curs
ini]iat de Gorbaciov a accentuat procesul reformelor, la Bucure[ti aceste
schimb`ri au fost privite cu ostilitate, regimul Ceau[escu devenind tot mai rigid
[i conservator.
Odat` cu noua politic` interna]ional` a lui Gorbaciov, lu`rile de pozi]ie ale
lui N. Ceau[escu – apreciate, cândva pentru independen]a fa]` de Moscova – î[i
pierduser` originalitatea [i influen]a.
Înc`lcarea drepturilor omului în România se afla într-un contrast tot mai
evident cu evolu]iile din Polonia, devenind subiect de proteste interna]ionale,
fapt ce arunca o lumin` negativ` asupra regimului de la Bucure[ti. În aceea[i
perioad`, Jaruzelski se bucura de sprijinul declarat al lui M. Gorbaciov,
beneficiind, totodat`, de un viu interes din partea statelor occidentale. JeanFrançois Soulet constata c` pentru a în]elege preferin]ele politice ale lui M.
Gorbaciov ”este suficient s` se observe atitudinile sale amicale fa]` de Jaruzelski
[i, dimpotriv`, aerul posomorât pe care îl afi[a al`turi de János Kádar în iunie
1986 sau al`turi de N. Ceau[escu în mai 1987 la Bucure[ti“18.
Evenimentele de la Bra[ov, din noiembrie 1987, au stârnit o vie emo]ie în
rândul opiniei publice din Polonia, ca [i din întreaga lume. În mai multe capitale
europene au avut loc demonstra]ii de protest în fa]a ambasadelor R.S. România.
La Var[ovia, în ziua de 1 februarie 1988, mili]ia a intervenit pentru a-i împiedica
pe manifestan]i – printre care Zbigniew Bujak [i Jan Józef Lipski, [eful Partidului
Socialist, ilegal, din Polonia, s` se apropie de Ambasada R.S. România. Tinerii
16
Istoria politicii externe române[ti în date (Coord. Ion Calafeteanu), Bucure[ti, Editura Enciclopedic`,
2003, p. 541.
17
Ibidem.
18
Jean-Francois Soulet, Istoria comparat` a statelor comuniste din 1945 pân` în zilele noastre, Ia[i,
Editura Polirom, 1998, p. 312.
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care purtau pancarte [i banderole cu ”Solidaritate cu muncitorii români de la
Bra[ov“ au fost împr`[tia]i. Într-o declara]ie semnat` de 49 de opozan]i polonezi
se spune : ”… [tim cât de mare este pre]ul ce trebuie s`-l pl`ti]i pentru dreptul
la demnitatea uman`, pentru dreptul de a tr`i f`r` foame [i f`r` teroare“ [i
continu` : ”Suntem profund convin[i c` visul nostru comun, o Europ` Central`
liber` [i democratic`, se va înf`ptui“19.
Adversar înver[unat al ideii de revizuire a structurilor existente, liderul
de la Bucure[ti era tot mai preocupat de situa]ia din Polonia, resim]it` ca un
pericol poten]ial la adresa ”valorilor socialismului“. În seara de 19-20 august
1989, dup` victoria în alegerile din Polonia a opozi]iei [i numirea în fruntea
guvernului a lui Tadeusz Mazowiecki – primul premier necomunist într-o ]ar`
membr` a Pactului de la Var[ovia - N. Ceau[escu adresa o scrisoare conducerilor
de partid din toate ]`rile socialiste, în care exprima îngrijorarea fa]` de soarta
socialismului în Polonia, fa]` de obliga]iile acestei ]`ri ca aliat [i eventualele
implica]ii ale evenimentelor în Polonia pentru interesele comunit`]ii statelor
socialiste 20 . El declara c` participarea la guvernare a reprezentan]ilor
”Solidarit`]ii“ servea ”celor mai reac]ionare cercuri imperialiste“ [i era ”nu numai
o problem` intern` a Poloniei, ci se refer` la toate ]`rile socialiste“. Apoi repro[a
c` ”transform`rile care au loc în Polonia constituie o lovitur` serioas` pentru
Tratatul de la Var[ovia, creeaz` pentru aceasta un mare pericol [i c` reprezint`
un sprijin puternic pentru N.A.T.O.“ 21.
R`spunsul p`r]ii polone la scrisoarea lui N. Ceau[escu nu s-a l`sat a[teptat.
În seara zilei de 21 august 1989, ambasadorul român la Var[ovia, Ion Te[u, a
fost convocat la C.C. al P.M.U.P., unde a fost primit de W. Natorf, secretar al
C.C. cu probleme interna]ionale, [i de B. Kulski, ministru adjunct la M.A.E.
Liderii polonezi au fost surprin[i de repro[urile cuprinse în declara]ie, cu atât
mai mult cu cât aceasta fusese transmis` [i liderilor altor ]`ri din Pact. ”Noi ne
a[tept`m la sprijin, în situa]ia grea pe care o avem, [i nu la critici“ – a ar`tat W.
Natorf 22. Conducerea P.M.U.P. a remis o not` unde erau respinse, punct cu
punct, aser]iunile lui N. Ceau[escu, socotite a fi în contradic]ie cu comunicatul
recent încheiatei consf`tuiri de la Bucure[ti a Consiliului Politic Consultativ al
statelor participante la Tratat, care stipula c` ”nu exist` nici un fel de modele
universale ale socialismului [i c` nimeni nu dispune de monopolul adev`rului,
construc]ia societ`]ii noi este un proces creator care se desf`[oar` în fiecare
19
Art. 1 februarie 1988 – lupta unitar` pentru libertate a Europei de Centru [i de Est (URSS), în ”Lupta. Le
combat“, Director : Mihai Korné, Redactor : Antonia Constantinescu, Paris, Nr. 94 din 7 februarie 1988, p. 1.
20
Dumitru Preda, Mihai Retegan, 1989. Principiul Dominoului, Bucure[ti, Editura Funda]iei Culturale
Române, 2000, p. 165.
21
Ibidem, p. 166.
22
Ibidem, p. 165.
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]ar`, în conformitate cu tradi]iile [i necesit`]ile sale“23. În not` se mai ar`ta c`
”transform`rile care au avut loc în Polonia [i în alte ]`ri socialiste nu încalc` cu
nimic interesele României, ci dimpotriv` servesc înt`ririi socialismului în lume,
revenirii la vitalitatea ideilor socialismului [i a for]ei lor de atrac]ie, [i prin aceasta
nu d` Partidului Comunist Român motive s` vin`, nici fa]` de celelalte partide
comuniste [i muncitore[ti, cu aprecieri [i concluzii de acest gen referitoare la
situa]ia din Polonia, prezentate în declara]ia dat`“ 24 . În final se ar`ta
disponibilitatea liderilor polonezi de a ”împ`rt`[i cu P.C.R., în mod deschis [i
sincer, experien]ele [i aprecierile noastre“, exprimându-se speran]a c` ”aceasta
va permite tovar`[ilor români s` în]eleag` mai bine condi]iile noastre [i s`-[i
reconsidere aprecierile de pân` acum, în interesul suprem al colabor`rii celor
dou` partide [i state“25.
La rândul s`u, P.M.S.U., ”fratele“ maghiar întru înnoire al P.M.U.P., sublinia
în r`spunsul s`u din 24 august c` ”a luat cuno[tin]` cu consternare [i f`r` a fi de
acord cu con]inutul“ de mesajul român ”prin care se urgenteaz` o ac]iune comun`
«folosind toate mijloacele în vederea împiedic`rii lichid`rii socialismului în
Polonia»… În cadrul rela]iilor noastre pe linie de partid [i de stat nu-[i au locul
datul de lec]ii, insinu`rile, calific`rile, precum [i adoptarea de hot`râri comune,
obligatorii, care s` joace un rol hot`râtor în via]a politic` intern` din ]`rile noastre.
S-a terminat definitiv cu valabilitatea amestecului militar sau cu orice alte
mijloace ale unei ]`ri în problemele interne ale alteia, cu perioada a[a-numitei
dictaturi Brejnev… Punctul de vedere românesc este de neîn]eles dac` avem în
vedere, în mod deosebit, sistematica abordare public` de c`tre România a
principiilor neamestecului în treburile interne, suveranit`]ii, a rela]iilor dintre
]`rile socialiste. Pozi]ia româneasc` de acum este în total` contradic]ie cu unghiul
de vedere exprimat de principiile de mai sus, pe baza c`rora, de exemplu,
România [i-a stabilit, în 1968, politica referitoare la evenimentele din
Cehoslovacia“26.
În toamna anului 1989 – când regimurile totalitare de extrem` stâng` din
Europa se pr`bu[eau - România era izolat` total pe plan interna]ional, inclusiv
în raport cu ]`rile Tratatului de la Var[ovia, având un regim refractar la orice
reform` democratic`. Faptul a ie[it în eviden]` la Congresul al XIV-lea al
Partidului Comunist Român, din noiembrie 1989, când Nicolae Ceau[escu a
fost reales secretar general . Cu acest prilej, liderul român, ie[ind din textul
scris al raportului s`u, a denun]at cu vigoare pactul Molotov-Ribbentrop, adresând
Ibidem, p. 167.
Ibidem.
25
Ibidem.
26
Ibidem, p. 171; Adrian Pop, Tenta]ia tranzi]iei. O istorie a pr`bu[irii comunismului \n Europa de Est,
Bucure[ti, Editura Corint, 2002, p. 316.
23
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o chemare la ”anularea tuturor tratatelor încheiate cu al treilea Reich [i la
eliminarea total` a consecin]elor celui de al doilea r`zboi mondial“ – aluzie la
faptul c`, dac` Moscova va continua s` fac` presiuni pentru un curs reformist în
România, Bucure[tiul va stimula sentimentele na]ionale [i tendin]ele separatiste
din R.S.S. Moldoveneasc`27.
Referindu-se la desf`[urarea Congresului al XIV-lea al P.C.R., ziarul polonez
”Gazeta Wyborcza“ din 27 noiembrie 1989 scria : ”Ceva vâlv` a creat doar
chemarea lui Ceau[escu la anularea tuturor tratatelor încheiate cu al treilea
Reich [i la eliminarea total` a consecin]elor celui de-al doilea r`zboi mondial.
Coresponden]ii occidentali au v`zut în aceast` formulare propunerea de
schimb`ri teritoriale. S-a amintit, c` una din consecin]ele Pactului RibbentropMolotov a fost ocuparea, în anul 1940, de c`tre Uniunea Sovietic` a unei p`r]i a
teritoriului românesc: a Basarabiei [i Bucovinei de Nord. Din teritoriile alipite a
fost creat` Republica Moldoveneasc`. Problema a devenit zgomotoas`“ 28. În
articol se mai ar`ta c` ”pozi]ia p`r]ii sovietice a fost prezentat` de comentatorul
Agen]iei Tass, Iuri Gavrilov“, a c`rui opinie era c` ”nici un om politic responsabil
nu poate pune la îndoial` grani]ele europene postbelice“29.
În decembrie 1989, valul care arunca peste bord regimurile totalitare
ajunsese la grani]ele României [i era nevoie doar de o scânteie pentru ca [i aici
nemul]umirea popular` s` se reverse. Acea scânteie s-a aprins la Timi[oara, în
ziua de 16 decembrie, [i s-a extins ”în toat` ]ara“.
În semn de solidaritate cu evenimentele revolu]ionare din România, în
dup`-amiaza zilei de 20 decembrie 1989, în fa]a Ambasadei române din Var[ovia
a avut loc o manifesta]ie, la care au participat peste 300 de persoane,
reprezentând partide [i organiza]ii politice (Confedera]ia Poloniei independente
– KPN, Partidul Independent al Verzilor, Asocia]ia Independent` a Studen]ilor
– NZS), precum [i reprezentan]i ai conducerii ”Solidarit`]ii“30.
3. Concluzii
Exemplul ”Solidarit`]ii“ a fost contagios, inspirând seria de revolu]ii
anticomuniste din Europa Central` [i de Est, cunoscute sub numele de Toamna
Na]iunilor (JesieD Ludów). Se poate spune acum, privind cu aten]ie la efectele
momentului respectiv, c` în august 1980 s-a produs bre[a decisiv` [i ireversibil`
în structura regimurilor poststaliniste din Europa Central` [i de Est. Modelul
Sindicatului Liber polonez a fost preluat, pe diverse c`i, de grupurile de opozi]ie
27
28
29
30

Ibidem, p. 355 – 356; Adrian Pop, op. cit., p. 317.
Ibidem.
Ibidem, p. 356.
Ibidem, p. 471 – 472.
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din blocul r`s`ritean, fapt care a provocat pr`bu[irea comunismului est-european
[i care a contribuit la dizolvarea Uniunii Sovietice la începutul anilor ‘90. A fost
gestul de pionierat al unui nou fel de politic` în Europa de Est ([i nu numai
acolo): o politic` de autoorganizare social` [i de negociere a tranzi]iei dinspre
comunism. Figurile, formele [i problemele anilor 1980-1981 în Polonia erau
fundamental deosebite de tot ce cunoscuse Europa de Est între 1949 [i 1979; în
multe privin]e, acestea le prevesteau pe cele care au ie[it la iveal` în toat`
Europa de Est în 1989.
Faptul c` Polonia a fost prima ]ar` în care ideologia comunist` a intrat în
declin, în mod evident [i ireversibil nu este, desigur, întâmpl`tor. Dac` lu`m în
analiz` doar perioada secolului al XX-lea, cel al totalitarismelor de dreapta [i de
stânga, s` nu uit`m – a[a cum amintea Leszek Kolakowski, într-un studiu recent
– c` Polonia a fost ”prima ]ar` care a înfrânt Uniunea Sovietic` la scurt timp
dup` revolu]ie (bol[evic` –n.a.), a salvat Europa de pericolul comunismului [i
probabil c` a confirmat no]iunea hegelian` potrivit c`reia în orice form` istoric`
pot fi distinse de la început r`d`cinile propriului sfâr[it. Polonia a fost singura
]ar` invadat` de armatele aliate ale lui Hitler [i Stalin; aceast` invazie a declan[at
cel de-al doilea r`zboi mondial. A fost prima ]ar` care a luptat cu Al Treilea
Reich [i una dintre cele dou` ]`ri ocupate (al`turi de Iugoslavia) care au continuat
rezisten]a armat` împotriva invadatorilor germani. Dup` r`zboi, sub conducerea
comunist`, a fost prima ]ar` care a dezvoltat, la nivel de mas`, o mi[care cu
caracter critic, articulat` ideologic, care a culminat în 1956 prin schimbarea
conducerii [i prin desemnarea, pentru prima dat`, a unui lider de partid comunist
f`r` investitura Moscovei, sfidând într-adev`r Kremlinul. Dezam`girea nu a
întârziat s` apar`. A fost prima ]ar` în care ideologia comunist` a intrat în declin,
în mod evident [i ireversibil. {i a fost prima ]ar` în care o mi[care civic` de
mase, ”Solidarnosc“(”Solidaritatea“), a ap`rut [i s-a întins ca focul asupra întregii
]`ri în 1980, aproape distrugând ma[in`ria statului comunist. Polonia a fost cea
dintâi ([i singura) ]ar` unde, în 1981, a fost impus` în mod deschis o dictatur`
militar` în momentul în care a devenit evident c` partidul comunist se pr`bu[ea.
Or, mi[carea democratic` de opozi]ie a supravie]uit, în ciuda represiunilor în
mas`; era hot`rât` s` conteste din nou regimul. Polonia a fost singura ]ar` în
care autorit`]ile comuniste s-au v`zut silite s` organizeze un referendum, pe
care l-au pierdut. A fost prima ]ar` care i-a obligat pe conduc`torii comuni[ti s`
organizeze alegeri par]ial libere, ale c`ror rezultate au fost atât de devastatoare,
încât au dus la colapsul partidului [i la formarea primului guvern necomunist
într-o ]ar` comunist`...“ 31.
31
Leszek Kolakowski, “Printre patetice ruine”, în vol. Revolu]iile din 1989. Între trecut [i viitor, Ia[i,
Editura Polirom, 1999, p. 69.
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Dac` ne referim strict doar la perioada comunist`, este evident faptul c`,
fa]` de celelalte ]`ri socialiste, Polonia a constituit, în multe privin]e o excep]ie,
datorit` ”e[ecului“ ei de a realiza o revolu]ie stalinist` împotriva ]`r`nimii [i
împotriva Bisericii, dar mai ales datorit` apari]iei memorabile din punct de vedere
istoric a unei societ`]i alternative, ”Solidaritatea“. F`r` a însemna c` întreaga
istorie mai veche sau mai nou` a Poloniei a fost o neîntrerupt` parad` de virtute
[i curaj, totu[i, rolul ei de deschiz`tor de drum în descompunerea lent` a
sovietismului nu poate fi negat.
Pe de alt` parte, epopeea ”Solidarit`]ii“ sau, în general, istoria recent` a
Poloniei a dovedit falsitatea presupunerii c` totalitarismul poate fi distrus numai
din exterior, c` nu exist` for]e interne capabile s` înving` sistemul totalitar. Sa demonstrat, dimpotriv` faptul c`, prin constituirea organiza]iilor independente,
societatea poate eroda totalitarismul din interior. Aceasta a fost posibil` în
Polonia, datorit` faptului c` acolo mi[carea pentru autoorganizarea societ`]ii
începuse cu mul]i, mul]i ani înainte de apari]ia ”Solidarit`]ii“. Triumful societ`]ii
civile poloneze a inaugurat faza final` a pr`bu[irii totalitarismului de stânga de
tip sovietic. Din acel moment, se poate spune c` sensul procesului devenise
clar [i ireversibil, chiar dac` timpul scurs de atunci dovede[te c` ritmul eroziunii
este diferit în func]ie de diverse variabile interna]ionale [i interne, specifice
fiec`reia dintre ]`rile foste comuniste în parte.
Deosebirile frapante dintre evolu]iile din Polonia [i România în anii ‘80 se
pot explica prin vigoarea sau fragilitatea tendin]elor reformiste din interiorul
partidului, anterioare anului 1989, precum [i prin tradi]iile de opozi]ie fa]` de
regimul comunist. În Polonia, ca [i în alte ]`ri foste socialiste din Europa
Central`, revolu]ia a fost treptat` [i pa[nic`, iar schimb`rile radicale au rezultat
prin negocieri între exponen]ii lumina]i ai elitelor conduc`toare [i reprezentan]ii
modera]i ai opozi]iei. Dintr-o serie de cauze care nu fac obiectul analizei propuse
în articolul de fa]`, în România, revolu]ia anticomunist` din decembrie 1989 s-a
desf`[urat în condi]ii deosebit de dramatice, fiind practic singura ”revolu]ie
sângeroas`“ din ]`rile care au apar]inut blocului sovietic.
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Din perspectiva democra]iei în]elese ca alegere liber`, la intervale
periodice, a guvernan]ilor de c`tre guverna]i, partidele politice sunt institu]iile
cu rol esen]ial în asigurarea eficient` a organiz`rii [i conducerii societ`]ii.
Partidele politice moderne au ap`rut la începutul secolului al XlX-lea, dezvoltânduse odat` cu apari]ia votului universal, diversificându-se [i într-o gam` larg` de
tipuri [i orient`ri doctrinare. Ast`zi, ele constituie condi]ia sine qua non a
democra]iei reprezentative.
Partidele politice reprezint` institu]ionalizarea, în forme diverse, a
intereselor [i valorilor politice. Ele sunt grup`ri organizate [i stabile, care
con[tientizeaz` [i exprim` interesele unui anumit grup social în competi]ia
pentru cucerirea [i exercitarea puterii în cadrul comunit`]ii, deosebindu-se de
alte organiza]ii, care urm`resc, doar, s` influen]eze exercitarea puterii. Membrii
unui partid politic împ`rt`[esc aceea[i concep]ie doctrinar`, subscriind la un
set comun de valori [i obiective cuprinse în platforma-program [i ac]ioneaz` în
scopul cuceririi puterii pentru realizarea programului propriu, o dat` cu aplicarea
efectiv` a guvern`rii sociale. Totodat`, orice partid politic înf`]i[eaz` obiectivele
sale ca fiind expresia intereselor societ`]ii în ansamblul ei sau a unei anumite
p`r]i majoritare a comunit`]ii umane, iar concomitent, programul s`u se
întemeiaz` pe o anumit` filosofie [i doctrin` politic` (liberal`, conservatoare,
social-democrat`, popular`, ecologist` etc.). În acest sens, David Hume sublinia
c`, dac` programul unui partid îndepline[te un rol esen]ial în faza ini]ial`, ulterior
organiza]ia trece pe primul plan, iar Benjamin Constant aprecia ca unic factor
definitoriu pentru partidul politic comunitatea de doctrin` 32. Caracteristic
demersurilor ideatice privind definirea partidelor politice este faptul c` elementul
structural-organiza]ional a fost transformat în factor explicativ determinant în
constituirea partidelor de numero[i anali[ti ai fenomenului politic, de la Maurice
Duverger, la Moisei Ostrogorski, Roberto Michels [i Pierre Pactet. La rândul
32
„Un partid este o reuniune de oameni care împ`rt`[esc aceea[i doctrin` politic`" apud Maurice
Duverger, Les partis politiques, Paris, Armând Colin, 1973, p. IX
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lor, Joseph LaPalombara [i Myron Weiner33, inventariind tr`s`turile definitorii
ale organiza]iei partizane, au stabilit patru caracteristici ireductibile ale acesteia:
1) reprezint` o organiza]ie durabil`, care are o speran]` de via]` politic`
superioar` liderilor s`i. Prin satisfacerea acestei cerin]e se elimin` clicile,
clientelele, fac]iunile sau camarilele. Bineîn]eles, partidele politice pot fi fondate
de un [ef carismatic, dar în aceast` situa]ie ele trebuie s` fac` dovada c` au
capacitatea de a supravie]ui;
2) o organiza]ie complet`, în sensul c` ea trebuie s` se întind` de la nivelul
central pân` la e[aloanele locale; prin acest criteriu se realizeaz` deosebirea
dintre un partid politic [i un simplu grup parlamentar;
3) voin]a deliberat` de a exercita în mod direct puterea, singur sau cu alte
partide, la nivel local/[i na]ional, în sistemul politic existent, sau într-un sistem
politic nou; acest criteriu diferen]iaz` partidele de grupurile de presiune, acestea
din urm` c`utând doar s` influen]eze puterea, nu s-o de]in`;
4) voin]a de a c`uta sprijin popular atât la nivelul militan]ilor, cât [i al
aleg`torilor; prin acest criteriu, partidele se disting de cluburi (fie acestea [i
politice), care r`mân în general închise în ele înse[i din punct de vedere
organiza]ional, chiar dac` au multiple schimburi informa]ionale cu exteriorul.
Am men]ionat c` partidele politice sunt, înainte de toate, asocia]ii/uniuni
de tip voluntar. Relevarea acestei caracteristici este stringent` în mod special
azi, în imediata descenden]` a regimului totalitar. C`ci o organiza]ie politic`,
îndeplinind atributele mai sus men]ionate, dac` nu se bazeaz` pe un proces
de constituire de tip liber [i nu se dezvolt` pe voluntariat, ci, dimpotriv`, pe
constrângere, nu poate fi un partid politic în sensul propriu al cuvântului.
Partidele unice din lumea comunist` nu erau, la rigoare, partide politice;
procedeele lor de înregimentare nu aveau, în general, nimic în comun cu
persuasiunea ori aderen]a liber`; alegerile, pe de alt` parte, erau departe de a
fi libere [i, deci, de a pune în vreun fel în chestiune continuitatea guvern`rii.
Cum erau alegerile, a[a erau [i partidele comuniste. Prin urmare, dac` primele
erau un truc, partidele nu aveau cum s` fie altfel. De aceea s-a vorbit în cazul
unei ]`ri comuniste de partid-stat, tocmai pentru a sublinia distinc]ia de un
partid politic, care ac]ioneaz` într-o democra]ie. Iat` de ce un partid comunist
este un partid politic într-o democra]ie, pentru c` aici se organizeaz` [i
ac]ioneaz` dup` reguli care-l transcend; în schimb, el este partid-stat într-un
regim totalitar, pentru c` nu recunoa[te nici legitimitatea [i nici dreptul la
existen]` al unui partid concuren]ial [i, în consecin]`, elimin` existen]ial orice
alteritate politic`. Asemenea organiza]ie, al c`rei unic rol conduc`tor în Stat
33
Joseph LaPalombara & Myron Weiner (eds.), Political Parties and Political Development, Princeton,
Princeton University Press, 1974, p. 6
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este stipulat constitu]ional în termenii eternit`]ii, nu poate fi un partid, în
sensul democra]iei reprezentative 34.
Trebuie s` ad`ug`m [i contradic]ia în termeni pe care o reprezint` no]iunea
de partid unic. Sintagma de partid politic a p`strat, totu[i, o leg`tur` profund`
cu etimonul ei, latinescul pars; partid, party, p`r]i, Partei... cuvântul trimite în
toate cazurile la ideea de parte dintr-un întreg. Or, întregul nu poate fi reductibil
la o singur` parte decât cu pre]ul mutil`rii; în concluzie, un întreg, în cazul
nostru un sistem politic sau un sistem de partide, presupune în chip firesc mai
multe p`r]i, deci mai multe forma]iuni partizane35.
Sistematizând, apreciem c` partidelor politice îndeplinesc în principal patru
func]ii:
1) de mediere între puterea politic` (guvern) / cet`]eni. Partidele politice
îndeplinesc un rol de interfa]` dintre Stat [i societatea civil`, organizând trendurile
haotice, respectiv educând cet`]enii în spiritul r`spunderii politice. Astfel, sunt
create premisele ca popula]ia s` se manifeste ca subiect al puterii, iar rolul
partidelor politice devine esen]ial, întrucât numai ele fac posibil` desf`[urarea
proceselor democratice complementare ale sistemului reprezentativ. Prin
func]ia de mediere, partidele politice ac]ioneaz` ca principali factori de ordine
în confuzia creat` inevitabil de o multitudine de votan]i [i, totodat`, un mijloc
esen]ial de educare politic` a cet`]enilor. Aceast` func]ie este poten]at` la
maximum, în special în timpul campaniilor electorale.
2) doctrinar`, elaborând programe [i platforme politice pentru a se
prezenta în fa]a aleg`torilor cu un discurs coerent [i sistematizat. Obiectivele
majore ale activit`]ii unui partid politic sunt motivate, pornind de la un ansamblu
de principii [i idealuri, care rezult` din concep]ii politice, filosofice, doctrinare,
la care ader` sus]in`torii s`i. Devine decisiv` pentru valoarea unui partid politic
elaborarea programului, prin parcurgerea unor etape corelative precum:
prezentarea obiectivelor fundamentale; elaborarea strategiei capabile s` asigure
finalizarea obiectivelor în competi]ia cu celelalte forma]iuni; precizarea
programului opera]ional, a etapelor concrete [i a mijloacelor de realizare a
obiectivelor propuse. Func]ia doctrinar` a partidelor politice asigur` orientarea
mai u[oar` a electoratului, con[tientizarea apartenen]ei la un anumit grup.
3) informativ-formativ`, partidele politice fiind principalii actori ai
comunic`rii, parteneri ai mass-media. Acestea concentreaz` mase de indivizi
polariza]i, prin sfere de interese, a c`ror finalitate se instituie ca o motiva]ie
cauzal` a ac]iunii politice, raportat` la puterea de stat existent`, la regimul politic
din cadrul comunitar dat. În ac]iunea politic` a partidelor, devine esen]ial`
34
35

Vezi George Voicu, Pluripartidismul. O teorie a democra]iei, Bucure[ti, Editura AII, 1998, pp. 64 - 66
Ibidem, p. 66
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con[tientizarea programului politic ca expunere public` de scopuri politice,
social-economice, sub form` de inten]ie de viitor sau revendic`ri imediate, ca
expresie a intereselor reale ale societ`]ii sau a p`r]ii ei majoritare. Prin
intermediul partidelor, liderii politici sunt selecta]i [i prezenta]i opiniei publice.
Formarea [i preg`tirea cadrelor, asigurarea personalului calificat pentru
guvernarea [i gestiunea societ`]ii, atunci când partidul de]ine puterea,
caracterizeaz` activitatea partidelor politice.
4) de exercitare a puterii politice, scopul oric`rui partid politic fiind
dobândirea [i exercitarea puterii în societate. Doar un partid de guvern`mânt
î[i poate institu]ionaliza platforma, politica sa devenind politic` de stat, iar voin]a
sa concretizându-se în legi [i alte acte normative cu impact asupra întregii
societ`]i. Atingerea acestui obiectiv este condi]ionat` de cucerirea majorit`]ii
simple (50% plus 1), sau de participarea la alian]e politice.
În ordinea constitu]ional` a oric`rui stat democratic exist` valori politice,
morale [i juridice, fa]` de care nici un atentat nu este admis [i, de aceea, partidele
politice care, prin scopuri [i activit`]i, neag` aceste valori, sau î[i propun
distrugerea lor, sunt considerate [i apreciate ca nelegale. Programele partidelor
politice sunt analize explicative [i critici ale societ`]ii, formul`ri ale necesit`]ilor
actuale [i a posibilit`]ilor de transformare a societ`]ii prin afirmare, dezvoltare
[i progres, specificându-se mijloacele cele mai potrivite pentru realizarea acestor
necesit`]i. Totodat`, programele partidelor politice con]in dou` categorii de
elemente: unele care le apropie, respectiv altele care le despart.
În]elegerea interesului comun fundamental, ca de exemplu cel vizând
garantarea propriet`]ii private, a competi]iei libere a valorilor, interesul de a
consolida sistemul politic democratic, pluripartidist, realizarea progresului
democratic, sunt elemente care unesc partidele, asigur` complementaritatea
[i convergen]a programelor care le sunt proprii. Dar, abordarea diferit` a
strategiei [i a tacticii pentru realizarea obiectivelor programatice, conceperea
într-un mod propriu a diferitelor c`i [i forme de ac]iune etc. sunt elemente care
despart, diferen]iaz` [i chiar opun partidele între ele. Numai când interesele
specifice ale partidelor se încadreaz` într-un tot unitar - lupta politic` nu duce la
dezagregarea total` - se poate vorbi despre o democra]ie autentic`, oamenii
nefiind îngrijora]i în eventualitatea victoriei unui anumit partid [i intervenind în
politic` atunci când sunt direct afecta]i de o op]iune, o lege, un lider etc.
Deosebirea de fond dintre partide se estompeaz` [i, în schimb, se accentueaz`
deosebirile de ordin teoretic, privind mijloacele, c`ile [i formele de ac]iune [i
realizare a programului, pornind de la grupurile de interese care urm`resc
accesul la putere, nu pentru a modifica sistemul, ci pentru a-[i asigura propriile
interese în cadrul lui; este ceea ce Maurice Duverger numea „lupta în regim [i
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lupta asupra regimului", care, în societatea democratic` este pe cale s` devin`
doar o „lupt` în regim"36.
În aceste condi]ii, se afirm` un comportament democratic al cet`]enilor,
care con[tientizeaz` faptul c` propaganda electoral` este menit` s` asigure
locuri în Parlament [i func]ii guvernamentale grupurilor respective, dar mai
[tiu c` sistemul politic este solid, iar interesele liderilor concuren]i nu-l pot
afecta. F`când parte dintr-un sistem, partidele politice nu sunt numai rivale, ci
[i complementare. Ele nu sunt, dup` cum explica Maurice Duverger, doar
„armate politice"37, aflate în lupt` permanent`, în ofensiv`/defensiv`, în func]ie
de conjunctur`, deoarece existen]a lor, a tuturor [i a fiec`ruia în parte, este
interdependent`. Din perspectiva rela]iilor dintre ele, partidele nu sunt, deci,
numai „partide contra", ci [i, dup` cum remarca Sigmund Neumann, „partide
pentru", deoarece îndeplinesc o func]ie de integrare politic`. Ele sunt într-o
rela]ie de „parteneriat", definindu-se nu prin ceea ce afirm` monologal despre
sine, ci, mai ales, prin nevoia stringent` de a se pozi]iona, programatic, doctrinar,
fa]` de celelalte, prin dialog38.
Un partid politic este un sistem deschis, sensibil la varia]iile mai ample
de mediu societal [i politic, fiind totodat` autonom, capabil de autoîntre]inere
[i autodezvoltare. Ludwig von Bertalanfly39 a stabilit patru condi]ii care justific`
abordarea sistemic` a fenomenului partidist: 1) elementele sale sunt identificabile
(indivizi [i structuri organizatorice, verticale [i orizontale, precum [i structuri
informale); 2) rela]iile dintre elemente sunt, de asemenea, identificabile (orice
forma]iune partizan` presupune în mod definitoriu o leg`tur` mai mult sau mai
pu]in substan]ial`, dar întotdeauna depistabil` - doctrinar` [i/sau de interes, de
scop, precum [i anumite rela]ii ierarhice [i func]ionale); 3) interac]iunile de
acest ordin antreneaz` fatalmente alte interac]iuni (rela]iile formale sau statutare
provoac`, prin for]a lucrurilor, alte rela]ii, care se desf`[oar` într-un larg registru
psiho-social, de regul` complementar, dar care se pot dezvolta [i într-o direc]ie
contrar` celor codificate; tot în acest sens pot fi interpretate [i „st`rile" transindividuale [i trans-structurale pe care un corp partizan le încearc` în exerci]iile
luptei politice [i care, adesea, reprezint` „marca" partidului respectiv); 4)
complexul de rela]ii existent la un moment dat se transform` ulterior în alt
complex de rela]ii (alegerile, de exemplu, dac` aduc victoria sau înfrângerea,
schimbând pozi]ia unui partid în via]a politic`, îl oblig` pe acesta s` efectueze
schimb`ri de natur` rela]ional`).
Maurice Duverger, op. cit., p. 26
Idem, Introduction a la politique, Paris, Gallimard, 1964, p. 183
38
Sigmund Neumann, Modern Political Parties. Approaches to Comparative Politics, Chicago, The Press
of Chicago University, 1975, pp. 395 - 395
39
Apud George Voicu, op. cit., pp. 101 - 102
36
37
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D. Katz [i R. Kohn argumentau c`, precum orice ansamblu sistemic,
partidele politice caut` prin mecanismele de autoreglare s`-[i asigure în orice
împrejurare, chiar [i în condi]iile unor varia]ii ample de mediu, parametrii optimi
de func]ionare sau, altfel spus, identitatea sistemic`. Autoreglarea [i
autodezvoltarea, ca [i dereglarea sau chiar disolu]ia structural` [i func]ional`,
pot fi astfel explicate eficient: dac` apare un input perturbator [i output-ul risc`
astfel s` sufere o schimbare, feed-back-ul intr` în ac]iune, ajustând valoarea
input-ului pentru a asigura stabilitatea întregului. Faptul c` perturbarea p`truns`
în sistem nu se manifest` imediat prin output se explic` prin existen]a unui
timp de alarm`, în func]ie de valoarea perturb`rii, durata acestuia variaz`, nefiind
mereu aceea[i. Pentru ca sistemul s` nu fie afectat, este necesar` - în limitele
r`gazului determinat de perturba]ie - ajustarea sau corectarea valorii în input.
Aceasta este sarcina regulatorului, adic` a organismului de decizie a partidului,
iar de viteza de reac]ie - pentru a da un r`spuns adecvat - depinde stabilitatea
sistemului partizan. Pentru ca autoreglarea s` se produc`, este nevoie de un
„timp de transfer", care s` fie mai mare decât „timpul natural"40.
Dar nu întotdeauna perturbarea input-ului poate fi amortizat` de regulator;
într-o democra]ie, partidele politice cunosc cre[teri [i descre[teri electorale,
momente de apogeu func]ional [i momente de durat`. Aceasta, deoarece un
partid politic ac]ioneaz` într-un mediu politic - format, în esen]`, [i din alte
partide, de obicei rivale - [i social, mediu caracterizat întotdeauna de o anumit`
dinamic`. Schimb`rile radicale sunt totu[i rare, cel mai frecvent fiind vorba doar
de varia]ia ponderii politic-electorale a partidului, nu de schimbarea complet` a
entit`]ilor partizane41.
Democra]iile consolidate cunosc patru tipuri de sisteme partidiste: 1)
bipartidism pur (de tip anglo-saxon), în care dou` partide domin` practic - îns`
prin alternan]` - via]a politic`, ele ob]inând împreun` circa 90 % din sufragiile
exprimate, iar diferen]a medie dintre ele nefiind mai mare de 2-3%; 2)
bipartidismul imperfect (de tip „dou` partide [i jum`tate"), în care unul din cele
dou` partide mari are nevoie pentru a guverna de aportul unui al treilea partid,
acesta având o influen]` electoral` [i parlamentar` mai slab`. Cele dou` partide
mari acumuleaz` împreun` circa 75% din voturile exprimate, iar cel de-al treilea,
de[i cu o pondere mult mai redus`, are un rol important (uneori decisiv) în
formarea guvernului, fiind denumit [i "partidul arbitru"; 3) pluripartidismul cu
partid dominant, caracterizat de domina]ia relativ` a unui partid care însumeaz`,
de regul`, circa 40% din voturi, în condi]iile de accentuat` inegalitate în raport
cu celelalte forma]iuni mai influente, partidul dominant î[i pune amprenta asupra
40
41

D. Katz & R. Kohn, The Social Psychology of Organizations, New York, John Willey & Sons, 1966, p. 16, p.47
Vezi, pe larg, George Voicu, op. cit., pp. 103-107
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întregii configura]ii a sistemului politic na]ional. For]a sa de a se impune în
principalele institu]ii ale statului îi permit s`-[i reduc` adversarii politici la roluri
minore, ace[tia nefiind capabili s` preia puterea decât în situa]ii de excep]ie [i,
de regul`, pe perioade relativ scurte de timp; 4) pluripartidismul integral (sau
echilibrat), definit prin men]inerea la aproximativ aceia[i parametri ai
diferen]elor dintre partide. Raportul de for]e dintre protagoni[ti se caracterizeaz`
printr-un echilibru relativ [i printr-o aproximativ` stabilitate a influen]elor
politico-electorale. Partidele cele mai importante ob]in 20-30% din voturile
exprimate, altfel spus, dou` dintre acestea de]in împreun` jum`tate din sufragii.
Doar în mod excep]ional aceste dou` partide pot guverna împreun`, formând
ceea ce se nume[te o "mare coali]ie", dar regula general` o reprezint`
guvern`rile multicolore, coali]ii largi, formate prin însumarea unui partid puternic
[i a altor câtorva partide minore.
Giovanni Sartori eviden]ia c` sistemele pluraliste moderne se
caracterizeaz` printr-o distan]` doctrinar` redus` între partidele care-l alc`tuiesc,
ceea ce implic` disponibilitatea forma]iunilor politice de a forma coali]ii [i, ceea
ce este foarte important, confer` un sens centripet competi]iei politice. In
schimb, sistemele politice polarizate sunt centrifuge, deoarece au ca tr`s`tur`
specific` o considerabil` distan]` doctrinar` între partide, care poate atinge
pentru unele dintre ele chiar un sens antisistemic42.
Regimul electoral are, adesea, un rol important în configurarea sistemului
de partide dintr-o anumit` ]ar`, conform deja clasicelor legi formulate de Maurice
Duverger: reprezentarea propor]ional` tinde spre un sistem de partide multiple,
rigide, independente [i stabile; scrutinul majoritar cu dou` tururi tinde spre un
sistem de partide suple, dependente [i relativ stabile; scrutinul majoritar cu tur
unic tinde spre un sistem dualist, cu alternan]a la putere a marilor partide
independente. Dar aceste legi nu sunt imuabile, chiar autorul lor, în edi]ia a
opta a lucr`rii „Partidele politice" , nuan]ându-le: „modurile de scrutin nu joac`
un rol motor la propriu: realit`]ile na]ionale, ideologice [i, mai ales, structurile
socio-economice au în general ac]iunea cea mai hot`râtoare în aceast` privin]`"43.
A[adar, exist` o leg`tur` strâns` între modul de scrutin [i sistemul de
partide, dar aceasta se impune îndeosebi în cadrul socio-istoric al ]`rii respective.
Regimul electoral X produce efectul A într-o ]ar` [i efectul B, care poate fi chiar
opus, în alta. Explica]ia acestei conversiuni nu poate sta decât în condi]iile interne
ale fiec`rei ]`ri, condi]ii care exercit` presiune asupra sensului ac]iunii unei
legi electorale. Desigur, modurile de scrutin în sine con]in, poten]ial, anumite
tendin]e previzibile, dar acestea nu se contureaz` oriunde [i oricând ca atare, ci
42
43
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în func]ie de realitatea social` pe care sunt aplicate, realitate care le poate transforma
în contrariile lor. Adoptarea unei legi electorale pune, deci, întâi de toate problema
compatibilit`]ii dintre realitatea social` [i tipul de scrutin, compatibilitate care poate
ajunge pân` la solu]ia unor combina]ii (sistemul mixt). Dar, modul de scrutin nu
trebuie conceput exclusiv ca o variabil` dependent`. El poate reprezenta [i o variabil`
independent`, deoarece produce anumite efective formative asupra societ`]ii.
Deopotriv` efect [i cauz`, modurile de scrutin sunt rezultatul sistemului politic, în
aceea[i m`sur` în care sistemul politic este rezultatul lor44.
Din perspectiva valorilor democratice, accentul nu cade atât pe partidele
politice ca entit`]i, ci pe câmpul politic pe care-l formeaz`, pe pluralitate, pe
energia politic` nou` pe care acestea, interac]ionând, le genereaz`. Partidele
politice sunt, înainte de toate, relee între societate [i stat, conexiuni între
societatea civil` [i societatea politic`. Democra]ia nu rezid` atât în structurile
de sine st`t`toare, cât în feed-back-ul acestora; astfel, sistemul de partide cap`t`
o importan]` extraordinar`. Suprema]ia sistemului în raport cu partidele
componente r`spunde criticilor, c`ci recupereaz` la nivel global unitatea social`
amenin]at` prin a[a-zisa „divizare" [i lupt` partizan` [i, pe de alt` parte, face
superflu` existen]a tendin]elor oligarhice [i birocratice la nivelul p`r]ilor, atâta
vreme cât ceea ce conteaz` este imperativul stratarhic, consecin]` inevitabil` a
concuren]ei politice45.
Prezentul studiu reprezint` o continuare a celui publicat cu un an în urm`46,
propunându-[i s` comenteze evolu]ia fenomenului partidist în România în
perioada jalonat` de cele dou` momente electorale: mai 1990 - noiembrie 1992.
Astfel, din punct de vedere juridic, putem consemna sfâr[itul perioadei
provizoratului politic, odat` cu adoptarea Constitu]iei. Aceasta a fost votat` (414
voturi pentru, 95 contra), dup` ample dezbateri, în ziua de 21 noiembrie 1991.
PN]-CD, PNL [i UDMR s-au pronun]at împotriva proiectului de Constitu]ie, sau
a unor prevederi ale acestuia. Nemul]umirile UDMR erau legate, printre altele,
de folosirea formulei „stat na]ional" pentru a defini statul român, afirmând c`
prin aceasta nu era recunoscut` existen]a minorit`]ilor, de neacordarea unor
drepturi colective pentru minorit`]ile na]ionale [i a dreptului de a-[i folosi limba
matern` în toate gradele [i formele de înv`]`mânt, în administra]ie [i justi]ie.
PN]-CD [i PNL nu au votat proiectul, având nemul]umiri legate, în special, de
precizarea formei de guvern`mânt, de negarantarea propriet`]ii private,
insuficienta separare a puterilor în stat, de atribu]iile Pre[edintelui [i ale
Executivului (considerate prea mari, în detrimentul Parlamentului). Legea
George Voicu, op. cit., pp. 184 - 186
Ibidem, pp. 310-314
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fundamental` a fost supus` referendumului, la 8 decembrie 1991, fiind aprobat`
de 73% din electoratul prezent la urneta:47.
Constitu]ia, care cuprindea [apte titluri [i 152 de articole, avea un caracter
democratic [i consacra sistemul pluripartidist. Articolul l prevedea c` România
„este stat de drept, democratic [i social, în care demnitatea omului, drepturile
[i libert`]ile cet`]enilor, libera dezvoltare a personalit`]ii umane, dreptatea [i
pluralismul politic reprezint` valori supreme [i sunt garantate". Pentru prima
oar`, dup` Decretul constitu]ional din 31 august 1944, articolul 8 consacra
pluralismul în societatea româneasc`, drept „o condi]ie [i o garan]ie a democra]iei
constitu]ionale". Partidele politice, constituite [i desf`[urându-[i activitatea în
condi]iile legii, „contribuie la definirea [i exprimarea voin]ei politice a cet`]enilor,
respectând suveranitatea na]ional`, integritatea teritorial`, ordinea de drept [i
principiile democra]iei". Potrivit articolului 37, cet`]enii „se pot asocia liber în
partide politice, în sindicate [i în alte forme de asociere. Partidele sau asocia]iile
care, prin scopuri ori activitatea lor, militeaz` împotriva pluralismului politic, a
principiilor statului de drept ori a suveranit`]ii, a integrit`]ii sau a independen]ei
României sunt neconstitu]ionale". Se mai stabilea c` nu puteau face parte din
partide politice judec`torii Cur]ii Constitu]ionale, avoca]ii poporului, magistra]ii,
membrii activi ai armatei, poli]i[tii [i alte categorii de func]ionari publici stabilite
prin lege organic`. Asocia]iile cu caracter secret erau interzise48.
În perioada 1990 - 1992, pluripartidismul românesc a manifestat aceea[i
tendin]` strategic` a m`ririi gradului s`u de atomizare, particularitatea noii etape
fiind dat` de mijloacele ei specifice de realizare. F`râmi]area politic` nu mai
este rezultatul procesului natural de sporire a num`rului de partide, ci depinde
tot mai mult de instabilitatea [i divizarea forma]iunilor politice deja existente.
In paralel, se fac sim]ite semne timide ale concentr`rii politice, f`r` ca o
asemenea evolu]ie s` poat` contracara, ori echilibra, tendin]a de atomizare.
La 28 iunie 1990, Parlamentul a învestit un Executiv monocolor (FSN),
condus de Petre Roman 49 , înc` de la început, echipa guvernamental` s-a
confruntat cu numeroase ac]iuni greviste, care au avut ca efect paralizarea unor
sectoare economice importante (precum transporturile feroviare [i maritime).
Insistent contestat de Opozi]ia parlamentar` [i de diversele grupuri de presiune
aflate direct sau indirect în conul de umbr` al acesteia, Frontul Salv`rii Na]ionale
a fost nevoit s` cedeze treptat din autoritatea sa, m`rind în acest fel suspiciunile
în leg`tur` cu legitimitatea sa politic`.
Stan Stoica, România 1989 - 2004. O istorie cronologic`, Editura Meronia, Bucure[ti, 2004, p. 40
loan Scurtu, Ion Alexandrescu, Constantin Rezachevici, Stan Stoica, Enciclopedia de istorie a României,
vol. 1 [i 2, Editura Meronia, Bucure[ti, 2003, p. 509, p. 513
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Conform Decretului-Lege pentru alegerea Parlamentului [i a Pre[edintelui
României50, care stipula c` Pre[edintele României nu poate fi membru al unui
partid politic, la 26 iulie 1990, Ion Iliescu a fost înlocuit provizoriu la conducerea
Frontului Salv`rii Na]ionale. Conven]ia din 16-17 martie 1991 a marcat realegerea
lui Petre Roman în fruntea partidului, precum [i adoptarea statutului [i a mo]iunii
„ Un viitor pentru România", care a devenit programul partidului. Aceasta definea
Frontul ca o forma]iune de centru-stânga, cu o doctrin` social-democrat`. Cu
aceast` ocazie au ap`rut primele tensiuni în interiorul FSN, doi parlamentari
acuzând forma]iunea c` a trecut la neoliberalism, iar pe liderul s`u- c` încearc`
s` instaureze o „dictatur` democratic`". Ace[tia au p`r`sit partidul, întemeind
o nou` forma]iune, denumit` Frontul Salv`rii Na]ionale - 20 Mai51.
Acutizarea elementelor de instabilitate social` [i politic` a dus la prima
criz` guvernamental` din România post-decembrist`, în septembrie 1991.
Premierul Petre Roman era adeptul teoriei „terapiei de [oc" în abordarea
tranzi]iei economice, atr`gând, astfel, nemul]umirea mai multor categorii socioprofesionale, printre care [i minerii. Ace[tia au declan[at o grev` în Valea Jiului
[i au reclamat prezen]a [efului executivului printre ei, pentru a le satisface
imediat revendic`rile; deoarece acesta a refuzat, minerii, care aveau proasp`t
în minte „succesul" din iunie 1990, au venit la Bucure[ti, luând cu asalt sediul
Guvernului (Palatul Victoria), al Parlamentului (din Dealul Mitropoliei) [i al
Pre[edin]iei (Palatul Cotroceni). În acest context, la 27 septembrie 1990, Petre
Roman [i-a depus mandatul de prim-ministru52.
Pre[edintele Ion Iliescu a ini]iat negocieri pentru formarea unui guvern
cu baz` politic` mai larg`, ob]inând colaborarea Partidului Na]ional-Liberal [i a
Mi[c`rii Ecologiste din România. Noul Cabinet, format la 16 octombrie 1991,
era condus de Theodor Stolojan [i avea misiunea de a gestiona problemele
curente ale ]`rii, pân` la organizarea noilor alegeri generale.
Divergen]ele politice au persistat, la 26 noiembrie 1991 Petre Roman
anun]ând c` FSN retr`gea sprijinul politic acordat pre[edintelui ]`ri. In replic`,
în decembrie 1991, a luat na[tere Grupul pentru Unitatea Frontului, format la
început din 55 de senatori, sus]in`tori ai pre[edintelui Ion Iliescu.
FSN a cunoscut o reducere drastic` a popularit`]ii, evolu]ie asem`n`toare
cu cea a for]elor politice central [i est-europene, care [i-au afirmat
responsabilitatea guvern`rii în perioada de tranzi]ie spre democra]ie [i economie
de pia]`. Sc`derea popularit`]ii FSN a avut drept cauze atât erodarea natural` a
puterii politice (re]inem în acest sens complexitatea administr`rii reformei,
Publicat în „Monitorul oficial", nr. 35, 18 martie 1990
Stan Stoica, Mic dic]ionar al partidelor politice din România (1989 - 2000), Editura Meronia, Bucure[ti,
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erorile provenite inclusiv din optimismul exagerat al guvernan]ilor, permanenta
[i coroziva contestare de c`tre Opozi]ie a legitimit`]ii sale), cât [i autoerodarea
autorit`]ii sale ca partid politic, datorat` unor elemente de factur` psihologic`,
politic` [i, nu în ultimul rând, social-moral`.
În general, societ`]ile în schimbare înregistreaz` ritmuri diferite de
evolu]ie în subsistemele sale componente, cel mai rezistent la schimbare fiind
domeniul psiho-social, al sferei mentalit`]ilor, atitudinilor [i comportamentului
indivizilor. De la aceast` regul` nu a f`cut excep]ie nici noua clas` politic`
româneasc`, reflexul vechilor mentalit`]i, reprezentând un handicap greu de
surmontat. În cazul particular al FSN, erodarea din interior a autorit`]ii sale
provine [i din convingerea, nejustificat` de altfel, c` un partid odat` ajuns la
putere î[i men]ine acest statut de la sine, f`r` a se preocupa în mod direct de
asigurarea, consolidarea [i adaptarea la dinamica realit`]ilor sociale, a
structurilor organiza]ional-doctrinare de partid. În lipsa unor asemenea
preocup`ri constante, autoerodarea Frontului s-a constituit într-un proces
entropic, care a evoluat natural, în lipsa instrumentelor de feed-back specifice
oric`rui partid.
De asemenea, orice partid politic, inclusiv cel de guvern`mânt, î[i g`se[te
ra]iunea capacit`]ii sale integratoare în necesitatea realiz`rii func]iilor lor
specifice. Dintre acestea, func]ia de verig` între putere [i cet`]eni este esen]ial`.
FSN a neglijat semnifica]ia ei specific`, obturându-[i c`ile de comunicare dintre
centrul [i periferia partidului. Acest proces de autoerodare a fost constant, chiar
dac` s-a desf`[urat într-un ritm relativ greu de sesizat. Func]ia de verig` trebuia
realizat` de Front, cu atât mai mult cu cât el nu era un partid, în sensul propriu
al cuvântului, ci mai degrab` o mi[care eterogen`, un „front" nestructurat
ideologic [i organiza]ional. Acest post a r`mas vacant timp de un an, în ciuda
încerc`rilor repetate de desemnare a unui conduc`tor, în persoana lui N.S.
Dumitru sau Claudiu Iordache.
Spre deosebire de Opozi]ie, partidul aflat la putere beneficiaz` de dou`
modalit`]i distincte de comunicare cu electoratul, având avantajul de a utiliza [i
canale de comunicare specifice institu]iilor statale. Acest avantaj a fost
transformat de Front în dezavantaj, ca urmare a unidirec]ion`rii informa]ionale
de la guvern spre cet`]ean [i, în acela[i timp, a unilateraliz`rii c`ilor de
comunica]ie, cu baza sa electoral`. Practic, o asemenea evolu]ie a fost în
detrimentul Frontului, conducând la receptarea în opinia public` a unei imagini
bazat` pe suprapunerea, pân` la identificare total`, a partidului cu guvernul s`u.
Delimitarea treptat` a grupului guvernamental (care includea, în esen]`,
conducerea operativ` a partidului), de cel parlamentar al Frontului, a marcat
deplasarea accentului activit`]ii politice de la partid la Executiv [i a favorizat
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imaginea sub care aceast` forma]iune a fost receptat` de public. De fapt,
disfunc]ionalitatea canalelor de comunica]ie a ie[it în eviden]` tocmai prin disputa
ideologic` din interior, dintre aripa „reformatoare" (grupul guvernamental) [i
cea „conservatoare" (grupul parlamentar).
În rândurile opozi]iei s-au înregistrat muta]ii importante, aceasta reu[ind
s`-[i atrag` sus]in`tori din tab`ra celor nemul]umi]i de politica „regimului
Iliescu". Un element important l-a constituit apari]ia unor forma]iuni dup`
modelul forurilor civice din Cehoslovacia [i Ungaria, care s-au dovedit a fi extrem
de eficiente în activitatea lor. Cea mai important` forma]iune de acest tip a fost
Alian]a Civic` (AC), întemeiat` la 6 noiembrie 1990, din ini]iativa unor asocia]ii:
Asocia]ia „15 Noiembrie - Bra[ov", Solidaritatea Universitar`, Societatea
Timi[oara, Grupul de Dialog Social, Societatea Agora - Ia[i, Grupul Independent
pentru Democra]ie, Asocia]ia Prodemocra]ia. Aceasta se definea ca „o structur`
de cooperare a tuturor energiilor sociale care sus]in valorile credin]ei [i
democra]iei". Având ca deviz` „Nu vom reu[i decât împreun`", Alian]a Civic` a
desf`[urat o ampl` [i persuasiv` campanie la nivelul opiniei publice [i de coalizare
a întregii opozi]ii.
La 15 decembrie 1990, Partidul Na]ional-Liberal, Partidul Na]ional ]`r`nesc
Cre[tin - Democrat, Partidul Social Democrat Român, Partidul Ecologist Român
[i Uniunea Democrat` a Maghiarilor din România au constituit Conven]ia Na]ional`
pentru Instaurarea Democra]iei (CNID), care avea drept principale obiective
democratizarea societ`]ii române[ti, respectiv instaurarea unui climat de toleran]`
[i armonie, p`strându-[i, totodat`, individualitatea. La 26 noiembrie 1991, partidele
membre ale Conven]iei, împreun` cu forma]iuni politice din cadrul Forumului
Democratic Antitotalitar din România (Partidul Unit`]ii Democratice, Uniunea
Democrat-Cre[tin`, Alian]a Civic`, Asocia]ia Fo[tilor De]inu]i Politici din România,
Solidaritatea Universitar`, Asocia]ia „21 Decembrie", Mi[carea „România Viitoare",
Sindicatul Politic „Fraternitatea", Uniunea Mondial` a Românilor Liberi) au hot`rât
s` formeze o alian]` electoral`, sub denumirea Conven]ia Democratic` din
România (CDR). În cursul anului 1992 au mai intrat în aceast` alian]` Federa]ia
Ecologist` din România, Partidul Na]ional Liberal -- Aripa Tân`r` [i Partidul Na]ional
Liberal - Conven]ia Democratic`53. CDR s-a constituit la intersec]ia a dou` direc]ii
de evolu]ie politic`, reprezentate, pe de o parte, de tendin]a partidelor istorice de
a se uni în încercarea lor de realizare, mai mult sau mai pu]in explicit`, a unei
restaura]ii istorice [i, pe de alt` parte, de tendin]a unei noi direc]ii de evolu]ie a
abord`rilor politice.
Un alt aspect important al vie]ii politice din România în perioada 1990 1992 l-au constituit „transla]iile" deputa]ilor [i senatorilor, fenomen care a luat
53
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amploare, mai ales ca urmare a înmul]irii disiden]elor politice. S-a înregistrat o
adev`rat` migra]ie parlamentar`, desf`[urat` pe direc]ia a dou` fluxuri: 1) între
grupurile deja existente, rezultate în urma scrutinului din 20 mai 1990 (ceea ce
a avut drept consecin]` modificarea componen]ei puterii legislative); 2) al unor
deputa]i [i senatori c`tre grupurile parlamentare constituite prin „efrac]ie".
Astfel, forul legislativ s-a înnoit prin apari]ia de noi grup`ri parlamentare [i prin
p`trunderea unor partide inexistente la data alegerilor: Partidul Na]ional Liberal
- Aripa Tân`r` (PNL - AT), Partidul Socialist al Muncii (PSM), Partidul România
Mare (PRM), FSN - 20 mai, Partidul Alian]ei Civice (PAC), Frontul Democrat al
Salv`rii Na]ionale (FDSN).
Pentru România, anul 1992 a reprezentat un moment de r`scruce,
deoarece derularea evenimentelor politice, modul în care au ac]ionat [i reac]ionat
politic partidele, impactul tuturor acestora asupra comportamentului electoral
au influen]at în mod esen]ial noua arhitectur` politic`.
Acest an marcheaz` sfâr[itul a ceea ce am putea numi etapa „copil`riei"
sistemului partidist post-totalitar, etap` definibil` prin apari]ia/reapari]ia
partidelor politice, prin rodarea forma]iunilor partizane în activitatea politic`
curent`, inclusiv în cea electoral`, dar [i prin stâng`cii inerente începutului,
prin restructur`ri [i regrup`ri de for]e, prin men]inerea unui echilibru politic
instabil. Dac` pentru prima etap` (1990 - 1992) dominant` a fost competi]ia
stahanovist` de a da ]`rii „cât mai multe partide", de acum politicienii încep s`
fie (mai) preocupa]i de calitatea [i nu de cantitatea actului politic, fie [i pentru
c` a[a-numitele strategii politice operate pân` atunci s-au dovedit insuficiente,
ori nerealiste.
1992 a fost un an electoral prin excelen]`. Aprecierea nu vizeaz` doar
faptul în sine al desf`[ur`rii pe parcursul lui a alegerilor locale, parlamentare [i
preziden]iale, ci, înainte de toate, dominan]a electoral` a ac]iunii politice, în
general, a celei parlamentare, în special. Spre exemplu, timpul fizic consumat
pentru preg`tirea [i desf`[urarea alegerilor a însemnat mai mult de jum`tate
din anul calendaristic 1992, incluzând aici atât campaniile electorale, cât [i
îndelungata dezbatere parlamentar` pentru adoptarea noilor legi electorale. Ca
termen de compara]ie, alegerile din 1990 au necesitat de trei ori mai pu]in
timp. La consumul mare de timp fizic, trebuie ad`ugat` [i permanentizarea
comportamentului politic de tip electoral.
Îns` aspectul cel mai important al chestiunii îl reprezint` r`spunsul la
întrebarea de ce anul 1992 a condensat toate cele trei tipuri de alegeri? În esen]`
este vorba de reac]ia direct` la cumularea exploziv` a disfunc]ionalit`]ilor sociale,
manifestat` în plan politic prin prima criz` guvernamental` post-decembrist`;
aceasta a devenit posibil` odat` cu acutizarea erod`rii puterii politice, cu
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amplificarea crizelor par]iale ale societ`]ii, cu tensionarea la cote ridicate a
raporturilor interindividuale, toate acestea pe fondul unei forme sui-generis a
competi]iei politice - cea a h`r]uielii. De aici [i modul în sine al producerii crizei,
forma ei de conflict, ca [i reac]ia controversat` a partidelor [i a Parlamentului în
ansamblu, în aceste condi]ii, intrarea în normalitate a procesului social impunea
declan[area alegerilor parlamentare. Pe de alt` parte, alegerile locale
reprezentau [i ele o urgen]`, iar adoptarea Constitu]iei cerea punerea în acord
a structurilor de putere verticale [i orizontale. Ca atare, solu]ia nu o putea
reprezenta decât condensarea consult`rilor populare. În urma lor a rezultat o
nou` arhitectur` a puterii (locale [i centrale) [i o rea[ezare a raportului dintre
principalele for]e politice.
Primul tur al alegerilor locale a avut loc în ziua de 9 februarie 1992. Acestea
au avut, dincolo de semnifica]ia politic` în sine, un caracter inedit, reluând, dup`
o jum`tate de secol, tradi]ia electoral` democratic` antebelic` [i întregind ciclul
electoral ini]iat în 1990. Alegerile au fost amânate cu mai mult de un an fa]` de
data prev`zut` ini]ial (sfâr[itul anului 1990 - începutul anului 1991), permi]ânduse astfel starea de provizorat la nivelul prim`riilor [i consiliilor locale, cu toate
consecin]ele care au decurs din aceast` stare de fapt.
Cauzele au fost multiple: importan]a exagerat` acordat` scrutinelor
parlamentare [i preziden]iale din 1990, care au consumat energiile politice [i a
diminuat interesul pentru cel local (partidele politice, indiferent de m`rime [i
orientare, urm`reau de fapt cucerirea puterii centrale, cea local` fiind considerat`
de rang secund; de asemenea, majoritatea popula]iei nu era preg`tit` pentru o
nou` confruntare electoral`); sistemul juridic necesar reglement`rii scrutinelor
populare a fost elaborat abia spre sfâr[itul anului 1991, în primul rând prin
adoptarea Constitu]iei (este la fel de adev`rat c` adoptarea Constitu]iei [i a Legii
Electorale nu a împiedicat amânarea [i a alegerilor generale, desf`[urate în cele
din urm` în septembrie 1992); stilul protagoni[tilor scenei politice române[ti, de
nesiguran]`, indecizie, dar [i de politicianism era tot mai evident.
În general, campania electoral` din alegerile locale se axeaz` pe criterii
mai degrab` nepolitice, care ]in de calit`]ile individuale ale candida]ilor, sau pe
elemente particulare ale strategiilor globale ale diferitelor forma]iuni politice. La
rigoare, se poate afirma c` lupta electoral` la nivel local este în primul rând o
competi]ie între personalit`]i, între carisme [i mai pu]in o confruntare a doctrinelor
politice alternative. Evident, acest fapt nu anuleaz` semnifica]ia politic` a
scrutinului, acesta integrându-se specific în sistemul electoral pluripartidist.
Dar, în România, componenta politic` a campaniei electorale a fost
supramotivat`, supradimensionat`, asistând, de fapt, la o transla]ie a confrunt`rii
politice parlamentare la e[alonul puterii locale. Politizarea excesiv` a localelor
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poate fi explicat`, pornind [i de la motiva]ia obiectiv` a Opozi]iei de a modera
ac]iunea for]ei politice dominante, în scopul echilibr`rii raportului de putere
din societate. Localele au reprezentat repeti]ia general` a alegerilor parlamentare
[i preziden]iale din septembrie, adversarii politici preg`tindu-[i întreaga ofensiv`
propagandistic` pentru viitoarea b`t`lie, într-o m`sur` dispropor]ionat de mare
cu specificitatea scrutinului local.
Pentru posturile de primari s-au înscris 12.173 de candida]i (pentru cele
2.951 de posturi), reprezentând 84 de partide, plus candidaturile independente54.
Din totalul popula]iei cu drept de vot (16,4 milioane de români) s-au prezentat
la urne 8,3 milioane (circa 65%), ceea ce reprezint` o participare ridicat`, peste
media specific` democra]iilor, care se explic` prin ineditul situa]iei, prin nevoia
cet`]enilor de a decide în func]ie de interesele lor nemijlocite - drept refuzat de
regimul totalitar - [i, nu în ultimul rând, prin apetitul politic al oamenilor, stimulat
de pluripartidismul românesc. Totu[i, comparativ cu alegerile generale din mai
1990, absenteismul a înregistrat o pondere mai mare. Fenomenul trebuie pus
în leg`tur` cu materializarea tendin]ei de normalizare a vie]ii politice, a
echilibrului ei, absenteismul men]inându-se în limite rezonabile, mai mare fa]`
de 1990 [i, mai mic, comparabil cu septembrie 1992.
În majoritatea circumscrip]iilor votul a fost nedecis (candida]ii nu au ob]inut
peste jum`tate din num`rul voturilor valabil exprimate), fiind nevoie de un al
doilea tur de scrutin pentru stabilirea câ[tig`torilor. În Capital` [i în majoritatea
re[edin]elor jude]ene s-au calificat, pentru turul doi, reprezentan]ii FSN [i CDR.
Turul secund al alegerilor locale a avut loc în ziua de 23 februarie 1992. În
urma celor dou` tururi de scrutin, rezultatele au fost urm`toarele55:

Voturile partidelor înving`toare provin în propor]ii diferite din zonele
rurale [i urbane mari [i, respectiv, mici. De exemplu, FSN de]inea ponderea în
zonele rurale, în timp ce CD controla zona urban`, în special pe cea a ora[elor
54
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mari. Dar, ponderea nu coincidea cu exclusivitatea în ceea ce prive[te distribu]ia
reprezentativit`]ii atât între cele dou` for]e politice, cât [i între acestea [i restul
competitorilor. Astfel, FSN [i-a adjudecat o serie de posturi locale în centre
urbane, tot a[a cum CD a câ[tigat puterea în zone rurale, în timp ce alte for]e
politice sunt câ[tig`toare, fie în zone rurale, fie în centre urbane, precum în
cazurile urm`toare: PUNR - Cluj, Mi[carea Ecologist` din România - Suceava,
Uniunea Stângii Democrate - Gala]i, independen]i - Alexandria, Re[i]a etc.
Acest scrutin a validat noile structuri ale puterii orizontale, prin
mecanismele democra]iei reprezentative, [i, în acela[i timp, a eliminat starea
de provizorat la acest nivel, instituit` dup` decembrie 1989. Practic, din acest
punct de vedere, finalitatea lor este comparabil` cu cea a alegerilor generale
din mai 1990, c`ci a[a cum acestea au conferit legitimitate puterii centrale, tot
a[a primele au legitimat puterea local`. Dac` pân` la alegerile locale FSN de]inea
practic controlul asupra centrilor locali de decizie, în virtutea câ[tig`rii alegerilor
parlamentare, dup` februarie 1992, aceast` inadverten]` a fost eliminat` prin
constituirea puterii locale într-o configura]ie independent` de cea a puterii
centrale. Abia acum se statua raportul Putere/Opozi]ie, corespunz`tor
verdictului din fiecare circumscrip]ie electoral` în parte. Astfel, indiferent de
pozi]ia de]inut` de partide în Parlament, ele reprezint`, sau nu, puterea la nivel
local (comun`, ora[, jude]).
În vederea alegerilor parlamentare [i preziden]iale, fixate pentru 27
septembrie 1992, for]ele politice au apelat la o varietate de mijloace de
persuasiune, cu atât mai mult cu cât num`rul lor se afla în continu` progresie.
Dar, de[i în august 1992 erau înregistrate nu mai pu]in de 144 de partide, doar
9 au prezentat liste complete de candida]i.
Între 27 [i 29 martie 1992, la Bucure[ti, s-au desf`[urat lucr`rile Conven]iei
Na]ionale a FSN, care a marcat sciziunea, în fapt, a acestui partid, prin adâncirea
disensiunilor dintre gruparea sus]in`toare a lui Petre Roman [i cea fidel` lui Ion
Iliescu. În urma alegerilor, mo]iunea „ Viitorul - Azi", sus]inut` de Petre Roman,
devine programul partidului, iar acesta î[i p`streaz` func]ia de lider na]ional.
Adep]ii s`i l-au etichetat pe Ion Iliescu drept „comunist"; sus]in`torii
pre[edintelui au p`r`sit sala.
O lun` mai târziu, la 29 aprilie 1992, ace[tia s-au regrupat într-un nou
partid, Frontul Democrat al Salv`rii Na]ionale (FDSN). Forma]iunea revendica
platforma-program a FSN de la 22 decembrie 1989 [i se definea ca „un mare
partid na]ional, social-democrat, dar [i un partid popular, care s` merite
încrederea poporului"56. Prima Conferin]` Na]ional` a forma]iunii a avut loc în
zilele de 27 - 28 iunie 1992. Ion Iliescu a fost desemnat candidatul partidului la
56
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alegerile preziden]iale. De asemenea, au fost adoptate statutul [i programul
forma]iunii [i a fost aleas` conducerea de partid.
Schisma FSN a infirmat regula general` conform c`reia un partid nu se
scindeaz` atâta vreme cât guverneaz`. Motiva]ia ei ]ine de natura complex` [i
adesea contradictorie a tranzi]iei în general [i, cu atât mai mult, de dificult`]ile
obiective [i/sau subiective ale guvern`rii ei. Ruptura partidului de guvern`mânt
a fost pre]ul pl`tit de acesta pentru eterogenitatea sa doctrinar`. Ca atare, FDSN,
de[i se î[i are r`d`cinile în revolu]ia din decembrie 1989, este produsul noii
societ`]i române[ti. Între cele dou` partide, FSN [i FDSN, s-a declan[at o ascu]it`
polemic`, din care nu au lipsit atacurile la persoan`.
Momentul alegerilor locale a validat eficien]a strategiei „opozi]ia unit`"
(reflectat` în num`rul posturilor de primari [i consilieri locali câ[tigat), dar a
însemnat deopotriv` [i sfâr[itul CD ca forma]iune de sine st`t`toare. Lovitura
de gra]ie a fost dat` de PNL, principala forma]iune a alian]ei din acel moment,
care, la 11 aprilie 1992, a decis retragerea din Conven]ie. „O alian]` mamut de
tip CD nu se mai justific` decât prin dorin]a celor foarte mici de a deveni ...
mari", a fost argumentul pe care liderul liberalilor, Radu Câmpeanu, l-a invocat
în favoarea pasului f`cut de partidul s`u. La reuniunea Conven]iei Na]ionale
pentru Instaurarea Democra]iei, din 15 aprilie 1992, PNL le-a comunicat liderilor
acesteia hot`rârea luat` patru zile mai devreme. Liberalii [i-au exprimat
dezacordul fa]` de listele electorale comune pentru alegerile legislative, fa]` de
proiectul comun de colaborare [i guvernare politic`, precum [i fa]` de ideea
unui candidat unic la preziden]iale. Totodat`, ace[tia au invocat incompatibilitatea
dintre politica na]ional` a PNL [i cea separatist` a UDMR. Concret, Radu
Câmpeanu [i-a retras semn`tura de pe acordul de constituire a CD, încheiat la
sfâr[itul anului 1991, aceasta atr`gând nulitatea de jure a documentului57.
Justificarea era sub semnul unei schimb`ri totale a politicii liberalilor fa]`
de momentul alegerilor din 1990, când UDMR a votat pentru Radu Câmpeanu,
candidatul la pre[edin]ie al PNL, realitate confirmat` de structura op]iunilor
electorale din jude]ele cu popula]ie maghiar`. Pe de alt` parte, PNL de]inea
posturi importante (Justi]ie, Finan]e [i Externe) în guvernul tehnocratului
Theodor Stolojan, aflându-se în pozi]ia paradoxal` de a fi simultan partid de
guvern`mânt [i de opozi]ie. La vremea respectiv` (octombrie 1991), PN}-CD,
prin vocea lui Ion Ra]iu, a acuzat spargerea unit`]ii Opozi]iei, PNL motivându-[i
decizia prin nevoia de a contribui la solu]ionarea crizei politice generate dup`
c`derea guvernului Roman. Tot în acest context, amintim [i propunerea inedit`
pe care Radu Câmpeanu a f`cut-o regelui Mihai I de a candida la pre[edin]ia
Alexandru Radu, Nevoia schimb`rii. Un deceniu de pluripartidism în România, Editura „Ion Cristoiu",
Bucure[ti, 2000, p. 160
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României, propunere refuzat` de fostul suveran. Schimbarea tactic` operat` de
PNL nu va fi receptat` pozitiv de electorat, care îl va sanc]iona la urne.
Locul Conven]iei Democratice a fost luat, la 24 iunie 1992, de Conven]ia
Democrat` din România (CDR), la care au mai aderat Partidul Na]ional-Liberal
- Conven]ia Democrat` (PNL-CD), Partidul Na]ional-Liberal - Aripa Tân`r` (PNL
- AT) [i Federa]ia Ecologist` din România (FER). Componentele noii alian]e
politice erau practic acelea[i (evident, f`r` PNL) [i aveau ca element hegemonic
PN}-CD, partid care a operat o mutare doctrinar` important`, prin accentuarea
subordon`rii tradi]iei sale politice, principiilor [i valorilor cre[tin-democrate,
ca [i prin remodelarea strategiei sale economice în direc]ia economiei sociale
de pia]`, în varianta erkhartian`, dovedind astfel flexibilitate [i receptabilitate la
noile imperative societal-politice. Conducerea CDR era asigurat` de un Consiliu
- format din reprezentan]ii tuturor forma]iunilor componente - [i un Comitet
Executiv, în care intrau doar membrii partidelor politice, plus cei ai Alian]ei
Civice [i Asocia]iei Fo[tilor De]inu]i Politici.
Totodat`, la 24 iunie 1992 au fost parafate Protocolul de desemnare a
candidatului unic la pre[edin]ia României [i declara]ia prin care membrii alian]ei
se angajau s` sus]in` candidatul unic. Pe 27 iunie 1992, reprezentan]ii
forma]iunilor componente ale CDR s-au întrunit pentru a-l desemna pe viitorul
preziden]iabil, din rândul celor cinci doritori: Ion Ra]iu (PN}-CD), Nicolae
Manolescu (PAC), Sergiu Cunescu (PSDR), Nicu St`ncescu (PUD) [i Emil
Constantinescu (Alian]a Civic`). Dup` 11 ore de dezbateri [i patru tururi de
scrutin, a fost desemnat Emil Constantinescu, recomandat [i sus]inut de liderul
PN}-CD, Corneliu Coposu58.
La 22 mai 1992, în „Monitorul oficial" a fost publicat` Legea privind
organizarea [i func]ionarea Cur]ii Constitu]ionale, institu]ie care are drept scop
garantarea suprema]iei Constitu]iei prin asigurarea controlului asupra
constitu]ionalit`]ii legilor, a regulamentelor Parlamentului [i a Ordonan]elor
Guvernului. Pe baza Constitu]iei, la 8 iunie 1992, Parlamentul a adoptat Legea
pentru alegerea Pre[edintelui României, care reglementa modalitatea de
organizare [i desf`[urare a alegerilor. Se stabilea c` depunerea candidaturilor
trebuia înso]it` de 100.000 de semn`turi, precum [i un scrutin majoritar59.
Câteva zile mai târziu, la 17 iunie 1992, având la baz` Legea fundamental`,
Parlamentul a adoptat Legea pentru alegerea Camerei Deputa]ilor [i a Senatului,
care reglementa desf`[urarea campaniei electorale [i a întregului proces
electoral. Conform articolului l, „deputa]ii [i senatorii se aleg în circumscrip]ii
electorale pe baz` de scrutin de list` [i de candidaturi independente, potrivit
Ibidem, 169
Stan Stoica, România 1989 - 2004. O istorie cronologic`, p. 45. Legea pentru alegerea pre[edintelui
României a fost publicat` în „Monitorul oficial", nr. 164 din 16 iulie 1992.
58
59

|NCEPUTURILE VIE}II POLITICE DEMOCRATICE DUP~ 1989. ROM@NIA

93

principiului reprezent`rii propor]ionale". Articolul 3 preciza c` num`rul
deputa]ilor [i al senatorilor se determin` prin raportarea num`rului de locuitori
ai fiec`rei circumscrip]ii electorale la normele de reprezentare, la care se adaug`
un loc de deputat/senator pentru ceea ce dep`[e[te jum`tatea normei de
reprezentare. Procedura de distribuire a mandatelor era prev`zut` la articolul
55: „Repartizarea [i atribuirea mandatelor de deputat [i senator se fac în dou`
etape: la nivelul fiec`rei circumscrip]ii electorale [i la nivel de ]ar`". Totodat`,
legea nu permitea modificarea în nici un fel a listelor cu candida]i depuse de
partidele politice. Un element nou l-a reprezentat introducerea unui prag
electoral: „atribuirea de mandate pentru candida]ii de pe liste se face avându-se
în vedere numai partidele, forma]iunile politice sau coali]iile acestora care au
întrunit, pe întreaga ]ar`, cel pu]in 3% din voturile valabil exprimate, în mod
distinct pentru Camera Deputa]ilor [i pentru Senat" (articolul 66)60.
În campania electoral` (l august - 25 septembrie 1992) au fost angajate 81
de partide [i forma]iuni politice, dar din acestea doar 9 (FDSN, CDR, FSN, PUNR,
PRM, PNL, PR [i MER) au depus liste electorale complete. O alt` categorie,
relativ redus`, a reprezenta-o cea format` din partide care au depus liste
complete pentru Camera Deputa]ilor [i Senat, dar nu pentru toate
circumscrip]iile electorale. Cele mai multe forma]iuni politice au depus liste
incomplete, doar pentru o Camer` a Parlamentului [i doar în anumite
circumscrip]ii electorale. Au fost [i cazuri de partide care au avut doar câ]iva
candida]i. O asemenea gril` arat` din start valoarea intrinsec` a fiec`rei
forma]iuni politice în parte, gradul lor de audien]` [i anticipeaz`, cu aproxima]ie,
rezultatul alegerilor.
Criteriul calitativ a departajat partidele în dou` categorii inegale: prima,
foarte numeroas`, cuprindea partide mici [i foarte mici, care urm`reau doar s`-[i
fac` sim]it` prezen]a în atmosfera electoral`; a doua, mult mai restrâns`, era
format` in principalele partide care-[i disputau alternativele proprii. De fapt, acestea
din urm` reflectau op]iunile reale ale societ`]ii referitoare la strategia [i modul
de rezolvare a problemei crizei economice. Re]inem caracterul predominant
pragmatic al confrunt`rii electorale în care au fost antrenate aceste partide [i
trecerea pe un plan secund al disputei politice, doctrinare, propriu-zise.
Pentru CDR, campania electoral` a debutat pe 30 august 1992, odat` cu
prezentarea oficial` a candidatului ei la alegerile preziden]iale. Emil
Constantinescu sus]inea Platforma-program pentru scoaterea ]`rii din criz` prin
Lege, Adev`r, Reconciliere [i Reform`, care avea ca obiect principal desprinderea
total` a ]`rii de comunism, prin relansarea moral` a ]`rii, refacerea societ`]ii
60
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civile, restructurarea economic` (având ca fundament reforma propriet`]ii),
refacerea [i consolidarea statului de drept61.
Alegerile parlamentare [i preziden]iale au avut loc la 27 septembrie 1992.
Participarea la urne a fost de 73%, ceea ce ar`ta c` apetitul politic al popula]iei
se men]inea la cote ridicate; dar, la rigoare, participarea real` a fost sensibil
mai redus`, dat fiind c` circa un milion [i jum`tate de voturi au fost declarate
nule (deci, o participare real` de 67%). Dac` ]inem cont [i de voturile ratate
(cele exprimate în favoarea unor forma]iuni care nu au atins pragul electoral),
atunci rezult` c` participarea a fost de doar 53,6%, nivel care situeaz` alegerile
pu]in peste limita critic` a legitimit`]ii.
Clasificarea partidelor în func]ie de voturile ob]inute a fost urm`toarea62:

În noul Parlament au avut acces opt forma]iuni politice [i 13 organiza]ii
ale minorit`]ilor na]ionale, care au primit un mandat din oficiu, potrivit Constitu]iei
[i Legii electorale. Cum, îns`, CDR era format` din [ase partide, rezult` c`
totalul forma]iunilor partizane reprezentate în forul legislativ era de 26.
Remarc`m reducerea relativ` a num`rului forma]iunilor parlamentare (în
legislatura anterioar` fuseser` 40) [i structura minoritar` a Parlamentului, nici
un partid nereu[ind performan]a unei majorit`]i simple. Cele opt forma]iuni
erau dispuse pe o scar` relativ echilibrat`, fiind grupate procentual în trei paliere:
FDSN [i CDR deveneau principalele for]e politice ale ]`rii; FSN, PUNR [i UDMR,
cu câte 8 - 10% din voturi, se situau pe pozi]ia secund`; PRM, PDAR [i PRM
formau grupul partidelor care abia dep`[eau pragul electoral.
61
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Alegerile preziden]iale au beneficiat de o maxim` aten]ie, chiar mai ridicat`
decât cele parlamentare, în primul tur de scrutin s-au confruntat [ase candida]i63,
iar în cel secund - care a avut loc la 11 octombrie - Ion Iliescu (candidatul FDSN
- 61,4% din totalul voturilor) [i Emil Constantinescu (candidatul CDR - 38,57%).
Semnal`m neconcordan]a relativ` dintre voturile acordate partidelor
politice [i candida]ilor la pre[edin]ie ai acestora, stare de fapt ce denot`
disfunc]ionalit`]i în cadrul forma]iunilor partizane. Pot fi considerate normale
situa]iile în care FDSN [i-a sus]inut propriul candidat în propor]ie de peste 90%
sau în care UDMR a sus]inut candidatul alian]ei din care f`cea parte (CDR) în
aceea[i propor]ie, dar sunt anormale cele în care majoritatea membrilor unui
partid refuz` s`-[i sus]in` la vot propriul candidat. Astfel, pe Ion Mânzatu membrii
Partidului Republican l-au sprijinit doar în propor]ie de 38%, iar electoratul
fesenist a votat în propor]ie majoritar` (66%) pentru candidatul FDSN, Ion
Iliescu64.
Faptul c` nici un partid nu a ob]inut majoritatea absolut` a voturilor [i,
implicit, a mandatelor parlamentare, ca [i, mai ales, faptul c` primele dou` for]e
politice totalizau fiecare peste 20% din num`rul sufragiilor, sunt argumente care
pledeaz` pentru un sistem pluripartidist pur, satisf`când astfel una dintre
cerin]ele constitutiv-normative ale acestuia. Dispunerea ex-centric` pe e[ichierul
politic (FDSN - centru-stânga, CDR -centru-dreapta) poate fi interpretat`, cu
indulgen]`, ca satisf`când cea de-a doua cerin]` normativ` a pluripartidismului
pur. Cu indulgen]` deoarece în CDR plasamentul centru-dreapta nu era foarte
corect pentru toate forma]iunile politice (cel pu]in una - Partidul Social-Democrat
din România - împ`rt`[ind deschis o orientare de centru-stânga, dovad` c` în
1995 se va desprinde din CDR formând cu un alt partid o Uniune SocialDemocrat`) [i pentru ca în CDR se afla punctul slab al pluripartidismului, ea
fiind practic un cartel electoral. Astfel se explic` de ce, imediat dup` constituirea
Parlamentului, partidele componente ale Conven]iei au optat pentru grupuri
parlamentare proprii, iar contradic]iile inerente unei asemenea structuri
amalgamatice au dus la desprinderea ulterioar` a PAC, PSDR [i P L '93. Prin
urmare, în Parlament nu se g`seau cel pu]in dou` partide care s` de]in` minimum
20% din sufragii, ci numai unul: FDSN. Al doilea partid ca importan]` electoral`,
PN}-CD, se situa sensibil sub acest prag ideal65.

63
In primul tur al alegerilor au fost ob]inute urm`toarele rezultate: Ion Iliescu (FDSN) — 47, 34%; Emil
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„Defectul" 66 se g`sea deopotriv` [i la Putere, coeren]a activit`]ii
Executivului, în condi]iile unei majorit`]i parlamentare relative, fiind puternic
afectat`. Semnul evident al lipsei de eficien]` al puterii l-a reprezentat chiar
procesul anevoios de constituire a echipei guvernamentale. La convorbirile
politice din 19-20 octombrie, având ca tem` formula guvernamental`, g`zduite
de Palatul Cotroceni, ideea pre[edintelui Ion Iliescu de a se constitui un guvern
de uniune na]ional`, sau un guvern de tehnicieni condus de un prim-ministru
agreat de FDSN (dar nu neap`rat membru al acestui partid), a fost respins` de
PN}-CD [i FSN. Acestea au opinat c` cei care au câ[tigat alegerile trebuie s`-[i
asume [i responsabilitatea form`rii executivului. Nici PUNR nu s-a ar`tat
interesat de o colaborare guvernamental` cu FDSN. în aceste condi]ii a fost
adoptat` o solu]ie provizorie: un guvern minoritar al FDSN, sus]inut printr-o
în]elegere parlamentar` de PUNR, PRM, PSM [i PDAR, în vederea trecerii cu
bine a iernii 1992 - 1993, urmând ca în prima parte a anului viitor s` se construiasc`
o formul` guvernamental` definitiv`. Noul Cabinet, condus de Nicolae V`c`roiu,
(nemembru al FDSN) a fost investit de Camerele reunite ale Parlament la 19
noiembrie 1992, deci la dou` luni dup` alegeri.
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OPINIA PUBLIC~ {I AUTORIT~}ILE AMERICANE
DESPRE REVOLU}IA ROMÂN~ DIN DECEMBRIE*
Bernard Cook, Loyola University, New Orleans
În presa american` [i, dup` cum se pare, [i în clasa politic` a Statelor
Unite, a existat un grad sporit de nesiguran]` în ceea ce privea cursul
evenimentelor din România, pe m`sur` ce [tirile despre revolta anti-ceau[ist`
de la Timi[oara se f`ceau auzite în Occident.
Din 1969 [i pân` în 1988, între Statele Unite [i România a existat o rela]ie
special`, în 1969, pre[edintele Richard Nixon se deplasa la Bucure[ti într-o
prim` vizit` preziden]ial` american` f`cut` unui „membru" al blocului sovietic,
începând cu aceast` vizit`, Statele Unite au dezvoltat raporturi mai strânse cu
România decât cu orice alt regim est-european. Au fost depuse eforturi sus]inute
cu scopul de a convinge România s` boicoteze Pactul de la Var[ovia. Statele
Unite erau încântate de politica extern` autonom` dus` de România, care,
p`strând rela]iile cu Israelul dup` r`zboiul din 1967, era prima ]ar` din blocul
estic care a stabilit rela]ii diplomatice cu Republica Federal` Germania. În plus,
România refuzase s` participe la actele de represiune ale mi[c`rilor de reformare
din 1968 din Cehoslovacia, membr` a Pactului de la Var[ovia. Ceau[escu a
condamnat invadarea, de c`tre Uniunea Sovietic`, a Afganistanului, în 1979, mai
mult, refuzând s` se al`ture URSS în ac]iunile sale de boicotare ale Jocurilor
Olimpice de la Los Angeles, din 1984. Ca r`splat` pentru independen]a afi[at`,
Statele Unite au acordat României clauza na]iunii celei mai favorizate, retr`gândui-o, mai apoi, în 1988, în urma înc`lc`rilor repetate a drepturilor omului, de
c`tre regimul Ceau[escu. Dar, nu doar Nixon a vizitat România, ci [i pre[edin]ii
Gerald Ford [i Jimmy Carter. Dintre to]i liderii comuni[ti, Henry Kissinger îl
alesese pe Ceau[escu ca „fiu favorit"67 al Washington-ului, iar vicepre[edintele
George Bush a vizitat Bucure[tiul în anul 1983. David Funderburk, ambasadorul
SUA de la acea vreme, a afirmat c` eforturile sale de a stimula, pe lâng`
Ceau[escu, respectarea drepturilor omului, au fost descurajate de administra]ia
Ronald Reagan. Despre vizita lui Bush, el a spus c` „ne-a descurajat eforturile
depuse de noi în vederea ob]inerii unor concesii în domeniul drepturilor omului
* Material pus la dispozi]ie de profesorul Miodrag Milin, care a ob]inut acceptul autorului pentru
pubicare \n revista Clio 1989.
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din partea românilor. Bush s-a l`sat convins de c`tre Departamentului de Stat
s` respecte dorin]ele lui Ceau[escu"68.
Charles Gati, om de [tiin]` american de origine maghiar`, a descris politica
american`, sus]inând c` „România a fost mult` vreme una dintre ]`rile noastre
favorite... Privind în urm`, cred c` ne-am concentrat prea mult pe rolul jucat de
România, de rebel în politica extern`, subestimând ceea ce se întâmpla în ]ar`,
mai ales în ceea ce privea actele de înc`lcare ale drepturilor omului. Cu toate c`
în ultimii ani ne-am mai de[teptat, consider c` am acordat pentru prea mult`
vreme sus]inere moral` unui om care s-a dovedit a fi unul dintre cei mai aprigi
dictatori din Europa de est"69.
Pe 18 decembrie 1989, în presa american` ap`reau unele reportaje privind
ciocnirile care începuser` la Timi[oara, pe 15 decembrie, între sus]in`torii
pastorului reformat maghiar László Tokés [i mili]ie. Nu a existat, îns`, d`ri de
seam` precise cu privire la ce se întâmplase sau înc` se mai întâmpla de fapt.
Totu[i, publica]ia New York Times, citând agen]ia ungar` de pres`, relata c`
sus]in`torii lui Tokés „...au încercat s` previn` evacuarea pastorului lor, când s-a
declan[at iadul, lan]ul uman devenind în fapt o demonstra]ie împotriva lui
Ceau[escu [i a regimului s`u, la care au participat mii de manifestan]i. Organele
de mili]ie au încercat s` în`bu[e demonstra]ia, astfel începând [i confrunt`rile
sângeroase. Mili]ia a luptat aproape dou` ore pentru a se putea impune"70. În
schimb, pe 19 decembrie, presa american` relata deja c` „se estimeaz` c` for]ele
române de securitate au ucis zeci de oameni, deschizând focul asupra
manifestan]ilor strân[i la demonstra]ia de duminic` (17 decembrie), iar guvernul
de la Bucure[ti a închis grani]ele ]`rii comuniste, rupând leg`turile cu lumea
exterioar`. Din unele relat`ri reiese c` au existat sute de mor]i."71 St. Louis PostDispatch, a c`rui surs` primar` de informa]ii era Mihnea Berindei de la Liga Român`
a Drepturilor Omului de la Paris, [i-a informat cititorii asupra faptului c` „mai
multe mii de oameni, majoritatea studen]i [i muncitori români, au protestat
sâmb`t` [16 decembrie] în centrul Timi[oarei, ocupând pentru scurt timp sediul
Partidului Comunist, sp`rgând geamurile acestuia [i distrugând mobilierul...
Ace[tia au spart [i vitrinele unor libr`rii, aruncând pe foc operele lui Ceau[escu,
afi[ate la vedere... Protestele au continuat [i în cursul zilei de duminic`, când
organele mili]iei [i ale armatei au intervenit cu focuri de arm`..."72.
68
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Când vestea despre primele ciocniri de la Timi[oara a ajuns la Washington,
Margaret Tutwiler, purt`torul de cuvânt al Departamentului de Stat al Statelor
Unite, a dat glas protestelor la adresa „cursului teribil de gre[it" pe care l-au
luat ac]iunile guvernului român. Ea a declarat c`, „dat fiind faptul c` acest guvern
nu se bucur` de sprijinul poporului, cursul lucrurilor- prin implicarea for]elor
de securitate în vederea reprim`rii unei manifest`ri serioase de nemul]umire
popular` fa]` de politica dus` de regimul Ceau[escu-, este unul teribil de gre[it."
Ea a mai ad`ugat - într-o manier` cu totul nesincer` - c` Statele Unite „au criticat
în mod constant atitudinea represiv` a regimului asupra disiden]ilor, precum [i
refuzarea, de c`tre acela[i, a drepturilor fundamentale care se cuvin poporului
român"73.Aceast` tem` a fost reiterat` de Marlin Fitzwater, purt`torul de cuvânt
al Casei Albe, pe 19 decembrie. Potrivit lui Fitzwater, abuzurile – prin
nerespectarea drepturilor omului, comise de Ceau[escu - au provocat mi[c`rile
populare începute la Timi[oara, la 15 decembrie. Fitzwater spunea c`
„demonstra]iile de la Timi[oara [i din alte ora[e au fost un rezultat al înc`lc`rilor
repetate ale drepturilor omului în România, [i mai ales ale drepturilor membrilor
minorit`]ii maghiare"74. Fitzwater condamna, totodat`, în numele guvernului
Statelor Unite, „folosirea brutal` a for]elor de ordine de c`tre guvernul român
împotriva protestatarilor de la Timi[oara [i din alte ora[e.", ad`ugând c` „m`surile
represive luate de guvernul român sunt cu totul nejustificate"75.
Cu toate acestea, în relat`rile din Statele Unite privind România domnea
înc` confuzia [i nesiguran]a. Pe 20 decembrie, cotidianul USA Today prezenta
publicului un tablou al actelor de represiune, bazându-se pe informa]ii puse la
dispozi]ie de agen]ia de pres` austriac`. În articol ap`rea m`rturia unui „cet`]ean
austriac de origine român`" care pretindea a fi v`zut „camioane care transportau
,metri cubi de cadavre'", în plus, martorul mai ad`uga c` un ofi]er [i doi solda]i
fuseser` împu[ca]i pentru c` refuzaser` s` deschid` focul asupra protestatarilor.
O alt` surs` sus]inea c` demonstran]ii antiguvernamentali fuseser` urm`ri]i [i
împu[ca]i. Un medic român, ajuns la Graz, povestea c` un „...vehicul blindat a
strivit o femeie, totu[i protestatarii nu s-au dispersat. Oamenii opreau ma[ini
particulare [i îi înc`rcau pe cei mor]i sau r`ni]i în camioane..."76. St. Louis PostDispach, care se sprijinea în parte pe acelea[i surse, a relatat c`, „dup` cum se
pare" for]ele de securitate ar fi ucis sute de persoane care protestau împotriva
regimului ceau[ist. Ziarul a ]inut, totu[i, s` atrag` aten]ia asupra faptului c`
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„adev`rul nici uneia dintre aceste relat`ri nu a putut fi confirmat, pentru c` atât
jurnali[tii, cât [i ceilal]i str`ini nu au mai fost l`sa]i s` intre în ]ar`, într-un efort
de a opri r`spândirea ve[tilor despre mi[c`rile de strad`" - dup` cum povestea
un martor, ad`ugând c` se tr`sese f`r` discriminare, „zeci de oameni fiind uci[i".
Cu toate c`, dup` estim`ri, num`rul mor]ilor dat publicit`]ii se afla între 300 [i
400, în relat`ri au mai ap`rut [i „informa]ii neconfirmate", venite din partea
Tanjug, agen]ia de pres` iugoslav` de stat, care afirma c` num`rul s-ar putea
apropia de 200077.
Pe 20 decembrie, previziunile privind c`derea regimului lui Ceau[escu
începuser` s` apar` în presa american`. Jeri Laber, directorul executiv al Helsinki
Watch a fost citat spunând c` „România nu mai poate r`mâne o insul` izolat`. Se
prea poate ca revolu]ia s` nu fie pa[nic`, îns`, cu siguran]` va avea loc o
revolu]ie"78. F. Stephen Larabee, vicepre[edintele East-West Security Studies de
la New York, a fost ceva mai direct, afirmând c` „asist`m, cu siguran]`, la apusul
erei Ceau[escu"79.
În ciuda faptului c` NATO condamnase în mod public recurgerea „masiv`
la for]` brutal`"80 de c`tre Ceau[escu, pe 20 decembrie Fitzwater declara c`
Statele Unite „a[teptau un fel de r`spuns coordonat", prin intermediul Conferin]ei
pentru Securitate [i Cooperare în Europa (CSCE). Faptul c` Fitzwater s-a referit
la CSCE este, cu siguran]`, interesant. În acela[i articol, amintit mai sus, New
York Times dezv`luia faptul c` Eduard A. {evarnadze, ministrul sovietic de
externe, se „al`turase" actului de condamnare formulat de guvernul american
la adresa încerc`rilor violente ale lui Ceau[escu de a lichida Revolu]ia. În ceea
ce prive[te „lucrurile nepl`cute" ce aveau loc în România, el [i-a exprimat
„...profundul regret", declarând c` guvernul s`u „se opune în mod categoric
folosirii for]ei"81.
Analistul politic american Thomas Friedman scria c` Statele Unite „...au
invitat, practic, statele din Pactul de la Var[ovia, conduse de Uniunea Sovietic`, s`
invadeze România, cu scopul de a sus]ine mi[c`rile democratice din aceast` ]ar`"82.
Într-un editorial din 24 decembrie, publica]ia St. Louis Post-Dispatch a relatat
despre e[ecul tentativei lui Ceau[escu de a intimida poporul român. O mare
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mas` de demonstran]i aduna]i la Bucure[ti, cu scopul de a-l sus]ine pe
Ceau[escu, s-a al`turat timi[orenilor, în încercarea de a repudia regimul ceau[ist.
Dup` cum se sublinia în articol, „...dup` întoarcerea sa, miercuri (20 decembrie),
când demonstra]iile de mas` cuprinseser` pân` [i capitala ]`rii, Bucure[ti, dl.
Ceau[escu le-a catalogat pe acestea ca fiind opera unor ,grupuri fasciste
reac]ionare'. Nici c` putea s` se în[ele mai mult. Dl. Ceau[escu se confrunta cu
o revolt` spontan`, pro-democratic`, împotriva domniei sale tiranice, veche de
24 de ani. În loc s` o intimideze, masacrul îngrozitor de la Timi[oara, a scandalizat
na]iunea [i întreaga lume. Joi, printr-un act public f`r` precedent de revolt` [i
sfidare, mii de români au scandat împotriva lui Ceau[escu"83.
Statele Unite au salutat cu entuziasm fuga cuplului Ceau[escu din 22
decembrie, exprimându-[i, totodat`, [i dezam`girea fa]` de rezisten]a violent`
manifestat` de Securitate. Fitzwater, purt`torul de cuvânt al administra]iei Bush,
consemna: „Ast`zi, 22 decembrie, o grea povar` pare a se fi ridicat de pe sufletul
României - povara dictaturii"84.
Pe 23 decembrie, Los Angeles Times scria: „ Înc` nu se [tie câte sute sau
mii de români au trebuit s` moar` în cursul acestei s`pt`mâni, pentru ca guvernul
s` poat` fi r`sturnat", [i: „Doar în România guvernul a ales s` riposteze, ordonând
trupelor s` trag` în masele de demonstran]i, într-un act care nu numai c` nu a
reu[it s` salveze regimul, dar a gr`bit, cu siguran]`, c`derea sa". În aceea[i zi,
cotidianul Daily News din New York î[i exprima bucuria cu privire la destituirea
lui Ceau[escu, autorul editorialului sus]inând c` „Ceau[escu a încercat s`
suprime valul masiv constituit de puterea poporului român. For]ele sale de
securitate au împu[cat sute de protestatari. F`r` succes îns`...Ceau[escu [i
acoli]ii s`i nu au vrut s` plece f`r` lupt` - o lupt` brutal`, s`lbatic`." The Morning
News din Wilmington, Delaware, felicita poporul român, care „... înfometat [i
înfrigurat, doritor s` ob]in` [i el libertatea câ[tigat` de vecinii s`i, nu a vrut s`
se mai supun`. Mul]i solda]i au refuzat s` mai trag` în cona]ionalii lor". Mai
mult, pierderea controlului asupra armatei a însemnat sfâr[itul lui Ceau[escu85.
Pe 24 decembrie, Secretarul de Stat american, James Baker, a asigurat
Frontul Salv`rii Na]ionale de sprijinul Statelor Unite, într-o deviere f`r` precedent
de la politica american`, el a mai exprimat [i acordul Statelor Unite în ceea ce
privea o eventual` interven]ie sovietic`, menit` s` sus]in` Frontul Salv`rii
Na]ionale (FSN), în cazul în care aceasta s-ar fi dovedit necesar`. El spunea:
„Românii încearc` s` scape de sub jugul unei dictaturi extrem de opresive. Prin
urmare, cred c` vom urma mai degrab` exemplul dat de al]ii - exemplul dat de
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Fran]a, care a declarat ast`zi c`, dac` membrii Pactului de la Var[ovia vor crede
c` este necesar s` se intervin` de partea opozi]iei, ea va sus]ine aceast`
ac]iune"86.
Întrebat de un reporter, neîncrez`tor c` Statele Unite ar sprijini o
interven]ie de partea manifestan]ilor, Baker a r`spuns cu fermitate: „Da, aceasta
este opinia mea."87.
La vestea execu]iei lui Ceau[escu, Statele Unite au reac]ionat într-un mod
rezervat, ambiguu, în diminea]a zilei de 25 decembrie, Fitzwater exprimase,
de la re[edin]a preziden]ial` de la Câmp David, sprijinul total al Statelor Unite
pentru FSN. El declarase c` „Guvernul Statelor Unite, având sus]inerea complet`
a poporului american, felicit` Frontul Salv`rii Na]ionale cu ocazia restabilirii
unei forme de conducere bazate pe voin]a democratic` a poporului român".
Sean Walsh, un alt purt`tor de cuvânt al Casei Albe, afirma, într-o declara]ie
ulterioar`, c` Bush fusese în[tiin]at despre procesul [i execu]ia cuplului
Ceau[escu. El a reasigurat FSN de sus]inerea Statelor Unite, ad`ugând, doar,
c` „regret`m c` procesul (cuplului Ceau[escu) nu a avut loc într-o manier`
public` [i deschis`. Facem un apel pentru încetarea v`rs`rii de sânge [i a tuturor
violen]elor din România"88. Câteva ore mai târziu, Fitzwater anun]a c` guvernul
american „a stabilit rela]ii diplomatice cu noul guvern legitim al României, Frontul
Salv`rii Na]ionale", ad`ugând, la rândul s`u, c` „am fi preferat ca procesul s` fie
unul public"89. La sosirea sa în Texas pentru o vacan]` de pescuit, Bush [i-a
exprimat îngrijorarea cu privire la felul în care se desf`[urase procesul în cadrul
c`ruia fuseser` condamna]i Ceau[escu [i so]ia acestuia, afirmând, totu[i, c`
„aceasta este îns` treaba lor. Sunt doar uimit, dar [i plin de respect fa]` de
schimbarea care a avut loc"90.
A existat totu[i, la acest nivel, o oarecare nesiguran]` privind viitorul
României. Un „responsabil marcant" al administra]iei Bush spunea pe 22
decembrie: „Mai mult decât în cazul oric`rei alte ]`ri est-europene, nu suntem
siguri ce se va întâmpla cu România. Ceau[escu era un adev`rat stalinist, iar
familia sa dominase complet ]ara, mai mult decât se întâmplase în cazul oric`rui
alt lider din estul Europei, în România nu au existat institu]ii, precum bisericaîn Germania r`s`ritean`, sau Solidaritatea- în Polonia, în cadrul c`rora s` se
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formeze reformatorii. Aici nu a existat decât familia Ceau[escu [i atât, iar acum,
c` aceasta nu mai este, se va forma un vacuum de putere. Nu se [tie cum se va
umple acest vacuum, în ce ritm [i, mai ales, cine îl va umple"91.
Pe 24 decembrie, în relatarea sa privind situa]ia din România, New York
Times atr`gea aten]ia asupra incertitudinilor ce planau asupra informa]iilor
primite. Ziarul a recunoscut c` luptele dintre armat` [i Securitate p`reau
„înv`luite în mister...este greu s` afli num`rul mor]ilor, iar luptele se poart` în
diferite locuri, fiind mai degrab` izolate, astfel încât mul]i oameni î[i v`d în
continuare de via]a lor, ca [i când r`zboiul civil care are loc în jurul lor nici nu ar
exista"92. În articol se mai vorbea [i despre gropile comune, despre uciderea
r`ni]ilor din spitale, despre torturi [i mutil`ri, estimând num`rul victimelor
masacrului de duminic` de la Timi[oara la 4500. Conform publica]iei amintite
mai sus, „în acest ora[ din vestul României, la fel ca [i în alte centre populate
din afara Bucure[tiului, temutele for]e ale Securit`]ii - bine antrenate, bine pl`tite
[i având misiunea s` ]in` popula]ia sub teroare - au a[teptat pân` la miezul
nop]ii pentru se r`zbuna pe cei ce porniser` revolta popular` care le-a învins
atât pe ele, cât [i pe conduc`torul acestora, dl. Ceau[escu. La Timi[oara, acestea
s-au ascuns pân` la miezul nop]ii; apoi, în timp ce claxoanele [i sirenele sunau
pentru a protesta împotriva uciderii a mii de oameni duminica trecut`, agen]ii
Securit`]ii au început s` trag` în cele aproape 100 000 de persoane strânse în
Pia]a Operei, ucigând circa 160 de persoane. Focurile au continuat [i ast`zi, în
timp ce masele începuser` s` se regrupeze în pia]`. Un martor a relatat c`
for]ele de Securitate tr`geau chiar [i în ambulan]ele în drum spre victimele
c`zute pe caldarâm. Relat`rile despre viclenia [i inventivitatea acestora au
continuat s` se r`spândeasc`. În Timi[oara circula un zvon, conform c`ruia o
femeie, membr` a Securit`]ii, introdusese, cu ma[ina ei produs` în România,
arme în spitalul de copii, unde se strânseser` „terori[tii" - a[a cum se chemau
de pe acum for]ele Securit`]ii. Acest tip de zvonuri, precum [i alte relat`ri privind
traficul de arme, au fost citate ca fiind motivul ridic`rii, de c`tre tinerii sus]in`tori
ai noului guvern, a zeci de bariere pe str`zile cu acces spre centrele urbane în
care se adunaser` manifestan]ii"93.
Pe 30 decembrie, New York Times a putut prezenta publicului american
informa]ii mai precise cu privire la cele întâmplate la Timi[oara 94. Având în
vedere faptul c` [tirile care ajungeau în Occident erau tot mai exacte, ziarul a
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relatat c` atunci când Securitatea a început s` trag` în manifestan]i - pe 17
decembrie - num`rul mor]ilor „s-ar putea dovedi a fi cu mult mai mic decât
miile despre care se vorbea ini]ial - poate, cu totul, câteva sute." Totu[i, autorul
articolului a mai ]inut s` afirme c` oamenii „au ie[it în strad` [tiind c` vor exista
victime." In plus, Ceau[escu „condusese ]ara ]inând popula]ia sub teroare, astfel
încât nu exista nici o îndoial` c` avea s` fac` din nou uz de ea." Faptul c` scânteia
Revolu]iei se aprinsese la Timi[oara nu a p`rut s` surprind` New York Times,
pentru c` „Timi[oara fusese mereu un ghimpe în talpa regimului." Popula]ia
acestui ora[ era compus` din mai multe etnii diferite; aici se putea viziona postul
iugoslav de televiziune, iar succesorul lui Ceau[escu, Ion Iliescu, fusese [ef de
partid în acest ora[.
În încercarea de a explica climatul politic care a provocat mi[carea disperat`
de rezisten]`, New York
Times a citat un cet`]ean iugoslav care locuise câ]iva ani la Timi[oara. Acesta
spunea c` „ Tokés a fost scânteia, dar nu a fost decât unul din elementele
declan[atoare. Tensiunea era extraordinar`. Având în vedere c` toate regimurile
est-europene c`zuser`, [tiam c` avea s` se întâmple ceva în curând. M`surile de
securitate luate pe durata congresului partidului din octombrie fuseser`
extraordinare. Nu se poate tr`i cum tr`iau oamenii ace[tia. Nu v` pute]i închipui
în ce mizerie tr`iau - f`r` pâine, f`r` lapte, f`r` carne, f`r` c`ldur`, f`r` curent
electric. Nu te puteai plânge la prieteni; nu te puteai muta dintr-un ora[ într-altul.
A[a c` atunci când a ap`rut scânteia, totul a s`rit în aer." Pân` duminic`, protestul
ini]ial care îl privea pe Tokés, luase amploare, dar [i noi dimensiuni. „Cauza lor
nu mai era dl. Tokés. In Pia]a Operei, aflat` între Oper` [i Catedrala Ortodox`,
oamenii strigau ,Jos Ceau[escu!'". New York Times, înc` nesigur în ceea ce privea
detaliile, relata: „Nu se [tie exact ce s-a întâmplat, totul este confuz, domne[te
panica, circul` tot felul de zvonuri; este sigur îns` c` for]ele de securitate au
deschis focul din vehicule blindate, atacând mul]imea. Luni [i mar]i, ora[ul a fost
un câmp de b`t`lie, manifestan]ii nervo[i încercând înc` s` se regrupeze, în timp
ce Securitatea tr`gea în ei sau îi aresta." Cu toate acestea, se pare c` miercuri a
fost ziua decisiv` - „armata, care ini]ial amenin]ase c` va împu[ca solda]ii care
refuzau s` trag` în civili, s-a declarat de partea 'poporului'", în cuvintele asistentei
Georgina Stanea, „Zeci de mii de oameni s-au strâns în Pia]a Operei [i în centrul
ora[ului [i au îmbr`]i[at solda]ii...Pe tancuri fluturau steaguri albe, iar oamenii
purtau banderole în culorile na]ionale - ro[u, galben [i albastru." Apoi, Revolu]ia a
cuprins [i alte ora[e, ajungând [i la Bucure[ti, îns` agonia Timi[oarei nu luase
sfâr[it. Oameni înarma]i, presupu[i securi[ti, au provocat, pe 22 decembrie, domnia
terorii cu „atacuri aleatorii asupra ora[ului"95.
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Cotidianul vorbea despre un ora[ înc` tensionat la sfâr[itul lui decembrie,
relatând c` focurile de arm` se opriser`, dar c` - în ciuda ultimatumului primit
de agen]ii Securit`]ii de a se preda - , nimeni nu ie[ise la lumin`. Ace[tia p`reau
s` fi disp`rut într-un mod la fel de misterios precum ap`ruser`. Armata re]inuse
400 de suspec]i, dar nici unul dintre ace[tia nu aveau arme asupra lor când
fuseser` aresta]i, iar for]ele militare „nu puteau spune câ]i dintre aresta]ii lor
erau agen]ii Securit`]ii." Conform New York Times, „...la Timi[oara, via]a p`rea
s` se fi întors la normal dup` teroarea [i euforia din ultimele dou` s`pt`mâni.
Muncitorii din Pia]a Operei înlocuiau geamurile sparte, oamenii se întorceau
pe str`zi, iar z`pada proasp`t` imprima o not` desuet` pe fa]adele cl`dirilor de
secol XIX din vechiul ora[ de provincie. Pe asfalt, în fa]a bogat decoratei Catedrale
Ortodoxe, amenin]at` odat` de Ceau[escu cu transformarea în bloc de
apartamente, ardeau lumân`ri pentru a marca locurile în care c`zuser` unele
dintre victime. Steaguri na]ionale fluturau peste tot, cu gaur` în mijloc, acolo
unde odat` se aflase stema comunist`"96.
Cu toate c` multe ziare din Statele Unite î[i exprimaser` regretul fa]` de
faptul c` Ceau[escu [i so]ia sa nu avuseser` parte de o judecat` public`, cei mai
mul]i erau de acord cu The Morning News din Wilmington, Delaware, care scria c`
„pu]ini sunt aceia care deplâng moartea, în fa]a plutonului de execu]ie, a lui Nicolae
Ceau[escu [i a so]iei sale, Elena"97. Cotidianul The Star Ledger din Newark, New
Jersey, exprima, la rândul s`u, în editorialul din 29 decembrie, sentimente
împ`rt`[ite de aproape toat` presa american`: „Formula concis`, care anun]a sec
c` pre[edintele român Nicolae Ceau[escu [i so]ia sa, Elena, fuseser` executa]i
dup` o judecat` sumar`, reflecta întru totul reac]iile de indignare la valul de
violen]` care a marcat zvâcnirile finale ale unui regim despotic. Altfel decât s-a
întâmplat în cazul evenimentelor care au dus la c`derea regimurilor marxiste din
sateli]ii sovietici din estul [i centrul Europei, Revolu]ia român` a fost o afacere
sângeroas`. Ea a fost marcat` de masacrarea a mii de protestatari, civili neînarma]i
- printre care [i mul]i copii - de c`tre for]ele armatei [i Securit`]ii, care au permis
tiranului s` domneasc` cu o putere absolut`, cu o mân` de fier, vreme de 24 de
ani cumpli]i. Totu[i, din fericire, dup` cum s-a putut vedea, represaliile nemiloase
ale lui Ceau[escu s-au întors împotriva sa, armata întorcând armele [i al`turânduse demonstran]ilor pro-democratici, într-o contra-ac]iune de succes, care l-a obligat
pe dictator s` fug`, într-o încercare futil` de a-[i salva via]a...Pentru c`, pentru dl.
Ceau[escu, singura voin]` pe care o cuno[tea era propria sa voin]`; el nu avea de
gând s` se schimbe...[i-a dat seama prea târziu c` poporul s`u se schimbase - iar
asta a dus la bine-meritata sa r`sturnare de la putere"98.
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Decembrie 1989 la Oradea
Gabriel Moisa99
Pe m`sur` ce ne apropiem de 1989, actele de revolt` [i disiden]` îndreptate
împotriva regimului totalitar din România sunt din ce în ce mai numeroase. Ele
încep s` fie tot mai mult cunoscute, fie din documentele de arhiv`, fie prin
reconstituirea evenimentelor, prin recursul la metodele istoriei orale.
{i în Oradea [i Bihor sunt de consemnat asemenea evenimente, mai ales
în ultimele luni de existen]` a lui Nicolae Ceau[escu. Sigur, asemenea gesturi
nu au fost foarte multe, dar ele sunt simptomatice pentru ceea ce avea s` se
întâmple în decembrie 1989 în toat` ]ara.
Amintim aici doar câteva dintre acestea, cele care sunt mai bine
documentate pân` prezent, în disonan]` deplin` cu corul adulator existent în
ultimii ani ai regimului. Astfel, în noiembrie 1989, cu ocazia unui Festival na]ional
de teatru desf`[urat în urbea de pe Crisul Repede, juriul cazat la Hotel Dacia a
avut parte de o surpriz`. |n imediata apropiere a hotelului se afla cofet`ria Crinul,
pe malul Crisului. Venind spre hotel, cunoscutul scriitor ie[ean Mircea Radu
Iacoban, membru al juriului, a v`zut scris pe peretele cofet`riei respective
urm`toarea lozinc` anticeau[ist`: „Jos Ceau[escu, c`l`ul poporului român". Ajuns
în camer` el le-a spus [i celorlal]i membri ai juriului. |n drum spre teatru, ace[tia
au trecut pe lâng` locul unde s-a aflat inscrip]ia, dar ea fusese deja [tears` prin
vopsire. Cu toate acestea, înc` se mai putea vedea ceea ce fusese scris, totul
fiind proasp`t vopsit100.
În diminea]a aceleia[i zile, în gara mare a ora[ului au fost r`spândite
manifeste de m`rimea unei pagini de caiet pe care era scris „Jos regimul
Ceau[escu”.
JOS REGIMUL

Manifestul aruncat de Lucian Kovacs în Gara central` a ora[ului
Oradea
99
100

Universitatea din Oradea
M. Bradu, G. Moisa, O minune de trei zile. Oradea, decembrie 1989, Editura Treira, Oradea, 2000, p. 31

DECEMBRIE 1989 LA ORADEA

107

Autorit`]ile au intrat în alert`, dar, în ciuda eforturilor depuse, nu au reu[it
s` afle cine le-a distribuit. Desigur c` manifestele au l`sat o impresie puternic`
asupra celor din gar`, dar nimeni nu a avut curajul s` spun` nimic, considerând
c` este opera vreunui nebun, a[a cum erau eticheta]i opozan]ii regimului
comunist. Dup` evenimentele din decembrie 1989, am aflat numele curajosului.
El a fost Lucian Kovacs, angajat ca tipograf la Imprimeria de Vest din Oradea,
având astfel acces la instrumente de multiplicat101.
Merit`, de asemenea, pomenit aici gestul sfid`tor al lui Florin Borodan,
originar din Tin`ud, o localitate situat` la doar câ]iva kilometri de ora[ul Oradea.
El a fost un personaj care a dat mult de furc` autorit`]ilor comuniste înc` din
tinere]e. Înc` prin 1972, la numai 17 ani, a avut o tentativ` de a fugi în Iugoslavia,
împreun` cu prietenul s`u, Aurel Modoc. Au fost judeca]i [i, fiind minori, au
fost amenda]i, nu înainte de a fi fost b`tu]i zdrav`n. Înscris la [coala de marin`
din Constan]a, în 1983, a încercat din nou s` fug` din ]ar`, ascuns în cala unui
vas comercial. Dup` trei zile a fost descoperit chiar înainte de a ajunge în Turcia.
Trimis în ]ar`, a ajuns pe mâna Securit`]ii, dup` care a fost exmatriculat din
[coal`. Ulterior a aflat c` a fost turnat la Securitate de un coleg care aflase
despre tentativa sa de fug`102.
În toamna anului 1989, sim]ind sfâr[itul regimului comunist aproape,
acesta a ridicat din nou glasul împotriva situa]iei existente în ]ar`. În plin` zi
circula prin ora[ul Ale[d, situat la 30 km. de Oradea, cu volumul radioului dat la
maxim, conectat la radio Europa Liber`, neezitând s` clameze în public lozinci
anticeau[iste. Din aceast` cauz` a fost re]inut. Eliberat ulterior, a continuat s`
manifeste aceea[i atitudine fa]` de regimul comunist muribund, ceea ce i-a atras
noi probleme cu Securitatea. De data aceasta nu a a[teptat s` mai fie arestat, ci
s-a ascuns prin satele învecinate pe la diverse persoane [i chiar prin Mun]ii
Plopi[ului din apropiere. Securitatea era pe urmele sale103. Lui i s-au al`turat [i
al]i prieteni. Florin Borodan a ie[it din ascunz`toare în diminea]a zilei de 22
decembrie 1989, când, la ora 5.00, urcat într-un autobuz plin cu naveti[ti de pe
ruta Tin`ud-Ale[d, le-a cerut oamenilor s` intre în grev`, a[a cum se întâmpla
deja în multe p`r]i ale ]`rii, pentru a-1 da jos pe Ceau[escu. În câteva clipe to]i
s-au îndep`rtat de el. Odat` ajuns la Ale[d, [i-a format un grup din [ase persoane
[i, împreun`, înarma]i cu pancarte anticeau[iste, la ora 9,00 a dimine]ii de 22
decembrie 1989, au manifestat în centrul ora[ului. Dac` în prima faz` mili]ienii
le-au cerut celor prezen]i s` plece, dup` fuga lui Ceau[escu, pia]a central` s-a
umplut de oameni care li s-au al`turat celor [ase curajo[i de diminea]`, iar mili]ia
101
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s-a f`cut nev`zut`. Cei [ase membri ai grupului s`u au fost: Florin Borodan,
p`rintele Vasile Bo[ca, Ionel Cohu], loan Brându[an, Liviu Bolojan, Tudorel
Ungur [i Dumitru Caba104.
Oradea a cunoscut [i acte de disiden]` cu impact mult mai larg. Dintre
acestea se remarc` f`r` doar [i poate gestul cunoscutului filosof, eseist [i critic
literar Radu Enescu, redactor [ef adjunct la revista Familia 105. Membru în
tinere]e al Cercului literar de la Sibiu, ajuns pe plaiuri or`dene, acesta a fost în
permanen]` un nemul]umit. El era cunoscut ca atare [i de Securitate, cu care
avusese adesea contacte nepl`cute. Gestul lui Radu Enescu prefa]eaz` oarecum
[i el Revolu]ia român`, asemeni gestului lui Mircea Dinescu din acela[i an 1989,
care în luna martie, publicase în cotidianul Liberation un pamflet ce critica dur
situa]ia din ]ar`.
În toamna anului 1989, Radu Enescu a trimis o scrisoare postului de radio
Europa Liber`, scrisoare datat` 18 septembrie 1989106. Ea a fost trimis` prin
intermediul doctori]ei Nicoleta T`taru, cu care se afla în rela]ii apropiate [i avea
încredere deplin` în aceasta. Scrisoarea nu a fost transmis` pe suport de hârtie
ci, pentru a se evita orice nepl`ceri, a fost memorat` pur [i simplu de doctori]a
Nicoleta T`taru. Potrivit acesteia, Radu Enescu a ascultat-o în numeroase rânduri
pentru a vedea dac` a re]inut tot ceea ce el scrisese. A[a a ajuns scrisoarea în
Germania, în septembrie 1989, pentru a fi citit` la radio Europa Liber` abia în
decembrie 1989, cu pu]in timp înainte de declan[area evenimentelor, dup` ce
doctori]a T`taru revenise în ]ar`, pentru a o feri pe aceasta de eventuale nepl`ceri
la întoarcere, în cazul în care citirea scrisorii ar fi prins-o în Germania. Gestul
lui Radu Enescu este, practic, ultimul act de protest al unei personalit`]i culturale
române înainte de c`derea regimului comunist107, în ianuarie 1990, Radu Enescu
Bihoreanul, 272, 19 decembrie 2005, p. 16-17
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declara c` „Am scris acea scrisoare de solidaritate pentru c` a[a mi-a dictat
con[tiin]a. Totu[i, cu sentimentul de culpabilitate c` nu am f`cut mai mult"108.
Regreta, desigur, c` nu a întreprins mai multe în sprijinul celor care au avut de
suferit.
Evenimentele revolu]ionare din Oradea [i Bihor
În Oradea, vestea revoltei de la Timi[oara a ajuns pe mai multe canale
înc` din primele zile ale declan[`rii evenimentelor. Europa Liber` a fost unul
dintre canale. Al`turi de el au mai fost studen]ii care studiau în Timi[oara [i
care veneau în vacan]`. Desigur c` mai erau [i altele. Cert este c` or`denii
aflaser` c` acolo se întâmpla ceva deosebit de grav.
Adierea Revolu]iei s-a sim]it la Oradea în mod direct pe 18 decembrie
1989. Autorit`]ile represive or`dene, mili]ia [i securitatea, au intrat atunci pentru
prima dat` în contact cu evenimentele revolu]ionare care începeau s` cuprind`
România, dar nu a fost decât un avertisment. Ce se întâmplase de fapt? În
diminea]a zilei de 18 decembrie 1989, din gara Timi[oara pornise, conform
graficului, trenul accelerat Timi[oara-Ia[i, care ajungea la Oradea în jurul orei
9,45. De[i în Timi[oara situa]ia era tulbure, acesta plecase normal, dar cum a
ie[it din ora[, c`l`torii, informa]i asupra celor ce se întâmplau în Timi[oara, au
început s` cânte cu to]ii Hora Unirii [i De[teapt`-te române, cântece cu o anumit`
semnifica]ie politic`. De[i c`l`torii au fost avertiza]i pe traseu asupra faptului c`
trebuie s` înceteze, aceste avertismente i-au înt`râtat [i mai mult. Presiunea
generat` de evenimentele din Timi[oara era prea mare pentru a putea fi ]inut`
sub control, iar gândul c` regimul comunist ar putea s` se d`râme nu d`dea
astâmp`r c`l`torilor, impresiona]i, desigur, de cele v`zute în ora[ul de pe Bega.
Dup` intrarea în jude]ul Bihor, trenul s-a oprit undeva în câmp, în zona
localit`]ii Sîntandrei, iar pe tren au fost scrise lozinci anticomuniste, care puteau
inflama spiritele pe acolo pe unde trecea trenul. Între lozincile care se puteau
vedea pe vagoane erau: Jos dictatorul! Jos Ceau[escu! Vrem libertate! Azi în
Timi[oara, mâine în toat` ]ara!
În prima faz` s-a încercat oprirea trenului în sta]ia Sîntandrei, aflat` la
câ]iva kilometri de Oradea, pentru a [terge înscrisurile de pe vagoane. La intrarea
în sta]ia Sîntandrei, mecanicul de locomotiv` nu a primit semnalul de trecere,
comunicându-i-se de c`tre [eful sta]iei c` a primit ordine prin care trebuia s`
opreasc` trenul. Asta pân` ce nu se cur`]` vagoanele. Pân` a se realiza acest
lucru, el trebuia s` mimeze repararea unor defec]iuni la locomotiv`. Dar, aceast`
diversiune nu a prins la o parte c`l`torilor, care au amenin]at c`, dac` trenul nu
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porne[te, vor porni pe jos spre Oradea, încolona]i cu steaguri [i bagaje. In fa]a
posibilit`]ii ca respectiva coloan` în mers se putea transforma într-o manifesta]ie
de amploare, odat` cu intrarea în Oradea, autorit`]ile CFR au cedat dând drumul
trenului, f`r` a putea [terge înscrisurile de pe vagoane.
În fa]a acestei situa]ii organele represive ale regimului au intrat în ac]iune.
Situa]ia nu putea fi l`sat` s` scape de sub control, deoarece evenimentele din
Banat puteau s` inflameze spiritele pe traseul parcurs de acceleratul Timi[oaraIa[i. În aceste condi]ii, în diminea]a zilei de 18 decembrie, în jurul orei 9.00,
Mili]ia Jude]ului Bihor a primit ordin s` trimit` un pluton în zona g`rii din Oradea,
pentru a interveni, dac` este cazul, în direc]ia lini[tirii spiritelor [i p`str`rii
ordinelor, în momentul în care trenul intra în gar`. Plutonul era condus de
adjunctul Mili]iei Jude]ului Bihor, maiorul Teofil Mo[. Pe peron, printre c`l`torii
care a[teptau trenul, mi[unau, de asemenea, agen]i de mili]ie [i de securitate
în civil. Ordinul era acela de a interveni în for]`, dac` se impunea. Plutonul
trebuia s` se a[eze în dispozitiv de-o parte [i alta a trenului, astfel încât s` nu
poat` coborî decât cei care aveau ca destina]ie Oradea. În afar` de ace[tia, nimeni
nu avea voie s` coboare. În acela[i timp, trenul nu putea s` plece mai departe,
pân` nu erau sp`late toate vagoanele inscrip]ionate. Oamenii maiorului Teofil
Mo[ erau dota]i cu toat` recuzita necesar` unei interven]ii dure împotriva
eventualilor recalcitran]i. Nu lipseau c`[tile, cagulele, bastoanele [i scuturile.
La sosirea în zon`, ma[inile ARO care îi transportau s-au oprit în parcarea
din fa]a Po[tei din gar`, stând oarecum ascun[i de ochii trec`torilor, pân` ce
trenul urma s` intre în gar`. Nu aveau ordin s` se desf`[oare mai devreme,
deoarece trebuia evitat` o panic` inutil`. Maiorul Teofil Mo[ a ordonat plutonului
s` r`mân` pe loc, iar el s-a deplasat pe peron pentru a lua pulsul evenimentelor.
Lumea st`tea cuminte în a[teptarea trenului, a[a c` maiorul Teofil Mo[ a cerut
ca, deocamdat`, oamenii s`i s` stea pe loc. A fost un gest plin de în]elepciune,
evitându-se astfel tulbur`ri inerente. Trenul a intrat în gar` cu drapele la ferestre
[i cu cântece, a[a cum f`cuse întregul drum. Dintr-o dat`, peroanele au fost
inundate de lume. Un sp`l`tor de vagoane a trecut la [tergerea înscrisurilor de
pe vagoane. Un tren întreg a huiduit gestul acestuia. Un tân`r a coborât din tren
[i i-a aruncat vadra cu ap` [i peria. Au mai coborât [i al]ii [i, când to]i se a[teptau
s`-l ia la b`taie, l-au luat de mân` [i au jucat Hora Unirii. Curând, în hor` s-au
prins mai multe persoane de pe peron, ca [i când se cuno[teau de o via]`, În
fa]a acestei situa]ii for]ele de ordine n-au mai intervenit109. Nici nu era necesar.
La semnalul mecanicului de tren, c` e vremea plec`rii, oamenii s-au urcat în
tren, care a pornit mai departe cu vestea revolu]iei timi[orene.
109
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Trenul a trecut, nu îns` [i situa]ia tensionat` care plutea în aer [i pe care
o sim]ea toat` lumea din Oradea, de la primul secretar jude]ean pân` la ultimul
locuitor al ora[ului. Lini[tea nu mai avea s` cuprind` ora[ul de pe Cri[ul Repede
pân` dup` fuga lui Nicolae Ceau[escu.
În Oradea zilelor de 18-21 decembrie 1989 a fost lini[te. Prin cei care
veneau de la Timi[oara, mai ales studen]ii în vacan]`, dar [i prin postul de radio
Europa Liber`, ve[tile despre ceea ce se întâmpla în ora[ul de pe Bega deveneau
tot mai mult o certitudine. Cu toate acestea, [i în Oradea [i-au f`cut apari]ia
acte timide de revolt`, în noaptea de 20 spre 21 decembrie 1989. În ora[ au fost
aruncate manifeste cu con]inut anticomunist [i anticeau[ist, iar pe mai multe
ziduri au ap`rut scrise lozinci îndreptate împotriva lui Nicolae Ceau[escu.
Desigur c` în diminea]a zilei de 21 decembrie manifestele au fost colectate, iar
zidurile cur`]ate prin vopsire110. Atunci nu s-a [tiut cine este autorul. Mili]ia [i
Securitatea nu au mai avut timpul necesar pentru descoperirea lui. Acesta a
fost, la fel ca [i în toamna anului 1989, tipograful Lucian Kovacs. Dar despre
asta s-a [tiut abia dup` c`derea regimului111. Mai fuseser` câteva semne care
demonstrau faptul c` or`denii cuno[teau ce se întâmpl` la Timi[oara, În noaptea
de 18-19 decembrie 1989, pe Bulevardul Dacia (fost 6 Martie) un tân`r a scos
boxele pe geam [i a pus melodia „Trece]i batalioane române Carpa]ii". Cazuri de
oameni care îndemnau la revolt` au mai fost semnalate în nop]ile urm`toare la
Oradea. Unul a fost în Pasajul Vulturul Negru, în timp ce în zona Muzeului ]`rii
Cri[urilor un grup de locuitori a cântat ,,De[teapt`-te române", îndemnându-i pe
concitadinii lor la revolt`. În seara de 18 decembrie 1989, la discoteca ALFA
din Oradea, actualmente sediul PNL Bihor din Pia]a Unirii, tinerii de acolo au
început s` cânte, de asemenea, „De[teapt`-te române". Exemplele ar putea
continua. Cert este c`, potrivit colonelului Petru Secar`, pe atunci [eful Biroului
Paz` [i Ordine al Mili]iei Oradea, actele de acest gen se înmul]eau de la o zi la
alta. Împotriva lor au fost luate doar m`suri contraventive112.
În diminea]a zilei de 20 decembrie 1989, la ora 6.00, to]i directorii [i
secretarii de partid din întreprinderile or`dene erau convoca]i la o [edin]` la
sediul Prim`riei din Oradea. Aceasta a început la ora 6.00 fix. La prezidiu s-a
aflat primarul Gheorghe Groza, un trimis al Comitetului Central al PCR, care
venea direct de la Timi[oara, [i înc` un reprezentant al Bucure[tiului, care au
spus cam acelea[i lucruri. Acesta le-a f`cut celor prezen]i o relatare despre ce
s-a întâmplat la Timi[oara. Cei mai mul]i dintre cei prezen]i auzeau pentru prima
dat` despre cele ce se întâmplau în ora[ul de pe Bega, desigur trecute prin
filtrul autorit`]ilor comuniste. La plecare li s-a spus c` nimeni nu trebuie s` afle
110
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despre cele discutate acolo. To]i directorii [i secretarii de partid urmau s`
organizeze [edin]e la locurile de munc`, pentru a combate [i înfiera cele
petrecute la Timi[oara.
A[a s-a [i întâmplat, peste tot aveau loc astfel de [edin]e, f`r` a se putea
spune îns` adev`rul. În general, [edin]ele s-au desf`[urat într-o t`cere
semnificativ`. Lumea începea s` afle ce se întâmpla la Timi[oara. Au fost, îns`,
[i locuri în care s-a supralicitat, atacându-se într-un limbaj violent evenimentele
de pe Bega, într-o total` lips` a sim]ului evolu]iilor istorice care se derulau în
Estul Europei, de[i acestea erau cunoscute, inclusiv de la Televiziunea Na]ional`,
România fiind singura ]ar` care înc` nu-[i schimbase liderul politic.
În 21 decembrie 1989, evenimentele se precipit` în toat` ]ara, mai ales
dup` fuga lui Nicolae Ceau[escu, pe 22 decembrie 1989. Toat` ]ara aflase de
fuga acestuia, dar nimeni nu [tia unde se afl`.
Noaptea de 21-22 decembrie 1989, la Oradea, a fost o noapte alb`, la fel
ca în toat` tara. Popula]ia ora[ului era extrem de bucuroas`, dar în acela[i timp
exista o oarecare stare de incertitudine. Ascultând înc` de ordinul primit la
[edin]a din diminea]a zilei de 20 decembrie 1989, directorii [i secretarii de
partid au instituit serviciul permanent, sub forma ofi]erului de serviciu.
În ciuda celor întâmplate la Bucure[ti dup` mitingul din Pia]a Palatului [i
violen]ele care au urmat ca urmare a declan[`rii luptelor de strad`, în diminea]a
zilei de 22 decembrie 1989, ofi]erul de serviciu de la Consiliul local Oradea, primea
o not` telefonic` de la Bucure[ti, prin care se cerea organizarea unei adun`ri
populare de condamnare a „huliganilor”, în fa]a Prim`riei. Nota telefonic` era
foarte atent` la detaliile manifesta]iei, fiind fixate pân` [i propor]ia drapelelor,
lozincilor [i tablourilor care urma s` fie afi[ate. La finalul manifest`rii trebuiau a fi
redactate scrisori [i mesaje c`tre presa local` [i central` care urmau s` se
desolidarizeze de „huligani” [i s`-[i reafirme ata[amentul fa]` de [eful statului [i
al partidului. Desigur c` manifestarea nu a mai avut loc în varianta preg`tit` de
autorit`]i. Dup` ce mobilizase întreprinderile [i institu]iile or`dene la manifesta]ie,
primarul a contramandat, ulterior, ac]iunea. Nicolae Ceau[escu fugise.
Lumea se aduna în fa]a Prim`riei, dup` ce aflase de la televizor despre
dezertarea [efului statului într-o direc]ie necunoscut`. În fa]a acestei mul]imi
gata s` p`trund` în cl`dire a ap`rut primarul Gheorghe Groza, care le-a spus c`
mitingul programat este contramandat [i c` se solidarizeaz` cu mi[carea de
protest a oamenilor. Gestul era tardiv [i oamenii îl taxau ca atare. Pia]a din fa]a
Prim`riei era deja plin` [i nimeni nu mai asculta de el. În Prim`rie s-au adunat
o serie de persoane care s-au strâs în sala festiv`, al`turi de Gheorghe Groza.
Dintre ace[tia se vor alege cei care vor lua în mâinile lor destinele ora[ului
pentru câteva zile, pân` când primele autorit`]i provizorii î[i vor intra în drepturi.
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Oamenii au intrat în cl`dire, dând n`val` peste tot, cei mai mul]i dorind s`
ajung` în cabinetul Primarului. Nu a durat mult [i lumea d`dea n`val` în sala de
festivit`]i. Primarul Gheorghe Groza a fost cuprins de panic`, în grupul aflat în
jurul lui Gheorghe Groza se afla [i directorul Teatrului de Stat din Oradea, scriitorul
[i dramaturgul Mircea Bradu. În acele momente de panic`, Gheorghe Groza l-a
rugat pe acesta s` le spun` ceva oamenilor- întrucât era o persoan` extrem de
cunoscut`- , înainte de a se întâmpla ceva necugetat. Recunoscut de mare parte
din cei prezen]i, acesta a fost împins în fa]` [i declarat ad-hoc noul primar al
Oradei. A fost dus aproape pe sus în balconul Prim`riei [i nevoit s` ]in` primul
discurs în calitatea de primar, anun]ând, în acela[i timp, faptul c` Gheorghe Groza
nu mai este primarul ora[ului. Oradea era declarat ora[ liber de comunism.
Imediat, s-a constituit un comitet de ini]iativ` format din mai multe
persoane care s` gestioneze pe moment situa]ia. Între persoanele care s-au
al`turat lui Mircea Bradu au fost actorul Daniel Vulcu, economistul Eugen Coif,
profesorul Radu Davidescu, actorul Marius Aron, Teodor Todera[, Dan Vîlceanu,
Liviu Lupea etc. Trebuia asigurat` în primul rând paza Prim`riei de asaltul
oamenilor, deoarece exista riscul unor accidente, incendii [i, apoi, bunul mers
al lucrurilor într-o oarecare ordine.
Din p`cate, în mijlocul acestor evenimente s-au întâmplat [i lucruri
reprobabile. Între cei care se bucurau de c`derea dictaturii [i-au f`cut loc o
serie de oameni certa]i cu legea care s-au dedat la o serie de furturi din sediul
Prim`riei dup` ce au intrat în incinta acesteia113.
Noua conducere a ora[ului a luat leg`tura cu generalul Nicolae {chiopu,
comandantul Garnizoanei Oradea, care a sosit la balconul Prim`riei, anun]ând
fraternizarea armatei cu revolu]ionarii. În urma în]elegerii survenite între el [i
noua conducere a ora[ului, solda]ii urmau s` se deplaseze la diverse obiective
din ora[, pentru a le asigura paza acestora. Acest lucru se sim]ea acut necesar,
datorit` diversiunilor de tot felul legate de activit`]ile terori[tilor. Pentru a se
evita orice neprev`zut, s-a apelat la unit`]ile militare or`dene, prin intermediul
generalului Nicolae {chiopu.
Între timp, ve[tile alarmiste nu încetau s` apar` în sediul unde se g`sea
noua putere constituit` a ora[ului. Ve[ti precum otr`virea apei ora[ului, atacuri
cu elicoptere sau ale trupelor de securitate asupra diverselor obiective din
Oradea veneau cu o ritmicitate demn` de o cauz` mai bun`. Toate trebuiau,
desigur, verificate114, în dup` amiaza zilei de 22 decembrie 1989. Pe holurile
Prim`riei a fost lansat zvonul, potrivit c`ruia cl`direa urma s` fie atacat` de un
mare num`r de elicoptere. Acestea s-ar apropia de ora[, urmând s`-i mitralieze
113
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pe cei din incint` [i din pia]`, de la joas` altitudine. Câteva ore mai târziu, dintro ma[in` f`r` num`r, care circula prin cartierul or`dean Io[ia, se anun]a de la un
megafon faptul c` apa ora[ului este otr`vit` [i nu mai poate fi consumat`115.
În jurul orei 15.00, în aceea[i zi de 22 decembrie 1989, înc` primul secretar
al jude]ului, Andrei Sorcoiu, îl suna pe Mircea Bradu, atr`gându-i aten]ia, pe un
ton specific, c` „...am auzit c` v-a]i erijat în conduc`tor al adun`rii din fa]a
Prim`riei. V` atrag aten]ia c` ve]i r`spunde de orice abatere care se va produce. Ma]i în]eles?"116 . Noul primar l-a invitat pe primul secretar, Andrei Sorcoiu, la
sediul Prim`riei pentru discu]ii, dar acesta a refuzat în prima faz`. Abia spre
sear` a revenit asupra deciziei, sosind la sediul Prim`riei. Vechea gard` înc` nu
se preda. Cu toate c` Ceau[escu fugise de câteva ore, nu se [tia nimic de el, iar
cursul lucrurilor se putea întoarce, credeau fidelii regimului.
Aici a dorit, nici mai mult nici mai pu]in decât s` fac` parte dintr-un
"Comitet de ini]iativ`", care s` conduc` Oradea [i jude]ul. De altfel, primul
secretar al jude]ului venise cu lista gata f`cut`, în fruntea listei era Andrei Sorcoiu,
urmat de alt membru al nomenclaturii locale, Ioan Vulturar, de al]i asemenea
membri, pe alocuri câte o fa]` bisericeasc` pentru a da credibilitate grupului.
În fa]a acestei situa]ii, lista propus` de înc` reprezentan]ii regimului a fost
respins` [i s-a recurs la alc`tuirea uneia noi, care s` cuprind` un num`r mai mare
de membri, din sfere sociale cît mai largi. Noua list` cuprindea 31 de nume,
ace[tia formând primul Consiliu Jude]ean al Frontului Salv`rii Na]ionale. Lista a
fost alc`tuit` în mod spontan, la fel ca [i adunarea din fa]a Prim`riei Oradea.
Ace[tia erau: Mircea Bradu - pre[edinte
Dumitru Berinde
Horia Cosma - vicepre[edinte
Petru Jurc`
Daniel Vulcu - vicepre[edinte
Dan Vîlceanu
Dumitru Chiril` - secretar
Stanik Istvan
Nicolae {chiopu
Doru Cacuci
Petre Blajovici
Pavai Constantin
P.S. Vasile Coman
Pavel Negru]
Daszkal Istvan
Gavril Pintea
Fried Erno
Gheorghe Manicea
Radu Davidescu
Dan Doru
Florian Broina[
Ioan {uie
Nistor Ciorda[
Alice Tonca
Radu Enescu
Constantin Bozântan
Aurel Pop
Kiss Augustin
Eugen Coif
Doru }int`117
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În tot acest timp, în ora[ principalele institu]ii de represiune ale statului
erau luate cu asalt, mai ales sediile Securit`]ii [i Mili]iei. În dup` amiaza zilei de
22 decembrie 1989, dup` fuga lui Ceau[escu, în fa]a sediului Securit`]ii din
Oradea, situat pe strada Dun`rea, s-au adunat circa 3000 de oameni deci[i s`
p`trund` în cl`dire. Unii au reu[it s` p`trund` [i au dat foc c`r]ilor [i portretelor
so]ilor Ceau[escu, precum [i ale altor conduc`tori ai partidului. Colonelul Dumitru
Og`[anu, comandantul Securit`]ii bihorene, a cerut ajutor noilor organisme
constituite. El l-a sunat pe noul primar, Mircea Bradu, cerându-i s` trimit` pe
cineva s` preia tot ce era acolo: cl`direa, armamentul, documentele [i alte bunuri.
Acolo s-a deplasat o echip` de revolu]ionari, condus` de unul dintre apropia]ii
noului primar, Dan Vîlceanu, care a f`cut ordine, reu[ind s`-i scoat` pe cei care
erau în cl`dire118.
La Mili]ie, primii revolu]ionari au încercat s` intre cu for]a în jurul orei
18.00. O or` mai târziu a sosit [i o delega]ie din partea proasp`tului Consiliu
Jude]ean al Frontului Salv`rii Na]ionale, care dorea s` perchezi]ioneze cl`direa
Mili]iei din Parcul Traian, în scopul c`ut`rii unor eventuali aresta]i din motive
politice. În fruntea celor sosi]i se afla Teodor Todera[ [i avocatul Mihai Carp.
Dup` ce s-au convins c` nu este nimic din ceea ce se a[teptau în beciurile Mili]iei,
grupul a plecat. Pe loc au r`mas doar cei pomeni]i mai sus. Ei trebuiau s` fie
garantul c` la Mili]ie nu se preg`te[te nimic împotriva demonstran]ilor, lucrând
direct cu [eful Mili]iei Bihor, colonelul Gheorghe Telente, [eful Serviciului
Judiciar, Teodor Popa, [i colonelul Roman Hercu]119.
Imediat dup` constituirea Consiliului Jude]ean al Frontului Salv`rii
Na]ionale, acesta a adresat un apel c`tre locuitorii Oradei [i jude]ului Bihor,
prin care îndemna la calm [i re]inere de la violen]`, anun]ând luarea unor m`suri
de urgen]` pentru desf`[urarea normal` a vie]ii [i asigurarea bunei aprovizion`ri
a tuturor localit`]ilor jude]ului cu alimente, c`ldur`, energie electric` [i ap`120.
Prima [edin]` de lucru a noii structuri jude]ene, Consiliul Jude]ean al
Frontului Salv`rii Na]ionale, a avut loc pe 23 decembrie 1989. Principalul punct
de pe ordinea de zi a fost aprovizionarea cu cele necesare pentru ca, cu ocazia
s`rb`torilor de Cr`ciun, popula]ia jude]ului s` nu mai cunoasc` lipsuri de nici
un fel. În acest sens au fost convoca]i to]i directorii de întreprinderi din jude]
implica]i, ca [i directorii CET Oradea121.
Cu aceasta se p`rea c` revolu]ia or`dean` se încheiase f`r` victime. Noua
structur` provizorie de conducere era conturat`. Lucrurile se a[ezau pe un f`ga[
nou asemeni întregii ]`ri. În zilele de 21-22 decembrie 1989, când tensiunea
118
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era foarte mare, în Oradea nu a fost semnalat` nici o victim`. Lucrurile au fost
]inute sub control. Cu toate acestea, în ziua urm`toare, 23 decembrie 1989, ca
urmare a tensiunii datorate faptului c` nu se [tia unde este Ceau[escu [i a
psihozei terori[tilor, la marginea ora[ului, la intrarea dinspre Arad, a avut loc
un incident regretabil, soldat cu moartea unui om [i r`nirea grav` a altor doi.
Unit`]i ale armatei sta]ionate în Oradea au fost trimise s` controleze toate
intr`rile din ora[, în eventualitatea în care terori[tii ar inten]iona s` atace Oradea.
În aceste condi]ii, la intrarea dinspre Arad, în zona Aeroportului, având ca
obiectiv [i ap`rarea Aeroportului, se afla în dispozitiv o subunitate de tancuri,
condus` de c`pitanul Liviu Purdea122.
Tragicul eveniment s-a petrecut în seara zilei de 23 decembrie 1989, în
jurul orei 21,30. Pe [oseaua Oradea-Arad, în dreptul Aeroportului [i-a f`cut
apari]ia, la un moment dat, un autotren frigorific ce tocmai ie[ise din ora[ în
direc]ia Arad. Ma[ina a fost mitraliat` de solda]i, În ea se aflau dou` persoane.
{oferul a fost grav r`nit, iar so]ia sa, aflat` lâng` el, a fost ucis` de mai multe
gloan]e.
So]ii Alexandru [i Ecaterina T`nescu erau din Târgu Jiu [i se întorceau
spre cas`, la bordul unei ma[ini frigorifice, apar]inând |ntreprinderii Industria
C`rnii din Tîrgu Jiu, care venea dinspre Halmeu. Cei doi î[i urmau traseul
binecunoscut pân` au ajuns în dreptul locului men]ionat, unde se afla sta]ionat`
subunitatea de tancuri. Ajuns în dreptul Aeroportului, în urcare fiind pe panta
dat` de [osea, TIR-ul condus de Alexandru T`nescu a intrat într-o pânz` de
gloan]e, oprindu-se pe loc.
Nu se cunoa[te cu exactitate ce s-a întâmplat. Varianta militarilor a fost
aceea c` ma[ina ar fi ap`rut în vitez` [i a continuat drumul, în ciuda
avertismentelor [i semnalelor militarilor, fapt pentru care s-a f`cut uz de
armamentul din dotare. În incident a murit Ecaterina T`nescu, iar Alexandru
T`nescu [i c`pitanul Liviu Rad au fost r`ni]i, ultimul chiar de c`tre gloan]ele
trase de solda]i, rico[ate din tabla camionului.
Un incident similar, soldat cu victime umane, s-a întâmplat în aceea[i zi
de 23 decembrie 1989 [i în comuna Reme]i, situat` la câ]iva zeci de kilometri
de Oradea. Nicolae Tomozei, inginer la Uzina de ap` din satul Muntenia, fost
trimis de c`pitanul de armat` Avram C`t`nici la Stâna de Vale dup` muni]ie cu
propria ma[in`, deoarece grupul de militari condus de acesta, dislocat în zon`
pentru a ap`ra Barajul Le[u de terori[ti, r`m`sese f`r` muni]ie. La câteva minute
dup` ce Nicolae Tomozei a plecat, primarul din Reme]i, Viorica S`r`cu], a anun]at
un grup de muncitori foresteri, care se aflau pe traseul urmat de inginer, c` în
direc]ia lor se îndreapt` un terorist periculos într-o Dacie ro[ie.
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Erau exact semnalmentele inginerului Tomozei. Ca urmare, un muncitor
cu o ma[in` mare de p`dure, la vederea Daciei ro[ii, f`r` nici o verificare, a
intrat direct în ma[ina presupusului terorist, care a murit pe loc123. R`mâne [i
ast`zi un mister de ce prim`ri]a i-a anun]at pe muncitori c` în Dacia ro[ie se afl`
un terorist [i de ce c`pitanul Avram C`t`nici nu a trimis militari dup` muni]ie,
ci un civil. La fel ca [i în cazul incidentului de la Aeroport, victimele au fost
cauzate de grave neîn]elegeri [i gre[eli.
Au fost singurele victime ale evenimentelor din decembrie 1989 în Oradea
[i jude]. Bihorul a avut îns` [i al]i mor]i, nu în Oradea, ci în alte ora[e ale
României. Numele lor sunt: Victor Adrian Pu[c`u, Adrian Dorin Dan[e [i Marius
Cosma. To]i trei au fost solda]i în termen [i au c`zut, împu[ca]i în vâltoarea
evenimentelor. Victor Adrian Pu[c`u [i Marius Cosma erau solda]i la aceea[i
unitate militar` din Arad. Primul a murit în apropiere de unitatea militar`, fiind
împu[cat în autospeciala sanitar` care se întorcea de la spital, iar cel de-al doilea
a fost omorât în zona [trandului din localitate. Adrian Dorin Dan[e a fost împu[cat
în Bucure[ti, la 21 decembrie 1989124. Dup` ce au fost adu[i acas`, cei trei au
fost înmormânta]i pe 28 decembrie 1989, la slujba de înmormântare luând parte
foarte mult` lume125.
Pe data de 24 decembrie 1989, Consiliul Jude]ean al Frontului Salv`rii
Na]ionale a fost completat cu nume noi, astfel c` num`rul acestora a ajuns la
54 126. {i acest organism era tot provizoriu. A[a avea s` r`mân` pân` dup`
constituirea Consiliilor municipale [i or`[ene[ti ale FSN, când componen]a urma
s` fie l`rgit`, acoperind toate organismele sociale.
În Oradea, Consiliul Municipal al Frontului Salv`rii Na]ionale a luat fiin]`
abia pe 27 decembrie 1989. Pân` atunci treburile ora[ului au fost gestionate de
Consiliul Jude]ean al FSN. Noua structur` urma s` se ocupe exclusiv de
conducerea întregii activit`]i economice-sociale ale municipiului. Membrii
Consiliului Municipal al FSN au ales un Birou de coordonare format din Marcela
Budu[an, Balasz Laszlo, Traian Balint, Mihai Bar, Doru Cr`iu], Horia V`ideanu,
Matei Ivan, Liviu Manuel, Florian Neagota, Ernest Pafca, Dumitru Petru[, Viorel
Sarea [i Florian Serac. Biroul de coordonare a ales la rândul s`u echipa executiv`
format` din: Horia V`idean - pre[edinte, Marcela Budu[an [i Traian Balint vicepre[edin]i, Balasz Laszlo - secretar127 .
Desigur c` fuga cuplului dictatorial a permis constituirea primelor
organisme civice, culturale, politice etc. Astfel, în seara zilei de 22 decembrie
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1989, s-a constituit Asocia]ia Intelectualilor Liberi din jude]ul Bihor. Membrii
fondatori au fost nume cunoscute ale culturii or`dene: Florin Ardelean, Cr`ciun
Bejan, Corneliu Buciuman, Liviu Câmpeanu, Horia C`bu]i, Marin Chelu, Tiberiu
Ciorba, Fabian Imre, Feher Joszef, Blaga Mihoc, Ioan Moldovan, Nicolae
Or`viceanu, Virgil Podoab`, Seres Sandor, Ion Simu], Traian [tef, Ioan ]epelea,
Sergiu Vaida128.
Primele forma]iuni politice constituite la Oradea au fost cele ale minorit`]ii
maghiare. Chiar a doua zi dup` fuga lui Nicolae Ceau[escu, la 23 decembrie
1989, a luat fiin]` Consiliul Jude]ean Bihor al Organiza]iei Democratice Maghiare
din România. În fruntea lui se g`sea Nagy Bela, pre[edinte, [i Varga Gabor,
secretar. Conform actului de constituire, acesta era singurul reprezentant legal
al popula]iei de na]ionalitate maghiar` din Bihor129. Câteva zile mai târziu, pe
29 decembrie 1989, s-a înfiin]at [i organiza]ia de tineret a forma]iunii, intitulat`
Organiza]ia Tinerilor Democra]i Maghiari din Bihor, condus` de Szilagyi Zsolt
[i Varga Laszlo. Celelalte forma]iuni politice s-au înfiin]at la Oradea abia dup` l
ianuarie 1990.
Anex`
Scrisoarea deschis` adresat` de Radu Enescu postului de radio Europa
Liber` în toamna anului 1989
„Scrisoare deschis`"
Domnule Dumitru Radu Popescu, pre[edinte al Uniunii Scriitorilor
V` aduc la cuno[tin]`, pe aceast` cale, c`-mi exprim adeziunea f`r` rezerve
fa]` de memoriul pe care vi l-au trimis, la sfâr[itul lui aprilie, ilu[trii confra]i: Geo
Bogza, {tefan Augustin Doina[, Dan H`ulic`, Alexandru Paleologu, Octavian Paler,
Andrei Ple[u si Mihai Sora, memoriu la care s-a raliat ulterior distinsul confrate
ie[ean, Al. C`linescu. Memoriu în care semnatarii considerau destituirea abuziv` a
poetului Mircea Dinescu din postul s`u de la” România literar`”, h`r]uirea [i
persecutarea lui, împreun` cu familia sa, - drept nu numai procedee contrare flagrant
normelor statutare ale breslei scriitorilor, ci [i m`suri menite a lovi în demnitatea
sa uman` [i care reprezint` o trist` recrudescent` a unei atitudini pe care cu to]ii o
credeam definitiv si ireversibil apus` odat` cu cufundarea în bezna ru[inii [i a
uit`rii a anilor dogmatismului [i a malforma]iilor mintale, oficial condamnate în
România. Memoriu în care se califica drept grav` luarea dreptului de semn`tur`
poetei Ana Blandiana. Imposibila întoarcere îns` nu s-a produs. Conducerea
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operativ` a Uniunii, prezidat` de d-voatr` a ripostat brutal interzicând semnatarilor,
precum [i altor scriitori, s` mai publice. Pentru c` au cerut restaurarea legii în
via]a Uniunii, a-]i condamnat, punându-i la index cu furca, pe câ]iva dintre cei
mai valoro[i scriitori români contemporani.
Ca pre[edinte al Uniunii trebuie s` fi]i un primus inter pares care-[i ap`r`
colegii, a[a cum întreaga ob[te scriitoriceasca v-a ap`rat, în mod unanim, cu ocazia
acelei scandaloase [edin]e în care a-]i fost ]intuit la stâlpul infamiei din pricina
nuvelei d-voastr` „Leul albastru". Se pare îns` c` leul albastru, cuprins de o bizar`
amnezie, s-a volatilizat, dar nu în legend`, ci într-o stranie dorin]` de a v` sp`la, ca
de ni[te pete maculate, de gloria unui trecut integru. A]i ajuns ast`zi un primus
contra pares? un fel de antreprenor de pompe funebre care-[i revars` cu osârdie
energiile demne de o cauz` mai bun`, în a îngropa pe t`cute, f`r` prohod, ca furul
în bezna nop]ii, literatura român` contemporan`.
L-a]i azvârlit în strad` pe Mircea Dinescu, e drept telefonic, odinioar`,
ministrul de trist` memorie G. Ghiu, l-a destituit doar telegrafic pe Eminescu din
postul de revizor [colar. Dar dumneavoastr` beneficia]i de cuceririle revolu]iei tehnico[tiin]ifice! Telefonul dumneavoastr` func]ioneaz`, nu ca num`rul 796723 de pe
Intrarea Bitoliei 25, unde zace r`stignit unul dintre cei mai mari poe]i români.
Repet ce am publicat în mai multe rânduri: Mircea Dinescu reprezint` un moment
de r`scruce în lirica noastr`, o muta]ie în sensibilitatea poetic` a epocii, un creator
cu care România se poate mândri în fa]a lumii [i a posterit`]ii. In loc s` lua]i
împotriva Lui m`suri draconice, datoria d-voastr` era s`-l propune]i candidat din
partea României la premiul Nobel pentru anul în curs.
Anei Blandiana, acestei femei demne [i poete de reputa]ie interna]ional`
autentic`, nu contraf`cut` contra cost prin culise, - de ce nu i se permite s` semneze?
A[tepta]i cumva s` vie la d-voastr` în genunchi [i s` v` implore s`-i restitui]i atât de
citita rubric` din „România literar`" ? Afla]i c`, dup` câte o cunosc, aceast` doamn`
a scrisului românesc nu cer[e[te! Anei Blandiana i se cuvin, în schimb, scuze!
L-a]i pus la index pe {tefan Augustin Doina[! Se pare c` a-]i uitat c` pe
vreme când înc` nici nu silabisea]i pe az-buche-vede, Doina[ scrisese „ Mistre]ul cu
col]i de argint", poezie intrat` demult în patrimoniul antologic al literelor române?
D-voastr` v` închipui]i c` a oferi o monumental` traducere a Faust-ului goetheean
e a[a, un soi de mizilic, cum ai oferi calului t`u o bere? Acest mare poet [i excep]ional
om de cultur` ar fi cinstit oriunde ca un monument al mândriei na]ionale. La el
acas` e stigmatizat ca un proscris. Nu e de mirare! la edituri zac, de ani de zile,
dou` substan]iale volume despre opera Lui. În schimb, despre dumneavoastr` au
ap`rut trei c`r]i, cu publicitatea de rigoare asigurat` anticipat.
Într-o carte cu titlu astronomic l-a]i înfierat pe ignarul pop` Grama. Dar
dac` Eminescu ar tr`i ast`zi, d-voastr` l-a]i trece pe lista indezirabililor periculo[i.
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V-ar deranja, v-ar zgând`ri orgoliul nes`]ios, în galaxia Popescu poezia român` e
v`duvit` de Doina[, Dinescu [i Blandiana; estetica [i gândirea noastr` de figuri de
prim ordin, de pild` de Andrei Ple[u, eseist de talie european`, spirit profund [i
scânteietor cum pu]ine ]`ri num`r` azi printre gânditorii lor. în curând, o posibil`
istorie literar` ar fi [tirb`, h`cuit`, ciuntit`, plin` de imensele suprafe]e negre ale
unui de[ert, inventat, din neogalaxia lui D.R. Popescu.
Trece]i-m` [i pe mine la index! Socot dezonorant s` public, când unor scriitori
de prim` m`rime li s-a smuls condeiul din min`. Declar, în final, c` nu recuz nimic
din ce am scris mai sus. Orice retractare sau declara]ie contrar` este trucat`, smuls`
prin presiune, fals`, pl`smuit` cu scopul de a m` compromite.
S` nu uit: v` rog c`lduros ca decizia de destituire a lui Mircea Dinescu,
semnat` de d-voastr`, s-o expune]i la „Muzeul de istoria literaturii române". Spre
[tiin]a viitorimii [i gloria dumneavoastr` postum`!
18 septembrie 1989
Radu Enescu”130
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1. Stenograma audierii doamnei Cristina Ciontu
în [edin]a Comisiei Senatoriale pentru
cercetarea evenimentelor din decembrie 1989.
Parlamentul României
SENAT
Comisia Senatorial` pentru Cercetarea
Evenimentelor din Decembrie 1989
STENOGRAMA
[edin]ei de audiere din ziua de 9 noiembrie 1994
A fost audiat` doamna CIONTU CRISTINA
La audiere au participat domnii senatori: Valentin Corneliu Gabrielescu,
Hosszu Zoltan, Adrian Dumitru Popescu-Nec[e[ti, Ioan Constantin Pop, Serban
S`ndulescu, Ilie Pl`tic`.
Audierea a început la ora 10,35.
Dl. Valentin Gabrielescu:
Doamna Ciontu, v` g`si]i în fa]a Comisiei senatoriale care cerceteaz`
evenimentele din decembrie 1989.
V` rog s` ne da]i datele dv. de identitate ca s` se treac` în stenogram`.
Dna.Ciontu Cristina:
M` numesc Cristina Ciontu, am 28 de ani, locuiesc în Bucure[ti, Calea
Mo[ilor 209, bloc 17, apartament 85.
Telefonul îl [ti]i.
Dl. Valentin Gabrielescu:
Doamna Ciontu, înainte de a v` da cuvântul, v` rog s` fi]i amabil` s` depune]i
un jur`mânt [i s` repeta]i dup` mine:
"Jur s` spun adev`rul [i s` nu ascund nimic din ceea ce [tiu!"
V` mul]umesc.
Acum v` rog s` ne spune]i dv. evenimentele la care a]i luat parte în timpul
revolu]iei, ce a]i v`zut?
Dna. Ciontu Cristina:
M` rog, acuma, a lua parte la evenimente, se în]eleg multe.
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Deci, eu am intrat în cl`direa aceasta pe la prânz, deci imediat dup` ce sa intrat în cl`dire pe 22 decembrie 1989. Am intrat cu inten]ia s` acord ajutor
unor persoane suferinde, eu sunt medic, pe vremea aceea eu eram student`
înc`, dar sunt capabil` s` acord un ajutor, [i m` rog în vâltoarea evenimentelor
am r`mas pân` dup` amiaz`, spre sear`, când a început s` se trag`.
Ulterior am r`mas în continuare mai ales c` ne strânseser`m vreo 5 sau 6
studen]i care ne hot`râser`m noi, s` nu l`s`m nimic s` treac` f`r` s` vedem
noi. Teama noastr` era sa nu se instaureze o dictatur` militar`. Asta era în
mintea noastr` în acele momente.
Am r`mas [i peste noapte, pân` a doua zi diminea]`, deci pân` pe 23
decembrie diminea]a.
Ulterior am asistat la tot ce s-a petrecut. Eu în seara zilei de 22 decembrie
am fost inclus` în cadrul CFSN-ului, ceea ce reprezenta la acel moment, nu
partidul FSN.
Dl. Valentin Gabrielescu:
Pe care list`?
Dna. Ciontu Cristina:
Pe lista de început.
Dl. Valentin Gabrielescu:
Cine a f`cut-o? Unde?
Dna. Ciontu Cristina:
Deci a fost f`cut` într-o camer` la etajul I, parc`, sau mai târziu II. Nu,
chiar la etajul I. Ini]ial lista asta cum a fost f`cut`? La început a fost f`cut` o list`
cu cei care erau în camera respectiv` pentru ca s` existe posibilitatea s` se
p`r`seasc` camera [i s` revin`, s` nu intre mai mul]i decât erau în acea camer`.
Asta a fost spre seara deja.
M-am trecut [i eu pe aceast` list` pentru c` eram în camer`, dar ulterior
am auzit c` de fapt ace[tia deveniser` deja membri CFSN.
Pe 24 decembrie 1989 am fost în MApN, tot a[a, al`turi de...
Dl. Valentin Gabrielescu:
A]i plecat de aici?
Dna.Ciontu Cristina:
Da, am plecat de aici. Foarte mul]i au plecat de aici. S-au r`spândit [i
ulterior s-au adunat din nou. Am plecat la MApN unde am stat pân` seara. Numi aduc aminte dac` am r`mas peste noapte acolo. Nu, asta chiar nu mai ]in
minte. }in minte numai faptul c` în momentul când am intrat în MApN am fost
tot timpul al`turi de CFSN, deci de membrii cu care fusesem în fostul C.C. {i cu
care eram pe list`. Nu to]i, c` nu eram to]i. De exemplu, domnul Iliescu nu era
lâng` noi, era la Televiziune, unde o fi fost, dar cu marea majoritate [i ulterior sa mutat sediul, s`-i zicem, la Palatul Victoria.
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Eu presupun c` marea majoritate a evenimentelor la care am asistat eu
dv. ave]i informa]ii din multe surse.
Spune]i-mi dac` v` intereseaz` în mod special ceva.
Dl. Valentin Gabrielescu:
Da. Dv. Ne-a]i spus în rezumat ca [i cum noi am [ti totul. Sigur c` [tim
destule lucruri, dar nu le [tim pe toate. V` rog s` fi]i amabil` s` ne spune]i aici,
înainte de a pleca la MApN, sau unde a]i mai plecat în zilele urm`toare, deci
atunci 22 seara, 23 noaptea, ce activitate a]i avut dv., în afar` de faptul c` a]i fost
pe list`?
Dna.Ciontu Cristina:
V-am spus, ne adunaser`m ace[ti studen]i care am hot`rât s` urm`rim
tot ce se întâmpl`, tot ce fac cei care direc]ioneaz` ac]iunea, pentru c`, de
exemplu, la acel moment era generalul Gu[e despre care [tiam noi c` ar conduce
armata, asta [tiam noi, [i de altfel în momentul în care a început s` se împu[te
[i s` se declan[eze toat` acea activitate zgomotoas`, Gu[e era chiar cel care
primea în continuu telefoane [i d`dea dispozi]ii.
Dl. Valentin Gabrielescu:
De unde [ti]i dv. ce f`cea Gu[e?
Dna.Ciontu Cristina:
V-am spus, am stat tot timpul lâng` el.
Dl. Valentin Gabrielescu:
Lâng` Gu[e?
Dna.Ciontu Cristina:
Da, în orice camer` era Gu[e, noi st`team lâng` el.
Dl. Valentin Gabrielescu:
To]i?
Dna. Ciontu Cristina:
Da.
Dl. Valentin Gabrielescu:
Câ]i?
Dna.Ciontu Cristina:
Vreo 5 sau 6.
Dl. Valentin Gabrielescu:
Cine erau ceilal]i?
Dna. Ciontu Cristina:
Neac[a îl chema pe unul dintre ei, în rest nu mai ]in minte. Chiar nu mai
]in minte.
Dl. Valentin Gabrielescu:
Numai pe Neac[a îl [ti]i?
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Dna. Ciontu Cristina:
Da. {tiu pentru c` de altfel Neac[a a [i r`mas ulterior în aparatul de lucru
[i b`nuiesc c` [i acuma este.
Dl. {erban S`ndulescu:
Neac[a acuma este la Bruxelles.
{i cum? Cu ceilal]i nu v-a]i mai întâlnit pe urm`? Nu v-a]i mai împrietenit?
Nu a]i mai vorbit? Nu ave]i ni[te adrese ?
Dna. Ciontu Cristina:
Numai o clip`, mai ]in minte a[a, a mai fost... numai c` eu nu le re]in numele,
niciodat` nu le-am re]inut numele, era un tân`r cu ochelari care ulterior a lucrat la
cabinet. În Palatul Victoriei era jos la etajul I, cumva izolat, cabinetul lui Gelu
Voican Voiculescu [i mai era un cabinet, nu mai ]in minte al cui, nu era al lui
Mazilu, [i a mai fost o student` la actorie pe vremea aceea, [i ace[ti doi studen]i.
Dl. Valentin Gabrielescu:
Da, deci dv. {i Neac[a a]i fost acolo. Ce f`cea]i acolo?
Dna. Ciontu Cristina:
V-am spus, st`team tot timpul lâng` Gu[e. {i nu neap`rat l\ng` Gu[e,
lâng` to]i cei care erau pe lâng` el.
Dl. Valentin Gabrielescu:
Cine mai erau acolo?
Dna. Ciontu Cristina:
Acolo mai era, de exemplu, Cazimir Ionescu. Pe ei i-am re]inut bine pentru
c` chiar, cît eram în camera aceea, vorbeam, m` rog, ne d`deam noi cu p`rerea,
a[a, la nivelul nostru în acel moment. Ce s` v` spun, noi am tot schimbat camere.
Dl. {erban S`ndulescu:
Vlad nu era acolo?
Dna. Ciontu Cristina:
Generalul Vlad a fost [i la etajul I ini]ial, înainte s` se trag`, când ap`ruser`
[i Verde] acolo, m` rog, era o mare, o mare aglomera]ie [i nebunie [i nu pot s`
v` spun exact ordinea cronologic` a intr`rii persoanelor respective.
Dl. Valentin Gabrielescu:
Sigur, astea nu pute]i s` spune]i, dar persoanele mai importante care erau
acolo vi le aminti]i?
În camera aceea! Dv. spune]i c` a]i stat lâng` generalul Gu[e. Unde era
Gu[e era]i [i dv. {i Gu[e nu se plimba el, st`tea într-o anumit` camer`, nu s-a
plimbat el cît a stat acolo!
Dna. Ciontu Cristina:
S-o lu`m a[a: prima oar` când noi am hot`rât s` nu sc`p`m nimic din ochi
- asta era hot`rârea noastr`, ni se p`rea foarte important`, a fost la etajul I, într-
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unul din cele dou` cabinete principale, am în]eles eu c` erau cabinetul I [i II,unde
se afla un cuf`r, despre care se spunea c` ar fi cu aur sau ceva în genul `sta [i ni
s-a spus s`-l p`zim.
Eu n-am v`zut niciodat` ce este în acel cuf`r [i cei care îl p`zeau aveau un
semn distinctiv, o cârp` legat` de bra].
Dl. Serban S`ndulescu:
Era încuiat cuf`rul?
Dl. Valentin Gabrielescu:
Ce culoare avea?
Dna. Ciontu Cristina:
Cârpa avea culoarea alb`.
Dl. Valentin Gabrielescu:
Da, a[a era, cu alb.
Dna. Ciontu Cristina:
S-a f`cut atunci o list` cu cei care urmeaz` s` p`zeasc`.
Dl. Valentin Gabrielescu:
Doamna Ciontu, ca s` nu v` obosim prea mult, într-adev`r s-au întâmplat
foarte multe lucruri, dar v` rog s` ne concentr`m asupra camerei unde era
Gu[e. Cine mai era acolo? Persoane mai importante, nu Neac[a sau studen]i, ci
persoane care luau parte la evenimente, care conduceau?
Dna. Ciontu Cristina:
Nu mai ]in minte!
Dl. Valentin Gabrielescu:
Pe Vlad 1-a]i v`zut? Sau nu-l cuno[tea]i?
Dna. Ciontu Cristina:
Nu-mi aduc aminte acuma figura lui, dar eu ]in minte c` era Vlad. }in
minte c` în momentul în care a început s` se împu[te, deci prima împu[c`tur`
spre sear`, eram înc` la etajul I, deci jos, [i era Vlad; ]in minte c` era o spaim`
cumplit`, am început s` ]ip c` de ce împu[c` oamenii lui.
Dl. Valentin Gabrielescu:
Îi spunea]i lui Vlad de ce trag oamenii lui?
Dv. i-a]i spus lui Vlad?
Dna. Ciontu Cristina:
Am început s` strig de fapt, fiind în spaim`... acuma eu o cataloghez a[a,
u[or isteric`, [ti]i reac]ia! Dar asta a fost reac]ia!
Dl. Valentin Gabrielescu:
Cine mai era, doamn`, acolo? Persoane mai cunoscute care pe urm` au
devenit cunoscute? Poate atunci nu le cuno[tea]i?
De exemplu, pe Gu[e l-a]i v`zut prima oar`, îmi închipui, [i pe Vlad?
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Dna. Ciontu Cristina:
Pe to]i i-am v`zut prima oar`!
Dl. Valentin Gabrielescu:
Dar pe Mazilu?
Dna. Ciontu Cristina:
Pe Mazilu nu-mi amintesc când anume l-am v`zut prima oar`. Pe Mazilu lam v`zut dup` ce ne-am instalat [i ne-am lini[tit. Eu v` spun, am o memorie
vizual` cam slab` [i trecînd [i atîta timp - eu am avut o perioad` în care am dorit
s` uit toate astea - dv. acuma m` for]a]i s` mi le aduc aminte, dup` ce am vrut s`
[terg cu buretele.
Dl. Valentin Gabrielescu:
De ce s` le [terge]i c` sunt evenimente importante?
Dna. Ciontu Cristina:
Mi s-a f`cut lehamite!
Dl. Adrian Popescu-Nec[e[ti:
S` v` aduce]i aminte cu blânde]e, nu v` for]a]i!
Dna. Ciontu Cristina:
Nu, nu. Mai ales c` m-a]i pus în gard` [i mi-a]i spus s` m` gândesc de
mult timp. Eu îns` m-am gândit a[a, nu m-am for]at nici eu cam ce mi-am adus
aminte. N-a[ vrea nici s` încurc acuma evenimentele. Adic` n-a[ vrea nici s` v`
fac r`u în ancheta dv.
Spune]i-mi totu[i dac` ceva legat de evenimente, ce v` pot spune eu în
mod special!
Dl. Valentin Gabrielescu:
Bine în]eles, dac` nu ne spune]i, s` v` spunem noi ce [tim.
De exemplu, dv. a]i fost în camera unde era Gu[e. Asta a]i confirmat.
Dna. Ciontu Cristina:
Da.
Dl. Valentin Gabrielescu:
{i Gu[e a avut o convorbire telefonic` cu ni[te ru[i?
Despre asta v` aduce]i aminte?
Dna. Ciontu Cristina:
Da, dar nu a dus-o convorbirea telefonic`.
Dl. Valentin Gabrielescu:
Dar cum a fost?
Dna. Ciontu Cristina:
Telefoanele îi erau adresate aproape în totalitate lui Gu[e, ca fiind comandantul
armatei. A venit acest telefon în limba rus`, la care Gu[e a r`spuns [i a întrebat dac`
[tim pe cineva care [tie rusa, dac` [tim pe cineva care cunoa[te limba rus`? [i
pentru c` nu s-a înghesuit nimeni, pân` la urm` am zis c` [tiu eu rus`.
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Dl. Valentin Gabrielescu:
Dar chiar [ti]i?
Dna. Ciontu Cristina:
{tiu rus`, normal, am crescut la ru[i. Eu am fost 8 ani jum`tate la ru[i.
Dl. Valentin Gabrielescu:
Cum a[a?
Dna. Ciontu Cristina:
Tat`l meu a fost trimis de CNST la CAER, ca reprezentantul CNST-ului.
Dl. Valentin Gabrielescu:
{i a]i fost acolo?
Dna. Ciontu Cristina:
Da, [i-a luat toat` familia.
Dl. Valentin Gabrielescu:
{i asta când era]i copil? [i a]i înv`]at acolo la [coal`?
Dna. Ciontu Cristina:
Am înv`]at la [coal` româneasc` [i fratele meu, dar, oricum, stând într-o
]ar` este imposibil, mai ales ca copil, s` nu înve]i o limb`. M` rog, [i am vorbit
în limba rus`.
Dl. Valentin Gabrielescu:
{i a]i vorbit la telefon dv.? Ce a]i f`cut? Spune]i-ne de treaba asta cu
telefoanele astea, cu ru[ii `[tia!
Dna. Ciontu Cristina:
Acuma s` v` spun, p`rerea mea este c` generalul Gu[e [tia limba rus`.
Asta este p`rerea mea! Poate c` m` în[el!
Dl. {erban S`ndulescu:
A, [i nu a vrut el s` vorbeasc`? A vrut s` câ[tige timp?
Dna. Ciontu Cristina:
Nu [tiu! Ori c` o fi vrut s` aibe un martor!? Nu [tiu s` v` spun! Eu am mai
vorbit ulterior cu Dan Iosif [i cu mai mul]i [i s-ar p`rea c` Dan l-ar fi împins de
la spate [i i-ar fi spus: nu vorbi în limba rus`! D` altcuiva! Dar eu ]in minte numai
acel apel care era insistent chiar - cine vorbe[te în limba rus`?
Dl. {erban S`ndulescu:
{i ce a]i f`cut?
Dna. Ciontu Cristina:
Am vorbit în limba rus`. Persoana cu care am vorbit s-a prezentat ca fiind
din partea ministrului ap`r`rii.
Dl. Valentin Gabrielescu:
Ministrul ap`r`rii rus?
Dna. Ciontu Cristina:
Nu. Maghiar!
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Dl. Valentin Gabrielescu:
Maghiar?
Dna. Ciontu Cristina:
Da. {i mi-a spus c` ei trimit ajutoare – trupe. Ca ajutoare. Gu[e, în timp ce
eu vorbeam, tot spunea: "Nu, nu! închide! închide!" La un moment dat tot închide
spunea! Normal c` am spus: nu, nu e nevoie!
Dl. {erban S`ndulescu:
Cine a zis - Gu[e sau dv.?
Dna. Ciontu Cristina:
Eu vorbeam la telefon.
Indiferent ce mi-ar fi suflat Gu[e, tot asta a[ fi spus, dar eu v-am spus c` în
paralel Gu[e spunea - nu, nu! [i la un moment dat tot repeta - închide! închide!
închide! dar nu mi-a pus mâna pe telefon s`-l închid`.
Dl. Adrian Popescu-Nec[e[ti:
Curios, întâi v-a cerut s` vorbi]i [i pe urm` v-a spus s` închide]i telefonul?
Dna. Ciontu Cristina:
Uita]i ce este! Dac` eu eram pe faz`, deci cu mintea treaz`, foarte treaz`,
eu a[ fi apucat s` traduc ce am vorbit la telefon, îns` pe mine atât de tare m-a
surprins telefonul încât am uitat [i cei din jur iar`[i au uitat s` m` mai întrebe cu
cine am vorbit [i ce am vorbit, însu[i Gu[e în definitiv de asta m-au pus, s`
traduc, nu? Nu s` vorbesc eu, s` dau directive în colo [i-n coace!
Dl. Valentin Gabrielescu:
Deci în fond ce convorbire a fost? Care a fost rostul telefonului?
Dna. Ciontu Cristina:
Ba da, îmi amintesc! Acest telefon nu am cum s`-l uit!
Deci eu le-am zis c` nu e nevoie!
{i a fost foarte mirat` persoana respectiv` pentru c` a spus: ”cum, dar voi
ne-a]i cerut!? Ni s-au cerut ajutoare!” [i, m` rog, am spus c` nu!
Eu [tiu c` aveam în minte s` spun - nu [tiu dac` [i am pronun]at asta – c`
dac` vor trimite va fi interpretat altfel, în orice caz, eu [tiu c` am spus c` for]a
este în mâna poporului si c` indiferent ce i s-a vorbit pân` atunci, nu e nevoie c`
ne descurc`m singuri!
Dl. Valentin Gabrielescu:
Dar asta v-a spus Gu[e s` spune]i sau dv. a]i spus?
Dna. Ciontu Cristina:
Nu. Eu acuma v-am spus ce am spus eu.
Dl. Valentin Gabrielescu:
Da, [i Gu[e ce spunea?
Dna. Ciontu Cristina:
Gu[e, v-am spus: spunea, „nu, nu, nu!”; „închide! închide! Închide!”
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Dl. Valentin Gabrielescu:
Dar nu [ti]i cu cine a]i vorbit?
Dl. {erban S`ndulescu:
{i-a declinat numele?
Dna. Ciontu Cristina:
Nu. Nu s-a prezentat ca nume. S-a prezentat chiar de dou` ori c` vorbe[te
din partea ministrului ap`r`rii maghiar [i întreba cu cine vorbe[te pentru c` el
vroia s` vorbeasc` cu .. nu pot s` v` spun exact dac` cu Gu[e sau cu comandantul
armatei. Deci nu pot s` spun exact. În momentul `sta nu-mi aduc aminte!
Dl. {erban S`ndulescu:
Dar când vorbea de unde a dat telefon? De aici din sal`? Era cumva de la
ambasad`?
Dna. Ciontu Cristina:
Ei, nu mi-a spus, nu! Deci din partea ministrului ap`r`rii maghiar. Atâta
mi-a spus!
Dl. Valentin Gabrielescu:
Asta pe ruse[te v` spunea?
Dna. Ciontu Cristina:
Da. În limba rus` pentru c` limba rus` era limba oficial` a Tratatului de la
Var[ovia [i noi eram ]ar` din Tratat, f`ceam parte din Tratat.
Dl. Valentin Gabrielescu:
{tiau [i ei [i la noi se cuno[tea acest lucru.
Dna. Ciontu Cristina:
Da, [i de aceasta presupun c` [i Gu[e ar fi [tiut limba rus`! Dar nu este
obligatoriu! Nu [tiu! Asta este p`rerea mea personal`.
Dl. Valentin Gabrielescu:
Dar el personal n-a vorbit deloc?
Dna. Ciontu Cristina:
Nu! Nu!
Dl. {erban S`ndulescu:
Asta a spus cumva c` vorbe[te în numele Tratatului de la Var[ovia?
Dna. Ciontu Cristina:
Nu, nu, nu! V-am spus! De dou` ori mi-a spus c` vorbe[te din partea
ministrului ap`r`rii.
Dl. Valentin Gabrielescu:
{i ce a spus, c` vrea s` trimeat` trupe?
Dna. Ciontu Cristina:
Da.
Dl. Valentin Gabrielescu:
Trupe sau ajutoare?
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Ce înseamn` ajutoare? Ajutoare poate s` fie medicamente sau
îmbr`c`minte?
Dna. Ciontu Cristina:
Eu re]in c` a spus trupe.
Dl. Valentin Gabrielescu:
Trupe? Si Gu[e a spus: nu, închide? Si dv. i-a]i spus: n-avem nevoie, sau cum?
Dna. Ciontu Cristina:
Da, i-am spus c` nu este nevoie! A spus: “Dar cum, am fost chema]i?”
Dl. Valentin Gabrielescu:
Am în]eles!
Dl. {erban S`ndulescu:
Dar nu a spus cine i-a chemat?
Zice: am fost chema]i!
Dna. Ciontu Cristina:
Dv. pute]i s` [ti]i cine i-a chemat!
Dl. Valentin Gabrielescu:
P`i asta vrem s` afl`m!
Dl. {erban S`ndulescu:
P`i asta vrem s` afl`m!? Cine i-a chemat?
Dl. Valentin Gabrielescu:
Adic` leg`tura asta telefonic` - au chemat ei, i-am chemat noi, sau cum?
Dl. {erban S`ndulescu:
A fost un r`spuns la o chemare - cine i-a chemat? V-a zis?
Dna. Ciontu Cristina:
P`i nu mi-au zis cine i-a chemat, dar eu v-am spus - dv. pute]i s` afla]i cine
i-a chemat. Eu nu am cum s` aflu! Dv. pune]i întrebarea asta! Nu, cu pu]in noroc
afla]i! De exemplu, dac` a]i viziona acea caset` pe care eu am vizionat-o dup`
câteva luni de zile de la evenimente [i am putut s` v`d acel am`nunt [i s`-l aud
pentru c` eram implicat`. Deci urechea mea era deja obi[nuit`.
Sta]i în primul rând s` v` spun despre ce caset` este vorba, c` sunt mai
multe casete. Deci este vorba de momentul în care - v` redau dintre numele
respective - Iliescu, Brucan, Bârl`deanu, Roman.
Dl. Valentin Gabrielescu:
Care erau de fa]` acolo.
Dna. Ciontu Cristina:
Da, într-o camer` undeva! Deci tot în fostul C.C., tot în aceast` cl`dire,
camer` în care ]in minte c` a fost o înv`lm`[eal` cumplit`.
Dl. Valentin Gabrielescu:
Au plecat în alt` camer`, nu unde era]i?
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Dna. Ciontu Cristina:
Atunci când s-au dus s` discute singuri, f`r` noi to]i, într-o camer` [i am
vrut [i noi tinerii s` intr`m, dar nu am putut - au plecat special s` discute. Noi
ne-am ]inut dup` ei, dar nu ne-au l`sat, s` intr`m. Voican Voiculescu chiar s-a
pus în u[` [i ]in minte c` st`tea în u[` a[a.
Dl. Serban S`ndulescu:
Era [i Gu[e acolo în camer`?
Dna. Ciontu Cristina:
Nu [tiu. Eu v` spun ce am v`zut pe caset`. Pe aceast` caset` pute]i s`
vede]i. Asta nu re]in, dac` era [i Gu[e în camer`. Nu cred c` era Gu[e în camer`.
Nu, nu cred c` era!
Dar nu poi s` spun exact. Este momentul în care apare domnul Iliescu
vorbind la telefon, încercând s` contacteze ambasada rus`.
Dl. Valentin Gabrielescu:
Ave]i caseta asta?
Dna. Ciontu Cristina:
Eu nu am avut-o niciodat`, [i nici nu o am.
Dl. {erban S`ndulescu:
Dar unde a]i v`zut-o?
Dna. Ciontu Cristina:
Am v`zut-o întâmpl`tor la cineva. Chiar nici nu mai ]in minte unde am
v`zut-o, la cine, dar caseta aceasta exist` [i sunt convins` c` exist` în multe
exemplare. Ea a fost dat` [i pe acel panou în Pia]a Universit`]ii în 1990, ulterior.
Dl. Adrian Popescu-Nec[e[ti:
Îmi permite]i s` v` pun [i eu o întrebare? Pardon! Eu am cerut voie, dv. na]i cerut voie, ave]i dreptul, deci?
Dl. Serban S`ndulescu:
Nu, domnule! Pofti]i!
Dl. Adrian Popescu-Nec[esti:
Unul dintre operatorii care filmau este R`zvan Constantinescu, este un
nume care nu vi l-a]i adus aminte?
Dna. Ciontu Cristina:
Nu! Nu! Nici nu [tiu dac` îl cunosc pe R`zvan Constantinescu.
Dl. {erban S`ndulescu:
Fiindc` spunea]i c` v-a atras aten]ia un am`nunt? Când a]i vizionat caseta
asta? Care este am`nuntul care v-a atras aten]ia?
Dna. Ciontu Cristina:
Este un am`nunt legat de chemarea trupelor maghiare.
Dl. {erban S`ndulescu:
Chemarea trupelor maghiare?
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Dna. Ciontu Cristina:
Da.
Dl. {erban S`ndulescu:
Cine a f`cut chemarea asta?
Dna. Ciontu Cristina:
Nu spune cine a f`cut chemarea. Eu v-am spus, cine a f`cut chemarea
pute]i s-o afla]i dv. Eu n-am cum s-o aflu!
Dv. nu ave]i posibilitatea vizion`rii acestei casete?
Dl. {erban S`ndulescu:
Avem. Teoretic avem! Nu [tiu dac` [i practic avem posibilitatea fiindc`
exist` o mul]ime de casete din perioada respectiv`, dar vorbi]i c` la telefon se
referea la chemarea trupelor maghiare, în ce termeni? adic`, era vorba de o
chemare precedent` sau atunci se chema?
Dna. Ciontu Cristina:
Precedent`. Fusese deja chemat` la ora prânzului. Asta se întâmpla pe 22
decembrie 1989.
Dl. {erban S`ndulescu:
Pe 22 decembrie fuseser` chemate trupele maghiare?
Dna. Ciontu Cristina:
Da.
Dl. Serban S`ndulescu:
Maghiare sau ruse[ti? Maghiare! E o diferen]`!
Dna. Ciontu Cristina:
Eu vorbesc de cele maghiare.
Dl. {erban S`ndulescu:
{i care era replica la aceast` chemare la care se f`cea referire?
Dna. Ciontu Cristina:
Nu. N-a existat nici o replic`. Era pur [i simplu o în[tiin]are.
Dl. Serban S`ndulescu:
F`cut` pentru cine? Nu [ti]i?
Dna. Ciontu Cristina:
Nu cunosc persoana. Nici n-am v`zut-o ulterior. Erau ni[te persoane pe
care eu nu le-am cunoscut, nu le-am v`zut niciodat` care au fost în acea camer`.
Se tot învârteau în acea camer`. Eu v-am spus, asta am vizionat pe caset`. Deci
nu am v`zut live.
Dl. Valentin Gabrielescu:
Deci a]i v`zut ulterior pe caset`, nu atunci?
Dna. Ciontu Cristina:
Da, la câteva luni [i am [tiut s` aud acea vorb`.
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De altfel nici nu era în cadru. Tocmai se muta cadrul.
Dl. {erban S`ndulescu:
Se vorbea în ruse[te sau se vorbea în române[te? Când se f`cea referire
la telefon când se vorbea? V` mai aduce]i aminte?
Dna. Ciontu Cristina:
Pe caset` zice]i?
Dl. {erban S`ndulescu:
Da, pe caset`.
Dna. Ciontu Cristina:
Pe caset` cum s` se vorbeasc` ruse[te din moment ce erau discu]iile din
acea camer`?
Dl. {erban S`ndulescu:
Era o discu]ie la telefon [i o discu]ie în camer`!
Dna. Ciontu Cristina:
Nu. Eu m-am referit la telefon ca s` v` precizez momentul în care a fost
filmat [i discu]iile care au fost filmate, dar nu s-a discutat la telefon.
Dl. {erban S`ndulescu:
{i opinia celor de acolo? S-au exprimat ni[te opinii?
Dna. Ciontu Cristina:
Pute]i viziona caseta. A[a e mai bine.
Dl. Valentin Gabrielescu:
Doamn`, deci dv. treaba asta cu Iliescu [i cu Brucan nu a]i fost în camera
în care erau, a]i v`zut pe urm` pe caset`?
Dna. Ciontu Cristina:
Da. N-am fost l`sa]i s` intr`m. Noi vroiam s` intr`m, dar nu ne-a l`sat
Voican Voiculescu, care era în u[`.
Dl. Valentin Gabrielescu:
{i deci acolo n-a]i putut intra?
Dna. Ciontu Cristina:
Da.N-am putut intra.
Dl. Valentin Gabrielescu:
Ce s-a întâmplat în camera aia a]i v`zut pe urm` pe caset`?
Dna. Ciontu Cristina:
Da.
Dl. Valentin Gabrielescu:
Asta am v`zut [i noi.
Acuma s` revenim. Deci acolo unde era Iliescu [i compania.
Dna. Ciontu Cristina:
Asta era dup` amiaz`. Deci înainte s` se trag`.
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Dl. Valentin Gabrielescu:
Era pe la 4 - 5 a[a.
Dna. Ciontu Cristina:
Cam a[a.
Dl. Valentin Gabrielescu:
{i dup` aia, dac` nu a]i putut intra acolo, pe unde v-a]i dus?
Dna. Ciontu Cristina:
Noi st`team la u[`.
Dl. Valentin Gabrielescu:
La u[`, da. Dac` n-a]i putut intra, a]i stat la u[` pân` când?
Dna. Ciontu Cristina:
Noi st`team la u[` [i vroiam s` intr`m. Noi tot încercam s` intr`m [i nu
puteam. Asta f`ceam noi în momentul acela. {i ulterior, când s-a ie[it de acolo,
iar`[i ne-am ]inut de ei s` vedem tot ce se întâmpl`.
Dl. Valentin Gabrielescu:
Când a ie[it Iliescu?
Dna. Ciontu Cristina:
Când au ie[it to]i de acolo, da.
Dl. Valentin Gabrielescu:
{i unde s-au dus?
Dna. Ciontu Crisitina:
Într-una din camerele în care am fost ulterior. Într-una mare. Nu [tiu acuma
exact în care am fost. Am impresia c` a fost chiar mutarea de la etajul II. Am eu
impresia.
Dl. Valentin Gabrielescu:
Dar Gu[e la ce etaj era? Nu mai ]ine]i minte?
Dna. Ciontu Gristina:
Nu, nu. Nu mai ]in minte.
Dl. Valentin Gabrielescu:
Tot la etajul II era.
Dna. Ciontu Cristina:
S-ar putea.
Dl. Valentin Gabrielescu:
{i pe urm` a]i intrat înapoi la Gu[e? Dup` ce a plecat Iliescu?
Dna. Ciontu Cristina:
Am impresia c` aceasta a fost schimbarea de etaj [i de camer`, dar eu nu
pot s` precizez exact.
Dl. Valentin Gabrielescu:
Bun. Ei au plecat [i i-a]i pierdut. N-a]i putut s`-i urm`ri]i, s-au dus sus [i
au vorbit în continuare. {i dv. unde v-a]i dus?
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Dna. Ciontu Cristina:
Eu v-am spus, ne-am dus împreun` cu to]i într-una din camerele mari. Am
impresia c` ne-am întors la etajul I pentru c` prima împu[c`tur` ne-a prins la
etajul I, ne-a prins jos [i când a început s` se împu[te foarte tare [i s` se împu[te
[i încoace? (în orice caz nu [tiu dac` s-a împu[cat încoace, dar era mare
înv`lm`[eal` aici, era mare nebunie).
Dl. Valentin Gabrielescu:
Au fost împu[c`turi, nu se [tie de unde.
Dna. Ciontu Gristina:
În acele momente ei s-au dus sus [i noi dup` ei.
Dl. Valentin Gabrielescu:
Da, [i în camera unde era Gu[e v-a]i mai dus?
Acolo unde a-]i vorbit cu ungurul `la sau ce era?
Dna. Ciontu Cristina:
Am stat acolo tot timpul. Asta a fost în timpul nop]ii cu telefonul acela,
târziu.
Dl. Valentin Gabrielescu:
Telefonul a fost dup` scena cu Iliescu!
Dna. Ciontu Cristina:
Da.
Dl. Valentin Gabrielescu:
Dup` aceea!
Dna. Ciontu Cristina:
Da.
Dl. Valentin Gabrielescu:
{i acolo a]i stat toat` noaptea, nu?
Dna. Ciontu Cristina:
Da.
Dl. Valentin Gabrielescu:
{i deci telefonul `sta cu ungurul a fost dup` ce l-a]i v`zut pe domnul Iliescu?
Dna. Ciontu Cristina:
V-am spus, în timp ce se vorbea, în timp ce vorbea domnul Iliescu ]in
minte c` nu erau împu[c`turi, era destul de devreme, dar telefonul cu ungurii a
fost în timp ce se împu[ca foarte tare, era foarte mare zgomot [i deja se dirijau
trupe, ajungeau acolo informa]iile.
Dl. Valentin Gabrielescu:
Bun. Acolo au fost împu[c`turile [i când erau împu[c`turile astea dv. unde era]i?
Dna. Ciontu Cristina:
Nu a]i în]eles unde eram?
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Deci eram tot timpul unde a fost, de exemplu, Gu[e [i restul.
Dl. Valentin Gabrielescu:
Aici am vrut s` v` întreb. {i v-a]i înapoiat? Domnul Iliescu [i cu ceilal]i au
plecat în alt` camer`?
Dna. Ciontu Cristina:
Asta a fost mai devreme.
Dl. Valentin Gabrielescu:
Mai devreme! [i pe urm` v-a]i întors la Gu[e?
Dna. Ciontu Cristina:
Exact.
Dl. Valentin Gabrielescu:
A[a este?
Dna. Ciontu Cristina:
Da.
Dl. Valentin Gabrielescu:
Dup` aceea a venit convorbirea cu ungurul noaptea?
Dna. Ciontu Cristina:
Asta a fost noaptea. Deja când eram la etajul II.
Dl. Valentin Gabrielescu:
A[a. Deci Gu[e a fost la etajul II, nu la I. Cam a[a este.
Dna. Ciontu Cristina:
Dar toate astea sunt pe casete. Dac` a]i vizionat casetele,
Dl. Valentin Gabrielescu:
Vreau s` [tiu de la dv.
Dna. Ciontu Cristina:
Îmi pune]i întreb`ri la care v` pute]i g`si r`spuns.
Eu acuma v` spun c` nu prea ]in minte exact am`nuntele pe care mi le
cere]i [i dv. for]a]i ni[te am`nunte [i s-ar putea ca eu s` gre[esc.
Dl. Valentin Gabrielescu:
Dac` nu le [ti]i, nu le spune]i!
Dna. Ciontu Cristina:
V-am spus c` unele nu le ]in minte.
Dl. Valentin Gabrielescu:
Ei, dac` nu le ]ine]i minte, nu le spune]i! Spune]i - nu [tiu!
Noi suntem datori s` v` întreb`m. Nu [ti]i, nu [ti]i! Nu v` for]`m s` spune]i
ce vrem noi, în nici un caz!
Deci doamn`, s-a terminat treaba cu Iliescu, ca s` reconstituim.
Dna. Ciontu Cristina:
Eu v-am f`cut referin]` la Iliescu ca s` v` indic momentul în care a fost
filmat` caseta.
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Iliescu nu a avut leg`tur` cu acest telefon.
Dl. Valentin Gabrielescu:
Nu, nu a avut. El era în alt` parte.
Dna. Ciontu Cristina:
Da.
Dl. Valentin Gabrielescu:
Deci asta cu telefonul a fost în alt` parte.
Dna. Ciontu Cristina:
{i p`rerea mea este c` nici Gu[e, dar asta este p`rerea mea, dv. trebuie
s` afla]i. P`rerea mea este c` nici Gu[e nu a avut leg`tur` cu acest telefon. Nu
[tiu. Dv. pute]i s` afla]i cine a chemat!
Dl. Valentin Gabrielescu:
Eu l-am întrebat chiar pe Gu[e [i Gu[e mi-a spus treaba asta, c` v-a chemat,
c` a chemat pe cineva care [tia ruse[te, c` a fost o fat`, [i am aflat cine e fata [i
c` a vorbit fata. Asta [tim! De aceea v-am [i chemat!
Dna. Ciontu Cristina:
Eu nu m` refer la acel telefon, eu m` refer la faptul c` au fost chemate
trupe în timpul zilei si în timpul zilei de unde puteau fi chemate trupe, în nici un
caz nu era o cl`dire cu mare anarhie în ea, cum era cl`direa C.C.-ului, ci trebuie
s` fi fost un comandament militar.
Eu s` v` mai spun un lucru. În diminea]a de 23 decembrie, când am rupt
fizic leg`tura cu cei din C.C., am vrut s` dau telefon acolo s` întreb ce se întâmpl`
[i s` le spun c` vin înapoi în C.C., dar eu nu aveam num`rul de telefon. Îns` am
dat telefon la Informa]ii [i am cerut comandamentul militar [i mi-au dat
comandamentul militar dar mi l-au dat pe cel din MApN [i am impresia c` în
permanen]` au existat dou` comandamente. Deci în acea noapte au existat totu[i
dou` comandamente militare - unul în C.C. la care era Gu[e [i unul în MApN.
Dar în timpul zilei, când înc` nu era vorba de un comandament militar în fosta
cl`dire a C.C.-ului, dintr-un comandament militar trebuie s` se fi chemat; ni[te
trupe. Asta gândesc eu, cu mintea mea. Nici nu m` pricep s` fac anchete, nu?
Dl. Valentin Gabrielescu:
Doamn`, aici în C.C., dup` ce a plecat domnul Iliescu, dv. nu a]i putut s`
lua]i parte pentru c` nu v-a dat voie s` intra]i, a]i stat mai departe în camera
unde era Gu[e, da? [i unde se d`deau o mul]ime de telefoane, informa]ii [i a[a
mai departe. {tim c` am v`zut [i noi caseta. {tim.
Dar acuma, dac` dv. v` aminti]i c` a fost o convorbire telefonic` între
Gu[e [i domnul Iliescu?
Dna. Ciontu Cristina:
Nu ]in minte.

140

DOCUMENTE

Dl. Valentin Gabrielfiscu:
Nu ]ine]i minte?
Dna. Ciontu Gristina:
Nu.
Dl. Valentin Gabrielescu:
Dar scena când generalul Gu[e - c` e pe caset` - spunea, nu, domnule
Iliescu, nu avem nevoie de nici un ajutor sovietic! Nu face]i treaba asta!
Dna. Ciontu Gristina:
Nu ]in minte. Asta n-o ]in minte!
Dl. Valentin Gabrielescu:
Nu ]ine]i minte?
Dna. Ciontu Cristina:
Nu.
Dl. Valentin Gabrielescu:
Deci n-a]i fost acolo sau nu ]ine]i minte?
Dna. Ciontu Cristina:
Nu ]in minte!
Dl. {erban S`ndulescu:
Dar când a]i vorbit dv. la telefon în ruse[te [i Gu[e v` spunea: nu, nu,
închide! V` aduce]i aminte, Vlad era [i el acolo?
Dna. Ciontu Cristina:
Eu ]in minte c` era Vlad în continuu acolo.
Dl. {erban S`ndulescu:
{i Vlad a avut vreo pozi]ie? V-a zis ceva?
Dna. Ciontu Cristina:
N-aveam cum s` observ treaba asta. Eu am observat foarte pu]ine pentru
c` eram stresa]i to]i acolo.
Dl. {erban S`ndulescu:
Dar dv. v-a]i v`zut pe caset` când a]i vorbit la telefon?
Dna. Ciontu Cristina:
Da, m-am v`zut pe caset`.
Dl. {erban S`ndulescu:
Pe caset` se poate vedea, în principiu, toat` scena.
Dna. Ciontu Cristina:
Da, s-a filmat tot. Nu a fost l`sat nici un moment în noaptea aia.
Dl. Valentin Gabrielescu:
Deci convorbirea asta între Gu[e [i Iliescu nu v` aduce]i aminte?
Dna. Ciontu Cristina:
Nu. Nu-mi aduc aminte.
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Dl. Valentin Gabrielescu:
Dar la conversa]ia între Gu[e [i Iliescu, [i Mazilu era acolo, [i al]ii, bine
în]eles, c` nu ne trebuie ajutor sovietic, a]i fost? Discutau între ei c`, ce, nu ne
trebuie ajutor sovietic, nu avem nevoie! S` nu facem treaba asta?
Dna. Ciontu Cristina:
Nu ]in minte.
S-ar putea s` fi fost, dar eu nu ]in minte.
Dl. {erban S`ndulescu:
Dar domnul Gabrielescu, s` [ti]i, era acolo!
Dl. Valentin Gabrielescu:
Da, de asta am vrut s` v` întreb. Nu v` aminti]i de asta?
Dna. Ciontu Cristina:
Nu-mi aduc aminte!
Dl. Valentin Gabrielescu:
{i pe urm` ce a]i f`cut? Pân` când a]i mai stat aici în C.C.?
Dna. Ciontu Cristina:
V-am spus. Ulterior am plecat. Mi-a spus, parc`, Cazimir Ionescu, sau nu
mai [tiu cine mi-a spus - du-te [i odihne[te-te [i pe urm` s` te întorci! St`tuser`m
toat` noaptea. Pe urm` m-am întors, dup` aceea, încoace.
Dl. Valentin Gabrielescu:
Unde a]i plecat?
Dna. Ciontu Cristina:
M-am dus acas`, s` m` culc pu]in pentru c` era toat` noaptea, [i ziua [i
noaptea.
Dl. Valentin Gabrielescu:
Obosise]i?
Dna. Ciontu Cristina:
Da.
Dl. Valentin Gabrielescu:
Pe urm` a]i venit din nou aici?
Dna. Ciontu Cristina:
Sta]i s`-mi aduc aminte, pentru c` acuma de fapt îmi aduc aminte c` am
mai fost în C.C. ulterior, de unde am plecat la Televiziune cu o list`, nu [tiu ce
list`, cu Cazimir Ionescu [i cu înc` cineva
Dl. Valentin Gabrielescu:
A, dv. a]i fost în grupa aceea cu Cazimir Ionescu?
Dna. Ciontu Cristina:
Da, nu [tiu ce înseamn` grupa aceea cu Cazimir Ionescu. {tiu c` am fost
la Televiziune cu Cazimir Ionescu [i cu înc` ni[te tineri.
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Dl. Valentin Gabrielescu:
Cu ce a]i plecat?
Dna. Ciontu Cristina:
Cu o tanchet`. Cu ceva blindat.
Dl. Valentin Gabrielescu:
{i dv. a]i plecat cu tancheta aia, cu Cazimir Ionescu [i cu lista aia?
Dna. Ciontu Cristina:
Da. Cu o list`, s-o ducem la domnul Iliescu.
Dl. Valentin Gabrielescu:
L-a]i g`sit pe domnul Iliescu?
Dna. Ciontu Cristina:
Îl mai ]in minte pe Petre Roman c` era acolo [i c` a vorbit Cazimir Ionescu
cu ei, dar mai mult nu mai ]in minte. Chiar nu mai ]in minte. Era un stres foarte
mare, gândi]i-v`! [i a trecut [i foarte mult timp. În plus de asta, am vrut s` le uit!
Dl. Valentin Gabrielescu:
Asemenea evenimente nu le tr`ie[te omul în fiecare zi!
Nu e revolu]ie în fiecare zi!
Dna. Ciontu Cristina:
Asta este decizia mea de a uita sau nu!
Dar, efectiv le-am uitat!
Dl. Valentin Gabrielescu:
Dv. a]i depus un jur`mânt, s` spune]i adev`rul [i s` nu ascunde]i nimic
din ceea ce [ti]i!?
Dna. Ciontu Cristina:
P`rerea dv. este c` eu spun c` uit pentru c` nu vreau s` spun. Dac` era
a[a, nu v` spuneam de telefon!
Asta mi se par chiar am`nunte - drumul pe tanchet` sau f`r` tanchet`!?
Dl. Valentin Gabrielescu:
Noi [tim episoadele astea, dar n-am [tiut c` a]i fost [i dv. acolo.
Dna. Ciontu Cristina:
Cu atât mai mult c` [ti]i!
Ce nu [tia]i era telefonul.
Efectiv, crede]i-m`! Nu m` crede]i, asta este?!
Eu nu-mi aduc aminte pentru c` am vrut s` le uit.
Dl. Valentin Gabrielescu:
Mi-a spus chiar Gu[e. Nu al]i martori? Chiar domnul Gu[e a fost acolo
unde v` afla]i [i dv.
Dna. Giontu Cristina:
Oricum, ce am vorbit nu avea]i de unde s` [ti]i decât de la mine!
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Dl. Valentin Gabrielescu:
Tocmai de asta! Gu[e ne-a spus, el a fost martorul cel mai ... ,,da, domnule,
ne-a chemat la telefon, nu [tiam s` vorbesc [i a fost o fat` care [tia ruse[te” a
vorbit [i am spus c` „n-am nevoie de ajutor”. Asta da, deci asta o [tiam. Dar
credeam c` dv. v` aduce]i aminte de mai multe am`nunte.
Dna. Ciontu Cristina:
Nu. {i crede]i-m`, mi se par neesen]iale.
Dl. Valentin Gabrielescu:
Da. Oare?
Dna. Ciontu Cristina:
Adic` neesen]iale vis-a-vis de m`rturia mea, c` eu ca martor a[a ce v` pot
aduce în plus fa]` de ce v-au adus al]ii este acest telefon. Eu a[a cred.
Dl. Valentin Gabrielescu:
Acesta cu ungurul?
Dna. Ciontu Cristina:
Da.
Dl. Valentin Gabrielescu:
Doamn` drag`, ce [ti]i asta ne spune]i! Credeam c` v` aduce]i aminte de
convorbirea Iliescu - Gu[e!
Dna. Ciontu Cristina:
Nu. Chiar nu-mi aduc aminte. A fost la telefon sau cum?
Dl. Valentin Gabrielescu:
Da, la telefon. Iliescu nu mai era aici. La un moment dat Iliescu a plecat la
MApN.
Dna. Ciontu Cristina:
}in minte c` s-a vorbit foarte, foarte mult timp la telefon. Aproape în
continuu sunau telefoanele, dar nu ]in minte tot ce s-a vorbit la telefon.
Dl. Valentin Gabrielescu:
Bine, într-adev`r s-a vorbit ore întregi la telefon, dar m` gândeam c` poate
a]i remarcat, c` `sta era un lucru deosebit - convorbirea Iliescu - Gu[e!?
Dna. Ciontu Cristina:
Nu. Pe mine, de exemplu, ce m-a impresionat foarte tare era faptul c` am
v`zut oameni mor]i acolo, împu[ca]i. Asta pe mine m-a impresionat foarte tare.
M-a mai impresionat faptul c` ni se tot spunea din jum`tate în jum`tate de or`
c` acuma, acuma se împu[c` [i pe holul pe care eram noi. Se mai spunea c` din
când în când, din moment în moment se poate intra [i în camer` cu pu[tile
înc`rcate.
Ulterior ]in minte c` am auzit, dar n-am v`zut asta, am v`zut numai sulul
acela, o hart`, în care se zicea c` s-ar fi g`sit o bomb` în camera în care eram noi.
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Acuma, ce s` v` zic? Deci asta m-a impresionat pe mine. În]elege]i? Eram
prima oar` în astfel de evenimente.
Dl. Valentin Gabrielescu:
O fat` tân`r` care s-a impresionat de împu[c`turi?!
Dna. Ciontu Cristina:
M` rog, cataloga]i-o cum dori]i!
Dl. {erban S`ndulescu:
Dar cu cuf`rul acela cu aur [ti]i ce s-a mai întâmplat cu el? Nu [ti]i?
Dna. Ciontu Cristina:
Nu [tiu. N-am de unde s` [tiu. Era greu sau u[or, nu [tiu!
Deci asta a fost în acea înc`pere, într-unul din cele dou` cabinete principale.
Dl. Valentin Gabrielescu:
Câ]i ani avea]i atunci?
Dna. Ciontu Cristina:
23 de ani.
Dl. Valentin Gabrielescu:
Nu era]i a[a de mic`?!
Dna. Ciontu Cristina:
V` mul]umesc foarte mult.
Dl. Ilie Pl`tic`:
Venind în Consiliu, a]i pomenit pu]in mai devreme despre zvonurile care
circulau despre iminen]a p`trunderii în înc`pere a celor înarma]i.
Cât a]i fost pe aici, a]i auzit focuri de arm` în interior?
Dna. Ciontu Cristina:
Eu r`mân cu amintirea c` a[ fi auzit, dar acuma c` am auzit sau era sugerat`...
Nu, nu, cred c` am auzit, pentru c` am v`zut [i oameni împu[ca]i în interior.
Dl. Ilie Pl`tic`:
A]i spus c` v-au impresionat profund acei oameni mor]i pe care i-a]i v`zut?
Dna. Ciontu Cristina:
}in minte, prima persoan` pe care am v`zut-o era chiar pe coridor, pe
holul mare, unde este scara la etaj.
Dl. Ilie Pl`tic`:
A]i cunoscut, a]i re]inut atunci un nume care se nume[te Colib`?
Dna. Ciontu Cristina:
Nu. Nu-mi aduc aminte.
Dl. Ilie Pl`tic`:
Cine purta arme?
Dna. Ciontu Cristina:
Pot s` v` spun cine purta arme. {tiu c` au fost înarma]i oameni în schimbul
buletinelor.
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Dl. Ilie Pl`tic`:
Din dispozi]ia cui? Poate eventual cunoa[te]i?
Dna. Ciontu Cristina:
Primul zvon legat de arme care a fost, mai ]in minte c` a fost în timpul
zilei, chiar când am ajuns eu. Asta era zvonul, c` jos la subsol s-ar fi g`sit doi
securi[ti înarma]i. Ulterior au tot început cu zvonurile - c` ar fi o ]eav` de gaz
spart`, c` ce facem cu popula]ia din fa]` c` trebuie s` le spui, dar nu po]i s` le
spui c`-i panic`, pân` la urm` li s-a spus. S-a cerut loc s` vin` ma[ina de depanare
sau de reparare pentru interven]ie [i a venit parc` o ma[in`. Normal, erau mai
multe ma[ini care veneau - ba Televiziune, ba, nici nu [tiu s` recunosc o ma[in`
pentru gaze, dar cine anume a dat o dispozi]ie n-am cum s` [tiu pentru c` nu sa dat în fa]a mea sau dac` s-o fi dat nu am re]inut.
}in minte faptul c` se d`deau buletine [i erau înarma]i oameni civili [i în
schimb s-au re]inut buletinele acelor persoane [i ulterior bine în]eles c` foarte
mul]i [i-au pierdut buletinele din acest motiv.
Dl. Ilie Pl`tic`:
Cu cei care au dat buletinele s-a întocmit un tabel? Sau ce arm` a primit?
Dna. Ciontu Cristina:
Se f`ceau ni[te liste. Nu pot s` v` spun ce s-ar fi întâmplat. Eu astea le-am
v`zut a[a în treac`t. Eu nu m-am înarmat, de exemplu.
Dl. Ilie Pl`tic`:
Domnul pre[edinte a insistat în mod deosebit asupra discu]iilor posibile
sau plauzibile sau ceva de acest gen între domnul Iliescu [i domnul Gu[e. Ceva
care chiar neavând ochiul [i urechea format`, ceva care s` v` fi [ocat sau s` v`
fi re]inut în mod deosebit aten]ia din toate discu]iile acelea de la telefon?
Dna. Ciontu Cristina:
Eu v-am spus c` îmi aduc aminte de acest telefon pentru c` am fost
implicat`. M` rog, dv. n-a]i fost de la început. Eu le-am spus dân[ilor c` am dorit
acum câ]iva ani s` uit tot [i am reu[it s` uit. Acuma n-am f`cut decât s`-mi aduc
aminte peste acea [tergere din memorie. Singurul lucru pe care nu l-am uitat a
fost telefonul la care am vorbit. În rest, nu, nu pot, trebuie s` fac un efort deosebit
de concentrare [i nu-mi aduc aminte pur [i simplu.
Iar de acea convorbire între Iliescu [i Gu[e nu-mi aduc aminte deloc s` fi
avut loc sau s` fi auzit eu a[a ceva.
Dl. Ilie Pl`tic`:
Deci ca o concluzie, ne îndrepta]i c`tre gândul c` nu a avut loc?
Dna. Ciontu Cristina:
Nu, nu v` îndrept cu gândul încolo, eu v` spun doar c` nu ]in minte!
Dl. Ilie Pl`tic`:
Bun. V` mul]umesc.
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Dl. {erban S`ndulescu:
Nu era]i aici. Ne-a îndreptat c`tre benzile înregistrate atunci.
Dl. Valentin Gabrielescu:
Doamn`, fiindc` tot n-a]i plecat, s` v` fac o întrebare. Adic`, eu încerc s` v`
aduc aminte, sau s` v` spun c` noi l-am întrebat pe domnul general Gu[e, care a
fost aici de dou` ori [i dânsul mi-a spus c` a avut aceast` convorbire cu maghiarul
`sta care vorbea ruse[te, dar a avut o convorbire [i cu un general rus.
Dna. Ciontu Cristina:
Eu nu [tiu de asta.
Dl. Valentin Gabrielescu:
Deci dv. numai la o singur` convorbire a]i f`cut oficiul de translator?
Dna. Ciontu Cristina:
Numai la acel telefon, atât!
Dl. Valentin Gabrielescu:
Numai la `sta cu ungurul?
Dna. Ciontu Cristina:
Da, numai la acesta.
Dl. Valentin Gabrielescu:
Cu rusul n-a]i vorbit?
Dna. Ciontu Cristina:
Nu.
Dl. Valentin Gabrielescu:
Deci înseamn` c` a fost alt` convorbire? C` domnul general Gu[e el singur
mi-a spus c` a vorbit cu ungurul pe ruse[te, prin fata care a fost - da, ne-a spus
treaba asta - [i fata sunte]i chiar dv., dar mi-a spus c` mai târziu sau mai înainte,
nu [tiu precis, a avut o convorbire [i cu un general rus pe care el îl cuno[tea, mia spus [i cum îl cheam`, care [i `la l-a întrebat dac` are nevoie de ajutor [i el a
spus: nu, domnule, n-avem, nevoie! Asta nu [ti]i?
S` fi fost o a doua convorbire?
Dna. Ciontu Cristina:
V-am spus c` nu [tiu.
Dl. Valentin Gabrielescu:
Nu [ti]i!
Dl. Valentin Gabrielescu:
Înseamn` c` a vorbit el singur?
Dna. Ciontu Cristina:
Concluziile le trage]i dv. de asta sunte]i comisie!
Dl. Valentin Gabrielescu:
Dar l-a]i auzit vorbind? C` spunea]i c` parc` [tia ruse[te?
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Dna. Ciontu Cristina:
Nu am spus c` parc` [tia ruse[te, eu v-am spus c` este p`rerea mea pentru
c` mi-am format-o aducându-mi aminte c` limba de comunicare între armatele
înscrise la - Tratatul de la Var[ovia era limba rus`. Poate c` Gu[e nu avea...
Dl. Valentin Gabrielescu:
Talentul `sta?
Dna. Ciontu Cristina:
... leg`tur` cu Tratatul. Nu [tiu. Asta n-o [tiu. Dv. pute]i s-o afla]i. Eu n-am
acces la multe informa]ii. Asta este p`rerea mea personal`. Nu [tiu dac` conteaz`
foarte mult.
Dl. Valentin Gabrielescu:
Da. Domnilor senatori, mai ave]i întreb`ri?
Dna. Ciontu Cristina:
Da, mai mi s-a pus o întrebare.
Dl. Adrian Popescu-Nec[e[ti:
Dac` a]i dori s` preciza]i - tat`l dv. lucra ca reprezentant în probleme
energetice?
Dna. Ciontu Cristina:
A, nu [tiu s` v` spun. Dar nu cred.
Dl. Adrian Popescu-Nec[e[ti:
Nu [ti]i? [i unde lucreaz` acuma?
Dna. Ciontu Cristina:
El a lucrat [i lucreaz` la Oficiul de Stat pentru Inven]ii [i M`rci. E fizician
[i OSIM-ul era pe vremea aceea în CNST.
CNST-ul l-a trimis pentru o perioad` de 8 ani la CAER, s`-l reprezinte.
Dl. Valentin Gabrielescu:
Doamn`, înc` odat` v` mul]umim.
Dna. Ciontu Cristina:
Cu pl`cere.

Audierea s-a terminat la ora 11,20.
27 decembrie 1994
Stenodactilografiat Pristavu Victoria
NOTA
Audierea a fost înregistrat` de dl. Zosin V, pe 1 (una) band`.
Arhiva IRRD, fond 1, dosar 2, nenumerotat.
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2. Raport privind activitatea grupei operative
a ministrului ap`r`rii na]ionale la fostul sediu al
C.C. al P.C.R. în perioada 21-22.12.1989
În ziua de 21.12.1989, între orele 21.00-21.30, s-a constituit grupa operativ`
format` din col. Folescu Dumitru, col. B`rbulescu Cornel, lt.col. Miron Iordache
[i mr. En`chescu Mircea, s-au distribuit unele documente pentru lucru [i s-a
f`cut instructajul necesar de c`tre gl.lt. Eftimescu Nicolae.
Sosirea la fostul sediu al C.C. al P.C.R. a avut loc la orele 21.50, activitatea
desf`[urându-se într-un birou de la etajul 1.
Întreaga activitate a gupei operative a constat în ]inerea la curent a situa]iei
trupelor M.Ap.N. din zona central` a municipiului Bucure[ti [i transmiterea
c`tre acestea a ordinelor ministrului ap`r`rii na]ionale. Primirea rapoartelor [i
transmiterea ordinelor s-au executat cu ajutorul centrului de transmisiuni dispus
într-o camer` al`turat`.
Pentru coordonarea activit`]ilor [i conducerea trupelor a fost folosit gl.col.
Hortopan Ion, care, periodic, se prezenta la ministru pentru a-i raporta situa]ia.
Între orele 00.30-02.30, ministrul ap`r`rii na]ionale [i-a desf`[urat
activitatea în Pia]a Universit`]ii, ordonându-ne la plecare, întocmirea unei situa]ii
cu efectivele disponibile din garnizoanele Giurgiu, Mihai Bravu, Slobozia [i
Târgovi[te, efective care nu au mai fost aduse în Bucure[ti.
În perioada 21-22.12.1989, ministrul ap`r`rii na]ionale a fost de multe ori
chemat la Nicolae Ceau[escu, ultima oar` participând, în jurul orelor 08.30, la
[edin]a Comitetului Politic Executiv. La înapoierea de la aceast` [edin]`, ne-a
ordonat s` nu transmitem unit`]ilor ordin de a se trage în demonstran]i [i a lua
m`suri pentru ca militarii s` nu fie dezarma]i. Acela[i ordin l-a dat [i ofi]erilor
de la centrul de transmisiuni, care ne deserveau.
Dup` ce i s-a raportat c` ordinul a fost transmis, ministrul a plecat la etajul
6, la Statul major al g`rzilor patriotice, aflând dup` aproximativ 50 de minute c`,
probabil, s-a sinucis. Am comunicat aceast` [tire colonelului Costin Grigore.
Întrista]i de moartea ministrului, nemai având [ef [i ne mai interesânduse nimeni de noi, hot`râsem s` plec`m, dar aflând de la col. Costin c` urmeaz`
s` vin` gl.lt. Eftimescu, am r`mas pe loc. Gl.Lt. Eftimescu a venit în jurul orei
10.15, iar dup` circa 20 minute, s-a prezentat în fostul sediu al C.C. {i gl.lt.
St`nculescu Victor, îmbr`cat civil [i cu un picior în ghips.

DOCUMENTE

149

Ace[ti doi domni generali, dup` ce au analizat situa]ia (subunit`]ile pactizau
cu mul]imea), au dat ordinele care se impuneau pentru retragerea unit`]ilor în
caz`rmi, în acest sens dând indica]ii comandan]ilor de a se explica popula]iei
necesitatea cre`rii spa]iului necesar pentru defluirea trupelor.
Dup` aproximativ 30 minute, gl.lt. St`nculescu a ordonat ca toat` trupa
operativ` s` se mute la etajul 6, r`mânând la telefoane, la etajul 1, lt.col. Miron.
Acesta a fost vizitat de Emil Bobu, care, dup` ce a întrebat de cei doi generali,
i-a ordonat s` mearg` la Nicolae Ceau[escu, deoarece are nevoie de un ofi]er al
armatei. Dup` ce i-a raportat c` nu are drept de decizie [i c` are alte sarcini de
îndeplinit, Emil Bobu i-a spus c` nu o s` fie nevoie s` ia decizii, ci s` retransmit`
ordinele comandantului suprem. Dându-[i seama c` ordinele nu puteau fi decât
în leg`tur` cu readucerea armatei pentru împr`[tierea mul]imii, lt.col. Miron a
raportat c` va merge personal la etajul 6 pentru a-l aduce pe gl.lt. St`nculescu.
Dup` ce i-a aprobat, i-a spus s` vin` repede, întrucât N. Ceau[escu este
foarte gr`bit. Ofi]erul nu l-a c`utat pe gl.lt. St`nculescu, intrând într-unul din
birourile Statului major al G.P. la etajul 6.
La etajul 6, ofi]erii din grupa operativ` nu au desf`[urat nici un fel de
activitate, iar dup` sosirea revolu]ionarilor au fost la dispozi]ia acestora.

Colonel
Dumitru Folescu

Grupa operativ` a Ministerului Ap`r`rii Na]ionale care [i-a desf`[urat
activitatea în sediul fostului C.C. al P.C.R. în perioada 26-29.12.1989, a avut o
compunere variabil`, fiind format` din ofi]eri ce fac parte din U.M. 02515 „B”
Bucure[ti, astfel:
- în perioada 26.12.1989, orele 16.00 – 29.12.1989, orele 13.00:
- col. ing. Ologeanu C`lin
- colonel Covaci Constantin
- lt.col. Ungureanu Drago[
- lt.col. Ignat Vasile
- lt.col. Borzea Alexandru
- începând din diminea]a zilei de 27.12.1989, au intrat în compunerea grupei
[i urm`torii ofi]eri:
- col. Petcu Mihai
- col. Ni]` Stere
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- mr. Ionescu Marian
- lt.col. Matei Matei
- mr. Pavel M. Mihai
La activitatea grupei operative men]ionate au participat, prin rota]ie, ofi]eri
din fosta Sec]ie Militar` [i de Justi]ie de la C.C. al P.C.R. (col. ing. B`rbat Vasile)
[i de la Statul major al G`rzilor Patriotice (col. Iliu]` [i col. Dumitrescu Nicolae).
Aceast` grup` a înlocuit grupa operativ` condus` de colonel (la acea dat`)
Polivanov Dumitru. În principal, misiunea grupei, rezultat` la fa]a locului din
preciz`rile f`cute de grupa anterioar`, consta în asigurarea conducerii ac]iunilor
de paz` [i ap`rare împotriva încerc`rilor terori[tilor de a p`trunde în sediul
men]ionat. For]ele existente în interiorul cl`dirii [i în jurul acesteia cuprindeau
unit`]i [i subunit`]i militare, precum [i numeroase persoane civile înarmate
(cca 170-180), cestea din urm` constituite în grupuri mai mari sau mai mici, cu
[efi proprii, independen]i între ei dar [i suspicio[i unii fa]` de al]ii [i to]i împreun`
fa]` de armat`, fiecare „st`pân” în (pe) anumite sectoare (înc`peri, por]i de
acces) ale cl`dirii. Unul – [i cel mai activ – din ace[ti lideri era Dan Iosif,
conduc`torul unui grup de aproximativ 120 de tineri înarma]i, grup al c`rui
mentor sau sfetnic (nu am în]eles prea bine pozi]ia sa) era col. (în rezerv` la
acea dat`) R`dulescu Iordan [i care se bucura de încredere în rândul
revolu]ionarilor.
Un moment important din activitatea grupei operative a fost cel petrecut
în seara zilei de 26.12.1989, când Dan Iosif a cerut insistent s` fie rezolvate
urm`toarele probleme:
1. Grupul s`u s` r`mân` în continuare în sediul fostului C.C. al P.C.R. {i cu
armamentul asupra oamenilor, întrucât ap`ruse zvonul c` vor fi dezarma]i [i
evacua]i;
2. Televiziunea s` se prezinte la sediu, s` le înregistreze dolean]ele [i s`
fie da]i pe post în aceea[i sear`;
3. S` se permit` accesul în sediu pentru col. (r) R`dulescu c`ruia, potrivit
unei dispozi]ii superioare, i se interzisese s` mai r`mân` acolo.
Pentru rezolvarea operativ` a celor men]ionate s-a cerut „s` vin` la sediu
o personalitate marcant` din cadrul guvernului provizoriu”.
Ca urmare, în scurt timp a sosit Dumitru Mazilu – la acea vreme primvicepre[edinte la C.F.S.N. – care a luat leg`tura [i discutat cu grupul de
revolu]ionari, dup` care a vorbit de la balcon mul]imii adunate în Pia]a Palatului.
În jurul orei 19.00, Dumitru Mazilu a sosit în înc`perea în care se afla
grupa operativ` (biroul de la etajul 2 care apar]inuse lui Silviu Curticeanu) [i a
comunicat telefonic colonelului Pîrc`l`bescu Corneliu (aflat la biroul s`u de la
etajul 6) hot`rârea sa ca cele trei cerin]e ale revolu]ionarilor s` fie îndeplinite
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în aceea[i sear` [i s` informeze, în acest sens, conducerea armatei. Aceste
cerin]e au fost realizate.
În zilele urm`toare (27-28.12.1989), dup` apari]ia Decretului C.F.S.N.
referitor la interdic]ia purt`rii armamentului [i muni]iilor de c`tre alte persoane
decât cele din subordinea M.Ap.N., s-a pus problema echip`rii civililor înarma]i
[i afla]i în cl`dire, cu uniforme specifice g`rzilor patriotice, pentru a nu fi
considera]i în afara acestei reglement`ri. Ca urmare, prin grija col. ing. B`rbat
Vasile [i a celorlal]i ofi]eri din Statul Major al G`rilor Patriotice s-a încercat
procurarea uniformelor necesare, ac]iune care nu a fost finalizat` pân` la data
plec`rii grupei din sediu (29.12.1989).
De remarcat lipsa de încredere fa]` de armat` manifestat` de unii lideri ai
grupurilor de revolu]ionari, atunci când li s-a cerut s` întocmeasc` liste nominale
în vederea distribuirii sub semn`tur` a echipamentului, liste în a c`ror posesie
nu am putut intra pân` la încetarea misiunii mele. Existen]a acestor liste în
mâna militarilor era interpretat` de c`tre liderii revolu]ionarilor ca o posibilitate
de urm`rire ulterioar` a acestora.
Din data de 27 sau 28.12.1989, ace[ti lideri au cerut ca grupa operativ` s`
emit`, pentru to]i civilii prezen]i, adeverin]e din care s` rezulte c` în perioada
respectiv` s-au g`sit în cl`direa fostului C.C., cerere pe care nu am îndeplinit-o.
O activitate important` care a început în diminea]a zilei de 27.12., a
constituit-o controlul genistic, chimic [i de radia]ie pentru care s-au prezentat
mr. Grigora[ din trupele U.S.L.A. [i mr. Jura[ din C.T.Ge., împreun` cu al]i
câ]iva ofi]eri [i subofi]eri, precum [i cu aproximativ 30 para[uti[ti, ace[tia din
urm` pentru prelua paza înc`perilor verificate.
Cu ocazia controlului în subsolul cl`dirii s-a constat existen]a unui canal
cu ap` curg`toare [i a unui num`r de 4 b`rci pneumatice (a 4-5 persoane fiecare)
[i, se pare, echipament de protec]ie antichimic`. Alte detalii pot fi furnizate de
persoanele mai sus-men]ionate.
Acest control, care nu a pus în eviden]` existen]a unor explozivi sau
substan]e chimice periculoase, s-a încheiat în seara zilei de 28.12, urmând ca în
diminea]a zilei de 29.12. s` înceap` verificarea tunelului de leg`tur` dintre sediul
fostului C.C. {i cl`direa Palatului Republicii. Din partea M.Ap.N. întreaga ac]iune
de verificare a celor dou` cl`diri a fost îndrumat` de gl.col. Hortopan, care a
venit în acest scop în seara zilei de 27.12.1989, când a discutat cu membrii
echipei de control.
Aceea[i echip` a efectuat un control similar [i în garajul auto, unde a fost
g`sit un autoturism de escort` din care au fost luate:
- una geant` diplomat con]inând documentele [efului escortei, necesare
exercit`rii atribu]iilor sale (atribu]ii, nomenclatorul h`r]ilor pentru Serviciul 1,
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raport cu activit`]ile desf`[urate în 1989 de c`tre Serviciul 1 din Direc]ia a 3-a,
atribu]iile personalului escortei pe timpul deplas`rii în re[edin]ele de munte etc.);
- una geant` medical`, cu medicamente;
- un aparat radio emisie-recep]ie portativ tip MX-340 (Motorola).
Materialele amintite au fost predate colonelului Bobocescu Aurelian (din
M.St.M.) de c`tre lt.col. Matei Matei, din ordinul gl.mr. Matei Nicolae dup`
ie[irea din misiune (29.12.1989).
Întrucât parte din instala]iile sanitare [i de canalizare ale cl`dirii erau
avariate, iar alimentarea cu ap` fusese întrerupt`, a fost necesar` repunerea
acestora în func]iune, în timpul cel mai scurt, pentru a se preveni posibilitatea
apari]iei unor focare de infec]ie, în condi]iile prezen]ei, zi [i noapte, a câtorva
sute de persoane. De aceast` ac]iune s-au ocupat nemijlocit col.ing. B`rbat Vasile
[i ofi]erii din Statul Major al G`rzilor Patriotice, care au apelat la ajutorul
organelor municipale de resort pentru a trimite utilaje [i personal specializat.

NOT~
privind activitatea desf`[urat` de col. Polivanov
Dumitru din Grupa Operativ` a Ministerului Ap`r`rii
Na]ionale, în perioada 18-26.12.1989, în sediul
fostului C.C. al P.C.R.
- 23.12.1989, ora 12.00: din ordinul domnului general-locotenent Eftimescu
Nicolae am format o echip` de 5 ofi]eri care urma ca, la ordin, s` se deplaseze
la sediul fostului C.C. al P.C.R., constituind Grupa Operativ` a Ministerului
Ap`r`rii Na]ionale.
- echipa a fost alc`tuit` din: col. Polivanov Dumitru, mr. Tofan Vasile, mr.
Mu[at Adrian, lt.col. Ionescu Mihai [i lt.vol. Sorop.
- 23.12.1989, aprox. ora 16.00: gl.mr. Codrescu Costache în calitate de
[ef al grupei operative ne-a ordonat s` ne lu`m h`r]i [i alte materiale de stat
major [i s` ne îmbarc`m într-un T.A.B. pentru a ne deplasa la sediul fostului
C.C. al P.C.R. Pe timpul deplas`rii nu am fost opri]i la baricadele [i cordoanele
existente pe str. {tirbei Vod` [i în Pia]a Palatului.
- 23.12.1989, orele 16.30-20.00: dup` identificarea noastr` la scara B a
imobilului, am fost condu[i într-un birou la etajul doi al cl`dirii, în corpul din
dreapta al imobilului cum se prive[te dinspre pia]`.
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- În acest birou, ocupat de foarte mul]i civili se g`seau printre al]ii: Mazilu,
Dan Iosif, Cazimir, col (r) R`dulescu îmbr`cat militar [i înarmat. De fapt, marea
majoritate a civililor din fostul sediu al C.C. al P.C.R., erau înarma]i cu 1-2 [i
chiar 3 arme de tip pistol sau pistol mitralier`, noi având la rândul nostru pistolul
„Carpa]i” din dotare.
- Pe holuri, sc`ri [i în înc`peri exista o mare dezordine [i fluctua]ie de
persoane, precum [i distrugeri incalculabile. Intr`rile în sediu erau ap`rate [i
controlate de revolu]ionari, mai pu]in intrarea principal` „A”, care era ap`rat`
de militari din Regimentul de Gard`.
- Întrucât în biroul în care am fost introdu[i nu existau condi]ii de lucru
din cauza haosului existent ni s-a repartizat, de c`tre conducerea revolu]ionarilor
men]iona]i anterior, un lat birou despre care am aflat ulterior c` ar fi fost al lui
Curticeanu.
- Imediat dup` instalarea în acest birou o serie de persoane au început s`
ni se adreseze comunicându-ne verbal sau în scris, informa]ii care de care mai
alarmante începând de la indivizi b`nui]i a fi terori[ti pân` la forma]ii de avioane,
elicoptere [i para[uti[ti care sunt pe punctul de a ne ataca pe noi, cei din sediu,
cât [i alte obiective din capital` [i din ]ar`. Astfel de informa]ii [i [tiri alarmante
ne parveneau [i la telefoanele existente în birou, de la persoane oarecare, pe
care nu le cuno[team [i c`rora nu le comunicasem nici un fel de date.
- Dup` ora 20.00 acel „dute-vino” de persoane necunoscute de pe holuri,
sc`ri [i din biroul nostru a încetat aproape brusc ca apoi s` se aud`, în afara
localului, 1-2-3 focuri de arm` r`zle]e la care se r`spundea masiv de c`tre militarii
din echipajele de pe tancuri [i T.A.B. ce se g`seau dispuse în tot sediul C.C. al
P.C.R. [i palat.
- Întrucât înainte de plecarea noastr` din M.Ap.N. nu am primit nici un fel
de date privind: unit`]ile [i subunit`]ile care ap`r` obiectivele din Pia]a Palatului,
comandan]ii acestora, modalit`]ile de realizare a leg`turilor [i locul punctelor
de comand`, a fost imposibil s` ne deplas`m la acestea sau s` lu`m leg`tura cu
cei care comandau unit`]ile respective.
- Aceast` situa]ie, cu pauze de aprox. 1-2 or`, a durat toat` noaptea precum
[i în nop]ile urm`toare, pân` la ivirea zorilor ea extinzându-se [i în interiorul
fostului sediu marcând vizibil, îndeosebi psihic, pe militarii care se g`seau în
interior, mul]i dintre ei pierzându-[i st`pânirea de sine, datorit` [i condi]iilor
precare în care se ac]iona (hr`nire, odihn`, nefunc]ionarea grupurilor sanitare,
camarazi r`ni]i noaptea etc.).
- 24.12.1989: odat` cu ivirea zorilor a început din nou forfota sutelor de
civili, foarte mul]i dintre ei înarma]i, pe sc`ri, holuri [i prin birouri care ni se
adresau cu fel de fel de cereri sau care ne aduceau un volum imens de informa]ii
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privind ac]iunile terori[tilor, trecute [i viitoare, b`rbieri]i proasp`t [i bine
odihni]i, ceea ce demonstra c` nu ac]ionaser` noaptea în sediu. De asemenea,
parte din ei se cuno[teau [i sta]ionau în grupuri pe holuri [i s`li.
- Datorit` dezordinii imense ce exista în sediu [i pentru a preveni
deschiderea focului de c`tre militari, ne-am str`duit în tot cursul zilei s`
reorganiz`m sistemul de paz` [i ap`rare din interiorul cl`dirii [i s` realiz`m
cooperarea cu unit`]ile din exterior.
- În aceast` zi revolu]ionarii ne-au dat în paz` pe Dinc` [i pe Nicolae A.
Ceau[escu care au fost dispu[i în biroul nostru [i respectiv în anexa acestuia.
- De remarcat c`, în aceast` zi, s-au al`turat grupei noastre [i unii ofi]eri
din Statul Major al G.P. de la C.C al P.C.R. – printre care col. B`rbat, Iliu]`,
Dumitrescu, mr. Belciu etc. În acest sens unele date [i ac]iuni pot fi detaliate
chiar de ace[tia.
- C`tre sear` dl. gl. Coderescu, mr. Tofan, col. Ni]escu (pe care l-am g`sit
în sediul C.C.) [i Dumitru Mazilu au plecat cu un T.A.B. la M.Ap.N.
- În urma plec`rii lui Mazilu, în grupa de conducere a revolu]ionarilor s-au
produs certuri [i sciziuni, unii fiind chiar aresta]i, printre care, col. L`z`rescu [i
col. Nae Octavian care pân` atunci executaser` ordinele acestora. Al]i
revolu]ionari din grup ne-au rugat s` le facilit`m ie[irea din sediu pentru c`
via]a le era amenin]at`, la care îns` nu am dat nici un r`spuns.
- Încercând, în continuare s` realiz`m o ordine militar` în întregul sediu,
s` avem controlul tuturor, inclusiv la intr`ri, ne-am adresat revolu]ionarilor,
îndeosebi col. (rz.) R`dulescu, dar nu am g`sit în]elegerea necesar`, fiind chiar
noi suspec]i [i pu[i sub o anumit` supraveghere [i paz`.
- Dup` orele 19.00 a început din nou s` se aud` împu[c`turi izolate [i
rafale de arm` automat` atât în afar` cât [i în interiorul cl`dirii, unii comandan]i
raportând c` au militari mor]i [i r`ni]i [i c` vinova]i de acest lucru, pe lâng`
terori[ti, sunt [i militari din trupele de paz` [i securitate care se afl` în sediu.
- În tot cursul nop]ii, deoarece în biroul nostru, pe holuri, s`li [i pe sc`rile
de la etajul 2 instala]ia electric` de iluminat nu mai func]iona, am fost pu[i în
situa]ia de a nu avea o leg`tur` permanent` cu militarii din sediu, existând
pericolul de a fi împu[ca]i dac` am fi ie[it din înc`pere.
- În aceast` noapte, 24/25.12.1989, tragerile la etajul 2 s-au intensificat,
primind informa]ii c` aceast` situa]ie se datore[te încerc`rilor terori[tilor de ai elibera pe Postelnicu (care se afla sub paz` într-un birou apropiat de noi), N.A.
Ceau[escu, Dinc` [i D`sc`lescu (închis în biroul s`u de la etajul 1), a celorlal]i
aresta]i de c`tre grupul conduc`tor al revolu]ionarilor, precum [i faptului c` se
dorea recuperarea avu]iei personale a lui Ceau[escu [i so]iei sale din cabinetele
lor care erau ap`rate de aprox. 140 de cet`]eni înarma]i, printre care [i un
subofi]er sanitar al c`rui nume nu l-am re]inut.
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- De asemenea, prin telefoanele din biroul nostru primeam informa]ii c`
se încerca p`trunderea în sediu a terori[tilor, c` subsolul cl`dirii este minat, c`
au fost descoperite substan]e toxice etc.
- Urmare întunericului [i tragerilor de la etajul doi, militarii care erau
dispu[i pe coridoare, sc`ri [i holuri s-au regrupat la u[a biroului în care se afla
grupa noastr`.
- 25.12.1989: pentru a elimina suspiciunile, în urma acordului dl. gl. Ghi]`
Grigore – comandantul trupelor de paz` [i securitate, subunit`]ile din aceste
trupe care se aflau în sediul fostului C.C. al P.C.R., au fost scoase din cl`dire [i
trimise în cazarma lor, militarii fiind transporta]i cu autobuzul [i camioane.
- În cursul dimine]ii am ordonat col. Stoleru, c`ruia i se subordonau unit`]ile
[i subunit`]ile din Pia]a Palatului s` reorganizeze dispozitivul acestora [i s`
instructeze comandan]ii [i militarii pentru a executa foc cu armamentul din
dotare numai dac` sunt ataca]i nemijlocit, în mod vizibil [i inconfundabil.
- De asemenea, am organizat echipe care s` verifice toate înc`perile din
cl`dire, s` strâng` armamentul care se g`sea asupra civililor pentru a preveni
executarea tragerilor de c`tre ace[tia, activitate ce nu am putut s` o finaliz`m
datorit` refuzului acestora de a p`s`ri sediul.
- Am solicitat la M.St.M., 1000-1500 militari pentru a controla, înc`pere
cu înc`pere pe toate cele 4 sc`ri, de la ultimul etaj pân` la subsoluri inclusiv, în
scopul prevenirii distrugerilor [i al sustragerii de bunuri, dar nu s-a r`spuns
favorabil.
- Am solicitat, de asemenea, echipe speciale care s` verifice dac` subsolul
este minat sau dac` în el nu se ascund elemente teroriste. Ca un f`cut îns`,
aceste echipe soseau numai dup` l`sarea întunericului [i, datorit` faptului c`
s`lile [i sc`rile nu erau luminate, iar în aceste echipe erau [i militari din U.S.L.A.
echipa]i caracteristic, nu am permis ca s`-[i îndeplineasc` misiunea pe timpul
nop]ii pentru a elimina posibilitatea declan[`rii unor conflicte cu urm`ri tragice
între ace[tia [i revolu]ionari. De fapt prevederea a fost inspirat` deoarece, c`tre
ora 19.30, Dan Iosif ne-a acuzat c` nu suntem cinsti]i [i c` vrem s` introducem
în sediu militari din U.S.L.A. care s`-i omoare pe revolu]ionari. Ca urmare, nea cerut ultimativ ca dac` în 30 minute nu vorbe[te în direct la televiziune,
declan[eaz` ac]iuni în cl`dire pentru care o s` ne par` r`u.
- Despre acest lucru cu greu am putu raporta ministrului, gl. Militaru,
care a trimis o delega]ie, din care f`cea parte Mazilu [i Cazimir solicita]i, de
fapt [i de revolu]ionari.
- Dup` ora 15.00 am fost anun]a]i de la M.St.M. c` va veni un grup de
ofi]eri printre care col. Tudose [i Herescu care îi vor lua pe Ceau[escu,
Postelnicu, Dinc` [i D`sc`lescu, precum [i pe cei aresta]i de revolu]ionari [i
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care se g`seau în biroul lor de la etajul 2, al`turi de noi. Aresta]ii au fost preda]i
de revolu]ionari prin col. (rz) R`dulescu, pe baz` de proces-verbal, în jurul orei
18.00.
- Noaptea de 25/26.12.1989 a fost mult mai calm` [i ca urmare a faptului
c` s-a anun]at executarea celor doi Ceau[escu, doar foarte sporadic s-au auzit
câteva focuri de arm` în afara cl`dirii.
- 26.12.1989: activitatea din aceast` zi a avut ca scop s` repunem în folosin]`
grupurile sanitare, instala]ia de ap`, de înc`lzire [i de iluminat care ne-au creat
multe probleme în cele 3 zile [i 3 nop]i.
Misiunea primit` de Grupa Operativ` – de a ]ine permanent leg`tura între
conducerea revolu]ionarilor [i M.Ap.N. a fost numai par]ial îndeplinit` întrucât,
practic la sediul fostului C.C. al P.C.R. nu se afla un organ bine definit, organizat
[i recunoscut de diversele grup`ri existente în acea perioad`.
COLONEL
Dumitru POLIVANOV
24.05.1991

Arhiva IRRD, fond 1, dosar 2, nenumerotat.
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3. Atitudinea PCUS fa]` de partidele comuniste
[i succesoarele lor din ]`rile europene foste
socialiste la începutul anilor 1990.
Ioan Chiper
Pr`bu[irea controlat` sau dramatic`, dar oricum rapid` [i spectaculoas`,
a vechilor regimuri comuniste din ]`rile Europei Central-Orientale [i de SudEst a pus în fa]a conducerii PCUS [i a Uniunii Sovietice problema urgent` a
stabilirii unei noi strategii - [i a metodelor [i mijloacelor corespunz`toare - în
rela]iile cu amintitele state [i în privin]a atitudinii [i colabor`rii cu partidele
comuniste [i muncitore[ti, care conduseser` aceste ]`ri.
În aceast` privin]`, Biroul Politic al CC al PCUS a îns`rcinat, înc` din [edin]a
sa din 2 ianuarie 1990, Ministerul de Externe, Ministerul Ap`r`rii, KGB ale
URSS [i Sec]ia Interna]ional` a CC al PCUS s` analizeze [i s` prezinte Biroului
Politic al CC al PCUS propuneri cu privire la problemele: pozi]ia URSS fa]` de
rela]iile de colaborare [i de stabilire a contactelor cu conducerea noilor structuri
ale puterii în RDG, Bulgaria, România, Cehoslovacia [i, de asemenea, din Ungaria
[i Polonia, cu luarea în considerare a proceselor care se petrec acolo; linia PCUS
[i m`surile pentru sprijinirea partidelor comuniste [i muncitore[ti din ]`rile
est-eurpene 1.
În perioada urm`toare, la Sec]ia Interna]ional` a CC al PCUS a fost elaborat
un document intitulat: Cu privire la linia PCUS [i m`surile în sprijinul partidelor
comuniste [i muncitore[ti din ]`rile est-europene.
F`r` a z`bovi aici, în baza criticii interne [i a altor elemente, consider c`
documentul a fost redactat în a doua parte a lunii februarie 1990. Din îns`rcinarea
lui M.S. Gorbaciov, documentul a fost analizat de A.S. Cerneaev, care a
comunicat, la 5 martie 1990, într-un mesaj direct liderului
PCUS, observa]iile si sugestiile sale2. Pe aceast` baz` se pot reconstitui,
în parte, unele aprecieri sau lacune din documentul ini]ial, elaborat de Sec]ia
Interna]ional` a CC al PCUS. Acest document, completat probabil [i cu alte
sugestii, a fost definitivat la 15 martie 1990 [i prezentat, apoi, Biroului Politic al
CC al PCUS. Aceast` sec]ie public`, în continuare, în premier` - dup` [tiin]a
1
RGANI ( Rossiiskii Gosiudaristvennyi Arhiv Noveisei Istorii / Arhiva Rus` de Stat pentru Istoria
Contemporan`), fond 89, opis 9, dosar 62, f.1 ( Extras din Protocolul nr. 175 al [edin]ei Biroului Politic al
CC al PCUS din 2 ianuarie 1990)
2
Funda]ia Gorbaciov Mejdunarodnyi ob[cestvenyi fond so]ialno-ekonomiceskih i politologhiceskih
isledovanii – Gorbaciov- Fond/ Funda]ia Interna]ional` non guvernamental` pentru Studii Social-Economice
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noastr` – hot`rârea Biroului Politic al CC al PCUS, din 5 aprilie 1990, [i textul
documentului aprobat, elaborat de Sec]ia Interna]ional` a CC al PCUS.
Dup` cum se poate observa, documentul aprobat a fost trimis organelor
conduc`toare ale partidelor comuniste din republicile unionale [i altor organisme
de partid pân` la nivelul comitetelor regionale [i difuzat unui mare num`r de
lideri ai PCUS, devenind directiv` a PCUS [i, desigur, a statului sovietic.

[i Politologice – Funda]ia Gorbaciovî), Moscova, fond 2, opis 1, dos. 8219. Opiniile formulate de A.S.
Cerneaev merit` o analiz` mai larg` într-un alt context. Re]inem c` el sublinia necesitatea lu`rii în considerare
a deosebirilor create în situa]ia partidelor comuniste din diferite ]`ri [i, în acest sens, atr`gea aten]ia c` în
ceea ce prive[te România, partidul comunist [i-a încheiat existen]a pe termen mai lung, dar considera c`, în
cazul Cehoslovaciei, noile forma]iuni politice pot deveni, cu timpul, mai apropiate fa]` de PCUS.
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Proletari din toate ]`rile, uni]i-v`!
Partidul Comunist al Uniunii Sovietice. COMITETUL CENTRAL
STRICT SECRET
Nr. P. 184/38
Comitetelor Centrale ale partidelor comuniste ale republicilor unionale,
comitetelor de ]inut, comitetelor regionale ale PCUS (conform listei);
Tovar`[ilor Gorbaciov, Vorotnikov, Zaikov, Iva[co, Kriucikov, Ligaciov,
Masliukov, Medvedev, Rîjkov, Sliunkov, [evarnadze, Iakovlev, Biriukova, Vlasov,
Lukianov, Primakov, Pugo, Razumovski, Iozov, Baklanov, Ghirenko, Manaenkov,
Stroev, Usmanov, Frolov, Lizicev, Bikkenin, Igrunov, Krasin, Zaptev, Popov,
Smirnov, Cikin, Ianovskii, Beleakov, Kapto, Krucina, A. Pavlov, Skiba, Falin,
Mihailov, Mojin.
Extras din procesul-verbal nr. 184 al [edin]ei Biroului Politic al CC al PCUS
din 5 aprilie 1990*.
“Cu privire la linia PCUS [i m`surile în sprijinul partidelor comuniste [i
muncitore[ti din ]`rile est-europene”.
S` fie acceptate considera]iile expuse în nota Sec]iei Interna]ionale a CC
al PCUS din 20 martie 1990 (se anexeaz`).
Organiza]iile [i institu]iile de partid corespunz`toare se vor c`l`uzi în
activitatea parctic` dup` aceste considera]ii.

Secretar CC, M. Gorbaciov (m.p.)

* Documentul a fost identificat [i pus la dispozi]ie prin amabilitatea profesorului univ. dr. Ion Chiper
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La punctul 38 al proces-ului verbal nr. 184
SECRET

CC al PCUS
Cu privire la linia PCUS [i m`surile în sprijinul partidelor
comuniste [i muncitore[ti din ]`rile est-europene
Ca urmare a schimb`rilor politice impetuoase din ]`rile Europei de Est,
partidele comuniste [i muncitore[ti din aceste ]`ri au ajuns într-o situa]ie extrem
de dificil`, dramatic`. Majoritatea acestora se afl` într-o stare de profund` criz`
ideologic` [i de derut` organizatoric`.
{i-a încetat existen]a partidul comunist din România, rena[terea sa într-o
perioad` previzibil` este problematic`. Au trecut pe pozi]iile democra]iei PSU
[i SDRP. Chiar partidele care nu renun]` la leg`tura cu trecutul comunist (PCC,
PSD, PMSU), prin programele lor, prin orient`rile politice [i organizatorice sau dovedit mai aproape de sociali[tii de stânga.
Continu` ie[irea în mas` din partide: conform aprecierii conducerii PSD –
judecând, în ansamblu, pu]in cam exagerat`- în rândurile acestuia au r`mas cca.
700000 de oameni (în PSUG au fost 2,3 milioane). S-a redus considerabil efectivul
succesoarelor partidelor comuniste din Ungaria, Cehoslovacia, Polonia.
Comuni[tii, în special aparatul [i activul de partid, se afl` sub presiunea
discrimin`rii, terorii morale [i, adeseori, a amenin]`rii r`fuielii fizice.
În majoritatea ]`rilor s-a trecut la interzicerea activit`]ii organiza]iilor de
partid în întreprinderi. Prietenii sunt nevoi]i s` plece din armat`, MAE, organele
de securitate [i ale afacerilor interne. Toate aceste procese conduc spre acel
prag critic, dincolo de care for]ele de stânga vor pierde, în mare m`sur`, pârghiile
de influen]are a vie]ii politice.
De[i s-ar fi putut prevedea c` subven]iile de la bugetul de stat se vor
termina curând, partidele comuniste nu s-au îngrijit din timp de independen]a
financiar`, de perfectarea juridic` a drepturilor lor la propriile sedii, edituri,
publica]ii, întreprinderi. Mai mult decât atât, sub presiunea opozi]iei, ei au cedat
gratuit vistieriei statului proprietatea lor [i acum au dificult`]i financiare, nefiind
în stare s`-[i finan]eze propria activitate.
Criza în care au ajuns partidele comuniste de guvern`mânt din ]`rile
Europei Orientale este indisolubil legat` de criza creat` acolo de modelul de
socialism administrativ [i de comand`. Aspira]iile fo[tilor conduc`tori de a
prelungi cu orice pre] existen]a structurii politice, creat` pe matricea stalinist`
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[i, în felul acesta, s`-[i conserve puterea, lipsa lor de dorin]` de a da startul
unor reforme de mult necesare sau de a le reduce la jum`tate de m`sur`, au
subminat autoritatea partidelor comuniste în mase, au adâncit neîncrederea în
posibilitatea satisfacerii necesit`]ilor lor vitale în condi]iile socialismului.
În[i[i comuni[tii s-au dat la fund, pierzând încrederea în juste]ea ideilor
pentru care au luptat [i s-au sacrificat. Iar mul]i s-au schimbat, folosindu-se
timp de decenii de putere f`r` control, dispunând de destinele a milioane de
oameni [i de uria[e valori materiale.
Acum partidele tind s` se delimiteze în mod demonstrativ de trecut, s` capete
o fa]` nou`, s` g`seasc` un loc în via]a politic` na]ional`. Acest proces se desf`[oar`
îns` dureros [i pare c` este înc` departe de realizarea unor muta]ii pozitive.
În momentul de fa]`, pa[ii concre]i sunt determina]i adesea nu de directive
principiale, ci de „dictatul str`zii”. În viitorul previzibil, fostele partide comuniste
din ]`rile est-europene –posibil cu exceptarea Bulgariei- se vor afla cel mai
probabil în opozi]ie.
For]ele de centru [i dreapta care au ap`rut pe scena vie]ii publice în ]`rile
Europei Orientale î[i construiesc politica prin contrapunere fa]` de partidele
comuniste, negând cu fermitate tot ceea ce s-a înf`ptuit în perioada precedent`.
Sunt eliminate pripit din uzul public chiar [i atributele exterioare ale
socialismului. Se întreprind eforturi metodice cu scopul de a elimina din domeniul
politic îns`[i ideea socialist`. Pe acest fond, s-au activizat grup`ri de dreapta [i
chiar profasciste.
În majoritatea ]`rilor situa]ia politic` este îngreunat` de st`rile de spirit
antisovietice r`spândite în sânul popula]iei. Liderii anticomuni[ti ai noilor partide
se folosesc de aceast` stare c`utând s` arunce asupra Uniunii Sovietice toate costurile
crizei actuale [i s` accelereze orientarea acestor ]`ri în direc]ia Occidentului.
În acela[i timp, în pofida întregii situa]ii dificile [i disperate, exist` anumite
posibilit`]i obiective pentru ca succesoarele partidelor comuniste din Europa
Oriental`, transformate radical, s` ocupe din nou un loc pe arena politic` [i
social`. Astfel, cursul spre ampla tranzi]ie la economia de pia]`, pe care vor
p`[i ]`rile acestei regiuni, va provoca inevitabil necesitatea creerii unui bloc al
for]elor de stânga, ca o contrapondere politic` capabil` s` apere interesele sociale
ale celor ce muncesc. Constituirea unei largi uniuni a for]elor democrate de
stânga va fi cu atât mai mult la ordinea zilei dac` va cre[te pericolul din partea
cercurilor de dreapta de orientare na]ionalist`, extremist`. Iar semnele unei
astfel de amenin]`ri exist`.
În aceste condi]ii este în interesul nostru s` avem în partidele succesoare
acea for]` care va înt`ri poten]ialul democratic, ac]ionând în folosul rela]iilor de
bun` vecin`tate a ]`rilor lor cu URSS.
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Linia viitoare a PCUS în rela]iile cu PCC, PSD, SDRP, PSU, PMSU, PSB
poate fi acum trasat` doar în linii generale, deoarece noua structur` politic` a
]`rilor est-europene abia se constituie.
În primul rând, se în]elege c` odat` cu pierderea de c`tre aceste partide a
rolului conduc`tor în ]`rile lor, formele, volumele [i în unele cazuri [i nivelul
colabor`rii PCUS cu acestea nu pot s` nu se schimbe. Astfel, cade posibilitatea
discut`rii lor la nivel de partid a problemelor interstatale. Este irealizabil` [i
continuarea practicii consf`tuirilor secretarilor CC pe probleme economice,
agrare, organizatorice de partid. În sfâr[it, nu se cuvine s` se demonstreze nici
preferin]a anterioar` fa]` de fostele partide comuniste din ]`rile Europei
Orientale pentru a nu provoca suspiciunea altor for]e care ac]ioneaz` acolo,
ceea ce nu ne folose[te nici nou`, nici prietenilor no[tri.
Totodat`, atât din ra]iuni politice, cât [i morale –a c`ror importan]` în
politic` cre[te în momentul de fa]`- noi nu putem s` abandon`m în voia sor]ii
partidele care au str`b`tut cu noi împreun` un drum atât de lung, f`r` s` nu le
acord`m ajutor [i sprijin ideologic [i politic, iar, în cazuri speciale, [i material.
De fapt, aceast` activitate a început deja prin convorbirile [i mesajele lui M. S.
Gorbaciov, contactele de lucru informale ale reprezentan]ilor CC al PCUS cu
conducerea [i activul de partid din ]`rile Europei Orientale, prin invitarea în
URSS a noilor conduc`tori ai acestor partide.
În al doilea rînd, în plan practic se ridic` problema asigur`rii materiale a
rela]iilor dintre partide. Mai înainte de toate trebuie s` manifest`m în]elegere
fa]` de o anumit` seducere a amploarei colabor`rii dintre partide, eviden]iind
cele mai importante direc]ii ale acesteia, luând în calcul de la început c` schimbul
pe baze paritare de pân` acum nu mai este posibil. În continuare, se pune
problema diferitelor forme de sus]inere material` a comuni[tilor necompromi[i
supu[i discrimin`rii –pân` la oferirea posibilit`]ii de a lucra în URSS- a creerii
de întreprinderi comune, satisfacerea diferitelor rug`min]i concrete ale
partidelor [.a.m.d. Noi, evident, urmeaz` s` manifest`m fa]` de aceste probleme
în]elegerea necesar` [i chiar generozitate, pentru c`, în primul rând, este vorba
despre soarta unor oameni care timp de mai mul]i ani au fost prietenii no[tri
devota]i, în al doilea rând, în definitiv, tocmai de aceste for]e putem s` ne leg`m
speran]a asigur`rii unor rela]ii sincere [i bune între popoarele noastre.
În al treilea rând, în contactele cu comuni[tii din ]`rile Europei Orientale,
noi trebuie evident s` recurgem la acelea[i forme pe care noi le-am men]inut
pân` în prezent, în contactele cu comuni[tii ]`rilor nesocialiste, cu socialdemocra]ii, cu reprezentan]ii altor curente. Pentru noi este de dorit vizitarea
URSS de c`tre delega]ii [i activi[tii de partid cu func]ii de conducere, în condi]ii
egale cu reprezentan]ii altor grupuri ob[te[ti.
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Am considera oportun s` organiz`m consult`ri cu reprezentan]ii fiec`ruia
dintre aceste partide pentru a în]elege mai exact nevoile [i interesele acestora,
evaluarea de c`tre acestea a noilor for]e politice, pentru a elabora forme optime
de conlucrare în viitor. În baza concluziilor acestor consult`ri, Sec]ia
interna]ional` a CC al PCUS ar putea face propuneri concrete cu privire la pa[ii
no[tri în continuare.
În ceea ce prive[te colaborarea multilateral`, ar trebui s` aib` loc la
Moscova, în perioada imediat urm`toare, una-dou` întâlniri de lucru pe probleme
interna]ionale [i, eventual, ideologice, pentru a vedea dac` este posibil`
continuarea acestei forme de conlucrare. În condi]iile actuale, de exemplu, apare
necesitatea de a se face un schimb de opinii cu privire la transform`rile din
Europa Oriental` [i influen]a acestora asupra restului lumii, cu privire la în]elesul,
în condi]iile actuale, a socialismului.
În al patrulea rând, în cursul contactelor dintre partide precum [i în
mijloacele noastre de informare în mas` este necesar s` se ia în considerare,
f`r` idei preconcepute, situa]ia în care au ajuns partidele ]`rilor est-europene,
s` se reac]ioneze cu calm la mi[c`rile tactice neobi[nuite pentru noi, s`
manifest`m în]elegere fa]` de renun]area la denumirile anterioare, la o parte
însemnat` a tezelor programatice [i a principiilor organizatorice. Fa]` de toate
aceste m`suri trebuie procedat în mod echilibrat, concret, f`r` a le considera
din start ca incompatibile cu crezul socialist al partidului. Aceasta se refer` [i la
problema probabilei intr`ri a unui [ir de partide în Interna]ionala Socialist` ca
urmare a schimb`rii denumirilor [i programelor lor. În aceast` privin]` este
important s` se ia în calcul nu numai situa]ia partidelor în[i[i, dar [i situa]ia din
lume în general, caracterul rela]iilor noastre cu social-democra]ia interna]ional`,
cointeresarea noastr` în men]inerea unor contacte cât mai largi între cele dou`
flancuri ale mi[c`rii socialiste.
În al cincilea rând, apari]ia pe arena politic` din ]`rile est-europene a unor
noi for]e precum „Solidaritatea” în Polonia, „Forumul Civic” în Cehoslovacia,
Frontul Salv`rii Na]ionale în România, noile partide [i mi[c`ri din Ungaria, RDG,
Bulgaria ridic` în fa]a noastr` problema contactelor cu ele. Este important ca în
aceast` privin]` s` nu se piard` timpul. Dup` primirea la Moscova a liderilor lor
–[i problema în aceast` privin]` a fost pus` practic de c`tre to]i- s-ar putea trece
la perfec]ionarea contactelor, inclusiv prin schimburi de reprezentan]i speciali,
informa]ii. Contactele de lucru ar putea fi realizate la nivelul Sec]iei interna]ionale
a CC al PCUS [i a organiza]iilor noastre ob[te[ti.
În al [aselea rând, ca form` a sus]inerii partidelor prietene din ]`rile esteuropene merit` aten]ie, printre altele, ideea creerii Funda]iei de Studii Sociale
[i Politice (pe baza Institutului de [tiin]e Sociale de pe lâng` CC al PCUS) care
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s` serveasc` ca centru de contacte, de schimburi de opinii ale diferitelor for]eatât comuniste cât [i necomuniste. Activitatea Funda]iei ar cuprinde un larg
cerc de probleme ale contemporaneit`]ii. Totodat` aceasta ar deveni o form`
real` de sprijin a partidelor, de conlucrare cu cele mai bune for]e creatoare ale
acestora. În cadrul acesteia ar putea lucra [i reprezentan]i împuternici]i ai
partidelor comuniste din ]`rile est-europene, prin intermediul c`rora s-ar putea
efectua schimburi operative, confiden]iale, de informa]ii.
În scopul realiz`rii m`surilor practice de sprijinire a partidelor comuniste
[i mincitore[ti din ]`rile est-europene se are în vedere, de asemenea, în
conformitate cu îns`rcinarea CC al PCUS (St. 112/60) sec]iile interna]ional` [i
social-economic` ale CC al PCUS vor face propuneri concrete pentru stabilirea
colabor`rii între organiza]iile economice ale CC al PCUS [i ale partidelor
interesate în activitatea de produc]ie [i comercial` [i alte sfere de activitate. O
astfel de activitate se efectueaz` deja cu comuni[tii din Polonia [i Ungaria.
Sec]ia Interna]ional` a CC al PCUS

20 martie 1990
Nr. 06/2-129

Sursa: RGANI (Rossiiskii Gosudaristvennyi Arhiv Noveisei Istorii /Arhiva
Rus` de Stat pentru Istoria Contemporan`, Moscova, fond 89, opis 9, dosar 103,
f. 1-9
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CONSIDERA}II PRIVIND METODOLOGIA
CERCET~RII ISTORICE
prof. univ. dr. Marian Cojoc
Motiva]ie
Ingrat` [i, totodat`, nobil` menirea istoricului ... Paradoxal, ambele
aser]iuni par a fi subsumate adev`rului, întocmai ]intei finale specifice, ca tendin]`,
oric`rei cercet`ri istoriografice.
Poate u[or preten]ioas`, formula QUO VADIT HISTORIA? vrea s` însemne
ceva, iar acest „ceva” impune, neîndoielnic, o analiz` conceptual`, discursiv` [i
opera]ional`, totodat`, cu privire la sensul, tendin]ele [i, nu în ultimul rând,
finalitatea demersului istoriografic contemporan. Dou` întreb`ri [i, poate, tot
atâtea r`spunsuri, dac` nu mai multe, persist` într-un demers de sorgintea celui
de fa]`: Ce (mai) înseamn` istoria ast`zi? Cine (mai) scrie istorie ast`zi?
La prima întrebare nu pot consemna decât „dreptatea clasicilor”
istoriografiei române, dac` [i numai dac` m-a[ opri la lec]ia de deschidere a
cursului de Istorie universal` ]inut` la Universitatea din Bucure[ti de cel dintâi
între clasicii în cauz`, Nicolae Iorga, în ziua de 1 noiembrie 1894. Atunci [i mai
târziu acesta aprecia c` istoria este „expunerea sistematic`, f`r` scopuri str`ine
de dânsa, a faptelor de orice natur` dobândite sistematic, prin care s-a manifestat,
indiferent de loc [i de timp, activitatea omenirii”. În opinia sa, reprezentarea
schematic` a demersului istoriografic presupunea, în mod cert, trei elemente
fundamentale, respectiv: „adev`rul înainte de toate”, „onestitatea [tiin]ific`” [i,
nu în ultimul rând, „iubirea preciziei”; iar atunci când analiza na[terea unei opere
istorice, pentru Nicolae Iorga, patru erau pilonii fundament`rii sale: „materialul”,
„critica”, „organizarea” [i „stilul”. „Materialul” [i „critica” determinau soliditatea
[i adev`rul, în vreme ce „organizarea” [i „stilul” conturau frumuse]ea operei ca
atare. În 1897, acela[i istoric român sugera ([i nu pot decât s` constat înc` o
dat` dreptatea vorbelor sale) idealul obiectivit`]ii în redarea trecutului exprimat
în fraza celebr`: „Cine scrie istorie [i simte c` este chemat s` o scrie trebuie s` aibe
mai presus de toate aceast` convingere: c` zugr`ve[te o via]` [i nu descrie o serie
ac]iuni mecanice”1. Arc peste timp, un alt mare istoric (francez), reprezentant
1
Marian Cojoc, Istoriografia general` din antichitate pân` în secolul al XVIII, vol. I, Note de curs,
Constan]a, Editura Muntenia&Leda, 2001, pp. 7-8.
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al redutabilei [coli a Annalelor, Fernand Braudel, circumscria istoria
responsabilit`]ilor societale [i „exaltante ale epocii actuale”2. Altfel spus, legarea
istoriei de actualitate, de cotidian, a fost definitiv` în momentul con[tientiz`rii
din perspectiva [tiin]ific` a faptelor cu semnifica]ie istoric`3.
Acumulând experien]e, în timp, majoritatea istoricilor au ajuns s`
aprecieze c` istoria este cunoa[tere metodic` [i [tiin]ific` a trecutului [i, mai
mult decât atât, la întrebarea de ce este nevoie de o astfel de cunoa[tere,
r`spunsul istoricilor, [i nu doar al lor, a fost acela c` istoria ca [tiin]` a trecutului
poate servi la în]elegerea prezentului [i chiar la previzionarea viitorului4.
Oricât ar p`rea de ciudat, cât` vreme trecutul a preocupat [i m`cinat
con[tiin]e, timp de milenii, statutul de [tiin]` [i, în acela[i timp, disciplin` de
studiu, a fost atins de istorie abia în a doua jum`tate a secolului al XVIII-lea. În
fapt, prima universitate european` unde studiul istoriei s-a desprins de cel al
dreptului [i al teologiei a fost Universitatea din Göttingen, unde în anul 1764,
istoria a fost recunoscut` ca disciplin` [tiin]ific` autonom`. Mai apoi, în secolul
al XIX-lea afirmarea istoriei a devenit o realitate indubitabil` secolului în totalitate,
permi]ând o dezbatere metodologic` nemaiîntâlnit` în cadrul [colii critice
europene, cu prec`dere în Germania [i Fran]a5. În sfâr[it, în secolul al XX-lea,
transform`rile suferite în mar[ul devenirii [tiin]ifice, au impus o istorie
problematizat`, deschis` controversei [i înnoirii, aidoma ca tendin]`, celei
imaginate de un alt întemeietor al [colii Annalelor, care cerea în anii ’30 scrierea
unei istorii „cu fa]a în vânt”.
Pe acest recitativ al defini]iilor, în opinia istoricului Lucian Boia, „ar trebui
de la bun început s` fim pu[i în gard` fiindc` istoria, ca [tiin]`, prezint` curioasa
particularitate de a purta acela[i nume cu obiectul cercet`rii. Cu alte cuvinte,
misiunea istoriei este de a reconstitui istoria. Numim la fel dou` concepte diferite
oricât am vrea s` le apropiem: istoria în desf`[urarea ei efectiv` [i istoria ca
reprezentare”6. Acela[i istoric aprecia recent c` trecutul înseamn` legitimare
[i justificare [i c` „f`r` trecut, nu mai putem fi siguri de nimic”7.
Ast`zi, esen]ial` apare dezbaterea stârnit` de conceptul de istorie imediat`.
Academicianul Florin Constantiniu, prefa]ând volumul cu acela[i nume al istoricului
francez Jean-Francois Soulet, aprecia c` „autorul are dreptate când arat` c` istoria
imediat` este, în fapt, o istorie veche, în în]elesul c` istoria îns`[i a însemnat la
origine ceea ce [tim pentru c` am fost martori [i c` primii mari istorici din
Fernand Braudel, Ecrits sur l,histoire, Paris, Editions Flammarion, 1977, p. 15.
Damian Hurezeanu, Istoriografie general` [i româneasc`, partea I, Bucure[ti, Editura Funda]iei „România
de mâine”, 2001, p. 12.
4
Bogdan Murgescu, A fi istoric în anul 2000, Bucure[ti, Editura All Educa]ional, 2000, p. 13.
5
Ibidem, pp. 18-19.
6
Lucian Boia, Jocul cu trecutul. Istoria între adev`r [i fic]iune, Bucure[ti, Editura Humanitas, 1998, p. 7.
7
Ibidem.
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antichitate au f`cut, de fapt, istorie imediat`”8. În propriul s`u Cuvânt Înainte,
istoricul francez amintit traducea conceptul de istorie imediat` drept „ansamblul
p`r]ii terminale a istoriei contemporane incluzând-o atât pe cea a epocii actuale
cât [i pe cea a ultimilor 30 de ani; o istorie care are drept principal` caracteristic`
faptul c` a fost tr`it` de istoric sau de principalii s`i martori”9. Altfel spus, întreaga
istorie a umanit`]ii, dintr-o astfel de perspectiv`, suport`, inevitabil, apelativul
imediat în trecut, în prezent [i în viitor.
Pledoaria în favoarea istoriei imediate e motivat` de istoricul Soulet de
comanda social` [i politic`. În acest sens, autorul invoc` problema rezisten]ei
franceze [i treptele parcurse în cercetarea fenomenului înc` de la finele anului
1944. Frapeaz` astfel, rapiditatea constituirii Comisiei de Istorie a Ocup`rii [i
Eliber`rii Fran]ei creat` în octombrie 1944 (în componen]a c`reia intrau istorici
de marc` precum Georges Lefebvre, Henri Michel, Eduard Perroy), a unui
Comitet de Istorie a R`zboiului ap`rut în anul 1945 (având în compunere alte
nume „mari” din istoriografia francez` precum Lucien Febvre [i Pierre Renouvin)
c`rora le-a urmat în 1951 un Comitet de Istorie a celui de-al Doilea R`zboi
Mondial. Neîndoielnic, toate acestea au reprezentat structuri oficiale pentru
studiul istoriei imediate10.
Dintr-o astfel de perspectiv` este cel pu]in de neîn]eles atitudinea politic`mai degrab` decât [tiin]ific` - fa]` de apari]ia, în decembrie 2004, a Institutului
Revolu]iei Române din Decembrie 1989, la o distan]` de peste 15 ani fa]` de
evenimentul în cauz`.
R`spunsul la întrebarea – Cine (mai) scrie istoria ast`zi? – impune o
judecat` ceva mai atent` a spectrului istoriografic actual. Aceasta deoarece exist`
riscul unor dedubl`ri. A fi istoric autorizat înseamn` ceva [i cu totul altceva
înseamn` a fi pasionat de istorie, cu posibilit`]i de scriere concret` [i descriere
factual` a fenomenelor [i faptelor istorice derulate în timp.
Pasiunea, în mod cert, nu este suficient`. În acela[i timp, este, totu[i,
indispensabil` în scrierea istoriei. Rene Rémond, într-o lucrare publicat` în anul
1957, intitulat` Pledoarie pentru o istorie abandonat`, sfâr[itul celei de-a treia
Republici, releva anumite aspecte familiare cercet`torului ast`zi. Între ele re]in
inaccesibilitatea arhivelor pentru perioade recente dar, în acela[i timp, [i
aprecierea cu privire la valoarea acestora. În opinia sa, arhivele în cauz` „nu
erau, în principiu, mai pre]ioase decât anumite arhive particulare”11 apar]inând,
în mod cert, unor pasiona]i ai istoriei. Nu s-a refuzat nicicând contribu]ia
jurnali[tilor, antropologilor, sociologilor, geografilor, politologilor etc. Din contr`,
Jean- François Soulet, Istoria imediat`, Bucure[ti, Editura Corint, 2000, p. 5.
Ibidem, p. 7.
10
Ibidem, p. 33.
11
Ibidem, p. 34.
8
9
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solu]ia dialogului a fost definitorie [i r`mâne, cred [i ast`zi, calea de urmat.
Puterea de a comunica, puterea [i nevoia de comunicare, puterea ca necesitate
imperativ` într-o lume istoriografic` invadat` la tot pasul de ne[tiin]ific,
diletantism [i, nu în ultimul rând, neadev`r, sunt esen]iale având convingerea [i
discern`mântul în onestitatea [tiin]ific` probat` a creatorului de pagini
istoriografice.
{i totu[i, adesea ne întâlnim cu aser]iunea c` istoria poate fi scris` (redat`)
doar de cei care au tr`it-o. Un fals mai grosolan, mai vizibil, sus]inut, în spe]`,
de dinozaurii epocii pe care o credeam apus` în decembrie 1989, nici c` putea
fi rostit. În ciuda oric`ror eviden]e, probate de-a lungul secolelor, cei în cauz`
neag` cu înver[unare posibilitatea ca un netr`itor în epoca devenit` obiectiv
istoriografic, s` poat` reda faptele petrecute atunci cu obiectivitate. Or, de când
Clio a deschis ochii, istoria a fost, mai mult sau mai pu]in [tiin]ific, povestit` de
to]i: [i de cei care au participat direct la un eveniment, [i de cei c`rora,
contemporani evenimentelor, dar neparticipan]i la eveniment, li s-a povestit [i
le-au înregistrat cum au putut, complet sau lacunar. Apoi, nu în ultimul rând, cei
care, la ceva distan]` de eveniment, necontemporani acestuia sau celor care leau înregistrat, au strâns [i le-au redat „la rece”, cu puterea obiectivit`]ii conferit`
de trecerea timpului reu[ind, în parte, s` conving` prin scrierea proprie.
Nu pot fi de acord, dintr-o astfel de perspectiv`, cu cei care consider` inutil`
apari]ia în România a unor institute a c`ror baz` de cercetare [tiin]ific` nu s-ar
întemeia exclusiv pe arhive. Paradoxal, o spune unul dintre cei care a fost marcat
de robia documentului, deliberat acceptat` în ultimii 15 ani. {i ast`zi consider c`
documentul de arhiv` reprezint` un punct de plecare de maxim` importan]` în
scrierea [i studiul istoriei; c` documentul ca atare trebuie redat integral, în
nuditatea sa absolut`, oricâte „traume [tiin]ifice”, morale sau de alt` natur` ar
produce. De altfel, într-un relativ recent volum dedicat unei teme controversate
privind o parte din istoria comunismului în România, apreciam c` textul
documentului trebuie l`sat a[a cum a fost întocmit pentru ca cititorul s` simt` pe
viu nivelul intelectual al redactorilor epocii respective, s` constate, f`r` explica]iile
specialistului, dezinteresul cras al celor care au fabricat documentele epocii fa]`
de soarta unui trecut apropiat în care s-a tr`it dup` alte reguli decât ale libert`]ii,
inclusiv ale celei de exprimare. False sau adev`rate, documentele în cauz`, sunt
o parte din imaginea unui trecut în care unii au dus-o mai bine, al]ii nu, unii au
supravie]uit, al]ii au pierit, poate [i numai pentru vina de a fi gândit altfel decât
reprezentan]ii puterii politice din vremea respectiv`12.

12

Marian Cojoc, Rezisten]a armat` din Dobrogea 1945-1960, Bucure[ti, I.N.S.T., 2004, p. 30.
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Problemele metodologice
În lucrarea Strategia cercet`rii. Treisprezece cursuri despre elementele [tiin]elor
sociale (Ia[i, Editura Polirom, 2005), Ronald F. King considera c` „[tiin]a necesit`
metode riguroase” apreciind c` „trebuie s` fim capabili s` demonstr`m c`
povestirea pe care o relat`m, cu semnifica]ia pe care i-o atribuim este, de fapt,
una adev`rat`”13.
Secole la rând, chiar milenii, în antichitate, la egipteni, la vechii evrei, la
grecii epocii homerice [i, mai apoi, chiar la romani un timp, istoria, în ciuda
etimologiei termenului (anchet`, cercetare, c`utare), era considerat` arta de a
vorbi, de a cânta [i de a scrie frumos despre trecut. Treptat, mai timid la început, a
ap`rut, îns`, preocuparea pentru adev`r, cur`]area de fic]iune, de legend`, de
poveste. De peste dou` mii de ani dateaz` ideea de critica surselor. De atunci se
[tie c` istoricul, l`sând pe seama arti[tilor fic]iunea, frumosul [i alte categorii
estetice are menirea s` reconstituie crâmpee ale trecutului dup` reguli precise
folosind izvoare de diferite tipuri14.
Prin esen]a ei, istoria este cunoa[tere prin documente. De aceea, nara]iunea
istoric` se plaseaz` dincolo de orice documente de vreme ce niciunul dintre ele
nu poate fi evenimentul; ea nu este un fotomontaj documentar [i nu înf`]i[eaz`
trecutul în mod direct ca [i cum a]i fi fost acolo15.
Esen]ial pentru lumea istoriografic`, este modul în care se accept` în
dezbateri dou` probleme fundamentale ale istoriei ca [tiin]`:
a. este sau nu istoria „Magistra Vitae” ?
b. istoria se face sau nu cu documente ?
Din aceast` perspectiv` deriv` câteva observa]ii elementare:
1. Importan]a izvoarelor istorice este demonstrat` în întreaga istoriografie
universal`. Metodologia istoriei presupune existen]a unui complex de reguli
care indic` modul de procedurare (folosire) a izvoarelor.
2. Dificultatea major` pe care nici o metodologie nu o poate rezolva const`
în faptul c` izvoarele, oricât de abundente [i variate ar fi, nu acoper` decât o mic`
parte din ceea ce oamenii au gândit, au proiectat [i au f`cut de-a lungul istoriei.
3. Nici o metodologie nu poate da re]ete de umplere a golurilor de
informa]ii 16.
4. Semnificativ pentru în]elegerea fenomenului istoriografic, din
perspectiva metodologic`, r`mân identificarea sensurilor principale ale
13
Ronald F. King, Strategia cercet`rii. Treisprezece cursuri despre elementele [tiin]elor sociale, Ia[i,
Editura Polirom, 2005, p. 19.
14
Ioan Aurel Pop, Istoria, adev`rurile [i miturile, Bucure[ti, Editura Enciclopedic`, 2002, pp. 18-19.
15
Paul Veyne, Cum se scrie istoria, Bucure[ti, Editura Meridiane, 1999, p. 11.
16
Lucian Boia, op. cit., p. 119.
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termenului istorie [i delimitarea faptului istoric în raport cu interpretarea
izvoarelor. În primul caz, sensurile termenului istorie, cel mai adesea acceptate
în sfera metodologic` sunt:
- istoria – ca totalitate a faptelor întâmplate;
- istoria – ca activitate de cercetare;
- istoria – ca rezultat al activit`]ii de cercetare a faptelor istorice.
F`r` limite, istoria ca [tiin]` realizeaz` dou` obiective majore:
- reconstituie trecutul;
- explic` trecutul într-o viziune tridimensional`:
a. genetic (analizând cauzele generatoare faptului istoric),
b. func]ional (determinând rolul unui fapt istoric în evolu]ia umanit`]ii),
c. axiologic (stabilind cu exactitate valoarea istoric` a unui fapt).
În al doilea caz, pentru a în]elege ce este faptul istoric în raport cu
interpretarea, patru variante par a fi în m`sur` s` l`mureasc` problema:
a. varianta Nicolae Iorga care considera c` pentru ca faptele s` fie istorice
era necesar ca „sistemul s` intervin`”, convins fiind c` „nu orice gr`m`dire de
fapte e istorie”; totodat`, el aprecia în mod pertinent, c` faptele nu pot fiin]a
abstract: “faptele nu exist` pentru ele [i nu exist` prin ele” (Dou` concep]ii
istorice, Bucure[ti, 1911), anticipând astfel aser]iunea potrivit c`reia
autenticitatea unui fapt istoric impune în mod obiectiv, plasarea unui eveniment
în timp [i în spa]iu urm`rindu-se consecin]ele notabile în evolu]ia comunit`]ii.
b. varianta Carl Becker care propunea trei delimit`ri concretizate retoric
în tot atâtea întreb`ri:
- ce este un fapt istoric ?
- unde se afl` acesta ?
- când se manifest` ?
În lucrarea What the historical facts ? Becker considera c` „istoricul nu
poate avea de-a face direct cu evenimentul” deoarece, de regul`, evenimentul
se produce înainte. „El are de-a face cu constatarea care confirm` faptul c`
evenimentul a avut loc”. Preciz`rile sale sunt cât se poate de clare:
1. faptul istoric este o aser]iune asupra unui eveniment;
2. evenimentul este disp`rut, istoricul fiind în contact numai cu aser]iunea;
3. faptul istoric nu este evenimentul însu[i ci un simbol care permite
evocarea acestuia.
c. varianta Henri Levy-Bruhl care într-un studiu intitulat Ce este faptul istoric?,
publicat în „Revue de sintese historique” în decembrie 1926, aprecia c`:
1. un fapt istoric este în exclusivitate un fapt care a avut efecte în trecut;
2. faptul istoric este un fapt social deoarece el nu poate produce efecte
decât în [i prin oameni (opinia public`);
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3. faptul istoric e constituit de opinia public`, aceasta fiind cea care îi confer`
caracterul istoric.
Pe de alt` parte, marea problem` care preocup` în mod deosebit frontul
istoriografic contemporan a fost [i va fi încercarea de identificare [i delimitare
a faptelor istorice propriu-zise de interpret`rile mai mult sau mai pu]in obiective,
precum [i selec]ia faptelor ca atare.
d. varianta Eduard H. Carr – în lucrarea What its history? considera c`
„într-adev`r, faptele nu se aseam`n` pe[tilor de pe tejgheaua negustorului, ci
mai mult acelora care înnoat` în oceanul imens [i adesea inaccesibil: ceea ce
istoricul surprinde, depinde în parte de hazrd, dar mai cu seam` de zona din
ocean pe care [i-a ales-o pentru pescuit [i de uneltele de care se serve[te.
Ace[ti trei factori sunt, evident determina]i de genul de pe[te pe care dore[te
s`-i prind`. În general, istoricul va ob]ine genul de fapte pe care dore[te s`-l
g`seasc`”.
Maniera prezenteist` acceptat` sau respins` de frontul istoriografic
comntemporan nu poate s` nu fie luat` în seam` în m`sura în care orice istoric
onest accept` aser]iunea potrivit c`reia „istoria se face cu documente”.
5. Ce este istoria oral`? Scrisul a depreciat treptat comunicarea oral`
în istorie. Ast`zi, ancheta oral` revine în for]` concurând în anumite sectoare
informa]ia scris` sau chiar substituindu-i-se. Este o metodologie paralel`,
autonom`, la rândul ei divizat` în dou` variante:
a. tradi]ia oral`, adunând reprezent`ri [i amintiri transmise din genera]ie în
genera]ie, st` la baza reconstituirii istoriei comunit`]ilor zise cândva f`r` istorie, fiindc`
nu dispuneau de arhive scrise.
b. istoria oral` propriu-zis`, const` în înregistrarea [i prelucrarea amintirilor
celor care au tr`it o anume situa]ie istoric`. Este, a[adar, o istorie contemporan`,
care nu poate dep`[i cu mult, adâncimea unei jum`t`]i de secol.
Anchetele de acest tip se pot aplica oric`rui segment de istorie
contemporan`. Marea virtute a acestui gen de anchet` st` în capacitatea ei de a
coborî la nivelul unde, în genere, faptele [i sim]`mintele nu î[i afl` o expresie
înregistrat`. Istoria celor mul]i, a categoriilor oprimate, a marginalilor î[i are
adesea, în ancheta oral`17, sursa istoric` exclusiv`. Rezervele manifestate fa]`
de aceast` istorie concurent` (istoria oral`) privesc îndeosebi, labilitatea
memoriei, faptul c` amintirile sedimentate în memorie sunt mai pu]in sigure
decât cuvintele fixate în scris.
6. Cuvântul [i imaginea. Amploarea c`p`tat` de investiga]ia oral` ofer`
un exemplu elocvent de adaptare a metodologiei la noi problematici [i
17
François de Singly, Alain Blanchet, Anne Gotman, Jean-Claude Kaufmann, Ancheta [i metodele ei:
chestionarul, interviul de producere a datelor, interviul comprehensiv, Ia[i, Editura Polirom, 1998.
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sensibilit`]i. Istoricii se adreseaz` tot mai des informa]iei orale [i în]eleg, pe de
alt` parte, s` beneficieze de virtu]ile, subapreciate pân` mai ieri, ale
inepuizabilului tezaur de imagini. Acum un veac, istoricul tr`ia într-o lume a
scrisului [i acesta era instrumentul cu care sonda [i trecutul. Ast`zi tr`ie[te
într-o lume în care scrisul, oralitatea [i imaginea î[i împart terenul, oarecum
egal; rezultatul nu poate fi decât o întreit` metodologie istoric`”18.
7. Istoria este ceea ce [tim pentru c` am fost martori; istoricul
este cel care [tie pentru c` a v`zut19. Jean Francois Soulet, vorbind despre
scrierile antice, subliniaz` „lunga suprema]ie a oralit`]ii. M`rturia oral` r`mâne
pentru foarte mult` vreme un izvor fundamental al istoriei... Speciali[tii evului
mediu, istoricii acelei epoci opereaz` o distinc]ie din ce în ce mai clar` între
dou` tipuri de izvoare. Sunt cele care se confund` cu opinia public` (fama, vulgaris
opinio) sau, dac` prefer`m, cu memoria colectiv` fa]` de care trebuie manifestat`
o mare circumspec]ie dar care pot suplini absen]a sau pu]in`tatea documentelor
scrise. Sursele cele mai de încredere râmân, f`r` îndoial`, m`rturiile
personalit`]ilor care au participat direct la evenimentele descrise”20.
„M`rturii, e adev`rat, mult mai rare, precizeaz` B. Guenee, [i indirecte:
nu martorii oculari îi informeaz` pe istorici ci ter]e persoane care au auzit de la
martori oculari. {i imprecise: cu trecerea anilor, detaliile au fost uitate, locurile
[i persoanele s-au încurcat, înl`n]uirea faptelor de asemenea, punctele de reper
cronologic au disp`rut; memoria oamenilor nu re]ine decât vaga amintire a unor
evenimente importante [i izolate... Recursul exclusiv la oralitate constituie tr`s`tura
distinctiv` a celei de-a treia perioade (prima-istoria veche, reprezentând relatarea
unor fapte mai vechi de un secol, istoria modern` reprezentând panoramarea
ultimului secol) cea a istoriei imediate care acoper`, în medie, ultimii treizecicincizeci de ani”21.
8. M`rturia oral` este considerat` atât de subiectiv`, reconstruc]ia
faptelor de c`tre memorie atât de complet`, încât î[i pierde orice credibilitate (
[coala pozitivist` care respinge sursa oral`).
De cealalt` parte, un adev`rat entuziasm sus]inut de antropologi [i
sociologi care consider` istoria oral` o disciplin` cu totul aparte cu domeniul,
scopuri [i metode specifice. Benoit Verhaegen încearc`, de exemplu, la începutul
anilor 70 s` defineasc`, sub numele de istorie imediat`, o nou` [tiin]` angajat`
la confluen]a dintre istorie, antropologie [i sociologie. Acesta atribuie m`rturiei
orale o importan]` capital`.
18
19
20
21

Lucian Boia, op. cit., pp. 130-134.
Jean-François Soulet, op. cit., p. 8.
Ibidem, p. 12.
Ibidem, p. 13.
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În ochii unor istorici, sursa oral` apare pu]in ca o solu]ie disperat` pe care o
adop]i când toate celelalte au dat gre[. Trebuie s` rezist`m, scriau A. Beltran [i
J.F. Pikard, tenta]iei istoriei orale de dragul istoriei orale. De multe ori, spuneau
ei, nu este nevoie de istorie oral` (având alte surse). Dar când vine s` umple un
vid, nu trebuie s` ezit`m.
Pentru Fhillipe Joutard domeniul privilegiat al istoriei orale este „mai
întâi cel al vie]ii cotidiene, celei mai banale, de la comportamentele în familie
pân` la gesturile cele mai obi[nuite ale me[te[ugarului sau menajerei, trecând
prin ritualuri, s`rb`tori [i re]ele de sociabilitate”22.
9. Sursa oral` particip` în mod decisiv la delimitarea câmpului cronologic
al istoriei timpului prezent. Sursa oral` modific` destul de mult problematicile
clasice [i tradi]ionala distan]` dintre cercet`tor [i obiectul cercet`rii sale.
Începând din momentul în care o putem utiliza, începe o alt` istorie, cea a
prezentului sau a imediatului care este mai ales, o istorie cu martori [i se
deosebe[te, în amonte, de cel`lalt versant al istoriei contemporane, cea f`r`
martori 23. Ast`zi se poate vorbi de adev`rate arhive orale, înregistr`ri ale
discursurilor anumitor personalit`]i, emisiuni radiofonice sau documente
înregistrate de diverse surse de anchetatori.
„M`rturiile orale singure nu valoreaz` prea mult. În 1990 – scrie Ioan
Aurel Pop – to]i românii de peste 15 ani – adic` multe milioane de oameni –
erau martori credibili ai defunctului regim comunist. Dar ce s` facem cu m`rturia
tuturor? Istoricii care cred c` istoria strict contemporan`, cople[it` de izvoare
[i opinii subiective, nu este istorie ci politic`, [i c` este într-adev`r nevoie de o
perspectiv` pentru tratarea ei nu sunt nebuni, ci reprezint` un curent onorabil
între speciali[tii din toat` lumea”24.
În concluzie, inevitabil, viziunea istoricului asupra trecutului r`mâne legat`
de prezentul s`u, „un prezent care nu este doar o referin]` ce ]ine de metod`.
De acum încolo, istoria nu mai este o [tiin]` senin` [i indiferent`. Ea devine
permeabil` la preocup`rile contemporane a c`ror expresie este. Nu mai este
doar o tehnic` de specialist, devenind pentru omul modern, un mod de a tr`i în
timp” 25 .

22
23
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25

Ibidem,
Ibidem, p. 69.
Ioan Aurel Pop, op. cit., p. 285.
Phillipes Aries, Timpul istoriei, Bucure[ti, Editura Meridiane, 1997, p. 262.
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R~SPUNDERI JURIDICE {I LEGALITATE ÎN
REVOLU}IA ROMÂN~ DIN DECEMBRIE 1989
Marian Enache
1. Caracteristicile Revolu]iei din 1989
În condi]iile anului 1989, în România nu s-a pus problema de a se cuceri
puterea de c`tre for]ele antidictatoriale pe cale parlamentar`. A fost necesar` o
ac]iune insurec]ionala de r`sturnare a regimului politic comunist, legal din punct
de vedere formal, dar flagrant ilegitim sub aspectul criteriilor [i exigen]elor
unui regim democratic.
Mi[carea popular` din decembrie 1989, consacrat` în con[tiin]a public`
prin denumirea de Revolu]ia român` din 1989, a primit din partea unor istorici
sau speciali[ti în alte domenii ale [tiin]elor socio-umane trei tipuri de calificare,
[i anume: revolu]ie; lovitur` de stat; lovitur` de stat înso]it` de un proces
revolu]ionar. Aceast` controvers` este deschis`, iar dezbaterea [i clarific`rile
continu`.
Fundamentarea unei teorii cu privire la aprecierea evenimentelor din
decembrie 1989 se va putea realiza abia dup` o acumulare suficient` de
documente [i m`rturii, care s` fac` posibil` o judecat` de valoare sus]inut` [i
argumentat` [tiin]ific.
În opinia noastr`, consider`m c` din analiza materialului documentar [i a
m`rturiilor existente pân` în prezent, cât [i din interpret`rile unor lucr`ri de
specialitate, aprecierea corect` a evenimentelor din decembrie 1989 este aceea
de Revolu]ie.
O revolu]ie social`, bazat` pe insurec]ia popular` (implicarea [i participarea
masiv` a popula]ie României), ai c`rei titulari [i beneficiari, în sens istoric, au
fost to]i cet`]enii ]`rii care au urm`rit un ideal social: o societate liber` [i
prosper`.
În statele comuniste din estul Europei a existat în perioada anilor 19851989 un curent al reformelor sociale [i economice, care a condus, în diferite
modalit`]i specifice de la ]ar` la ]ar`, în cele din urma la pr`bu[irea regimurilor
de dictatur`.
Astfel, s-a vorbit în unele state comuniste de “revolu]ii de catifea”,
schimb`rile radicale ale regimului fiind posibile pe calea negocierilor, sau f`r`
violen]e majore [i v`rsare de sânge.
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În România, circumstan]ele au fost speciale: o dictatur` rezistent`, un
sistem social încremenit, lipsa oric`rui început de reforme în compartimentele
politic [i economic, absen]a drepturilor [i libert`]ilor cet`]enilor, autarhie
general` a ]`rii.
Din pricina acestor particularit`]i, în România schimbarea regimului politic
nu s-a putut realiza pa[nic, prin negocieri la “masa verde”, r`sturnarea ordinii s-a
produs prin acte de violen]` spontan` [i ac]iuni sângeroase, cu pierderi de vie]i
omene[ti, ca o form` de constrângere necesar` menit` s` înving` voin]a inflexibil`
a reprezentan]ilor vechiului regim, care se cramponau de r`mânerea la putere.
Revolu]ia român` se înscrie într-un proces istoric necesar [i complex al
continentului european. Ea nu a fost un fenomen singular [i izolat. Revolu]ia
român` face parte integrant` din valul schimb`rilor istorice a regimurilor de
dictatur` comunist` din anul 1989.
Optând pentru aprecierea evenimentelor ca revolu]ie, consider`m c`
evenimentele din decembrie 1989, în opozi]ie cu notele definitorii ale loviturii
de stat, întrunesc caracteristicile unei mi[c`ri sociale de tip revolu]ionar:
În primul rând, anvergura particip`rii populare [i generalizarea acestei
particip`ri la nivelul întregii ]`ri- cu punctele de referin]` Timi[oara [i Bucure[ti.
În al doilea rând, preluarea efectiv`, prin constrângere, a puterii de la
exponen]ii vechiului regim la toate palierele de organizare [i func]ionare a acesteia
de c`tre liderii de facto, desemna]i de participan]i la evenimentele revolu]ionare.
În pie]ele publice ale tuturor ora[elor mai mari sau mai mici, dar [i în localit`]ile
rurale din România, transformate în adev`rate forumuri politice ale popula]iei, au
fost desemna]i în mod liber lideri care i-au înlocuit pe fo[tii responsabili politici,
preluând efectiv exerci]iul puterii politice. Reprezentan]ii vechiului regim politic
de la diferite niveluri de conducere din cadrul structurilor de partid nu au fost
niciodat` demi[i sau revoca]i de organele ierarhice ale partidului comunist. Ei au
fost pur [i simplu înl`tura]i [i înlocui]i de persoane provenite din societatea civil`
prin voin]a [i presiunea mul]imilor de la “locul” unde popula]ia s-a impus.
În al treilea rând, în focul Revolu]iei s-a n`scut “Comunicatul c`tre ]ar`”,
care a orientat programatic ]elurile revolu]iei. Documentul a stabilit pentru prima
oar`, dup` 50 ani de dictatur` , elementele esen]iale ale modelului democratic
autentic [i a afirmat puternice valori de drept public. Valoarea documentului
consista în faptul c` prin concordan]a punctelor sale pragmatice cu aspira]iile
românilor din acel moment istoric, a conferit legitimitatea ideologic` [i strategic`
ac]iunii revolu]ionare din decembrie 1989.
În al patrulea rând, pentru asigurarea succesului mi[c`rii revolu]ionare
a existat [i o tactica revolu]ionar`, constând într-un ansamblu de mijloace,
proceduri [i tehnici de conducere a procesului revolu]ionar.
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Odat` declan[at` mi[carea de tip revolu]ionar, aceasta nu învinge de la sine,
ea trebuie condus` [i controlat`, ca orice fenomen social, împreun` cu to]i
coparticipan]ii: liderii de facto ai revolu]iei [i popula]ia participant` - garantul principal
al succesului ac]iunii revolu]ionare. În lipsa unei asemenea activit`]i tactice ar fi
existat riscurile e[ecului, a unui num`r mai mare de victime, sau anarhia, care ar fi
putut degenera într-un r`zboi civil pentru p`strarea sau dobândirea puterii.
În al cincilea rând statele comunit`]ii interna]ionale au confirmat victoria
revolu]iei române, care marcheaz` sfâr[itul unui regim totalitar [i instaurarea
unui nou model de civiliza]ie: regimul democratic occidental.
Specula]iile între teza revolu]iei [i a loviturii de stat, sau mixajul acestora,
constituie o preocupare mai mult a teoreticienilor, care din lipsa unui interval de
timp rezonabil, care s` decanteze lucrurile, sau chiar de pe pozi]ii partizane, recurg
la interpret`ri înc` insuficient fundamentate, mai mult analitice decât axiologice.
Utilizarea unor mijloace [i mecanisme tactice pentru conducerea [i
asigurarea victoriei revolu]iei este considerat` de unii autori ca fiind ac]iunea
ocult` [i ilegal` a unei lovituri de stat, definit` f`r` temei ca o manipulare a
evenimentelor revolu]ionare în scopuri personale sau de grup.
Teza loviturii de stat nu este întemeiat`, întrucât în orice revolu]ie exist`
un ansamblu de mijloace [i tehnici pentru atingerea obiectivului politic
considerat, în cazul României din anul 1989, de marea majoritate a popula]iei,
ca fiind r`sturnarea prin constrângere (violent`) a ordinii politico - juridice a
regimului totalitar. Motivat de acest considerent decisiv, ac]iunile [i deciziile
revolu]iei, care încalc` [i distruge vechea ordine politic` [i de drept, este
legitim`, dac` scopul acestor manifest`ri îl reprezint` victoria Revolu]iei.
Fundamentul Revolu]iei române este legitimitatea (ra]iunea legitimit`]ii)
[i nu legalitatea (ratio-legis).
Aceasta este [i deosebirea între Revolu]ie, care produce schimb`ri
structurale [i profunde prin opera de participare a cet`]enilor unui stat în numele
unui nou ideal social, pe de o parte, [i lovitura de stat pe de alta parte, care
folose[te violen]a într-o aparen]` de legalitate (nu de legitimitate real`) pentru
cucerirea puterii politice.
Putem afirma c` în România, în decembrie 1989, regimul comunist nu sa pr`bu[it ca urmare a unei lovituri de stat. Nu putem identifica elementele
tipice ale unui asemenea fenomen. În cazul unei lovituri de stat de tip bonapartist,
cucerirea puterii de stat se realizeaz` pe terenul unor proceduri parlamentare,
prin utilizarea violen]ei specializate (militare) [i a unei aparen]e de legalitate.
În cazul unei lovituri de stat de tip militar (blanquism), suntem în prezen]a
unui complot al militarilor, care recurg la violen]` [i ignor` în mod absolut
respectul fa]` de legalitate.
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Nu poate fi sus]inut` cu argumente concludente nici ipoteza mult vehiculat`
a unei lovituri de stat, sau mai sofisticat, a unei lovituri de stat urmat` de o
insurec]ie popular` întreprins` de un grup de comploti[ti sau aventurieri, care
au procedat astfel pentru a confisca puterea în folosul lor. Considerentele care
contracareaz` aceast` ultim` ipotez` se reg`sesc în caracteristicile Revolu]iei
române din care rezult` voin]a cet`]enilor români de înlocuire a regimului
comunist cu regimul libert`]ilor democratice.
2. Legitimitatea [i r`spunderea juridic` în Revolu]ia român`
R`spunderea juridic` pentru evenimentele Revolu]iei din 1989 este
problematic` [i nelimpezit`. R`spunderea juridic` pentru faptele [i atitudinile
persoanelor implicate în Revolu]ie este o tem` care intr` în logica esen]ial` a
istoriei evenimentelor.
Scopul demersului nostru este acela de a pune în discu]ie, desigur, f`r`
preten]ia unei rezolv`ri exhaustive, corela]ia: legitimitate – legalitate în
Revolu]ia român` [i, pe cale de consecin]`, r`spunderea juridic` [i
reconcilierea, în condi]iile schimb`rii regimului politic.
În acest sens, consider`m c`, în examinarea, evaluarea [i interpretarea
faptelor, actelor [i deciziilor adoptate în procesul declan[`rii,
desf`[ur`rii [i victoriei Revolu]iei, este necesar s` recurgem [i la
exigen]ele legitimit`]ii – legalit`]ii, precum [i a rela]iilor dintre
componentele acestei corela]ii.
O astfel de modalitate analitic` este cu atât mai necesar` cu cât în opinia
public` româneasc` se dezbate constant - [i într-un mod tot mai controversat,
uneori chiar cu accente virulente, [i nu de pu]ine ori în scopuri politice -,
problematica distinct` a r`spunderii juridice a unor personalit`]i
proeminente ale Revolu]iei române, a unor reprezentan]i ai armatei române,
sau a unor participan]i la desf`[urarea evenimentelor din decembrie 1989.
Examinarea activit`]ii deciden]ilor Revolu]iei, pe diferite paliere ale
acesteia, cât [i a altor persoane implicate în anumite împrejur`ri ale procesului
revolu]ionar, din punctul de vedere al legitimit`]ii – legalit`]ii, ne permite
aprecierea, distingerea între caracterul justificat, necesar, legitim al deciziilor,
actelor [i faptelor personale pe de o parte, iar pe de alt` parte, eventuala
existen]` a elementelor r`spunderii individuale în sfera ilicitului penal. În acest
sens, în cazul Revolu]iei române putem identifica un criteriu obiectiv de
delimitare între legitimitate [i legalitate.
Astfel, ansamblul deciziilor [i actelor adoptate, precum [i al faptelor
petrecute în timpul procesului revolu]ionar (declan[are, desf`[urare, finalizare)
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cu scopul nemijlocit sau mijlocit al asigur`rii victoriei Revolu]iei române
sunt fundamentate pe legitimitate. Aceste decizii, acte [i fapte adoptate [i
îndeplinite sub imperiul legitimit`]ii sunt elementele constitutive (organice)
ale procesului revolu]ionar din România.
Dimpotriv`, deciziile [i actele adoptate, precum [i faptele întreprinse în
timpul procesului revolu]ionar, care nu pot fi fondate pe criteriul legitimit`]ii,
pot fi cercetate în sfera legalit`]ii, dac` sunt întrunite criteriile [i
condi]iile r`spunderii penale individuale.
În domeniul r`spunderii penale, ca atare, trebuie s` deosebim faptele
s`vâr[ite cu inten]ie în timpul procesului revolu]ionar de cele s`vâr[ite din
culp`, care, fiecare dintre ele, atrag un regim sanc]ionator diferen]iat.
Totodat`, este necesar ca cercetarea penal` pentru faptele care sunt
examinate în sfera legalit`]ii s` se desf`[oare cu respectarea scrupuloas` a
regulilor procedurale, ]inând seama de circumstan]ele excep]ionale de tip
revolu]ionar în care s-au comis unele fapte. În astfel de împrejur`ri, multe
dintre persoanele b`nuite sau învinuite de a fi s`vâr[it fapte aparent de natur`
penal` pot fi exonerate de r`spundere, dac` un probatoriu suficient, administrat
profesionist, relev` una din cauzele prev`zute în Codul Penal român, care înl`tur`
caracterul penal al faptei, cum ar fi legitima ap`rare, for]a major`, etc.
În procesul declan[`rii, desf`[ur`rii [i finaliz`rii Revolu]iei, legitimitatea
(justificarea) întreprinderii unor m`suri [i adoptarea unor solu]ii sau decizii
constituie factorul dominant, prevalent, în raport cu exigen]a legalit`]ii.
Caracterul recesiv al legalit`]ii în timpul procesului revolu]ionar în raport
cu legitimitatea dominant` se explic` prin faptul c` legalitatea reprezenta
dreptul pozitiv [i îns`[i legitimarea juridic` a regimului de dictatur`.
Legalitatea, expresia ordinii constitu]ionale [i juridice a regimului
totalitar, a fost cea mai afectat` de imperativul superior al legitimit`]ii
instaur`rii unui regim democratic. Legitimitatea Revolu]iei victorioase
din decembrie 1989 a constituit [i fundamentul construc]iei unei noi
ordini politice, sociale, economice [i juridice, apt` s` consacre
principiile, normele [i valorile regimului democratic.
Putem vorbi, a[adar, de o Justi]ie a legitimit`]ii [i despre o injusti]ie a
legii, a legalit`]ii. Ordinea legalit`]ii fiind întotdeauna just` numai în m`sura în
care este legitim`. (Revolu]ia din 1989 ne-a demonstrat acest adev`r).
Legitimitatea, îns`, nu pr`bu[e[te întreaga ordine de drept
existent`, legalitatea constituindu-se astfel într-o limit` necesar` a
legitimit`]ii, dup` cum limitele r`spunderii juridice rezid` în legitimitate.
De aceea, unele fapte prev`zute în legea penal` [i care nu au fost s`vâr[ite cu
scopul nemijlocit sau mijlocit al asigur`rii victoriei Revolu]iei române au fost
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sau trebuie pedepsite, deoarece ele încalc` valori perene, universal ocrotite [i
garantate prin norme ale dreptului, cum ar fi: via]a, integritatea fizic` [i psihic`,
libertatea individual`, distrugerea unor bunuri valoroase din patrimoniul
comunit`]ii [.a.
Un aspect interesant în cadrul analizei r`spunderii juridice îl constituie
distinc]ia dintre faptele penale s`vâr[ite cu inten]ie, care arat` reaua-credin]` a
autorilor [i faptele comise din culp`, care au la baz` gre[eala [i nu inten]ia. În
ceea ce prive[te faptele s`vâr[ite cu inten]ie, cu rea-credin]`, r`spunderea este
indiscutabil` în limitele probelor administrate.
Când ne referim, îns`, la faptele s`vâr[ite din culp`, interpretarea trebuie
nuan]at` [i raportat` la contextul revolu]ionar, circumstan]ele speciale în care
autorii acestor fapte au ac]ionat sau reac]ionat, în comiterea unor fapte
încadrabile în Codul penal.
Dac` din analiza contextual` a desf`[ur`rii evenimentelor rezult` c` au
ac]ionat cu bun` credin]`, dar nu au prev`zut rezultatele deciziilor, actelor sau
faptelor lor, ori au fost neglijen]i ca urmare a împrejur`rilor deosebite în
care se aflau, atunci este posibil ca aceste fapte s` fie calificate ca fiind fapte
colaterale [i conexe ale procesului revolu]ionar, c`rora s` li se aplice principiul
legitimit`]ii, fiind exonera]i de r`spunderea penal`.
Nu ne propunem s` separ`m r`spunderea juridic` de r`spunderea moral`.
Noi suntem adep]ii faptului c` orice ordine de drept legitim` are un
fundament moral [i c` orice ordine de drept ilegitim` are un fundament
imoral. De aceea, în materie de r`spundere în timpul Revolu]iei pentru deciziile
[i actele adoptate, precum [i pentru faptele îndeplinite, sau s`vâr[ite, nu
disjungem r`spunderea juridic` de r`spunderea moral`, ele fiind într-o rela]ie
indestructibil`.
Legitimitatea este cauza determinant` [i temeiul în virtutea c`ruia au fost
fundamentate declan[area [i ac]iunea revolu]ionar` din decembrie 1989, care
au condus la victoria Revolu]iei [i la instaurarea noului regim democratic în ]ara
noastr`.
3. Reconcilierea dup` Revolu]ia din 1989
Reconcilierea, presupune cumulativ atât factori de subiectivitate, cât [i
de ra]ionalitate. Ea nu se poate realiza exclusiv prin bun`voin]a unor segmente
sau grupuri socio-profesionale, sau din sfera politicii, ori prin capacit`]ile
excep]ionale ale unui lider providen]ial.
Reconcilierea, într-o societate care trebuie s` se dezvolte dup` un model
de civiliza]ie european`, pentru care dealtfel a optat, devine o necesitate, o
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exigen]` a practic`rii unui model superior de societate deschis`, comunica]ional`
[i performant`.
Reconcilierea social`, ca fenomen complicat [i complex, nu trebuie
confundat` sau m`surat` cu idiosincraziile cotidiene, cu certurile [i înver[un`rile,
ca emisii individuale, nu trebuie confundat` nici cu crizele de personalitate, sau
justi]iarismul demagogic etc. Aceste incidente sunt fire[ti [i ]in de natura [i
subiectivitatea uman`, care pot fi mai agresive, sau nu, în func]ie de num`rul
personalit`]ilor accentuate sau a spiritelor nedecise între anarhie [i libertate.
Procesul reconcilierii nu este o simpl` „împ`care a contrariilor”, o armonie
deplin` [i impecabil`. Ar fi o viziune idilic`.
Reconcilierea este [i redevine un proces obiectiv/subiectiv care, ca orice
proces are durat`, etape [i anumite viteze de evolu]ie. Este vorba de o
reconciliere de ordin structural [i nu superficial sau conjunctural al societ`]ii.
Reconcilierea va fi în primul rând un efect firesc al îndeplinirii exigen]elor
integr`rii noastre într-un model evoluat de civiliza]ie, cu valori, idealuri [i
obiective noi. Tocmai acest proces de adaptare [i asimilare coincide în mare
m`sur` [i cu procesul reconcilierii noastre interne.
Modelul civiliza]iei europene con]ine în sine cheia reconcilierii prin
oferte de valori, competen]e, proceduri, competi]ie [i exigen]e.
Uniunea European` îns`[i î[i propune ]elul Reconcilierii europene care
va avea la baz` reconcilierea intern` pe baza unor repere esen]iale comune, ale
statelor membre în aceast` structur`. Dac` ne-am referi numai la dou` elementecare s` ne sugereze Reconcilierea european`, în cadrul structurat al Uniunii
Europene, cum ar fi surmontarea conflictelor [i tensiunilor interetnice [i
etnona]ionale, precum [i succesul tehnologic-, am putea observa c` procesul
Reconcilierii interne devine unul obligatoriu [i iminent. Axa acestor valori [i
exigen]e va putea constitui un principiu unificator, de atenuare a unor clivaje
subiective, volitive, neîntemeiate, dar se vor p`stra diferen]ele specifice dintre
diferite grupuri sociale, motivate diferit din punct de vedere profesional [i politic.
Reconcilierea nu înseamn` uniformitatea la o comand` social` unic`. Acest fapt
nu mai este posibil, datorita pluralismului social [i respectului diferen]ei, precum
[i a diversit`]ii [i din domeniile vie]ii sociale. În acela[i timp, îns`, este nevoie
de un echilibru social fundamentat pe institu]ii [i mecanisme democratice.
Este necesar s` gândim substan]a reconcilierii interne în cadrul procesului
general de reconciliere continental` european`, a c`rui prim` etap` a început
odat` cu pr`bu[irea sistemelor comuniste (prin revolu]ii de catifea sau violente)
[i care continu`, pe o treapt` superioar`, [i dup` ce România [i alte state foste
socialiste s-au integrat în Uniunea European`.
Baza acestui proces o constituie refuzul regimurilor totalitare, [i pe cale
de consecin]` dispari]ia r`zboiului rece ca politic` declarat`. Acesta este primul
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câ[tig strategic al procesului general european de reconciliere. Un al doilea
câ[tig important îl va constitui în cadrul Uniunii Europene Reconcilierea
cultural - spiritual` care va atenua, dac` nu chiar va surmonta, fenomenul
etnona]ionalist al statelor europene integrate în acest sistem.
Ne afl`m, în opinia noastr`, în etapa eforturilor fundament`rii unor noi
concepte [i orient`ri pentru crearea premiselor de existen]` a tuturor în acela[i
spa]iu de civiliza]ie. Ne referim la aspecte privind: suveranitatea na]ional`,
redefinirea statului na]ional, etnicitatea [i na]ionalismul, Constitu]ia European`,
noile institu]ii [i mecanisme [i adoptarea deciziilor, cultura [i tradi]iile statelor
reunite. Este vorba de formarea unei civiliza]ii [i culturi a Europei Unite.
Convergen]a acestor elemente noi conduce la o func]ionare mai bun`,
mai organizat`, a societ`]ilor [i statelor, care vor face parte din acela[i trunchi
de cultur` [i civiliza]ie.
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Evenimentele care au precedat Revolu]ia român` de la sfâr[itul anului
1989 prevesteau c`derea inevitabil`, la o dat` apropiat`, a regimului totalitar
din România. Criza regimului comunist, care la noi înregistra cele mai acute
forme, era consecin]a implacabil` a rupturii ce se produsese dintre politica
regimului comunist dictatorial [i ]ar`, a înstr`in`rii conduc`torilor comuni[ti
fa]` de nevoile [i aspira]iile popula]iei.
Printre institu]iile care au avut de suferit de pe urma regimului comunist
totalitar s-a aflat [i armata. Încercarea de a deturna armata de la misiunile ei
tradi]ionale - de ap`rare a ]`rii -, folosirea ei abuziv` ca for]` de munc` ieftin` la
cele mai grele lucr`ri din economie, adeseori al`turi de de]inu]ii din închisori,
nesocotirea drepturilor statutare ale cadrelor privind avans`rile în grad [i func]ii,
slaba lor salarizare etc., erau numai câteva dintre cauzele care au creat în armat`
o puternic` stare de nemul]umire.
Prin natura activit`]ii sale, Direc]ia de Informa]ii din Marele Stat Major
de]inea numeroase informa]ii [i indicii care prevesteau iminenta r`sturnare a
regimului dictatorial din România. În baza acestora, organele militare de decizie
erau ]inute la curent cu evenimentele externe, cu schimb`rile ce aveau loc în
toate planurile: politic, economic, social [i militar din zonele de interes pentru
]ara noastr`.
Se poate afirma c` informa]iile pe aceste teme au devenit de un atât de
larg interes, încât DIM a trebuit s`-[i redistribuie for]ele, pentru a putea acoperi
toate solicit`rile din aceste domenii. Totodat`, fluxului informa]ional zilnic, din
domeniul militar, i s-a ad`ugat un supliment paralel, cu date privind transform`rile
social-economice [i politice din ]`rile socialiste. Pe acest circuit erau transmise
„in extenso" cuvânt`ri, declara]ii, hot`râri sau rezolu]ii ale conducerilor ]`rilor
socialiste, cât [i sinteze informative, cu schimb`rile care aveau loc în aceste
]`ri. Acest circuit nu era unul permanent, ci el se stabilea de fiecare dat`, în
func]ie de con]inutul materialelor transmise. Dup` utilizarea lor, aceste materiale
se înapoiau la DIM, sau erau distruse de cei ce le-au folosit.
Pe de alt` parte, s-a putut observa din partea unor state socialiste, angajate
pe calea reformelor, o intensificare a eforturilor ca armata noastr`, conducerea
militar` superioar`, s` fie informat` asupra reformelor economice, sociale [i
politice ini]iate în spa]iul est-european.

|N V@LTOAREA EVENIMENTELOR DIN DECEMBRIE 1989

185

În ultimii ani, pe timpul vizitelor în str`in`tate, nu exista ocazie în care s`
nu ne fie amintite binefacerile reformelor din via]a economic` [i social` a ]`rilor
respective. Discu]iile pe aceste teme, de regul`, p`reau a fi întâmpl`toare, în
pauze, pe timpul dedicat întâlnirilor neoficiale [i al activit`]ilor de recreare.
Personal, am fost solicita]i la mai multe inform`ri cu caracter oficial, dar
dou` mi-au re]inut aten]ia în mod deosebit.
Într-una din zilele lunii mai 1988, ata[atul militar sovietic la Bucure[ti a
solicitat o vizita confiden]ial` la [eful DIM, ca fiind dorin]a expres` a Statului
Major General al armatei sovietice. Primirea a avut loc la Sec]ia de Leg`turi
Externe, fiind înregistrat` în totalitate.
În cadrul audien]ei, contraamiralul sovietic, Terentiev, ne-a f`cut o ampl`
expunere, dup` un material tip`rit, despre reformele din URSS [i alte ]`ri
socialiste, întrebându-se la fiecare problem`, retoric desigur, de ce în România
aceste programe nu ar fi posibile. Am dedus c` toate aceste întreb`ri se
constituiau în tot atâtea repro[uri [i critici la adresa politicii rigide [i dogmatice
din ]ara noastr`. În încheiere, diplomatul rus solicita ca informarea lui s` fie
adus` la cuno[tin]a Marelui Stat Major [i a Ministerului Ap`r`rii Na]ionale,
dorin]` îndeplinit` în aceea[i zi.
R`spunsul organelor superioare nu a întârziat. A doua zi s-a primit dispozi]ie
de la Comitetul Central al PCR ca ata[atul militar sovietic s` fie invitat la Marele
Stat Major, pentru a fi avertizat c` [i-a dep`[it atribu]iile pentru care a fost
acreditat, iar la urm`toarea abatere i se va retrage acreditarea.
Cu un alt prilej, pe timpul unei misiuni la Var[ovia, în mai 1989, omologul
meu ungur mi-a propus o întâlnire confiden]ial`, înso]i]i fiind doar de translatori.
Dup` schimburile de amabilit`]i, care au loc de regul` la începutul unor astfel
de întâlniri, generalul locotenent Sucsz Ferenz mi-a comunicat c` [efii lui din
Ministerul Ap`r`rii i-au cerut s`-mi fac` o informare cât mai larg` asupra situa]iei
interne din Ungaria [i a orient`rilor politice [i economice adoptate recent de
conducerea ]`rii sale. Chiar de la început a ]inut s`-mi precizeze ,,c` programele
de reform` din Ungaria dep`[esc cu mult pe cele adoptate în URSS de Gorbaciov
prin cunoscuta politic` a perestroik`i [i glasnosti-ului.
În sprijinul acestei afirma]ii au fost subliniate o serie de proiecte, dintre
care men]ionez: descentralizarea conducerii economice, încurajarea propriet`]ii
private, libera ini]iativ` a micilor întreprinz`tori, liberalizarea pre]urilor,
încurajarea cererii [i ofertei, libertatea presei, dreptul de constituire a noi partide
[i organiza]ii politice, ale c`ror programe nu contravin intereselor Ungariei etc.
Mul]umindu-i pentru informarea prezentat` [i asigurându-l c` acestea vor
fi raportate conducerii Ministerului Român al Ap`r`rii, i-am solicitat, totodat`,
opinia sa în leg`tur` cu apari]ia în Ungaria a unor lucr`ri care contestau sau
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puneau la îndoial`, apartenen]a la România a unor p`r]i din Transilvania. Rezum
discu]ia noastr` la dou` afirma]ii ale generalului ungur: mai întâi, precizarea c`
aceia care revendic` teritorii din jurul grani]elor ungare sunt foarte pu]ini în
]ara sa [i, în al doilea rând, dup` p`rerea sa, „ori de câte ori Ungaria a pretins,
sau a încercat, extinderea teritoriilor pe seama vecinilor a pierdut de fiecare
dat` [i mai mult, iar acum Ungaria nu poate risca [i alte pierderi".
Ne-am desp`r]it cu strângeri de mân`, dar personal, re]inusem dou`
concluzii; întâi, c` informarea prezentat`- pus` probabil de acord cu ceilal]i alia]i
din Tratatul de la Var[ovia - , constituia înc` un avertisment colectiv dat politicii
dogmatice, conservatoare din România, iar în al doilea rând, rezulta c`, în acel
moment, Ungaria nu reprezenta nici o amenin]are pentru ]ara noastr`.
Înaintarea unei inform`ri de la întâlnirea respectiv` forurilor ierarhice
române[ti nu s-a soldat decât cu critici aspre [i avertismente la adresa ministrului
Milea [i a mea, spunându-ni-se c` ne aplec`m prea mult urechea la cei din
afar`, care nu agreeaz` România. Penibil` situa]ie am tr`it!... Mi-am amintit
atunci de o reflec]ie a unui mare gânditor, Nicolas Chamfort, dac` nu m` în[el:
„Sunt ]`ri în care cei ce dau foc sunt l`sa]i în pace, în schimb, sunt persecuta]i
cei ce trag clopotele de alarm`". României de atunci i se potrivea întru totul
aceast` cugetare.
Fire[te c` aparatul de propagand`, cenzura [i organele de contrainforma]ii
ale regimului comunist ]ineau înc` bine sub control accesul popula]iei la
informa]iile de genul celor despre care am amintit.
Printre m`surile destinate anihil`rii informa]iilor despre reformele
economico-sociale din alte ]`ri, pe plan intern aparatul propagandistic ceau[ist
a luat, îns`, [i m`suri mai incisive. Astfel se explic` lansarea unei adev`rate
campanii propagandistice cu privire la pericolul militar de la grani]ele de nordvest [i nord-est ale României. Se încerca reeditarea spiritului de solidaritate a
popula]iei în jurul lui Ceau[escu, din august 1968. Numai c` situa]ia din anul
1989 era cu totul alta. Soarta regimului totalitar era de-acum hot`rât`. El mai
avea pu]ine zile de tr`it.
La nivelul conducerii armatei, diversiunea oficial` privind pericolul militar
extern nu avea nici o valoare. Cei abilita]i a [ti ce se întâmpl` în jurul grani]elor
cuno[teau foarte bine situa]ia, fiind convin[i c` nimic nu constituia o amenin]are
militar` real` pentru România. Aici m` simt obligat s` dau o scurt` explica]ie.
Pericolele la adresa unei colectivit`]i umane, stat, na]iune, etc. sunt de mai
multe feluri: militare (invadare a teritoriilor prin utilizarea F.A.), siguran]` intern`
a statului (prin infiltrarea de spioni, comandouri [i terori[ti cu scop de subminare
[i r`sturnare a regimurilor politice); biologice- prin apari]ia unor epidemii
devastatoare; dezastre na]ionale (cutremure, inunda]ii, secete, incendii etc.
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Pentru fiecare dintre aceste amenin]`ri si pericole statele moderne, [i nu m`
îndoiesc c` [i la noi, [i-au creat [i structurile corespunz`toare pentru prevenirea
[i combaterea acestor pericole.
{tiind toate aceste lucruri m` întreb cine avea responsabilitatea siguran]ei
interne, cine trebuia s` anihileze infiltrarea de terori[ti [i comandouri ce î[i
propuneau destabilizarea regimului din România?
{i ca s` fiu mai tran[ant, voi spune c`, personal, nu m` preocupa [i nici nu
m` îngrijora r`sturnarea regimului politic. Singura mea grij` nu era alta decât
prevenirea unor agresiuni militare asupra teritoriilor române[ti. Iar aceste
pericole, obiectiv vorbind, n-au existat.
Reconstituind situa]ia militar` din jurul grani]elor ]`rii noastre din acea
vreme, ob]inem urm`torul tablou:
- Din direc]ia considerat` cea mai periculoas` - nord-vest, în Ungaria, în
perioada 6-8 iunie a fost organizat` o aplica]ie comuna ungar`, cehoslovac` [i
sovietic`, cu activarea unor elemente de comandament [i trupe marcate care,
dup` aprecierile noastre, nu puneau nici o problem`. Mai târziu, între 14-28
octombrie, trupele sovietice din Ungaria (Divizia 102 [i Corpul 3 Armat`,
concomitent cu trupele din ap`rarea antiaerian`, împreun` totalizând aproape
13.000 militari), au organizat o aplica]ie în raionul Budapesta-Tokay, care, de
asemenea, nu reprezentau nici o amenin]are serioas` pentru noi.
- Din direc]ia nord-est, în URSS, de asemenea, au avut loc unele activit`]i
militare nesemnificative. În intervalul de timp octombrie-noiembrie s-au
executat trei aplica]ii în teren cu trupe marcate: prima - în perioada 4-17
octombrie în Bucovina de nord- de c`tre Divizia 656 Mecanizat`, continuat` pe
15-16 octombrie în sudul Basarabiei de c`tre Divizia 118 Mecanizat` Sovietic`,
iar a treia - între 2-4 noiembrie-, de Divizia 33 Mecanizat` de Gard` la est, în
raionul B`l]i.
Apele M`rii Negre au constituit, de asemenea, teatrul unor aplica]ii navale:
la sud-est de Insula {erpilor, la sud de Yalta, la vest de Suhumi [i sud de Cap
{abla,ultimul în apele teritoriale de est ale Bulgariei.
- În sudul României, dou` aplica]ii militare au fost mai importante, în iunie
- „Balkan 89" [i, în august – „Mari]a 89", ambele orientate pe direc]ia de sud,
spre Grecia, misiuni ce îi erau stabilite Bulgariei prin prevederile Tratatului de
la Var[ovia.
Deci, se poate spune c` nici o activitate din cele men]ionate nu reprezenta
o amenin]are serioas` pentru ]ara noastr`. {i, totu[i, pentru a avea sub un control
permanent mi[c`rile militare din jurul grani]elor României, DIM a instituit un
serviciu neîntrerupt de cercetare [i goniometrare a re]elelor radio-militare ale
vecinilor, înregistrând orice mi[care [i schimbare de pozi]ie a unit`]ilor militare.
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Interceptarea, cercetarea [i goniometrarea marilor unit`]i operativ-strategice
din adâncimea teritoriului ]`rilor vecine se executa cu mijloace specifice, de un
personal specializat, prev`zut într-un plan a c`rui denumire de cod era „Laleaua",
iar urm`rirea [i cercetarea re]elelor radio-militare, de regul`, pe unde ultrascurte, din imediata apropiere a frontierelor ]`rii, era, de asemenea, realizat`
în perioadele de tensiune, pe baza unui plan special denumit „SIGMA" (sistem
de informare [i goniometrare al Ministerului Ap`r`rii).
Prin urmare, era pu]in probabil s` se produc` mi[c`ri de trupe semnificative
spre grani]ele României f`r` ca noi s` le [tim. În ultimele luni ale anului 1989,
în noiembrie-decembrie, regimul dictatorial ceau[ist intrase deja într-o ultim`
fazii a crizei, când realit`]ile interne române[ti erau ignorate, deciziile erau
opuse intereselor popula]iei, iar ultimele acte ale conducerii nu vizau decât
permanentizarea cuplului dictatorial la conducerea ]`rii.
În acest moment, probabil c` str`in`tatea [i-a pierdut r`bdarea. Nu [tiu
dac` pe filiera iugoslav`, a[a cum s-a spus în presa actual`, ne-a venit Revolu]ia,
dar [tiu sigur c` pe filiera iugoslav` ne-au parvenit informa]iile despre cum se
va ac]iona pentru a declan[a revolu]ia.
Dintre multele semnale primite care prevesteau sfâr[itul dictaturii din
România, unul dintre acestea con]inea o serie de date confirmate întru totul de
evenimentele ulterioare.
Prin luna octombrie 1989, fostul meu omolog iugoslav, general locotenent
Georgie Iovicici, l-a invitat pe ata[atul militar român la Belgrad, colonel Manea
Dumitru, pentru a-i face o informare cu unele probleme de un deosebit interes
pentru ]ara noastr`.
Dup` ce [i-a justificat ini]iativa, ca o dovad` a prieteniei tradi]ionale [i a
obliga]iilor de reciprocitate statornicite între ]`rile noastre, generalul iugoslav
a solicitat s` se comunice la Bucure[ti despre existen]a unor planuri, care vizau
r`sturnarea regimului politic din România. Sursele din care proveneau
informa]iile nu ne erau dezv`luite. Totu[i, ni s-a dat a în]elege c` datele au fost
ob]inute din capitalele unor ]`ri vecine ca Budapesta, Sofia [i Moscova, unde el,
personal, f`cuse recent o c`l`torie în circuit. Din contactele avute cu mediile
militare [i politico-militare din aceste ]`ri rezulta c`, la o dat` foarte apropiat`,
în România urma s` aib` loc unele ac]iuni destabilizatoare.
În decursul întrevederii, timp de peste o or`, omologul meu iugoslav a
descris un adev`rat scenariu al evenimentelor ce urmau s` aib` loc. Se men]iona
faptul c` vor fi organizate, mai întâi, p`trunderea unor grupuri de indivizi preg`ti]i
special care, sub acoperirea de turi[ti, veni]i la neamuri sau prieteni, la momentul
potrivit vor provoca tulbur`ri [i panic` în rândul popula]iei, îndemnând la revolt`
[i nesupunere fa]` de autorit`]ile române[ti. În planul descris se men]iona

|N V@LTOAREA EVENIMENTELOR DIN DECEMBRIE 1989

189

succesiunea evenimentelor în dou` etape: - în prima etap`, se avea în vedere
declan[area de agita]ii [i tulbur`ri în ora[ele de grani]a a c`ror popula]ie, fiind
neomogen` [i având un mai larg acces la mediile de informare str`ine, era
apreciat` mai vulnerabil` [i, deci mai decis` s` înl`ture regimul politic din
România; - în a doua etap`, se avea în vedere extinderea revoltelor în marile
localit`]i din interiorul ]`rii. Autorii provoc`rilor contau, în primul rând, pe starea
de nemul]umire generalizat` a societ`]ii române[ti, ajuns` la limit`, c`reia nui mai trebuia din afara decât un mic impuls pentru a declan[a o revolt` la nivel
na]ional.
Dup` cum se [tie, explozia s-a produs la Timi[oara, iar dup` ru[inoasa
fug` a dictatorului, revolta s-a extins rapid în toate principalele ora[e ale ]`rii,
scenariul amintit dovedindu-se a fi singura cale posibil` în acea perioad` pentru
r`sturnarea regimului dictatorial.
De[i avizat, aparatul regimului politic era atât de viciat, încât nu mai era
capabil s` recepteze corect semnalele [i nici s` g`seasc` solu]iile
corespunz`toare, astfel c` explozia a avut loc la Timi[oara, revolta popula]iei
declan[ându-se într-un ora[ de grani]`, unde erau îndeplinite aproape toate
condi]iile preconizate.
Cazul episcopului reformat, László Tokés n-a fost decât o coinciden]`, dar
evident, folosit` din plin pentru destabilizarea situa]iei locale. În schimb, un
rol activ [i premeditat l-au avut acele grupuri neidentificate, special preg`tite
pentru tulburarea ordinii [i provocarea de acte diversioniste, care au ac]ionat
atât în prima faz` a evenimentelor, cât [i dup` data de 22 decembrie.
Încercarea de a folosi armata în probleme interne reprezenta din start o
grav` eroare a puterii. Armata nu putea s` se supun` ordinelor ce contraveneau
misiunilor sale tradi]ionale. Am fost martor la câteva replici ale ministrului
Ap`r`rii din zilele 20 sau 21 decembrie exprimate clar în convorbirile telefonice,
fie cu Elena Ceau[escu, fie cu Nicolae Ceau[escu, potrivit c`rora el, general
colonel Vasile Milea, nu cuno[tea nici o lege [i nici o prevedere în regulamentele
militare care s` oblige armata s` trag` împotriva propriului s`u popor".
Dup` datele cunoscute de mine rezult` c` la Timi[oara, ini]ial, Armata a
fost scoas` pe str`zi, pentru a descuraja violen]ele [i actele de dezordine [i
diversiune. Astfel se explic` ie[irea pe str`zi a armatei cu fanfara muzicilor
militare, f`r` arme [i muni]ie. Ulterior, puterea politic` a cerut Armatei folosirea
unit`]ilor, al`turi de for]ele MI [i DSS, în ac]iuni de interzicere [i împr`[tiere a
grupurilor [i coloanelor de demonstran]i, misiuni str`ine, nespecifice Armatei.
Astfel se [i explic` atitudinea non-combatant`, evaziv`, de evitare a recurgerii
la for]` de c`tre subunit`]ile armatei. Dac` de la aceast` conduit` general` a
Armatei au fost abateri ([i din câte s-au constatat ulterior se cunosc [i astfel de
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abateri), ele au apar]inut unor erori cu totul izolate, unor incidente locale care
n-au putut duce la o confruntare cu poporul. Nu m` îndoiesc c` justi]ia a f`cut
deja sau va face lumin` pân` la cap`t în toate cazurile ce au întunecat istoria
Revolu]iei din Decembrie.
Încercând o retrospectiv` a evenimentelor [tiute de mine din acea perioad`
sunt de notat urm`toarele:
În ziua de 17 decembrie 1989, o zi de duminic`, c`tre ora, 13.00, ministrul
Ap`r`rii, general colonel Vasile Milea a primit ordinul de a constitui, împreun`
cu Ministerul de Interne [i Departamentul Securit`]ii Statului, un „stat major
de criz`”, care s` se deplaseze urgent la Timi[oara pentru „a contracara ac]iunile
unor bande diversioniste", a men]ine ordinea [i a ap`ra institu]iile publice locale.
Din partea M.Ap.N. au fost numi]i: generalul maior {tefan Gu[e, [eful Marelui
Stat Major, generalul locotenent Victor St`nculescu, adjunct al ministrului [i [eful
Departamentului Înzestr`rii Armatei, generalul locotenent Mihai Chi]ac,
comandantul Trupelor Chimice [i al]i ofi]eri; de la D.I.M. a fost trimis [eful Sec]iei
cercetare, colonel Vasile Ioni]`. Separat, s-au deplasat o serie de cadre din M.I. {i
D.S.S., care ac]ionau f`r` vreo leg`tur` cu cei din M.Ap.N. Peste acest grup de
generali [i ofi]eri a fost numit Ion Coman, secretar al C.C. al P.C.R.
Lipsa de omogenitate, subordonarea acestor grupuri diferitelor centre de
comand`, absen]a unei coordon`ri unice demonstrau chiar [i în ultimul ceas al
existen]ei regimului comunist maniera de lucru tipic dictatorial`. Nimeni,
indiferent de treapta pe care se afla în ierarhia de partid sau de stat, nu putea
lua vreo decizie mai important` f`r` acordul [efului statului.
În aceea[i zi de duminic`, c`tre ora 17.00, ministrul Ap`r`rii m-a chemat
în biroul s`u, explicându-mi c` grupa operativ` a armatei aflat` la Timi[oara nu
dispunea de informa]ii privind situa]ia din ora[, deoarece colegii de la Interne,
potrivit obiceiului cunoscut, nu colaborau, cerându-mi ca problema s` fie rezolvat`
de c`tre Direc]ia Informa]ii, prin mijloacele sale specifice. Propunerea mea a
fost aprobat` pe loc. O subunitate alc`tuit` din mai mul]i militari specializa]i în
ac]iuni de cercetare în dispozitivul inamic s-a deplasat cu un avion militar la
Timi[oara, iar în diminea]a zilei de luni, 18 decembrie, ora 7.40, s-au prezentat,
echipa]i în haine civile, la comandamentul Diviziei 18 Mecanizate din Timi[oara.
Dup` o scurt` orientare asupra situa]iei din ora[ s-au stabilit misiunile de
cercetare [i informare, locurile [i zonele ce trebuiau supravegheate, organizarea
pe echipe din câte doi cerceta[i, leg`turile dintre echipe, precum [i modalit`]ile
de transmitere a informa]iilor grupei operative a M.Ap.N. Din datele raportate
pe timpul misiunilor de cercetare au re]inut aten]ia câteva aspecte semnificative.
Mai întâi, constatarea c` în zilele anterioare sosirii cerceta[ilor, grupuri
de indivizi necunoscu]i au recurs la acte de dezordine [i violen]`, sp`rgând
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vitrinele unor magazine [i institu]ii publice, îndemnând la jafuri din magazine,
la provocarea de incendii, smulgerea unor panouri [i telefoane publice de pe
arterele principale ale ora[ului [i altele.
Astfel de provoc`ri, dar mult mai pu]ine, au fost observate [i în zilele de
18 [i 19 decembrie, îndeosebi în punctele aglomerate din pie]e [i intersec]ii
stradale. P`trunderea cerceta[ilor în diferite fabrici, sub diferite acoperiri au
dus la constatarea c` muncitorii erau desigur nemul]umi]i de condi]iilor lor de
trai, mul]i chiar revolta]i, dar bine organiza]i [i st`pâni]i de un puternic spirit de
disciplin`. Concret, nu s-a înregistrat nici un act anarhic, de indisciplin` sau
violen]` în incinta întreprinderilor.
În sfâr[it, o constatare ce anun]a, de fapt, iminenta înl`turare a regimului
lui Ceau[escu a constituit-o apari]ia, începând cu 20 decembrie a demonstra]iilor
de strad`, organizate pe întreprinderi [i institu]ii, fiecare coloan` fiind înso]it`
de oameni de ordine, purtând pancarte sau scandând lozinci anticomuniste.
În leg`tur` cu evolu]ia situa]iei din acest ora[, reamintesc trei momente
ale zilei de miercuri 20 decembrie. |n jurul orei 11.00, colonelul Vasile Ioni]`,
[eful Sec]iei Cercetare, aflat la Timi[oara, m-a sunat la telefon informându-m`
c`, începând din diminea]a acelei zile, posibilit`]ile cerceta[ilor de a-[i îndeplini
misiunile erau reduse la minim. Cauza era ordinea [i disciplina coloanelor de
manifestan]i care nu mai îng`duiau persoanelor necunoscute s` se ata[eze
demonstran]ilor. S-a înt`rit [i controlul intr`rilor în întreprinderi, doi cerceta[i
fiind descoperi]i. Dup` legitimare, au fost elibera]i. Ofi]erul î[i exprima p`rerea
c`, întrucât situa]ia la Timi[oara era de acum cunoscut`, iar condi]iile de
cercetare erau serios diminuate, considerau oportun` înapoierea lor la Buz`u.
În aceea[i zi, pe la ora 13.00, m-a chemat la telefon general-maior {tefan
Gu[e, [eful Marelui Stat Major [i m-a întrebat ce informa]ii avem din jurul
grani]elor [i ce ecouri exist` pe plan extern în leg`tur` cu evenimentele din
România. Dup` ce mi-a ascultat raportul, acesta neavând date ce puteau s`-i
foloseasc` în misiunea sa la Timi[oara, a urmat o pauz`, încheindu-[i convorbirea
astfel: „Pe aici cred c` totul s-a limpezit, a[ îndr`zni s` spun c` chiar s-a încheiat.
De fapt, pentru noi cele întâmplate nu mai constituie nici o surpriz`, schimb`rile
petrecute în celelalte ]`ri erau inevitabile [i pentru ]ara noastr`!"
La aceea[i dat`, pe 20 decembrie, în jurul orei 15.00 m` g`seam în
cabinetul ministrului Ap`r`rii, generalul Vasile Milea, când a fost sunat pe
telefonul guvernamental de la Timi[oara de Ion Coman. Convorbirea s-a purtat
într-o atmosfer` tensionat`. Trimisul CC al PCR la Timi[oara îi cerea ministrului
ap`r`rii „s`-i explice, el, Elenei Ceau[escu, c` mul]imile de demonstran]i de la
Timi[oara sunt muncitori [i func]ionari din fabrici [i institu]ii, împotriva c`rora
unit`]ile militare nu au cum s` ac]ioneze cu TAB-uri [i tancuri". În replic`,
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ministrul Ap`r`rii i-a r`spuns c` el [tia, la fel de bine, acest lucru, dar considera
c` cel mai potrivit pentru a raporta situa]ia nu putea fi decât Ion Coman, c`ruia
îi fusese încredin]at` sarcina „pacific`rii Timi[oarei". Probabil c` în acel moment
nici unul nu a avut curajul s` raporteze situa]ia real`.
Evolu]ia evenimentelor din acest ora[ este cunoscut`. La ora 15.30, din
ini]iativa generalului maior {tefan Gu[e, unit`]ile militare au fost retrase în
caz`rmi, astfel c` centrul ora[ului [i principalele institu]ii publice au trecut sub
controlul demonstran]ilor.
Dar, deznod`mântul luptei pentru r`sturnarea regimului comunist s-a
produs, dup` cum era [i firesc, la Bucure[ti, pe data de 22 decembrie 1989,
când cuplul dictatorial, sub presiunea cople[itoare a popula]iei revoltate, a fost
nevoit s` fug` cu elicopterul, iar ceilal]i membri ai C.P.Ex. au fost aresta]i.
Situa]ii explozive, unele soldate cu victime omene[ti au existat în zilele
de 20-22 decembrie [i în alte ora[e, îndeosebi din Banat [i Transilvania, dar
generalizarea revoltei pe întregul teritoriul s-a produs numai dup` ocuparea
sediului CC al PCR [i preluarea controlului radioului [i al televiziunii române
din capitala ]`rii.
Despre rolul pe care l-au avut în Revolu]ie, pe de o parte armata, iar pe de
alt` parte, for]ele de ordine [i siguran]` ale statului - mili]ia [i securitatea -, s-au
scris numeroase lucr`ri, multe contradictorii. O retrospectiv` a ac]iunilor armatei
din timpul evenimentelor din decembrie 1989 ne pune în fa]a urm`torului tablou:
În primele zile ale alarm`rii [i scoaterii pe str`zi a armatei (16-20 decembrie)
unit`]ile militare au avut con[tiin]a îndeplinirii unor misiuni de protec]ie a popula]iei [i
a institu]iilor publice împotriva grupurilor de necunoscu]i, care recurgeau la acte de violen]`,
jafuri, incendii [i distrugeri. Astfel trebuie în]elese mar[urile unit`]ilor militare f`r`
muni]ie, înso]ite de muzica fanfarelor. Acestea erau semnale de sprijin ale popula]iei
[i de descurajare a grupurilor de r`uf`c`tori.
În urm`toarea perioad`, 20-2l decembrie, armata a în]eles pe deplin
adev`rata situa]ie din ]ar`, faptul c` nu exista pericolul vreunei agresiuni armate
din exterior, c` dezordinea [i actele de violen]` de pe str`zi erau singurele pericole
care amenin]au lini[tea [i ordinea public`, iar demonstran]ii nu doreau altceva
decât r`sturnarea regimului dictatorial. În aceast` etap`, armata nu numai c` nu
s-a împotrivit demonstran]ilor, cu armele [i tehnica din dotare, dar a dat, chiar,
numeroase dovezi de simpatie [i încurajare a popula]iei în revendic`rile ei.
Momentul hot`râtor, care a marcat trecerea pe fa]` [i deplin` a armatei
de partea Revolu]iei, l-a constituit comunicatul oficial difuzat prin radio la 22
decembrie ora 11.00, potrivit c`ruia ministrul Ap`r`rii Na]ionale, general colonel
Vasile Milea, „sim]ind c` faptele sale de tr`dare au fost descoperite, s-a sinucis".
Desigur, dac` sinuciderea mai putea s` fie în parte crezut`, în ceea ce prive[te
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motiva]ia acesteia, nu era altceva decât o oribil` diversiune, ca multe altele la
care recurgea nu odat` cuplul dictatorial.
O enigm` nedescifrat`, înc`, a constituit-o activitatea din zilele Revolu]iei
a structurilor DSS, aflate sub acoperire, din interiorul ]`rii. În versiunea
responsabililor securit`]ii, s-a sus]inut c` acestea au fost retrase din dispozitivul
de pe str`zi, înc` din diminea]a zilei de 22 decembrie, dup` care ofi]erii [i
subofi]erii, pentru a nu fi agresa]i de popula]ie, s-au ascuns pe la rude [i prieteni.
Desigur, trebuie s`-i credem pe cuvânt. Dar, mul]i dintre martorii evenimentelor
de atunci î[i mai pun [i ast`zi întrebarea: ,,Cu ce s-au ocupat aceste sute, sau
mii, de cadre ale securit`]ii în perioada 22-25 decembrie ?
În ce prive[te unit`]ile armatei, ele au r`mas în strad`, la vedere,
al`turându-se revolu]ionarilor, iar în continuare, ele au preluat greaua misiune
de ap`rare a institu]iilor publice, g`rilor, aeroporturilor, radioului, Televiziunii
[i alte institu]ii de interes na]ional.
În sprijinul celor sus men]ionate, memoria mea p`streaz` câteva întâmpl`ri
semnificative, petrecute la Bucure[ti.
Din data de 21 decembrie, c`tre ora 18.00, din ordinul lui Nicolae
Ceau[escu, la sediul CC al PCR s-a constituit un Comandament unic, cu o alc`tuire
mixt`, din generali [i ofi]eri M.Ap.N., M.L, D.S.S. {i G`rzi) Patriotice.
De[i acest comandament î[i desf`[ura activitatea în aceea[i înc`pere,
practic nu exista o comand` unic` [i nici o coordonare clar` a for]elor, dup`
regulile militare cunoscute. În cl`dire se aflau: general colonel Vasile Milea ministrul ap`r`rii, Tudor Postelnicu - ministrul de Interne, general colonel Iulian
Vlad - [eful D.S.S. {i colonelul Pârc`l`bescu - [eful de Stat Major al G`rzilor
Patriotice, fiecare înso]it de un num`r de ofi]eri de stat major. Se spune c` în
afar` de cei men]iona]i, în componen]a acestui comandament erau [i alte
personalit`]i de marc`: Bobu, Dinc`, D`sc`lescu [i al]ii, to]i sub comanda
generalului Milea. Cele constatate de mine nu confirmau acest lucru.
Nu am preten]ia de a cunoa[te tot ce s-a petrecut în noaptea de 21/22
decembrie, nici în sediul C.C. al P.C.R., nici pe str`zile capitalei. Prin urmare,
amintirile mele se refer` doar la acele momente pe care le-am tr`it eu.
La chemarea telefonic` a ministrului Ap`r`rii, pentru a-i prezenta cele
mai noi informa]ii despre situa]ia din jurul grani]elor [i a [tirilor agen]iilor de
pres` despre evenimentele din România, m-am aflat în sediul C.C. timp de peste
dou` ore, între orele 2:00 - 4:30 a.m, în 22 decembrie.
Pe traseul de deplasare de la M.St.M. pe Bulevardul {tirbei Vod`, în jurul
sediului C.C., am avut de trecut printr-un dispozitiv militar radial, complex, dar
rezulta c` fiecare component` a dispozitivului se subordona altui organ din MI,
DSS, M.Ap.N. sau GP.

194

VICEAMIRAL {TEFAN DINU

În prima linie se aflau 3-4 rânduri de militari-scutieri, cu o dotare specific`,
mai în spate se aflau câteva rânduri de mili]ieni, cu armele din dotare, iar în
spatele lor, mai multe ma[ini de pompieri. În jurul cl`dirii se aflau 4-5 TAB-uri
din M.Ap.N., iar în fa]a intr`rii de la poarta B, un grup numeros de ofi]eri-elevi
de la Academia Militar`.
În jurul orei 03.00 a.m., a intrat în înc`pere Ion Dinc`, într-o vizibil` stare
de panic`, anun]ându-l pe generalul Milea c` o coloan` de peste 500 de
demonstran]i se afl` pe Calea Mo[ilor, îndreptându-se spre centru. În consecin]`
îi cerea s` fie trimise unit`]i militare pentru împr`[tierea demonstran]ilor.
Ministrul Ap`r`rii i-a explicat c` armata nu-[i poate p`r`si misiunile de a ap`ra
obiectivele fixe ce i-au fost încredin]ate, c` pentru astfel de interven]ii exist`
mili]ia [i pompierii. Discu]ia s-a încheiat f`r` a se decide a se lua vreo m`sur`.
Dup` aproape înc` un ceas, acela[i personaj, Ion Dinc`, a ap`rut din nou,
informându-l pe ministrul Ap`r`rii c` o alt` coloan`, de circa 1000 de
demonstran]i, se îndreapt` spre Uzinele „23 August", pentru a se al`tura
schimbului trei, cu inten]ia de a veni apoi spre sediul Comitetului Central.
Generalul V. Milea a fost nevoit s` explice, înc` odat`. c` o astfel de misiune nui revine armatei, ci MI.
În jurul orei 4.15, dup` lecturarea materialelor [i telegramelor aduse de
mine, în vreme ce îmi preg`team mapa pentru plecare, general colonel Iulian
Vlad, care citise telegramele al`turi de ministrul Ap`r`rii, m-a întrebat care
este p`rerea mea [i cum cred eu c` se vor încheia toate acestea. I-am r`spuns:
„Convingerea mea este c` se va sfâr[i ca [i în celelalte ]`ri, alt` ie[ire nu cred
c` mai exist`, dar s` sper`m c` vom trece cu bine [i acest prag!"
La desp`r]ire, l-am rugat pe ministru Milea s`-i solicite ministrului de
Interne, Tudor Postelnicu, aprobarea ca echipajele DIM, destinate intercept`rii
[i goniometr`rii activit`]ii re]elelor radio militare din apropierea grani]elor, s`
li se permit` accesul la pichetele de gr`niceri, unde aveam instalat` tehnica
respectiv`, folosit` în situa]ii de tensiune. Nu cunosc din ce motive, ministrul
Milea nu a dorit s` îl vad` pe Tudor Postelnicu, ar`tându-mi doar u[a prin care
s` intru. Înc`perea, cred c` era destinat` - în situa]ia de atunci, membrilor
C.P.Ex., recunoscându-i, dintr-o singur` privire, pe Manea M`nescu, C.
D`sc`lescu, Emil Bobu, Ion Dinc` [i Tudor Postelnicu, c`ruia i-am [i solicitat
aprobarea pentru care venisem. Dup` un comentariu jignitor la adresa cadrelor
din DIM, ce dovedea nu numai necunoa[terea activit`]ii din armat`, dar [i o
penibil` arogan]` a unui personaj desprins de realit`]ile române[ti, Tudor
Postelnicu [i-a dat acordul la cererea mea. Astfel mi-am încheiat vizita din
noaptea de 21/22 decembrie în sediul C.C.
S`-mi fie îng`duit s`-mi justific afirma]ia, potrivit c`reia Comandamentul
creat la C.C. nu ac]iona [i nu se manifesta nici pe departe ca un organ unic, iar
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ministrul Milea, nici vorb` de a-[i exercita autoritatea de comandant unic. Aminti]iv` de semnalele de alarm` al c`ror purt`tor era Ion Dinc`, care îi cerea ministrului
Milea s` trimit` armata în întâmpinarea coloanelor de muncitori. Acesta i-a replicat
c` astfel de misiuni sunt pentru unit`]ile MI, dar n-a dat nici un ordin concret, de[i
reprezentan]ii MI [i DSS erau în sal`. Oricum, ar fi greu de imaginat cum ministrul
ap`r`rii din acea vreme ar fi putut s`-[i extind` autoritatea asupra unit`]ilor MI
sau DSS. Acest lucru nu s-a putut întâmpla nici la Timi[oara în cazul generalului
{tefan Gu[e, nici la Bucure[ti- în cazul ministrului Milea.
Cum s-au derulat principalele evenimente ale zilei de 22 decembrie în
Bucure[ti [i în alte ora[e, sunt în general cunoscute din numeroase surse. Ceea
ce se [tie mai pu]in sunt reac]iile [i deciziile adoptate la nivelul Ministerului
Ap`r`rii [i al M.St.M.
Comunicatul transmis la radio la ora l1.00 a.m., în leg`tur` cu ,,sinuciderea"
generalului Vasile Milea, a constituit un adev`rat [oc, atât pentru militarii din
caz`rmi, cât [i pentru cei afla]i în dispozitivele de pe str`zi. De fapt, [tirea a
avut efectul ultimei pic`turi, pentru ca armata s` treac` în mas`, de partea
Revolu]iei. Exist` [i o versiune, potrivii c`reia generalul St`nculescu ar fi dat în
acest sens un ordin. Nu contest aceast` posibilitate, dar la unit`]ile DIM un
asemenea ordin nu s-a primit. Opinia mea este c`, dac` a existat, totu[i, un
astfel de ordin, el urma unei fraterniz`ri deja împlinite, iar generalul St`nculescu
n-a f`cut nimic altceva decât s` î[i aroge meritele momentului [i s`-[i acopere,
prin aceasta, eventualele acuza]ii pentru cele întâmplate la Timi[oara.
Comunicatul sinuciderii ministrului ap`r`rii i-a surprins [i pe principalii
responsabili militari, care se aflau dispersa]i în teritoriu, astfel c` ace[tia nu au
putut ac]iona unitar [i coerent, pornind de la cele întâmplate. Începând cu ora
10.00, din ziua de 22 decembrie, situa]ia la vârful conducerii armatei era
urm`toarea:
General {tefan Gu[e, prim-adjunct al ministrului [i [ef al M.St.M., se afla
înc` la Timi[oara. General Victor St`nculescu, prim adjunct al ministrului [i [ef
al Departamentului înzestrare a Armatei, care plecase spre Bucure[ti, era de
neg`sit, iar al]i generali se aflau în dispozitive sau bloca]i de manifestan]i în
diferite puncte ale Capitalei.
Î n Bucure[ti, dintre adjunc]ii M.Ap.N. nu se mai aflau decât generalul Ilie
Ceau[escu, secretar al Consiliului Politic Superior (CSP) care, considerându-se
îndrept`]it s` ia comanda, s-a instalat în cabinetul ministrului Ap`r`rii Na]ionale,
ini]iind unele m`suri salvatoare, dar f`r` nici un succes, ca de exemplu invitarea
imediat` la Ministerul Ap`r`rii Na]ionale a reprezentantului Tratatului de la
Var[ovia la Bucure[ti, împreun` cu ata[atul militar al URSS, precum [i cu ata[atul
militar al Chinei, pentru unele clarific`ri.
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Intrând în sfera atribu]iilor DIM, mi-a revenit mie r`spunderea anun]`rii
invita]ilor [i convenirii orelor acestor întâlniri. La ora 12.00, s-a stabilit întâlnirea cu
sovieticii, iar la ora 13.00 - cu chinezii.
Pân` la primirea reprezentan]ilor sovietici, generalul Ilie Ceau[escu a
primit dou` telefoane mai deosebite, la care am fost prezent: primul, de la
procurorul general Popovici, care se interesa de dovezile cu privire la învinuirile
de tr`dare ale fostului ministru al Ap`r`rii, pentru a dispune începerea cercet`rii
acestuia. Ilie Ceau[escu a r`spuns c`, dup` cum [tie el, la M.Ap.N. nu exista
nici o dovad` [i c` toate acestea trebuie c`utate la MI. Al doilea telefon a fost
primit din partea unei persoane pe care n-am putut-o identifica, dar care vorbea
despre unele schimb`ri în conducerea ]`rii, care s` pun` cap`t tensiunii [i
nemul]umirile din ]ar`.
În paralel cu aceste convorbii telefonice, generalul Ilie Ceau[escu încerca
s` formuleze, cu ajutorul unei grupe de stat majori[ti din Direc]ia opera]ii, o
dispozi]iune pe armat`, prin care se cerea unit`]ilor militare revenirea în caz`rmi,
în încheiere precizându-se c`, din acel moment, nu se va mai da ascultare decât
ordinelor Comandantului Suprem.
Eram, întâmpl`tor, prezent la redactarea acestui ordin, dar, la întrebarea
ofi]erului din M.St.M., cine semneaz` dispozi]iunea, pentru un moment generalul
Ilie Ceau[escu s-a blocat, în cele din urm` spunând:„S` se consemneze M.St.M.
{i mai târziu vom vedea!".
La ora 12.00, potrivit în]elegerii, s-au prezentat sovieticii: înlocuitorul
(loc]iitorul) reprezentantului Tratatului de la Var[ovia, ata[atul militar sovietic
[i translatorul de limba român`. Din partea român`, pe lâng` generalul Ilie
Ceau[escu eram eu, col. Dumitru Mircea [i maior Lungu, translator de limb`
rus`. În cadrul întâlnirii, Ilie Ceau[escu a prezentat situa]ia din România ca fiind
o diversiune str`in`, pe care ]ara noastr` poate s` o dep`[easc`, f`r` a fi nevoie
de ajutor din afar`. Ruga, chiar, ca U.R.S.S. {i Tratatul s` manifeste în]elegere [i
încredere în capacitatea poporului nostru de a-[i rezolva singur problemele.
Discu]iile au fost întrerupte de dou` ori, Ilie Ceau[escu fiind solicitat s`
vorbeasc` la telefonul special din cabinet. Revenind dup` prima întrerupere, el
le-a amintit sovieticilor faptul c` România va avea, în curând ,un nou guvern [i c`
lucrurile vor intra în normalitate. Dup` a doua întrerupere, la reluarea
convorbirilor, personal i-am propus s` încheiem discu]iile. Întrucât „ceea ce
era de spus s-a spus". A fost de acord cu propunerea, desp`r]indu-ne de
reprezentan]ii sovietici, ca de obicei, cu strângeri de mân` [i îmbr`]i[`ri.
La p`r`sirea înc`perii de c`tre sovietici, urma]i îndeaproape de generalul
Ilie Ceau[escu, s-a apropiat de mine maiorul Nicolaescu, pe atunci [eful Biroului
Protocol din M.Ap.N., [optindu-mi: „Tovar`[e amiral, ce v` mai pierde]i timpul

|N V@LTOAREA EVENIMENTELOR DIN DECEMBRIE 1989

197

pe lâng` Ilie Ceau[escu, nu [ti]i c` fratele lui a fugit cu elicopterul de pe acoperi[ul
C.C. al P.C.R. ?!" N-am avut timp s` comentez informa]ia, dar am realizat c`
drama României lua sfâr[it. Cunoscând aceast` [tire, am intrat în cabinet, dar
am r`mas surprins s` v`d c` Ilie Ceau[escu se interesa, totu[i, de sosirea pentru
ora 13.00 a celor de la Ambasada Chinez`. De fapt, era trecut de ora 13.00, iar
invita]ii chinezi se aflau deja la poart`, a[teptând s` fie condu[i în minister. Miam asumat r`spunderea de a le transmite chinezilor scuzele de rigoare,
comunicându-le c` nu mai pot fi primi]i, r`mânând ca vizita s` aib` loc la o alt`
dat`. L-am informat, totodat`, pe Ilie Ceau[escu c`, întrucât delega]ia chinez` a
întâlnit la poarta ministerului mul]i manifestan]i, s-au înapoiat la ambasad`.
În continuare, dou` au fost momentele mai importante, petrecute în
cabinetul ministrului Ap`r`rii. C`tre orele 13.30-14.00, general locotenent
Eftimescu Nicolae, primul loc]iitor al [efului M.St.M., care f`cuse parte din grupa
operativ` de la CC' al PCR, a dat pur [i simplu buzna în cabinet, înl`turând
draperiile de camuflaj de la ferestre [i strigându-ne c` totul s-a terminat. De[i
eram avizat asupra fugii cuplului Ceau[escu, l-am întrebat, totu[i, ce s-a întâmplat
[i dac` era posibil s` ne relateze situa]ia mai concret. V`zându-l pe Ilie
Ceau[escu, dup` câteva clipe de ezitare, ne-a povestit c` sediul C.C. al P.C.R. a
fost ocupat de revolu]ionari, unit`]ile militare sunt al`turi de popula]ie, [eful
statului a fugit cu un elicopter, ceilal]i membri ai C.P.Ex. sunt aresta]i, iar el,
personal, n-ar fi putut ajunge la minister f`r` sprijinul unui grup de revolu]ionari,
sosi]i împreun` pe un TAB al armatei.
La scurt timp, în birou a intrat generalul Victor St`nculescu, îmbr`cat în
haine civile [i cu un picior în ghips. La acel moment, nu [tiam c` în aceea[i zi
[eful statului, înainte de a fugi, îl numise în func]ia de ministru al Ap`r`rii. F`r`
a ne adresa vreun cuvânt, generalul St`nculescu a ocupat scaunul de la cap`tul
mesei de consiliu pe care, de regul`, st`tea numai ministrul Ap`r`rii. Primele
lui cuvinte au fost: „[ti]i, probabil, ce s-a întâmplat. Acum , v` rog s` fiu l`sat
singur cu generalul Ilie Ceau[escu". Eu [i generalul Eftimescu am p`r`sit
bucuro[i cabinetul, flecare îndreptându-se spre biroul s`u.
Cu aproape o or` mai târziu, colonelul Lep`dat din DIM mi-a relatat c`,
aflându-se în antecamera cabinetului, la un moment dat, a ap`rut generalul
St`nculescu, ordonându-i s`-l conduc` pe generalul Ilie Ceau[escu într-o înc`pere
mai dosnic`, pentru a fi la ad`postul eventualelor porniri impulsive ale unor
militari. În realitate, Ilie Ceau[escu, care nu avea alt` vin` decât c` era fratele
dictatorului, ca m`sur` de prevedere, fusese arestat pentru o perioad`, fiind
ulterior eliberat.
Revenind în biroul meu, generalul Paul {arpe, prim loc]iitorul [efului DIM,
mi-a adus la cuno[tin]` ultimele [tiri transmise prin radio [i TV, ce-mi sc`paser`
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pe timpul cât l-am înso]it pe generalul IIie Ceau[escu. Erau momentele când la
radio [i TV se transmiteau, f`r` întrerupere, [tiri [i imagini despre nest`vilita
bucurie [i entuziasm, la vestea fugii lui Ceau[escu [i ocup`rii sediului CC al PCR.
Dup` o spontan` îmbr`]i[are cu generalul Paul {arpe, prima m`sur` luat`
în Direc]ie a fost îndep`rtarea de pe pere]i a portretului [i a citatelor dictatorului,
precum [i a volumelor din bibliotec`, ap`rute sub semn`tura sa. Toate acestea
au fost depozitate într-o înc`pere de lâng` bibliotecii documentar` a Direc]iei.
C`tre ora 15.00, spre surprinderea mea, a dat buzna în biroul meu, [eful
Biroului Contrainforma]ii (C.I), maiorul Pavel Coru], aflat într-o stare foarte
agitat`. Am s` redau textual discu]ia cu acest ofi]er, unul dintre cei mai fanatici
ofi]eri ai CI. Mai întâi, mi-a pus întrebarea: „Tovar`[e amiral, dumneavoastr` a]i
dat ordinul de a se scoate portretul [i operele tovar`[ului Ceau[escu din
Direc]ie?"
N-am apucat s`-i spun decât „da", întrucât ofi]erul, înc`lcând regulile
elementare ale disciplinei militare, m-a întrerupt, adresându-mi-se într-o vizibil`
stare de nervozitate: „Nu crede]i, tovar`[e amiral, c` v` pripi]i ? V` atrag serios
aten]ia c` nu se [tie de partea cui vor c`dea zarurile." L-am întrerupt cu aceea[i
duritate, adresându-i întrebarea, retoric, desigur: „Dar, dumneavoastr` v` mai
îndoi]i de faptul c` soarta lui Ceau[escu este deja pecetluit` ? [i, dac` ave]i îndoieli
în aceast` privin]`, p`stra]i-le pentru, dumneavoastr` ! Din acest moment, v`
interzic s` v` mai amesteca]i în treburile Direc]iei!". Imediat, am chemat ofi]erul
cu probleme de organizare-mobilizare, Col {tefan Gheorghe, ordonându-i s` preia
armamentul [i muni]ia de la to]i ofi]erii C.I.-i[ti [i s`-l depoziteze, sub cheie, s`
sigileze fi[etele cu documente [i s` limiteze accesul acestora în spa]iile Direc]iei.
În intervalul de timp care a trecut de la fuga lui Ceau[escu pân` la
constituirea noilor organe provizorii ale Puterii de Stat, în structurile Armatei
au avut loc mai multe evenimente, unele mai pu]in cunoscute marelui public.
Pretutindeni, bucuria înl`tur`rii regimului totalitar era înso]it` [i de un alt
sim]`mânt, acela de groaz` la gândul, desigur absurd, c` Ceau[escu ar putea
reveni în fruntea ]`rii. Totodat`, nu puteam fi indiferen]i la orice fel de schimbare.
Un regim totalitar putea fi schimbat cu un alt regim totalitar, de stânga
sau de dreapta, mai radical sau mai moderat, sau, în cazul cel mai fericit, cu
unul democratic.
Îngrijorarea celor din armat` era accentuat` [i de unele, s` le spunem,
„întâmpl`ri ciudate", din M.Ap.N. {i M.St.M., greu de descifrat în acele momente
deosebit de tensionate.
Anormal`, sau cel pu]in confuz`, a ap`rut situa]ia la nivelul conducerii
armatei. Dup` moartea generalului Milea, la comand` urma de drept primul
adjunct [i [ef al M.St.M., generalul maior {tefan Gu[e. El, îns`, în diminea]a
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zilei de 22 decembrie se afla înc` la Timi[oara, revenind în capital` abia dup`amiaza [i mergând, dup` o trecere pe la Televiziune- nu [tim la a cui sugestiepe la fostul sediu al C.C. al P.C.R., încercând s` ia de acolo leg`tura [i s` conduc`
armata. Or, era clar c` acolo nu dispunea de cele necesare conducerii, de
mijloacele speciale de leg`turi, de documente topografice, de tabelele cu cifruri
[i coduri, de informa]iile necesare din teren [i, mai cu seam`, nu dispunea de
un aparat de Stat Major. Apari]ia generalului maior Gu[e la sediul CC al PCR,
al`turi de generalul Iulian Vlad, [eful fostei Securit`]i, a produs în primele
momente în M.Ap.N. [i la M.St.M. o anumit` derut` [i nedumerire, neg`sindui o justificare, nici din punct de vedere militar, [i nici din punct de vedere politic.
C`tre ora 13.30, dup` cum am mai spus, [i-a f`cut apari]ia, cu un picior în
ghips, generalul Victor St`nculescu care, dup` arestarea generalului llie
Ceau[escu, se instalase în cabinetul ministrului Ap`r`rii. Cu dezinvoltura-i bine
cunoscut`, generalul St`nculescu a început s` exercite atribu]iile ministrului.
Prin urmare, începând din 22 decembrie, ora 10.00 [i pân` la sfâr[itul zilei de
23 decembrie, la apari]ia grupului Militaru, armata era condus` în tandem din
sediul M.Ap.N. [i din sediul CC al PCR de dou` personalit`]i, e drept, de cel
mai înalt rang militar, dar nici unul nu avea legitimitatea func]iei în care se
instalaser`.
În a[teptarea nominaliz`rii oficiale a ministrului, dup` toate regulile
militare, cel ce asigur` func]ia de ministru este [eful M.St.M., [i numai în absen]a
acestuia, al]i adjunc]i pot s`-l înlocuiasc`. Deci, singurul îndrept`]it a prelua
conducerea armatei în acele momente era generalul Gu[e {tefan. Asumarea
acestei func]ii de c`tre generalul St`nculescu, obiectiv vorbind, era un abuz. Se
[tia, doar, c` în nici o armat` modern` din lume adjunc]ii din domeniul asigur`rii
tehnico-materiale, sau din sfera logisticii, nu-i pot înlocui pe mini[tri, pentru
simplul motiv, dar esen]ial, c` ei nu au acces la planurile operative de ansamblu
ale armatei.
În ce-l prive[te pe generalul St`nculescu, singura justificare putea fi
numirea lui, verbal`, de c`tre Nicolae Ceau[escu, ca succesor al lui Milea.
În plus, asupra celor doi generali, precum [i asupra generalului Chi]ac
Mihai „pluteau”, fire[te justificat, numeroase suspiciuni în leg`tur` cu victimele
de la Timi[oara, ceea ce f`cea [i mai dificil` exercitarea atribu]iilor ce [i le-au
asumat dup` 22 decembrie.
Totodat`, în acele zile s-a produs [i o alt` mare eroare, aducerea în minister
a generalului Nicolae Militaru, înso]it de un numeros grup de rezervi[ti, majoritatea
cu studii în URSS.
Cu excep]ia unora dintre ace[tia, care s-au bucurat în anii preceden]i de
un larg prestigiu [i de autoritate în armat`, ca de exemplu, generalii Vasile

200

VICEAMIRAL {TEFAN DINU

Ionel, Logof`tu, Ion Gheorghe, Chel`r, mul]i dintre cei reactiva]i, în afar` de
vârsta înaintat`, erau [i dep`[i]i de noile cerin]e ale armatei, iar al]ii reveneau,
chiar,cu gândul de a se r`fui cu fo[tii lor camarazi [i [efi, b`nui]i a fi provocat
îndep`rtarea lor din armat`.
În ceea ce-l prive[te pe generalul Militaru, la venirea sa, pe 23 decembrie
dup`-amiaz`, în fruntea M.Ap.N., a f`cut câteva grave erori, astfel: înc` de la
apari]ia lui la televiziune, pe 22 decembrie, dup` amiaz`, necunoscând situa]ia
din ]ar` [i atitudinea militarilor fa]` de demonstran]i, cu totul nejustificat apela
la generalii comandan]i din armat` pentru a opri m`celul, l`sând a se în]elege
c` armata se afla la originea sutelor de victime din zilele revolu]iei, ceea ce
denatura total realit`]ile.
Pe alt` parte, f`cându-[i cunoscut` inten]ia numirii unor generali
pensionari în func]ii de conducere, în detrimentul celor tineri, care î[i a[teptau
de ani de zile rândul la avans`ri [i promov`ri, [i-a atras oprobiul cadrelor aflate
în func]ii.
Toate acestea erau înso]ite de un stil de lucru autoritar, propriu generalului
Militaru, ca de pild`, transmiterea de ordine peste capul [efilor ierarhici,
ignorarea rolului Consiliului de Conducere al M.Ap. N. [i al consiliilor militare
ale armatelor [i altele.
Aceste erori au determinat o stare de spirit deosebit de tensionat` în
rândul militarilor, iar, ca urmare, au ap`rut cunoscutele „scrisori anonime”, care
contestau în termeni categorici prezen]a generalului Militaru în fruntea armatei.
Punerea în discu]ie a scrisorilor men]ionate la câteva întruniri ale ofi]erilor
din M.Ap.N. [i M.St.SM., (o inspira]ie de tip bol[evic din primii ani ai Armatei
Ro[ii), întruniri desf`[urate în prezen]a unor reprezentan]i ai noilor organe ale
puterii, au demonstrat nepopularitatea generalului Militaru în armat` [i, în
consecin]`, el a fost silit, în februarie 1990, s` p`r`seasc` M.Ap.N.
Prin urmare, chiar la nivelul cel mai înalt al armatei ap`ruse o situa]ie
critic` [i aceasta, în momentele când armata se confrunta cu grupurile teroriste
din ]ar`.
De bun` seam` c` marile unit`]i [i unit`]ile din dispozitivele de ap`rare
[i-au îndeplinit corespunz`tor misiunile, dar nu putem s` nu observ`m c`, dac`
[i la vârful armatei ar fi existat de la început o conducere unitar`, dac` n-ar fi
existat atâtea suprapuneri de ordine, unele contradictorii, în mod sigur s-ar fi
evitat erorile [i sacrificiile inutile, iar situa]ia ar fi intrat sub control într-un timp
scurt.
Dup` cum se [tie, pu]in timp dup` c`derea întunericului, în 22 decembrie,
principalele institu]ii publice [i de stat au devenit ]inta unor puternice atacuri
din partea unor for]e necunoscute în acele momente. Ini]ial, procedeele folosite
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erau de tipul gherilei urbane, ulterior ne-am convins, îns`, c` ac]iunile acestora
sunt mult mai complexe, întrunind toate elementele unui r`zboi terorist [i de
diversiune: ac]iuni combinate foc cu muni]ie real` [i simulat, diversiune radioelectronic`, înso]it` de repetate avalan[e de zvonuri [i semnale alarmiste.
Diversiunea armat` s-a f`cut sim]it` în toate localit`]ile mai importante
ale ]`rii, prin executarea de foc real, de regul`, la ad`postul întunericului de
c`tre grupuri neidentificate, înso]it de numeroase simulatoare, menite s`
deruteze [i s` amplifice panica în rândul popula]iei.
Diversiunea radio-electronic` simula în spa]iul aerian [i maritim ]inte
agresoare, blocând [i dezorientând sistemul de radioloca]ie al ap`r`rii antiaeriene
[i având drept consecin]` numeroase alarme false [i un mare consum inutil de
muni]ie.
Diversiunea psihologic` s-a concretizat în miile de zvonuri [i [tiri false,
lansate pe cale oral`, telefonic` sau chiar la radio [i televiziune care urm`reau,
pe de o parte, blocarea institu]iilor statului, cu responsabilit`]i în domeniul
siguran]ei statului, iar pe de alt` parate, crearea în rândul popula]iei a unor
permanente st`ri de groaz` [i nesiguran]`.
Trebuie s` subliniem aici o trist` [i dureroas` realitate. Armata nu avea
preg`tirea special` pentru a anihila din fa[` ac]iunile terorist-diversioniste, iar
trupele de securitate, unit`]ile speciale USLA [i, de fapt, toate unit`]ile M.I. {i
D.S.S., create pentru acest gen de misiuni au disp`rut în mod miraculos,
reap`rând abia dup` 25 decembrie. În leg`tur` cu aceasta, s-au încercat multe
justific`ri, între care asocierea de c`tre demonstran]i a numelor de „terori[tisecuri[ti", ceea ce i-a obligat s` se ascund` pentru protec]ia lor [i a familiilor
lor, argument, de altfel, credibil. S-a spus, de asemenea, c` practic, M.I. {i D.S.S.
au trecut imediat în subordinea M.Ap.N., conducerea for]elor acestora c`zând
în responsabilitatea armatei. {i acest argument pare logic, numai c`
„subordonarea” n-a ajutat cu nimic Armatei. În realitate, subordonarea securit`]ii,
hot`rât` în acel moment, era o utopie care a fost de folos mai mult celor ce
aveau s`-[i ascund` propriile activit`]i ne[tiute nici ast`zi, sub pulpana Armatei.
Partea bun`, [i singura, a deciziei privind luarea în subordine a Mili]iei [i
Securit`]ii de c`tre armat`, a constat în acea c` noua putere transmitea popula]iei
un semnal clar c` cele mai temute institu]ii represive ale dictaturii comuniste
[i-au încetat oficial activitatea.
De preluat, au fost preluate de armat` doar sediile principale [i unit`]ile
cu activitate oficial`, deci, numai ce se vedea din aisbergurile unui serviciu de
informa]ii. Altfel spus, în toat` lumea, aceste servicii secrete sunt adev`rate
labirinturi, un num`r foarte redus de oameni cunoscându-le ascunzi[urile. {i
atunci, ne mai putem pune întrebarea: De ce armata nu [i-a exercitat atribu]iile
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de for tutelar cu toat` autoritatea ? R`spunsul este unul singur [i de la sine
în]eles.
Ajungând în acest punct, s` încercam o recapitulare a situa]iei armatei din
acele zile fierbin]i ale Revolu]iei.
În primul rând, armata era chemat` s` resping` ac]iunile teroristdiversioniste [i s` apere principalele institu]ii de stat, precum [i o serie de
obiective economice, sociale [i culturale; s` ajute la constituirea [i s` asigure
paza noilor organe provizorii ale puterii de stat; s` preia, în m`sura posibilit`]ilor,
în subordine institu]iile [i unit`]ile fostei securit`]i, sau cel pu]in, s`
supravegheze ac]iunile acesteia pe timpul confrunt`rilor cu terori[tii. În sfâr[it,
armata, dup` cum am v`zut, se confrunta cu propriile ei probleme, îndeosebi la
nivelul M.Ap.N. {i M.St.M. Suprapunerile la conducerea M.Ap,N., vidul de
autoritate la vârful armatei, deruta provocat` de venirea grupului de generali în
frunte cu generalul N. Militaru, [colit în U.R.S.S.
Toate acestea demonstrau o alterare de fond a disciplinei militare, a
normelor care stau la temelia oric`rui organism militar, afectându-i grav
capacitatea de lupt`.
În ce prive[te a[a-zisa ,,democratizare a armatei", îmi îng`dui s` deschid
o mic` parantez`. Ideea democratiz`rii armatei, e drept, sun` frumos, pare chiar
ademenitoare. Este, îns`, total gre[it`. Armata, dintotdeauna ,a fost [i trebuie
s` r`mân` un instrument cu destina]ia luptei armate de ap`rare, o structur`
dotat` [i condus` dup` reguli proprii organismului militar, destinat ap`r`rii ]`rii.
Revenind la succesiunea evenimentelor din seara zilei de 22 decembrie,
trebuie s` men]ionez c` DIM, pe lâng` misiunile sale de informare, prin
subunit`]ile de cercetare, [i-a ad`ugat [i o alt` misiune, pe aceea de participare
nemijlocit` la ap`rarea unor puncte vitale din complexul M.Ap.N., situate în
jurul ministerului [i în capital`.
Din ordinul M.St.M., a fost adus un deta[ament de 37 de militari de la
Batalionul 404 Cercetare – Buz`u. Îns`, datorit` unor grave erori în organizarea
primirii înt`ririlor, a lipsei de leg`turi [i a unor semnale [i parole de recunoa[tere,
obliga]ii ce reveneau Direc]iei Opera]ii din M.St.M., deta[amentul, ajuns în fa]a
ministerului, a fost întâmpinat cu foc din dou` direc]ii: din spate - de c`tre
terori[ti, [i din fa]` - de proprii ap`r`tori, erori pl`tite scump, cu trei mor]i [i
doi r`ni]i.
Ulterior, la Bucure[ti a fost chemat [i deta[amentul de cerceta[i, ce
revenise de la Timi[oara, efectivul cerceta[ilor de la Buz`u sosi]i în sprijinul
ap`r`rii din capital`, totalizând 78 de lupt`tori.
În leg`tur` cu ac]iunile acestor lupt`tori, se mai impune o explica]ie. Când
o subunitate, sau o unitate, intr` în componen]a unui sistem mai amplu de ap`rare,
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al`turi de alte unit`]i, acestea trec,, automat în subordinea celor ce comand`
dispozitivul respectiv. Nu este permis ca o subunitate s` primeasc` ordine din
mai multe puncte de comand`, de la mai multe e[aloane.
Tot astfel, subunit`]ile de cerceta[i de la Buz`u, intrând în dispozitivul de
ap`rare al M.Ap.N., au trecut în subordinea grupei operative a Marelui Stat
Major, singura îndrituit` s` conduc` ac]iunile acestor subunit`]i. C`
profesionalismul acestei grupe operative, în frunte cu [eful ei general locotenent
Eftimescu Nicolae, a l`sat de dorit, c` acest “staff” a fost dep`[it de complexitatea
acelor evenimente, s-a dovedit a fi o crud` realitate care a provocat pierderi inutile.
Irepro[abil [i-au îndeplinit cerceta[ii la care ne referim misiunile independente,
atât în principalele puncte din Complexul de cl`diri al M.Ap.N., unde, în acele zile
se aflau [i organele provizorii ale noii puteri, cât [i a misiunilor din afara ministerului,
pentru protec]ia [i paza unor centre [i laboratoare din capital`, ce de]ineau substan]e
toxice, radioactive [i culturi de viru[i. Personalul de specialitate din sec]iile de
profil de la Spitalul Militar Central, spitalele „Victor Babe[", „Cantacuzino", "Fundeni",
Institutul de cercet`ri medico-militare [i altele î[i mai aminte[te probabil [i acum
de acei cerceta[i-para[uti[ti, cu beretele albastre care, înfruntând toate pericolele,
frigul [i oboseala, au r`mas la posturile încredin]ate spre ap`rare pân` la 31
decembrie 1989.
Ca institu]ie cu responsabilit`]i de cercetare [i studiere a situa]iei militare
din jurul grani]elor ]`rii, DIM, de[i angrenat` într-o serie de misiuni interne de
ap`rare, a ]inut permanent sub control activitatea militar` din apropierea
frontierelor noastre. În leg`tur` cu aceasta, dou` ]`ri vecine manifestau un interes
mai mare fa]` de evenimentele din România: Ungaria [i U.R.S.S., fiecare având,
desigur, motiva]iile sale, altele decât o tentativ` de invadare a teritoriilor
române[ti.
În pofida existen]ei unor opinii, potrivit c`rora, Ungaria a[tepta doar un
moment prielnic pentru a ocupa Transilvania, datele de cercetare radioelectronic` [i alte surse nu semnalau nici o primejdie la grani]a cu România. E
drept c` în zilele din decembrie 1989, cele mai multe apeluri telefonice [i
solicit`ri de contacte cu partea român` au venit din partea Ungariei, între care,
ministrul Ap`r`rii, [eful Marelui Stat Major, loc]iitori ai acestora, ziari[ti, ata[atul
militar ungur la Bucure[ti [i al]ii. De asemenea, din partea Ungariei s-au oferit
cele mai multe ajutoare în alimente, îmbr`c`minte, medicamente, tehnic` etc.
Dar, pentru unii fanatici ai vechii propagande, gesturile vecinilor ungari, în loc
s` fie luate a[a cum sunau, dimpotriv`, au a]â]at [i mai mult neîncrederea [i
suspiciunea.
Analizele Direc]iei pe spa]iul Ungariei ar`tau, îns`, clar c` o ac]iune militar`
asupra ]`rii noastre din acea parte era cu totul improbabil`. Dup` opinia noastr`,
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sensibilit`]ile [i interesul Ungariei pentru România nu aveau alt` explica]ie decât
grija unui stat pentru cona]ionalii s`i, afla]i pe teritoriul altei ]`ri aflate într-o
avansat` situa]ie de criz`.
În ceea ce prive[te U.R.S.S.- f`când abstrac]ie de mi[c`rile militare din
apropierea frontierelor noastre, în fond nesemnificative- , oficial afi[a un interes
deosebit de prudent [i rezervat pe toat` perioada evenimentelor din decembrie.
Explica]ia nu putea fi alta decât aceea c` forurile politico-militare sovietice [tiau
bine despre prezen]a grupurilor ce desf`[urau pe teritoriul nostru ac]iuni
destabilizatoare [i de tip terorist, fiind convinse de succesul misiunilor acestora.
Desigur, nu este exclus` participarea la ac]iunile diversionist-teroriste [i a
altor grupuri, din alte ]`ri europene ,sau chiar elemente autohtone izolate, de
exemplu, din rândurile unor structuri sub acoperire ale securit`]ii sau mili]iei care,
luate prin surprindere de dezintegrarea comandamentelor ierarhice, s` fi ac]ionat
pe cont propriu, dup` ni[te planuri de interven]ie dinainte cunoscute, dar num`rul
acestora nu puteau dep`[i cu mult 2-3 mii lupt`tori pe tot teritoriul nostru.
Aceast` ipotez`, care p`rea cea mai probabil`, s-a confirmat imediat ce sa transmis [tirea c`, în 25 decembrie, cuplul dictatorial a fost judecat, condamnat
[i executat, iar în fruntea ]`rii exist` o conducere provizorie, în frunte cu Ion
Iliescu. În mod miraculos, rafalele de foc ale armamentului individual, zgomotul
simulatoarelor de toate categoriile, activitatea piratereasc` radio-electronic`,
zvonurile alarmiste etc., s-au stins treptat, astfel încât în noaptea de 26/27
decembrie [i în urm`toarele, se mai puteau auzi doar la mari intervale de timp
câte unul sau dou` focuri de arm`.
Era dovada c` „oaspe]ii” str`ini, dar [i „fanaticii” autohtoni [i-au încetat
activitatea, primii socotind probabil c` [i-au îndeplinit misiunile avute, (adic`
r`sturnarea regimului comunist dominat de Ceau[escu) iar cei autohtoni,
în]elegând c`, prin dispari]ia lui Ceau[escu, nu mai au pentru cine s` lupte.
Misterul dispari]iei f`r` urme al acestora, imediat dup` anun]area elimin`rii
dictatorului, ne înt`re[te convingerea c` „terori[tii”, care au ac]ionat pe teritoriul
României, erau profesioni[ti de înalt` clas`, având în fa]` o ap`rare din militari
neinstrui]i în acest gen de confrunt`ri.
Referitor la judecarea cuplului Ceau[escu, la graba cu care s-a organizat
procesul [i s-a executat sentin]a, de[i, personal, nu am avut nici un rol în adoptarea
sau executarea ei, totu[i, ca unul care am fost în bun` parte la curent cu procesul,
m` simt dator a face câteva considera]ii.
Mai întâi, nu se poate ignora contextul în care a avut loc acest proces.
Popula]ia revoltat`, cu sprijinul armatei [i a unei p`r]i din unit`]ile M.I., preluase
controlul asupra principalelor institu]ii ale fostului regim, trecând la
reorganizarea [i ap`rarea acestora. Membrii C.P.Ex, fuseser` re]inu]i [i pu[i
sub paz`, iar Nicolae [i Elena Ceau[escu disp`ruser`. În acest timp, pe str`zi [i
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în jurul obiectivelor intrate sub controlul armatei, grupuri de indivizi de origine
necunoscut` ac]ionau masiv, cu foc real sau simulat, producând zeci [i sute de
victime din rândurile popula]iei [i ale militarilor.
În fa]a unui asemenea inamic nev`zut, armata nu putea rezolva problema
decât par]ial, respectiv - ap`rarea unor obiective fixe, interzicând ocuparea
acestora de c`tre terori[ti-diversioni[ti. R`mânea nerezolvat` problema urm`ririi
[i captur`rii acestor grupuri, chestiune mult mai complex`, care necesita o
preg`tire [i o dotare adecvat`. Într-o situa]ie normal`, Ministerul de Interne ar
fi trebuit, prin for]ele speciale, s` rezolve urm`rirea [i capturarea acestor
grupuri, dar probabil c` ace[tia, fie c` nu mai prezentau încredere, fie c` erau
dezorienta]i, gândindu-se mai mult la propria lor culp`, pentru faptele anterioare.
Încetarea ac]iunilor teroriste în România avea s`-[i g`seasc` solu]ia doar
dup` comunicatul cu privire la executarea lui Nicolae [i Elena Ceau[escu. Era
clar c`, dup` fuga dictatorului, cei ce dirijau ac]iunile teroriste urm`reau: unii,
pu]ini la num`r, ap`rarea regimului totalitar [i readucerea lui Ceau[escu, cei
mai mul]i, dimpotriv` - eliminarea imediat` a acestuia [i, totodat`, abandonarea
vechii politicii comuniste dictatoriale.
Ca unuia care am tr`it situa]iile dramatice din acele zile, am în]eles c`
autoritatea provizorie constituit` nici nu avea alternativ`. S-a aflat în situa]ia ca:
or s` se organizeze un proces public, preg`tit din timp, cu parcurgerea tuturor
procedurilor, timp în care, dup` toate indiciile, grupurile teroriste ar fi provocat
alte numeroase victime, or s` se organizeze un proces rapid, dup` procedurile
situa]iilor revolu]ionare [i executarea imediat` a sentin]ei, cu speran]a încet`rii
imediate a v`rs`rii de sânge nevinovat.
Decizia pentru eliminarea cuplului Ceau[escu, „pripit` [i nedreapt`", cum
a fost etichetat` adeseori, dup` opinia mea, de[i luat` sub presiunea
confrunt`rilor de strad`, a respectat, totu[i, unele proceduri minime posibile în
acel moment. Sunt în acest sens edificatoare [i urm`toarele însemn`ri.
Se [tia c` Nicolae Ceau[escu suferea de un diabet avansat, via]a [i
activitatea lui cotidian` depinzând de dozele corespunz`toare de insulina. Fuga
lui precipitat` l-a adus în situa]ia de a nu avea acest medicament, f`r` de care,
dup` un timp, intra în com` diabetic`. Dup` aprecierea medicilor, era posibil ca
Ceau[escu, pân` în diminea]a zilei de 25 decembrie, s` intre în com`. Prin
urmare, era obligatoriu ca în noaptea de 24 spre 25 decembrie medicamentul
s` ajung` la Târgovi[te [i s` i se administreze lui Ceau[escu, pentru a-1 p`stra
în toate facult`]ile mentale, în vederea proiectatului proces de judecat`.
Sarcina transmiterii medicamentului, într-un des`vâr[it secret, mi-a revenit mie.
C`tre ora 18.00, în 24 decembrie, generalul Gu[e m-a invitat la biroul s`u.
Am coborât la etajul unde î[i avea cabinetul {eful M.St.M. era în compania
generalului Iulian Vlad. Dup` o întrebare banal`: „Ce mai e nou?”, generalul
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Gu[e mi-a f`cut discret semnul s` trec într-o alt` înc`pere, în spatele cabinetului.
L-am a[teptat acolo timp de câteva minute.
Venind în înc`pere, a scos dintr-o serviet` un mic colet, în care se aflau
patru flacoane [i dou` pungi cu seringi, spunându-mi c` eu trebuie s` organizez
trimiterea lor la Târgovi[te, la unitatea unde se afla Nicolae Ceau[escu.
Precizându-mi c`, în afar` de el, eu [i cel de la care s-a primit coletul, nu mai
[tie nimeni de aceast` problem`, mi-a cerut s`-i spun cum v`d eu îndeplinirea
acestei misiuni, dar c` trebuie s` aib` loc într-o deplin` siguran]` [i discre]ie. Lam rugat, mai întâi, s`-mi spun` ce se afl` în acele flacoane. Dup` ce mi-a spus
c` este insulin`, mi-a precizat c` nimeni din cei ce vor participa la misiune, nu
trebuie s` cunoasc` concret ce transport` [i cui îi este destinat medicamentul.
Am procedat astfel:
Într-un plic pânzat, c`ptu[it într-o dublur` albastr`, am introdus flacoanele
[i seringile de unic` folosin]`. Pe plicul sigilat s-a scris cu majuscule: „V-A}I
UITAT MEDICAMENTELE! NU UITA}I INJECTAREA LOR LA TIMP!”
Acest plic a fost introdus într-un alt plic mai mare, tot pânzat, adresat
comandantului unit`]ii de la Targovi[te, colonelul Kemenici, care era rugat, la
primirea coresponden]ei, s` dea un telefon fie [efului M. St. M., fie [efului DIM,
pentru preciz`ri.
Ofi]erul desemnat pentru aceast` misiune - colonelul {tefan Gheorghe -,
[tia c` are de transmis doar un document strict secret colonelului Kemenici, la
Târgovi[te. Nu cuno[tea, îns`, con]inutul plicului. Confirmarea ajungerii la
destina]ie, urma a fi telefonul [efului M.St.M. {i, într-adev`r c`tre ora 01.30,
din 25 decembrie, am fost sunat de colonelul Kemenici, care m` întreba ce s`
fac` cu plicul. I-am cerut s`-l deschid`, iar cel de-al doilea plic s`-i fie prezentat
destinatarului, adic` „oaspetelui" pe care îl avea în unitate.
Dovada primirii de c`tre Nicolae Ceau[escu a plicului [i a administr`rii
dozelor de insulin` se întemeiaz` pe dou` probe certe.
Plicul cu restul medicamentelor mi-a fost readus mie de colonelul {tefan
Gheorghe, care l-a recuperat de pe masa la care au stat pe timpul procesului
Nicolae [i Elena Ceau[escu. În plic s-au g`sit dou` flacoane consumate [i dou`
seringi folosite. Acela[i plic apare [i în cadrul filmului cu procesul de la
Târgovi[te, mai precis, în momentul când, pronun]ându-se sentin]a, Elena
Ceau[escu, ie[it` din fire, azvârle pe mas` po[eta [i un plic. Era plicul cu restul
de medicamente despre care am vorbit.
M` simt aici dator s` corectez memoria generalului (r) Kemenici care,
obosit probabil de tracasarea anchetelor ce l-au vizat, a dat alte interpret`ri, cu
totul eronate, chestiunii transmiterii [i administr`rii medicamentelor lui Nicolae
Ceau[escu. În câteva apari]ii televizate, nu [tiu din ce motive, ofi]erul a declarat,

|N V@LTOAREA EVENIMENTELOR DIN DECEMBRIE 1989

207

mai întâi, c` nu [tie de nici un medicament, care s`-i fi fost transmis lui Ceau[escu,
iar cu alt prilej, l`sa a se în]elege c` dumnealui ar fi prevenit o tentativ` de eliminare
a dictatorului, prin intermediul unor substan]e toxice venite la el în acele plicuri.
În vâltoarea evenimentelor din decembrie, desigur c` multe ac]iuni s-au
produs spontan, f`r` un plan prestabilit. În ceea ce prive[te judecarea cuplului
Ceau[escu, eu cred c` aceast` ac]iune a început s` se contureze, ca necesar`,
înc` din noaptea de 22 decembrie, iar în zilele urm`toare, 22-24 decembrie, lua
deja forma unui plan destul de concret.
Deci, trebuia mai întâi ca so]ii Ceau[escu s` fie men]inu]i într-o stare
bun` de s`n`tate, care s` le permit` judecarea [i, totodat`, filmarea procesului
lor, cu scopul de a fi transmis ulterior pe posturile de televiziune.
Pe alt` parte, cineva de încredere din armat`, dar [i cu mare autoritate,
trebuia s` coordoneze tot ceea ce era legat de procesul în sine. A fost desemnat
în acest scop generalul St`nculescu Victor, r`mas într-un fel disponibil, dup`
instalarea generalului Militaru la Ap`rare, [i care manifesta [i cel mai mare
servilism fa]` de noua putere.
În diminea]a zilei de 25 decembrie, c`tre ora 8.30, în biroul meu [i-a f`cut
apari]ia însu[i generalul St`nculescu care, într-o vizibil` stare de agita]ie, parc`
vorbindu-[i singur, spunea ceva în felul: „...a[a cred ei, c` eu nu sunt sincer, c`
a[ tr`da !? Ei bine, am s` demonstrez acum cine [i cum sunt!” Apoi, parc` trezit
dintr-un vis, m-a întrebat cine a fost de la mine noaptea trecut`, la Târgovi[te,
pentru a-l pune în leg`tur` cu el. I-am spus numele colonelului {tefan Gheorghe,
care, anun]at de ofi]erul de serviciu, s-a [i prezentat dup` câteva minute.
Generalul St`nculescu i-a ordonat s` se preg`teasc` [i s` fie gata s`-l înso]easc`
la Târgovi[te într-o misiune important`.
Dup` aceea, m-a rugat s`-i trec leg`turile telefonice în camera din spatele
biroului meu, dar acolo nu aveam sistemul prizelor pentru astfel de transfer, în
schimb, cablurile erau sufficient de lungi pentru telefoanele dorite, care puteau fi
aduse la distan]e de aproape 10 metri.
Din acea înc`pere, generalul St`nculescu a organizat întreaga activitate
pentru desf`[urarea procesului cuplului Ceau[escu: convocarea persoanelor din
completul de judecat` [i a celorlalte personalit`]i din suita completului, locurile
de întâlnire, mijloacele de transport terestre [i aeriene, traseele de deplasare,
semnalele de recunoa[tere pentru Comandamentul Ap`r`rii Antiaeriene a
Teritoriului (CAAT) [i avia]ie [i altele.
Nu [tiu dac` toate acestea erau, sau nu, într-un plan dinainte stabilit. Dar,
convorbirile generalului St`nculescu- clare, sigure, f`r` nici o ezitaredemonstrau o siguran]` categoric`. U[a dintre biroul meu [i înc`perea din care
se vorbea, fiind deschis` din cauza firelor de telefon, am observat [i am auzit
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totul. Generalul St`nculescu avea în fa]` o agend`, probabil prevederile unui
plan dat de noua conducere a ]`rii, pe care dumnealui trebuia doar s` le execute.
Fire[te, unele situa]ii ap`rute nea[teptat, pe parcurs, au fost rând pe rând
rezolvate, dar au [i f`cut, pe bun` dreptate, obiectul unor repetate critici postdecembriste.
În continuare, socotesc util s` re]in aten]ia [i asupra grijii noii conduceri
pentru protejarea vie]ii celor implica]i în procesul lui Ceau[escu.
Pentru început, s-a încercat ca, din filmul televizat s` fie eliminate toate
cadrele cuprinzând completul de judecat` [i cele cu asisten]a, respectiv cu
generalul St`nculescu, Gelu Voican Voiculescu, Virgil M`gureanu [i al]ii, m`sur`,
de altfel, justificat`; dar, desigur, filmul nu mai era destul de conving`tor, n`scând
numeroase semne de întrebare: se putea crede c` este vorba de un scenariu
întruchipând un [ir de trucaje.
De alt` parte, a existat [i ideea c` Gic` Popa, judec`torul care a pronun]at
sentin]a capital` a so]ilor Ceau[escu, s` fie dat disp`rut, scop în care DIM, cu
acordul MAE, s`-l trimit` cu întreaga familie în misiune, cu un alt nume, într-o
alt` ]ar` îndep`rtat`, pe un alt continent. O perioad` de timp, pân` la lansarea sa
în exterior, mai precis în Mexic, i s-a preg`tit, chiar, s` locuiasc` într-un
apartament la Hotelul Haiducul al armatei.
Eram într-un stadiu de preg`tire, avansat: un nume nou, un CV nou, un nou
loc de munc` etc. Urma, doar, s` facem demersurile pentru ob]inerea acredit`rii
unde trebuia s` mearg`.
Sinuciderea ne-a [ocat pe to]i cei care preg`tiser`m lansarea lui în exterior
[i, oricât m-am str`duit s`-i în]eleg motivele, n-am reu[it. Senza]ia mea este c`
moartea generalului Gic` Popa este tot atât de suspect`, pe cât a fost cea a
ministrului Ap`r`rii, generalul colonel Vasile Milea, [i ea ar trebui, în respectul
datorat adev`rului istoric, s` fie clarificat`.
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BARICADA din 21-22 DECEMBRIE 1989
Stermin C`t`lin,
fost muncitor la „Ventilatorul”
Pe 21 decembrie s-a auzit la Europa Liber` de o manifesta]ie, la Timi[oara,
pentru Tokes. Se povestea de trageri în ora[, de instalarea popula]iei la "putere".
În aceea[i zi, secretarul de partid pe atelier ne adun` pe to]i [i ne poveste[te c`
vor fi aduse mezeluri din alt` localitate - pe atunci mezelurile cele mai bune nu
se f`ceau la Bucure[ti, ci în afar`. Ne adun` pe to]i câ]i eram în fabric`, s` mergem
la manifesta]ie pentru Ceau[escu, la Sala Palatului. La miting se petrece o
busculad`, nu [tiu din ce motiv, [i se las` cu pancarte rupte, oameni strivi]i etc.
Eu eram mai în spate, a[a c` n-am fost prins la mijloc, dar am v`zut ce s-a
întâmplat. A[a, [i dup` aceea, pe la Adam, am traversat Ci[migiul s` ies la Metrou,
la Izvor. Pe timpul `la st`team pe undeva prin Militari. La "Cire[ica" aud c` m`
strig` cineva - intru [i g`sesc, aduna]i la o mas`, [ase colegi. St`m noi de vorb`
[i, la un moment dat Dorel, un amic mai anticomunist, se hot`r`[te s` strige
anticea[c`. La miting n-avea rost - aveai pancarta, steagul sau ce mai era pe
inventar, le primeai, dup` care lumea era organizat` pe grupuri, cu
supraveghetori din întreprinderile respective [i cu oameni de la secu', sau
mili]ieni în civil. ~[tia spuneau ce [i când s` se strige, dac` era cazul; altminteri
era o sta]ie cu ni[te megafoane. }inea Cea[c` discursul [i la sfâr[it se da drumu'
la aplauze, de r`sunau în pia]`. Asta era tot.
La Izvor s-a petrecut ceva spontan - s-au strâns ni[te oameni [i-au început
s` strige, nu ne d`deam bine seama ce. La "Cire[ica" se discuta, deja, c` ar fi o
manifesta]ie anticeau[escu la Inter - un grup de câteva sute de oameni striga în
leg`tur` cu Timi[oara chestia cu "Azi în Timi[oara/Mâine-n toat` ]ara !” —
Probabil. Oamenii nu doreau ca manifesta]ia de la Sala Palatului s` constituie un
pretext pentru o eventual` legitimare a unei represiuni la Timi[oara. Am zis [i
noi s` mergem la Inter, s` vedem ce se întâmpl`.
Acolo era, deja, plasat un [ir de scutieri - dar destul de prost, pe partea cu
Interu', e adev`rat, dar nu pe cea mai bun` "direc]ie de atac", ca s` zic a[a,
pentru c` majoritatea str`inilor din Bucure[ti erau strân[i la Inter [i nu voiau ca
s` se [tie faptul c` are loc o represiune. Un ]igan încerca s` lege un steag pe un
stâlp de înalt` tensiune. Scutierii purtau ni[te scuturi transparente, era prima
oar` când vedeam a[a ceva. `[tia atac` dintr-o dat`, lumea o ia la goan`, fuseser`
strân[i, deja, circa dou` sute de oameni în plus fa]` de grupul ini]ial, pe undeva,
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mai pe la mijlocul str`zii, ai no[tri fiind la Inter. Lucru ciudat, nu exista busculad`.
Când se trecea gardul dinspre parcul Teatrului Na]ional, asta se petrecea în
ordine. Eu [i al]ii, ne-am înc`ierat cu scutierii, eram r`ma[i ceva mai în spate,
m-am împiedecat [i un scut mi-a trecut razant peste cap. Cred c` dac` m` prindea,
atunci, m` nenorocea.
Apare o dub` din care vorbea Dan Iosif, un pu[ti îi ]inea sus portavocea.
Spunea c` ar veni ni[te muncitori de la Bra[ov.... Mi-aduc aminte c` era o sear`
cald`... A trecut o ma[in` de pompieri, care a început s`-i ude cu tunul de ap` pe
cei r`ma[i în pia]`, dup` trecerea scutierilor. Nu era, îns`, ceva care s` ne
disperseze, mai degrab` era ceva r`coritor, a[a. Cam pe-atunci au început s`
înal]e baricada - mai înalt` de un stat de om, din mese, scaune provenite de la
"Dun`rea", dou`-trei ma[ini ale unor [oferi, între trecerea de pietoni [i
restaurantul "Dun`rea". Au ap`rut ni[te ma[ini cu brazi [i cu bere — era doar
Cr`ciunul -, în ideea ca oamenii s` le ia [i s` plece. {i alea au intrat în baricad`.
Începe [i tragerea - sporadic, deocamdat`.
Dan Iosif cere atunci negocieri; spune [i c` Armata vrea s` transmit` un
comunicat - desigur, c` dac` nu renun]` lumea la proteste, atunci se apuc` s`
trag` în noi. Deja, scutierii fuseser` retra[i, fiind înlocui]i cu militari în termen.,
pe dou` [iruri, cu TAB-urile în spate. Atunci, [oferul uneia dintre ma[inile aflate
în baricad` intr` în plin în solda]i - probabil c` i-au cedat nervii. Din partea cealalt`
împingeau baricada, îns` nu-mi d`deam seama cu ce. Fiind [i seara, lumea anceput s` se împr`[tie. Atunci, a început [i tragerea — mai întâi cu trasoare,
apoi cu muni]ie de r`zboi. Lumea o lua la fug` r`sfirat, [i-]i d`deai seama dac` a
c`zut lovit careva dup` busculada ce se forma împrejurul lui. Am ajutat [i eu s`
fie c`ra]i r`ni]ii la spitalul Col]ea, de al`turi, pân` când o sor` a venit [i mi-a
spus s` plec. Am plecat înspre Unirea, curgeau trasoarele peste podul de peste
Dâmbovi]a. La restaurantul Budapesta, pe partea cealalt`, am v`zut trecând
dubele cu aresta]ii de la Universitate — s` tot fi fost vreo 10. Dar, stai s` vezi,
c` e interesant cum de-am sc`pat de la Col]ea. Eram cu înc` doi tineri, nu-i
cuno[team, [i am s`rit tustrei gardul din spatele spitalului. Acolo, o femeie ne
spune pe unde s` o lu`m, ca s` ajungem în siguran]` la Budapesta. Am ocolit,
de fric`, s` nu care cumva s` d`m peste ni[te filtre pân` la Unirea. Abia spre
diminea]` am ajuns acas`, stam pe undeva prin Militari - da' parc` ]i-am zis deja
asta, - [i, a doua zi, m` scoal` taic`-meu devreme s` merg la fabric`, s` nu care
cumva s` se prind` `[tia, dup` absen]`, c` am fost la Universitate [i s` m` salte.
La fabric` un amic, Vandache, îl puteai vedea cum merge prin ateliere [i
striga "Timi[oara" [i "Jos Ceau[escu", împreun` cu Dorel. Atunci, se strânge
tot atelierul în fa]a fabricii, spre a se îndrepta, încolonat, spre Centru. Acolo, în
fabric`, era un secretar pe atelier, Mitic` V`c`roiu, care dezvoltase un adev`rat
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sistem clientelar în fabric` — nu [tiu ca `sta s` se fi b`gat. În schimb, Coman,
utecist, apoi secretar, reales continuu, ast`zi milionar în dolari, a venit în atelier
s` ia [i el parte la demonstra]ie, îns` Dorel l-a [utuit. Ne-am adunat cu al]ii pe la
Eroilor, unde se striga: "Timi[oara-n sânge/Bucure[tiu' plânge", "Jos Ceau[escu
!", dar nu "Jos comunismul !". Asta-n seara de 21. În diminea]a urm`toare eu
am venit cu ideea s` strig`m "Jos socialismul!", dar nu am avut "aderen]i", ca s`
zic a[a. La Universitate, pe 21, în general tineret, - erau din c`minele din
Groz`ve[ti [i Regie, - intelectuali [i muncitori. Eram în metrou, la Aviatorilor,
când a oprit trenul [i ni s-a transmis prin difuzoare ca b`rba]ii s` coboare s`
apere Televiziunea. Eu nu am luat-o în serios - ]i se spunea s` vii s` aperi
televiziunea, în acela[i timp cu "r`mâne]i în fa]a televizoarelor". Se b`teau
"ordinele", "cererile" astea cap în cap. Dup` data de 22 s-au distribuit [i arme în baza buletinului, ori a livretului militar. A-nceput [i psihoza terori[tilor. La
“Dun`rea”, cum erau oamenii întin[i pe caldarâm, 1-a v`zut unu' pe cel de al`turi
c-o casc` de motociclist, [i ce i s-o fi p`rut lui, c` ar fi terorist, [i l-a împu[cat în
cap. Ni[te „apevi[ti” (cadre militare -n. red) au fost ar[i într-o tanchet` pe undeva,
deoarece s-a crezut c` sunt terori[ti, [i-s multe dintr'astea. Vandache era
practicant de Shotokan. {i ce crezi, îi cheam` instructorul - c` doar nu era singurul
-, s` apere televiziunea. Omul s-a dus, [i ce s` vezi: trecea pe lâng` o unitate
militar` [i `ia l-au împu[cat. Purta ni[te pantaloni mai gro[i, de doc, pe sub
trening, care probabil se vedeau, [i ce [i-or fi zis în gându' lor: "`sta e terorist".
{i l-au împu[cat. {i, oricum, nimeni nu se gândea la momentul respectiv cum
aveau s` apere televiziunea ni[te oameni neînarma]i.
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Adrian Saviuc,
fost muncitor la "Ascensorul".
Am fost printre primii la Universitate, în ziua respectiv`. L-am „huiduit”
pe Ceau[escu" la coad` la pâine [i, dintr-o dat`, s-a f`cut gol în jurul meu. Aveam
pe atunci 25 de ani, acumulasem mult` ur`, nemul]umire [i frustrare. La
Universitate, am constatat c` 75% dintre manifestan]i erau adolescen]i.
Pe data de 21, în jurul orelor 13.30-14.00 am v`zut c` se formeaz` un
baraj de ma[ini, tehnic` militar`, scutieri, cadre MI în zon` la Sala Dalles. Între
ace[tia [i demonstran]i nu exista ostilitate f`]i[` — erau aruncate flori înspre
militari, o adolescent` a început s` înmâneze flori direct militarilor. Dup` circa
dou` ore de expectativ`, un camion militar a intrat în plin în oameni. Nimeni na apucat s` ]ipe, dintre cei strivi]i. Cei r`ma[i în picioare s-au repezit, din instinct,
înainte. Atunci s-a declan[at focul de arm` automat` de c`tre cei din fa]a TABurilor, iar eu am încercat s` arunc un tân`r \n spatele ro]ilor unui autoturism,
parcat pe margine, pentru a se putea ascunde dedesubt. A fost un moment de
panic` animalic`, manifestan]ii se gr`beau s` dispar` care încotro. Barajul s-a
deplasat în urma manifestan]ilor pân` la Universitate, unde s-a oprit în fa]a a
ceea ce avea s` devin` Baricada. Ridicarea acesteia a pornit de la un banal
c`rucior pentru transportul alimentelor. La Universitate, au ap`rut femei care
au adus cear[afuri din cas`, pe care s-au scris lozinci, ini]ial cu ruj de buze, apoi
[i cu vopsea. Atmosfer` fratern`, de solidaritate deplin`. Se cântau melodii de
la cenaclul "Flac`ra", al lui Adrian P`unescu. Dumitru Dinc` ]inea cuvânt`ri de
pe împrejmuirea de c`r`mid` a garajului subteran "Ciclop". Consider c` acesta
s-a comportat ca un adev`rat [ef, reprezentând "omul momentului", asemeni [i
Dan Iosif. Romeo Raicu, apropiat al lui Roman la începutul anilor '90, a luat loc
pe caldarâm, împreun` cu o grup` de studen]i [i a declarat înfiin]at` forma]iunea
politic` "Frontul Democrat Român".
Ridicarea baricadei de la Universitate a început în jurul orei 21.00.
Materialele întrebuin]ate au fost autobuzul din care vorbea Dan Iosif, tomberoane,
un camion cu brazi etc. Deja, dup` trei ore, se tr`gea [i r`ni]ii erau c`ra]i la
"Col]ea". Aici, la Biseric`, a fost tras clopotul în ne[tire, pân` când clopotarul a
fost împu[cat. Eu m` aflam atunci lâng` fântâna de la Arhitectur`, dup` c`derea
Baricadei, retr`gându-m` al`turi de un grup de manifestan]i pân` la Muzeul
Bucure[tiului. Am v`zut de la distan]` cum se încerca spargerea Baricadei cu
tancul [i manifestan]ii se opuneau cu mâinile goale. În acela[i timp, armata
arunca înspre manifestan]i cu fumigene, iar ace[tia le aruncau înapoi. Ace[tia
au incendiat, din gre[eal`, Baricada, cu un astfel de obiect. În jurul orei 1.20
noaptea obosit [i marcat de cele v`zute, am p`r`sit Pia]a Universit`]ii.

CONSTANTIN OLTEANU

213

LA IA{I, ÎN DECEMBRIE 1989
Prof. univ.dr. Constantin Olteanu*
Ca [i al]i membrii ai CPEx, la 18 decembrie 1989 am fost trimis s` m`
ocup de problemele economice, respectiv de încheierea planului pe acel an, de
aprovizionarea popula]iei, de aprovizionarea tehnico-material` a întreprinderilor,
în jude]ele Ia[i, Vaslui, Suceava [i Boto[ani. De pild`, numai jude]ul Ia[i nu se
închidea la plan cu aproape 1 miliard de lei. În subsidiar, ni s-a cerut s` discut`m
cu factorii de conducere ai jude]elor respective [i m`surile indicate de Nicolae
Ceau[escu la teleconferin]` [i în seara zilei de 17 decembrie, pentru asigurarea
lini[tii [i ordinii publice. Men]ionez c` trimiterea unor persoane din conducerea
partidului în jude]e, cu astfel de sarcini, era o practic` obi[nuit`, nu o excep]ie.
La repartizarea mea la aceste jude]e, cred, c` s-a avut în vedere faptul c`, din
dispozi]ia lui Nicolae Ceau[escu, în timp ce eram ministru al ap`r`rii na]ionale,
am r`spuns de coordonarea activit`]ii la jude]ele Ia[i, Boto[ani [i Suceava, în
anii 1981-1983; în anul 1984 mi s-a repartizat jude]ul Ialomi]a; în anul 1985,
jude]ul Olt. În plus, în vara anului 1989 condusesem o brigad` de control în
jude]ul Ia[i. Doresc s` subliniez c` eu nu am fost trimis în aceste jude]e cu vreo
împuternicire cu caracter militar, cu toate c` înc` eram general-colonel în
activitate, în rezerv` fiind trecut în 1990. Deci, nu aveam calitatea de a da ordine
unit`]ilor M.Ap.N, M.A.I., Departamentului Securit`]ii Statului sau G`rzilor
Patriotice, cum s-a spus uneori. Cuno[team foarte bine reglement`rile în
domeniu, c` doar contribuisem [i eu la elaborarea lor, multe dintre acestea
chiar eu le aprobasem, a[a c` nu-mi puteam permite s` nu le respect. Nici nu
mi s-a cerut, nu mi s-a sugerat [i nici prin minte nu mi-a trecut s` iau ini]iativa,
de pild`, s` cer unor unit`]i militare s` treac` la ridicarea capacit`]ii de lupt`,
ori s` ia anumite m`suri, întrucât m-a[ fi pus singur în situa]ia ridicol` de a fi
fost refuzat. În plus, în perioada aceasta, de la 18 la 22 decembrie, cât m-am
* Ofi]er specialitatea tancuri, promo]ia 30 decembrie 1949, dr. în istorie, Constantin Olteanu a ajuns
pân` la gradul de general-colonel [i func]ia de Ministru al Ap`r`rii Na]ionale (martie 1980 - decembrie
1985), primar general al Capitalei (decembrie 1985 - mai 1988), ulterior secretar al CC. al P.C.R. Evenimentele
din decembrie 1989 l-au g`sit în func]ia de secretar [i [ef al Sec]iei Rela]ii Externe din CC al P.C.R. A
publicat peste 100 de lucr`ri, studii [i articole, unele premiate de Academia Român`. Re]inem, printre
altele, urm`toarele titluri : Masele populare în r`zboiul pentru independen]` 1877 - 1878 (1977); Conceptul
de putere armat` la români (1979); Evolu]ia structurilor ost`[e[ti la români (1986); Coali]ii politico-militare.
Privire istoric` (1996); Comandamentul armatei române în Campania din 1877-1878, în colaborare (1998);
România. O voce distinct` în Tratatul de la Var[ovia (1999); File din istoria Bucure[tilor, însemn`rile unui
primar general (2004); România [i Tratatul de la Var[ovia, în colaborare (2005). Actualmente este profesor
asociat în cadrul Universit`]ii "Spiru Haret".
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aflat în zon`, nu am intrat în nici o unitate militar`, nici a M.Ap.N., nici a M.A.I.
Am vizitat unele întreprinderi din municipiul Ia[i precum: Combinatul de Utilaj
Greu, Tehnoton, Metalurgica, unit`]i comerciale. De exemplu, în 20 decembrie,
am avut o întâlnire cu factorii care r`spundeau de aprovizionarea popula]iei, în
scopul îmbun`t`]irii acesteia, având în vedere c` peste câteva zile venea
Cr`ciunul. Pentru a r`spunde la unele din solicit`rile lor, am intervenit la diferite
organe centrale, între care, Ministerul Comer]ului Interior [i la Ministerul
Agriculturii. M-am întâlnit, ce-i drept, cu locotenent-colonelul Ion Cioar` - devenit
ulterior general-locotenent, atunci pe func]ia de [ef de stat major la Divizia 10
Mecanizat` "{tefan cel Mare", [i era la comanda diviziei - pe 19 decembrie
diminea]a, la primul secretar, când se prezentase, cum erau uzan]ele, c` s-a
înapoiat din permisie. Ne cuno[team bine, îl numisem comandant de regiment
la Dej, iar apoi la Arad, a[a c` mi s-a adresat cu apelativul de atunci "tovar`[e
ministru, în leg`tura cu indicativul pe care l-am primit, raportez c` nu s-a aplicat
în totalitate..." [i mi-a explicat de ce nu s-a aplicat. Practic, el fiind plecat din
garnizoan` [i la comand` r`mânând secretarul consiliului politic, maior Ionita,
nu distribuiser` muni]iile pe oameni, cum cerea indicativul, o ]ineau în
subunit`]i, în l`zi sigilate. {i Cioar` m-a întrebat: "S` o dau?" "Las-o acolo, am
zis, c` nu se întâmpla nimic. Ce s` faci cu ea?" [i i-am mai precizat - erau de fa]`
mai mul]i oameni - c` dac` vor avea loc demonstra]ii ,"voi nu interveni]i cu nimic,
am spus. Doar dac` atac` obiectivele militare, dac` le incendiaz`, atunci e altceva
... dar pe strad` nu ave]i ce face voi cu armele". C` m` întreba, de pild`, [i Ion
Catrinescu, prim-adjunct al Sec]iei Organizatorice a C.C. al P.C.R., al lui Emil
Bobu - prezent la Ia[i de pe 17, de duminic` -, [i vroia s`-i explic cum se poate
rezolva chestiunea de la Timi[oara. "Domn'e, prin metode politice”, i-am spus.
„Nu cu pu[ca, s` fie limpede. Acestea nu sunt chestiuni pe care s` le dezamorsezi
amenin]ându-i pe oameni cu arma".
În zilele de 18-22 decembrie 1989 am vizitat toate cele patru jude]e [i, în
discu]iile cu conducerea acestora, pe lâng` analiza situa]iei economice, prilej
cu care s-au ridicat numeroase probleme, le-am atras aten]ia c`, dac` vor avea
loc demonstra]ii, s` în]eleag` c` strada este a demonstran]ilor, organele de
ordine urmând s` protejeze, conform legii, obiectivele importante împotriva
eventualelor ac]iuni violente. Cum se cunoa[te, asemenea situa]ii nu au existat
în nici unul din cele patru jude]e. Este de men]ionat în cele patru jude]e nici o
subunitate militar` nu a fost trimis` în strad`, nu s-a tras un foc de arm`, nici
înainte [i nici dup` 22 decembrie, neexistând, prin urmare, mor]i sau r`ni]i.
Abia dup` ce s-a anun]at la televizor fuga cuplului Ceau[escu din sediul C.C. al
P.C.R., cu elicopterul, situa]ia avea s` devin`, oarecum, precipitat` - [i confuz`
în acela[i timp - [i la Ia[i. Precipitat`, pentru c` oamenii au început s` se adune
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în pia]`, confuz` - pentru c` la vârful puterii locale s-a resim]it imediat efectul
vidului de putere de la centru. Dar, acest subiect merit` un studiu aparte, eu
spun doar c` atunci am v`zut clar care este efectul centraliz`rii excesive a puterii,
aceasta fiind una din cauzele majore care au contribuit la anihilarea atât de rapid`
a activit`]ii organelor locale de partid ale regimului. Pentru mul]i, fuga lui
Ceau[escu a fost un [oc, pentru al]ii îns`, între care [i eu, nu evenimentul acesta
a constituit marele semn de întrebare, cât vestea sinuciderii generalului Vasile
Milea, etichetat drept tr`d`tor, [tire care fusese transmis` la radio ceva mai
înainte. Re]in c` în momentul acela m` aflam în sediul Comitetului de partid
Ia[i, împreun` cu Maria Ghi]ulic`, prim secretar al jude]ului, [i cu Ion Catrinescu.
{i, imediat a intrat înso]itorul meu, c`pitanul de securitate Gheorghe Ciulean,
care m-a întrebat direct ce cred, Milea s-a sinucis sau a fost lichidat. Întrucât nu
cuno[team scopul întreb`rii, i-am r`spuns c` nu dispun de alte informa]ii în
afar` de ceea ce s-a transmis la radio, [i, deci, nu m` pot pronun]a.
La auzul [tirii despre fuga cuplului Ceau[escu, Maria Ghi]ulic` [i-a cerut
scuze [i s-a retras, spunând c` trebuie s`-[i conduc` fiica la gar`, întrucât urma s`
plece la Foc[ani. Atunci eu, nemaiavând de unde s` cer rela]ii, întrucât la C.C. nu
mai r`spundea nimeni, am sunat acas`, sperând s` aflu câte ceva de la so]ia mea.
De[i era îngrijorat` de ceea ce se petrecea în Capital`, so]ia nu d`dea semne de
panic`, [i asta m-a bucurat. Printre altele m-am sf`tuit cu ea dac` vin sau nu în
Bucure[ti [i mi-a zis c`, date fiind evenimentele aflate în plin` derulare, nu avea
rost s` m` gr`besc. A[a c` ad-hoc am luat hot`rârea s` m` duc la Buz`u, unde
oricum eram mai aproape de Bucure[ti, urmând s` o ]in la curent cu ceea ce voi
face mai departe. La rândul s`u, Ion Catrinescu a vrut s` ia leg`tura cu Emil Bobu,
[eful lui, la C.C., numai c` i-a r`spuns centralista, comunicându-i codificat c` în
C.C. erau al]i l:"locatari". Atunci, atât el cât Ion Catrinescu [i c`pitanul Gheorghe
Ciulean au zis c` ei singuri nu pleac` la Bucure[ti [i c` m` vor urma. În consecin]`,
am luat leg`tura cu generalul-locotenent Ion Dând`reanu, comandantul Armatei
a 2-a de la Buz`u, rugându-l s` ne asigure un mijloc de transport. Acesta m-a
întrebat dac` suntem de acord s` c`l`torim împreun` cu colonelul Boar, [eful
serviciului de contrainforma]ii militare al Armatei a 2-a, care tocmai se afla cu
treburi în garnizoana Ia[i. S-a convenit ca plecarea s` aib` loc de la sediul
comandamentului Diviziei 10 Mecanizat` "{tefan cel Mare", la comanda c`reia se
afla, cum spuneam, locotenent-colonelul Ion Cioar`. Acesta ne-a trimis un Aro [i
am plecat, nu înainte de a mai r`spunde la un apel telefonic, venit de la colonelul
Constantin Ple[a, [eful Inspectoratului jude]ean al M.I., care vroia s`-l informeze
pe primul secretar c`, tocmai primise ordin de la generalul Iulian Vlad, s` nu
întreprind` nimic, s` men]in` efectivele în unit`]i [i s` nu foloseasc` violen]a în
rela]iile cu persoanele civile, care ar fi vrut s` între cu for]a în obiectiv. Înainte de
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a p`r`si sediul comitetului jude]ean de partid i-am spus subofi]erului de mili]ie de
la intrarea principal` c`, dac` vor veni unele persoane s` intre în cl`dire, el s` nu
se opun`, ba chiar s` le ghideze unde doreau s` mearg`. Odat` ajuns la divizie, iam v`zut la televizor, dup` ora 14.00, în uniform` militar`, pe generalii-colonei
(r) Nicolae Militaru [i Sterian Tarca, pe generalul-locotenent Mihai Chi]ac comandantul garnizoanei Bucure[ti [i pe generalul-maior Gheorghe Voinea comandantul Armatei 1, care îndemnau militarii s` se al`ture poporului, respectiv
noii orient`ri politice. La ora 15.00 am plecat spre Buz`u cu colonelul Boar, a[a
cum convenisem cu generalul Dând`reanu, pe itinerarul Târgu-Frumos - Pa[cani
- Roman, Foc[ani, Râmnicu S`rat, întâlnind peste tot cet`]eni care, v`zând un Aro
cu un num`r militar de înmatriculare [i pe colonelul Boar, în uniforma de ofi]er de
infanterie, ne f`ceau foarte entuziasma]i semnul victoriei. În apropiere de Buz`u,
am întâlnit pentru prima oar` grupuri de tineri cu steaguri tricolore, c`rora le
decupaser` stema. Înainte de a p`r`si comandamentul Diviziei 10, i-am cerut
c`pitanului Gheorghe Ciulean s` predea pistolul din dotare [i muni]ia aferent`
unui ofi]er desemnat de locotenent-colonelul Ion Cioar`.
Am fost întrebat de mai multe ori dac` de peste Prut au fost amenin]`ri,
presiuni, provoc`ri, etc. Nu mi s-a semnalat nici un fapt de asemenea natur`.
Despre o singur` situa]ie am fost informat de Ghi]ulic` Maria, c` exista o cerere
pentru 40 de turi[ti sovietici, din Basarabia, s` vin` la rude, de Cr`ciun, cum
obi[nuiau în fiecare an. Ghi]ulic` m-a întrebat dac` s` le permit` accesul, sau nu.
"Da, doamn`, da]i-le drumul", i-am zis. Nu am închis grani]ele, pentru c` nu a dat
nimeni nici un ordin. În caz contrar, ar fi ie[it altceva. Dar c` ar fi fost o solicitare
sau tentativ` s` intervin` trupele sovietice [i c` locotenent-colonelul Ion Cioar` a
ac]ionat ferm, nu [tiu, am auzit [i eu dup` 1990. Înc` un fapt. În timp ce m` aflam
în discu]ie cu locotenent-colonelul Ion Cioar` despre situa]ia creat`, a venit un
ofi]er [i i-a raportat c` un grup de câ]iva indivizi, care afirmau c` sunt revolu]ionari,
îi cereau lui Cioar`, comandantului diviziei, ca, în calitate de comandant de
garnizoan`, s` mearg` în Pia]`, unde urma s` aib` loc un miting [i s` precizeze
pozi]ia Armatei. Fire[te, Cioar` s-a uitat la mine. "Tovar`[e locotenent-colonel, iam zis, p`rerea mea e s` te duci, dar las` pistolul aici, [i spune-le c` armata e în
caz`rmi [i î[i vede de treaba ei, nu are ordin s` intervin`. {i sf`tuie[te-i s` nu atace
unit`]ile militare, nici ale M.Ap.N, nici ale M.I., [i s` nu produc` acte de violen]`
asupra militarilor izola]i pe care îi întâlnesc, pentru c` s-ar putea s` reac]ioneze [i nu
[tim care vor fi urm`rile". Cioar` i-a raportat generalului Dând`reanu [i, dup` ce a
ob]inut aprobarea, s-a dus în pia]`, a vorbit cu oamenii [i cu asta s-a ispr`vit, am
plecat [i eu, cu colonelul Boar [i cu cei doi, dup` mine spre Buz`u.
Vreau s` mai arat c` în cursul zilei de 22 m` sunase generalul Vasile
Milea, pe la ora 8.00, înainte s` se întâmple ce s-a întâmplat. M-a consultat dac`
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s` trimit` la Suceava 50 de solda]i. Ce s` fac` cei de acolo cu solda]ii? l-am întrebat,
"...a[a, c` s` aib` [i ei acolo, [ti]i c` nu au solda]i, pentru c` nu sunt unit`]i operative
pe teritoriul jude]ului Suceava". "P`rerea mea este s` nu trimite]i nimic", am zis.
Am mai vorbit cu [eful de stat major de atunci al g`rzilor patriotice (GP) la
Comitetul Central - func]ie pe care o îndeplinisem [i eu - respectiv cu colonelul
Corneliu Pârc`l`bescu, (dup` 1989, general), care fusese numit în func]ie recent.
Pe Pârc`l`bescu eu l-am sunat s`-l întreb dac` au distribuit muni]ii g`rzilor
patriotice. Mi-a confirmat c` nu. Aici se impune o parantez` în leg`tura cu GP,
într-o problem` care prezint` interes. În 1979, când am fost numit [ef al Statului
Major Central al GP, în acela[i timp, [i consilier militar al lui Ceau[escu, am
stabilit cu generalul Ion Coman, atunci Ministru al Ap`r`rii, s` lu`m muni]iile
de la GP, pentru c` erau r`spândite peste tot, în fabrici [i în uzine, [i s` le
mut`m în depozitele Armatei. S-a f`cut un calcul din care a rezultat c` opera]iunea
asta ar fi însemnat o cheltuial` de 100 de milioane de lei. S-a prins în raportul
anual înaintat de M.Ap.N. c`tre Consiliul Ap`r`rii [i s-a aprobat. Eu vorbisem în
prealabil [i cu Ceau[escu, c` a[a se rezolvau treburile. "E mai bine a[a pentru
noi", am justificat. "Bine, a zis el, ai vorbit [i cu Coman?" Acum se poate în]elege
u[or ce s-ar fi întâmplat în 1989 dac` GP aveau asupra lor [i muni]ii.
Dup` 1989 am aflat c` în toiul evenimentelor deosebite s-au distribuit
arme unor indivizi. Nu s-a spus pân` acum cine a dat acest ordin, de unde au
fost luate armele [i care a fost motivul acestei ac]iuni. Un alt aspect, în una din
apari]iile sale la TV, generalul Victor St`nculescu spunea c` s-a dat ordin ca
armata s` intre în caz`rmi. Cine a dat ordin ca armata s` fie scoas` din nou în
strad`, echipat` ca pentru r`zboi ? Nu mai spune nimeni.
Pe 22 decembrie, la ora 15.00 am plecat din Ia[i. Am ajuns la Buz`u, la
ora 20.00. Colonelul Nicolae P`[tinic` (apoi general), care ]inea locul [efului de
stat major la Armata a 2-a, vorbea de zor la telefon în leg`tur` cu trimiterea a
dou` regimente la Bucure[ti. {i omul le stabilea ca din regulament, metodic,
itinerarii, trei zile hran` rece, muni]ii pentru situa]ie de lupt`, parole, cine-i
recunoa[te, cine îi a[teapt` la intrare în Bucure[ti, etc. Normal, i-am întrebat [i
eu ce executau ei acolo : "Execut`m ordinele comandantului suprem! mi-a
r`spuns generalul Ion Dând`reanu. "Care comandant suprem, am zis, c` nu mai
e nici un comandant suprem!" "P`i, avem o not` telefonic`, primit` pe la prânz
semnat` de generalul Ilie Ceau[escu, încolo nu mai avem nimic" s-au justificat ei.
Mi-au explicat c` leg`tura cu M.St.M. se realiza prin viceamiralul Mihai Aron [i
generalul Ilie Constantinescu [i c` aveau ordin s` trimit` dou` regimente la
Bucure[ti, dar f`r` s` cunoasc` exact misiunea. Peste ani, generalul Nicolae
Eftimescu, atunci prim-adjunct al [efului M.St.M. [i [ef al Direc]iei Opera]ii,
mi-a spus c` pe 22 decembrie, în jurul orei 14.00, au pus la punct celebra not`
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telefonic` num`rul 38, care, dup` ce a fost amendat` [i însu[it` [i de generalul
Victor St`nculescu, s-a transmis în toata Armata, ordonându-se întoarcerea
trupelor în caz`rmi. Generalii ce se aflau în acele zile în comandamente de
armate [i arme neag` existen]a unui asemenea document. Ca, dup` câteva ore
cineva s` ordone mi[c`rile acelea de trupe, adic` s` scoat` iar armata în strada
cu urm`rile care se cunosc. De ce? [i cine? Nu eu sunt îndrituit s` r`spund la
aceste întreb`ri.
La comandamentul Armatei a 2-a de la Buz`u, dat` fiind situa]ia existent`,
i-am cerut generalului Ion Dând`reanu s` ne g`zduiasc`. Surprins, acesta nu
ne-a r`spuns imediat [i l-am în]eles, pentru c` trebuia s` cear` aprobare de la
e[alonul superior. A ob]inut aprobarea, despre care îmi va da rela]ii a doua zi, [i
ne-a cazat în c`minul militar. Ne-am mai rev`zut diminea]a, pe data de 23
decembrie, în sufragerie, unde ne-a invitat la micul dejun. A venit înso]it de
colonelul Boar. Atunci, la întrebarea mea, dac` la Bucure[ti se cunoa[te ceva
despre prezen]a noastr` acolo, el mi-a spus c` i-a raportat generalului St`nculescu.
"[i ce a zis St`nculescu?" m-am interesat. "A zis s` fiu gazd` bun`". Atât. Dup`
care nu l-am mai v`zut pe Dând`reanu pân` încoace, târziu. În zilele ce au urmat
nu m-a contactat nimeni. Decât câ]iva ofi]eri de paz` la u[`, cu pistolul mitraliera,
"ca s` ne apere de terori[ti", a[a mi s-a explicat. Nu eram un naiv s` cred a[a
ceva. Am stat sub paz` militar` la Buz`u pân` la 31 decembrie 1989, când am
fost adus la Bucure[ti. Începe un nou episod, care face obiectul unei alte relat`ri.
De mai multe ori am fost întrebat cum apreciez comportarea Armatei
noastre în acele condi]ii excep]ionale din 1989.
Aici trebuie s` facem o deosebire net`: una a fost soldatul de rând, inclusiv
ofi]erul -pân` la un anumit nivel -, [i alta a fost conducerea armatei. Eu l-am
întrebat, de exemplu, pe generalul {tefan Gu[e, în 1991, când ne-am întâlnit
întâmpl`tor, la Predeal : "Fanic`, de ce te-ai dus tu la C.C. atunci, pe 22 decembrie,
[i nu te-ai dus la minister, pentru c` ministrul nu mai era [i, ierarhic, tu urma s`
preiei comanda?" "P`i, m-a blocat St`nculescu!" mi-a r`spuns. "Bine, dar St`nculescu
te-a blocat, c` erai deja în C.C., îns` ce ai c`utat tu acolo în loc s` te duci direct la
minister ?" A murit [i nu mi-a dat r`spunsul.
Armata este singura institu]ie, dup` p`rerea mea, care - cu toate
minusurile, inconsecven]ele [i sincopele - a ac]ionat, în general, pozitiv, pentru
c` nu s-a implicat într-o reprimare, de[i, fie la ordin, fie întâmpl`tor, fie provocat`
putea s` o fac`. Dar nu a f`cut-o! Dimpotriv`, a perceput situa]ia a[a cum trebuia.
{i, ca s` r`spund [i mai concret la aceast` întrebare, putem spune c` Armata, în
decembrie 1989, a ac]ionat a[a cum a fost comandat`.
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Peter Siani-Davies, Revolu]ia Român` din Decembrie 1989, Bucure[ti,
Editura Humanitas, 2006, 448 pagini
La sfâr[itul anului 2006 a ap`rut traducerea în limba român` a c`r]ii
Revolu]ia Român` din Decembrie 1989, publicat` în englez`, de Peter
Siani-Davies, în 2005. Un adev`rat record, care merit` s` fie subliniat, mai ales
c` este vorba despre una dintre cele mai importante lucr`ri consacrate istoriei
recente a României, în spe]` - Revolu]iei din 1989. A[adar, cuvinte de apreciere
se cuvin pentru traduc`toarea Cristina Mac [i pentru Editura Humanitas.
Cartea începe cu o apreciere categoric`: „Revolu]ia român` a izbucnit la
Timi[oara, la 15 decembrie 1989”. F`r` a intra în polemic` cu al]i autori, SianiDavies argumenteaz` ideea c` în România a fost o revolu]ie [i nu o lovitur` de
stat. El apreciaz` c` nu se poate stabili o dat` fix` pentru încheierea acesteia,
deoarece Revolu]ia este un proces. El alege, totu[i, o zi [i anume- 9 feburarie
1990-, când [i-a întrerupt activitatea Consiliul Provizoriu de Uniune Na]ional`;
atunci „s-a atins un semnificativ punct final al revolu]iei; chiar dac`, în acel
moment, el era revolu]ionar mai mult în form` decât în con]inut” (p. 12).
Autorul [i-a structurat lucrarea pe [apte sec]iuni: I. Cauzele revolu]iei; II.
R`sturnarea lui Nicolae Ceau[escu; III. Dezm`]ul însângerat; IV. Problema cea mai
obscur`; V. Consiliul Frontului Salv`rii Na]ionale; VI. O pronun]at` lips` de consens;
VII. Miturile [i realit`]ile revolu]iei. Urmeaz` o ampl` bibliografie (29 de pagini),
precum [i un indice de nume [i de locuri.
Cartea impresioneaz` prin ampla documentare [i prin preocuparea
st`ruitoare a lui Siani-Davies de a nu da verdicte, ci de a expune faptele în
derularea lor, pe baza surselor disponibile. De exemplu, referindu-se la
extraordinara campanie dus` în Occident împotriva lui Nicolae Ceau[escu în
leg`tur` cu distrugerea satelor române[ti, autorul arat` c`, în realitate, „doar
câteva sate au fost distruse” (p. 125). În mult disputata problem` a terori[tilor,
autorul evit` s` formuleze concluzii „definitive”, prezentând pe larg starea de
confuzie din acele zile, când au fost distribuite arme civililor, în armat` s-au dat
ordine contradictorii, iar suspiciunea era general`. La concluziile acestui capitol
(intitulat Problema cea mai obscur`), Siani-Davies folose[te de opt ori cuvintele
„se pare” [i „probabil”, pe o singur` pagin`; ele exprim` pruden]a omului de
[tiin]`, care nu se hazardeaz` în a formula concluzii „definitive”, ci las` loc pentru
noi cercet`ri, care s` clarifice subiectul respectiv.
Aceea[i pruden]` o manifest` autorul [i în abordarea altor capitole, precum
cele privind constituirea Frontului Salv`rii Na]ionale sau confrunt`rile politice
de la începutul anului 1990. Spre exemplu, referindu-se la manifesta]ia
neautorizat` din 12 ianuarie 1990, care a luat un curs violent, de confruntare,
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Siani-Davies scrie c` atunci „s-a v`zut cu claritate sl`biciunea Frontului, liderii
s`i capitulând, aparent, în fa]a cererilor formulate de câ]iva demonstran]i ie[i]i
în strad`. Faptul c` acea demonstra]ie a putut s` aib` loc atât de u[or, f`r` ca
nici o for]` de ordine s` intervin`, a pus în eviden]`, în ochii publicului, izolarea
în care se g`sea regimul. Armata a fost prezent` în pia]`, dar nu a f`cut nici o
încercare de a-i dispersa pe protestatari. În realitate, experien]a revolu]iei pare
a fi fost atât de traumatic` pentru anumite ramuri ale for]elor de ordine, încât
nici unele nu se sim]eau în stare - [i nici nu doreau - s` intervin` în luptele
politice” (pp. 351 – 352). În consecin]`, conchide autorul: „Neputând s` se bazeze
pe for]ele regulate de ordine, noul regim este nevoit s` se orienteze c`tre for]e
mai pu]in ortodoxe”, astfel c`, dup` 12 ianuarie, „au urmat [ase luni de
confrunt`ri, care au culminat cu sângeroasa interven]ie a minerilor în Bucure[ti,
în iunie 1990” (pp. 352 – 353). Autorul se refer` la disputele interne, care au
fost puternic mediatizate pe plan interna]ional, iar „liderii FSN au fost transforma]i
din eroi conduc`tori ai revolu]iei în relicve r`uvoitoare ale trecutului comunist”
(p. 372). Pe acest fond, au ap`rut sloganele anti-FSN [i anti-Iliescu, precum [i
ideea c` revolu]ia ar fi fost furat`, ca [i cum aceasta ar fi fost un obiect pe care
cineva îl bag` în buzunar [i fuge cu el. Siani-Davies apreciaz` c`: „Varianta
revolu]iei furate a avut ecou special printre numero[ii coate-goale din strad` [i,
în 1990, a hr`nit un nou mit, al <celei de-a doua revolu]ii>” (p. 397).
Cei ce s-au gr`bit s` formuleze concluzii despre revolu]ie, urm`rind s`
impun` teza potrivit c`reia în decembrie 1989 în România ar fi avut loc o lovitur`
de stat, pus` la cale de KGB, iar cei ie[i]i în strad` în decembrie 1989 au f`cuto ca urmare a unei uria[e manipul`ri, primesc o replic` ustur`toare, din partea
unui adev`rat om de [tiin]`.
Nu ne-am propus s` facem un rezumat al acestei lucr`ri, pe care o apreciem
în mod deosebit. În acest spirit vom prezenta câteva observa]ii, vizând unele
formul`ri [i aprecieri:
• Denumirea curentului ideologic promovat de C. Stere este „poporanism”
(traducerea din rus` a cuvântului narodnic), nu „populist”, cum se scrie la p.
294 (este, probabil, o defec]iune de traducere).
• Partidul Social-Democrat nu a f`cut parte din rândul forma]iunilor care
„dominaser` scena politic` din România înainte de instaurarea comunismului”
(p. 341). Acesta era mai curând un partid minor; înfiin]at în 1927. PSD a ob]inut
în alegerile parlamentare scoruri modeste (3,25% în 1931, apoi 3,38% în 1932,
pentru ca în 1933 s` înregistreze 1,26%, iar în 1937 doar 0,94%).
• Aprecierea, potrivit c`reia în anii 1987 – 1989 ar fi avut loc o
„îmbun`t`]ire” a rela]iilor româno-sovietice (pp. 75 – 76), nu corespunde
realit`]ii. În fapt, procesul de deteriorare a acestor rela]ii a continuat, [i chiar s-
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a accelerat, dup` venirea lui Gorbaciov la putere, în URSS. Nicolae Ceau[escu
era un adversar hot`rât al politicii de perestroika [i glasnosti, considerând c`,
prin politica sa, Gorbaciov punea în pericol existen]a socialismului [i f`cea
concesii for]elor imperialiste. Simpla citire a stenogramei din 4 decembrie 1989
arat`,limpede c` cei doi lideri se aflau pe pozi]ii ireconciliabile, nereu[ind s`
ajung` la un acord asupra nici uneia dintre problemele discutate.
• În carte se afirm` c` Ion Iliescu a fost „prim secretar în jude]ul Timi[”
(p. 288); în realitate, el a îndeplinit func]ia de secretar al Comitetului jude]ean
de partid Timi[, fiind apoi mutat ca prim-secretar al Comitetului jude]ean Ia[i al
PCR.
• Citim la p. 96 c`, în noaptea de 16 decembrie 1989, Nicolae Ceau[escu
„i-a telefonat ministrului de Interne, Tudor Postelnicu, c`ruia i-a ordonat s`
ac]ioneze viguros pentru a dispersa demonstran]ii, s` recurg` la o <demonstra]ie
de for]`> pentru a-i intimida [i supune pe manifestan]i”. În realitate, Ministerul
de Interne nu dispunea de trupe cu care s` fac` o asemenea demonstra]ie;
Nicolae Ceau[escu s-a adresat lui Vasile Milea, ministrul Ap`r`rii Na]ionale,
care a [i executat acest ordin.
• La p. 333 este scris: „Înc` din primele zile ale revolu]iei, mul]imea de la
Timi[oara scandase <Jos comunismul>”. Nici o surs` documentar` (rapoarte
întocmite de cei afla]i la fa]a locului, relat`ri ale posturilor de radio sau articole
de pres` din acele zile, etc) nu men]ioneaz` o asemenea lozinc`. În realitate sa scandat „Libertate!” [i „Jos Ceau[escu!” Ideea c` atunci s-ar fi cerut „Jos
comunismul!” a fost lansat` mai târziu, pentru a compromite Consiliul FSN [i
pe Ion Iliescu, sub motiv c` ar fi deturnat obiectivele revolu]iei [i a le contesta,
astfel, legitimitatea.
• O afirma]ie inexact` este [i la p. 149: „Imediat ce elicopterul la bordul
c`ruia se afla Ceau[escu s-a ridicat de pe acoperi[ul Comitetului Central,
mul]imea a n`v`lit în cl`dire”. În realitate, Ceau[escu a fost nevoit s` fug` pentru
a nu c`dea în mâna manifestan]ilor, care intraser`, deja, în cl`direa Comitetului
Central; ace[tia au ajuns chiar pe platforma unde se afla elicopterul, dar au fost
soma]i de un ofi]er s` nu înainteze, astfel c` elicopterul [i-a luat zborul.
• Autorul sus]ine c`, „în timpul revolu]iei, Coposu a dat curs invita]iei
lansate de Iliescu persoanelor responsabile de a veni la sediul Comitetului
Central, în dup`-amiaza zilei de 22 decembrie, dar a fost exclus de la discu]ii”
(p. 343). Acest` tem` a fost lansat` de Petre Roman, în vremea când partidul
s`u era aliat cu PN]-CD împotriva lui Ion Iliescu. De altfel, în c`r]ile sale, Roman
ofer` dou` variante, sensibil diferite, în leg`tur` cu prezen]a lui Coposu (una se
refer` la C.C., iar cealalt` la TV). Trebuie s`-l credem pe Corneliu Coposu,
care, în repetate rânduri, a evocat activitatea sa din 22 decembrie 1989, dar nu

224

NOTE, RECENZII

a men]ionat niciodat` c` în acea zi ar fi fost în Comitetul Central, sau în cl`direa
Televiziunii Române.
• Siani-Davies apreciaz` c`, dup` 22 decembrie 1989, „muncitorii au c`utat
puterea promis` de mult de propaganda comunist`, dar pe care nu o dobândiser`
niciodat` în realitate. Au început s` preia controlul fabricilor lor, iar în unele
cazuri i-au schimbat pe vechii tirani [i [i-au instalat propria conducere” (p. 314).
El argumenteaz` cu înfiin]area de noi sindicate, care erau „crea]ia spontan` a
muncitorilor [i, ca atare, erau o nou` dovad` a dorin]ei lor de a prelua, într-o
mai mare m`sur`, controlul asupra propriilor lor vie]i” (p. 319). În realitate,
aceast` ac]iune a fost ini]iat` de persoane interesate în devalizarea
întreprinderilor, pentru îmbog`]irea lor rapid`. Printr-un limbaj vehement,
contestatar, acestea au reu[it s` atrag` muncitorii, care au fost pl`ti]i s`
demonteze aparate [i utilaje, pentru a fi vândute la fier vechi. Cazul cel mai
frapant s-a înregistrat la Combinatul Siderurgic de la C`l`ra[i, unde muncitorii
au t`iat pur [i simplu utilajele, le-au înc`rcat în basculante, transportându-le în
port, unde au fost înc`rcate în barje [i vândute apoi ca fier vechi în Bulgaria [i
Turcia. Dup` câteva luni, combinatul [i-a încetat activitatea, iar muncitorii au
devenit [omeri. Tot astfel, pe lâng` foarte multe uzine au ap`rut firme „c`pu[`”,
care foloseau materiile prime [i utilajele statului, precum [i for]a de munc`
pl`tit` de stat. În timp ce „uzina-mam`” devenea nerentabil` [i era lichidat`, iar
muncitorii l`sa]i pe drumuri, aceste firme au prosperat, în beneficiul „noii
burghezii”. În mod cert, muncitorimea, care a avut rolul decisiv în victoria
revolu]iei din decembrie 1989, a fost „clasa perdant`”, câ[tig`toare fiind „noua
burghezie”, care a folosit-o pentru propria ei îmbog`]ire, prin distrugerea
industriei na]ionale.
Desigur, o carte precum cea semnat` de Siani-Davies merit` o dezbatere
mai ampl`, f`cut` cu bun` credin]` [i profesionalism. Ca istoric român, am satisfac]ia
c` un om de [tiin]` englez a cercetat „f`r` ur` [i f`r` p`rtinire” un eveniment esen]ial
din istoria ]`rii mele, aducând nu numai informa]ii pre]ioase, dar [i o interpretare
echilibrat`, care face cinste oric`rui om de [tiin]`.
Ioan Scurtu

Constantin Musta]`, Reporter în Revolu]ia Român`, Cluj-Napoca,
Editura Argonaut, 2006, 256 pagini
Lucrarea pe care Constantin Musta]` o intituleaz`, cu modestie, „Reporter
în Revolu]ia Român`” este, de fapt, o excelent` monografie a tr`irilor ,
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speran]elor, riscurilor asumate [i întâmpl`rilor tragice din Cluj-Napoca, [i nu
numai, în timpul Revolu]iei.
Cartea a ap`rut în anul 2006, la Editura Argonaut, din Cluj Napoca.
Pretextul folosit de autor, pentru a grupa toate referirile sale legate de
evenimentele descrise, este momentul relu`rii transmisiunilor de c`tre postul
de Radio Cluj, chiar în ziua de 22 decembrie 1989.
Cu siguran]`, cu câ]iva inimo[i reporteri, ingineri [i tehnicieni ai postului
de Radio Cluj – împr`[tia]i care încotro, dup` desfiin]area lui din ordinul
dictatorului –, au trecut prin mult mai multe întâmpl`ri fericite sau nu, riscante
în orice caz, pentru momentul decembrie 1989, dar autorul- reporter [i el în
echipa redac]ional`- , se rezum` doar la câteva, pentru a face loc „produc]iilor”
acestora, oferite cu profesionalism [i d`ruire publicului ascult`tor. Cu talent
nedezmin]it, contureaz` în câteva cuvinte tr`s`turile de caracter, voca]ia [i for]a
fiec`ruia dintre colegii s`i, inclusiv detalii despre aspectul lor fizic. Exprimarea
elegant` [i c`ldura care eman` din fraza sa despre colegi justific` de ce în câteva
rânduri echipa tehnic` [i redac]ional` este denumit` „o familie”. Interesant cum
dup` ani de zile, în care au lucrat în sectoare diferite, f`r` o chemare special`,
ei s-au întâlnit pentru a-[i împlini voca]ia de baz`.
Aminteam de „produc]iile” acestei echipe formidabile. Autorul în]elege
s` se lase descoperit de cititor prin reportajele, interviurile, [tirile pe care le-a
oferit ascult`torilor în zilele de foc de la cump`na anilor 1989-1990.
Studiind aceast` carte interesant`, cititorul nu trebuie s` fie surprins de
selec]ia echipei de la Cluj pentru realizarea interviurilor. Selec]ia îns`[i ridic`
valoarea lucr`rii. Publicul cititor va fi contrariat, la început, s` întâlneasc` în
acela[i corpus un interviu cu trei gropari de la cimitirul ora[ului [i cu
personalitatea de prim rang a vie]ii publice clujene ([i na]ionale) Doina Cornea.
Dac` distinsa doamn`, aglomerat` – sufocat` chiar de insisten]a
reporterilor români [i str`ini, care o a[teptau s`-i „smulg`” o declara]ie sau o
luare de pozi]ie -, le oferea ascult`rilor din Ardeal substan]a crezului s`u, întrun limbaj academic, cei trei gropari transmit [i ei concitadinilor lor, cu naturale]e
[i bun sim], informa]ii interesante despre evenimente [i întâmpl`ri, anticipând,
cu un sim] al viitorului surprinz`tor de acut, via]a ce va urma, care va cuprinde
[i mai mult` munc`.
Autorul rezum` în carte câteva din contradic]iile rezultate din lu`rile de
pozi]ie privind responsabilitatea pentru cet`]enii uci[i, sau r`ni]i, la Cluj, în 21
decembrie 1989. Nu-[i propune s` stabileasc` vinova]ii, aceasta este datoria
justi]iei, ci evoc` drumul parcurs de pozi]ia cet`]enilor obi[nui]i sau a
reporterilor, care au observat c` în strad` erau „militari cu petli]e albastre”, dar
[i tancuri [i tanchete (ale armatei) pentru ca, mai târziu, s` afirme c` „trupele
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de securitate” n-au fost niciodat` folosite în represiunea de la Cluj, doar armata
… Autorul nu se pronun]` categoric în leg`tur` cu acest aspect.
Sunt de re]inut eforturile echipei radioului local pentru a face cunoscut`
dinamica vie]ii politice din Ardeal dup` momentul 22 decembrie, precum [i de
la Bucure[ti [i din alte localit`]i.
Câteva considera]ii interesante sunt eviden]iate în leg`tur` cu diversiunea
[i zvonistica, stârnite începând cu 21 decembrie 1989. În carte sunt redate chiar
câteva din zvonurile care au circulat prin Cluj, precum [i tehnica lans`rii lor. Nu
rezult` ce efect au avut, dar chiar autorul recunoa[te c`, pentru început, s-a
l`sat „p`c`lit” [i a transmis pe post câteva dintre ele, dup` care, realizând
enormitatea [i falsitatea „[tirilor” primite de la „binevoitori”, a hot`rât s` verifice
din surse diferite orice informa]ie [i abia apoi s-o transmit` în eter.
Aproape nici una dintre marile teme legate de Revolu]ie nu sunt ocolite
de reportajele, [tirile sau interviurile din carte: tema terori[tilor, tema ap`r`rii
Revolu]iei de c`tre Armat`, diversiunea, lupta politic` din timpul [i mai ales de
dup` Revolu]ie, etc.
Cartea se plaseaz` în zona lucr`rilor de memorialistic` (autorul poveste[te
[i câteva ac]iuni), dar este interesant` [i pentru documentele pe care le prezint`
în premier`.
Dr. Alexandru O[ca

Niculae Mavru, Revolu]ia din strad`, Bucure[ti, Editura Rao, 2004,
216 pagini
Lucrarea publicat` de colonelul de securitate Niculae Mavru este o m`rturie
interesant`, pentru istoria recent`, implicit pentru scrierea istoriei Revolu]iei
Romane din Decembrie 1989. Ea con]ine amintirile [i aprecierile autorului, care
a participat activ, datorit` muncii sale în structurile Securit`]ii Statului departamentul filaj si contraspionaj, la evenimentele din Timi[oara.
Niculae Mavru a reconstituit în cele opt capitole ale c`r]ii sale, secvential,
starea de spirit a oamenilor din strad`, încordarea acelor momente, sus]inând
ipoteza diversiunii, a implic`rii serviciilor secrete str`ine în declan[area
revolu]iei de la Timi[oara, pe fondul nemul]umirii popula]iei si a neputin]ei
organelor de partid locale. Printr-un stil direct, specific meseriei sale, colonelul
Mavru- înc` de la primul capitol, intitulat sugestiv “În fa]a diversiunii”-, a
înt`rit ideea implic`rii serviciilor secrete de spionaj ungare în ac]iuni de sabotaj,
de incitare a popula]iei, în declan[area revolu]iei de la Timi[oara.
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Ideea c` Serviciile secrete str`ine s-au folosit de” fo[tii securi[ti [i P.M.Ri[ti, sco[i de Nicolae Ceau[escu din Securitate si structurile de stat, mâna]i de interese
personal , f`r` apartenen]` ideologic` strict`”, este sus]inut`, deocamdat`, doar
de acest autor. Un alt element care vizeaz` ipoteza diversiunii este raportul
prezentat în ianuarie 1988 de colonelul Sima Departamentului Securit`tii
Statului - sec]ia Timi[oara -, din care reie[ea c` “Timi[oara ar putea fi o posibil`
]int` într-o nou` revolt` a muncitorilor, dup` Bra[ov 1987.” Conform aprecierilor
autorului, pastorul László Tokés a ac]ionat contra României, fiind neserios ca
preot, prezentându-se ca un om abuzat de sistemul comunist, victimizându-se,
la ordinele explicite primite de la agen]ii serviciului secret maghiar.
În sus]inerea afirma]iei de mai sus autorul evoc`, în primul capitol, câteva
secven]e din septembrie1989, respectiv noiembrie 1989, cu doi ofiteri ai
serviciului secret ungar, care veneau periodic în România, infiltrându-se în
rândurile maghiarimii, cu scopul preg`tirii diversiunii. Alte episoade savuroase
de urm`riri [i filaj, între Mavru [i echipa sa versus spionii maghiari, s-au petrecut
în octombrie 1989, când László Tokés, alias Vasile, a fost vizitat periodic de un
spion ungur, al`turi de ziaristul Rudolf Solomon, de na]ionalitate austriac` ; acesta
l-ar fi pl`tit pe Töke[ cu 35.000 de lei, plus diverse bunuri, pentru a vorbi urât
despre România în interviurile ce urmau a fi difuzate la Radioteleviziunea ungar`.
Capitolul 2 -“Cazul László Tokés”- este dedicat în exclusivitate analiz`rii
activit`]ii pastorului, care în ziua de 15 noiembrie 1989,,la slujba de duminic`, a
fost filat de Securitate, fiind depistat în preajma unor agen]i unguri, care veniser`
la predic` din biserica aflat` în strada Timotei Cipariu. Colonelul Mavru sus]ine
ideea “exodului repatria]ilor“ din 1989, care soseau grupuri -grupuri din Ungaria,
din taberele de antrenament, special pentru a interveni la Timi[oara. Ideea
central` pe care s-a construit acest capitol al c`r]ii, fiind urm`toarea: “ S-a [tiut
de preg`tirea unei ac]iuni de destabilizare la Timi[oara, s-a [tiut din timp.”
Capitolul 3”- Ziua si noaptea de 16 decembrie 1989”- este constituit
în jurul episodului evacu`rii lui Töke[ de c`tre autorit`ti, fiind, totodat`,
considerat` de Niculae Mavru, drept “cea mai bun` solu]ie pentru a declan[a
diversiunea la Timi[oara. Este interesant` afirma]ia autorului, dup` care vreo
15 persoane (cu beret` pe cap) ,,omniprezen]i la Timi[oara între 15- 22
decembrie”, al`turi de o femeie cu probleme psihice, au reu[it s` instige
mul]imea la revolt`. În opinia autorului, este interesant jocul psihologic practicat
de pastorul Tokés: “Sunt securi[ti in cas`! Vor s` m` dea afar` din cas`, ilegal,
pentru c` mi-am ap`rat biserica..” Pornind de la aceast` incitare calificat`, s-a
adresat mul]imii de curio[i (trec`tori) prin urm`toarea fraz`, accentuat` de col.
Mavru în acest capitol: “Eu nu pot veni,,dar,,dac` vre]i dumneavoastr`, pute]i
merge s` demonstra]i!”.
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În opinia autorului, a mai ac]ionat un alt grup de incitatori, cel al tinerilor
cu vârste între 22-25 de ani, tun[i scurt, atletici, “cu accent moldovenesc”, care
veniser` în Timi[oara de o lun`. Sloganul acestora era:”Ven]i cu noi!”. Pe fondul
acestor evenimente, col Mavru aminte[te interven]ia dur` a armatei din seara
de 16 spre 17 decembrie1989, care a ac]ionat cu brutalitate, arestând peste
800 de oameni, la gramad`. Interesant`, în acest episod, este informa]ia pe
care ne-o transmite autorul, potrivit c`reia grupurile de incitatori - care erau în
opinia lui Niculae Mavru cet`]eni unguri, sârbi si studen]i arabi- , s-ar fi retras
la timp. În capitolu 4 “ -Evenimentele grave din 17 Decembrie” -, autorul a
prezentat cu lux de am`nunte interven]ia armatei, din Calea Girocului, între
orele 18.00- 24.00, precum [i sosirea la Timi[oara a doi reprezentan]i
diplomatici,”unul german,,cel`lalt japonez “, dornici s` vad` situa]ia din teren.
În capitolul 5 “-20 Decembrie 1989”- autorul relateaz` c`, împreun` cu
echipa sa, au continuat s` r`mân` în strad`, s` desf`[oare activit`]i de filaj, în
timp ce ora[ul a devenit al mul]imii, care începuse s` se organizeze de c`tre
liderii din balconul Operei. Ultimele 3 capitole, intitulate sugestiv ”Salvarea
dosarelor securit`]ii”,”Calvarul”,”Minciuna are picioare scurte.”, descriu
starea de apatie [i confuzie general` din rândurile Securit`]ii Timi[. Colonelul
Sima ([eful Securit`]ii -Timi[ ) i-ar fi abandonat pe subordona]ii s`i, singurul
ordin al s`u fiind dat în 21 decembrie 1989, cu privire la mutarea arhivei Securit`]ii
într-un loc sigur.
O parte din documente au fost transportate de colonelul Mavru la Mili]ia
-Timi[, în timp ce altele au fost arse în timpul asediului Securit`]ii de c`tre
revolu]ionari. Autorul acuz` armata de faptul c` i-a desconspirat pe securi[ti,
iar maiorul Judele este învinuit de Niculae Mavru de rele tratamente în momentul
când ace[tia au fost aresta]i, în 22 decembrie, la ora 17.00.
Un rol pozitiv îi este atribuit lui Petri[or Morar, care i-a salvat pe angaja]ii
Securit`]ii de furia mul]imii, dornic` de r`zbunare. Col.Mavru sus]ine ideea c`
Securitatea a fost sabotat` de c`tre agen]ii D.I.A., care au urm`rit ca întreaga vin`
s` cad` pe Securitate [i pe oamenii acesteia, acreditând ideea c` terori[tii au fost
securi[tii, care au s`vâr[it cu sânge rece atrocit`]ile de la Timi[oara. Mavru consider`
c` armata a tras în popula]ie, în 17 decembrie, în legitim` ap`rare, ”împotriva celor
care au devastat Timi[oara, au atacat solda]ii [i tehnica de lupt`”. A promovat ideea
c`, la Timi[oara au intervenit for]e diversioniste externe, al c`ror scop a fost incitarea
popula]iei, pe fondul lipsei de coordonare a m`surilor din teren, a lipsei de preg`tire
a solda]ilor [i ofi]erilor, al`turi de “ordinele tembele” ale colonelui Zeca. De[i, prin
natura obliga]iilor sale, s-a aflat între manifestan]i, autorul face pu]ine referiri la
dezvoltarea evenimentelor [i la rolul adev`ra]ilor lideri ai Revolu]iei de la Timi[oara.
Sunt interesante constat`rile sale despre diferite categorii de cet`]eni cu o înfati[are

NOTE. RECENZII

229

stranie pe care-i suspecteaz` c` sunt responsabili de declan[area si escaladarea
revoltei. Dar, cititorii nu sunt informa]i despre ac]iunile structurilor securit`]ii în
leg`tur` cu aceste persoane , dac` au fost re]inute, cum se numesc, dac` au fost
interogate, etc.
M`rturiile autorului constitue o surs` documentar`, care trebuie preluat`
critic de c`tre istoricii preocupa]i de problematica revolu]iei din decembrie 1989.
În mod evident, col.Mavru încearc` s` disculpe Securitatea de orice
responsabilitate, în privin]a represiunii din zilele de 16-20 decembrie 1989.
Informa]ia din aceast` lucrare, trebuie coroborat` cu alte surse istoriografice,
precum [i cu documentele de arhiv`.
“Revolu]ia din strad`” întrege[te istoriografia privind revolu]ia român` din
decembrie 1989.
Sebastian Rusu

Petre Roman, Libertatea ca datorie, Bucure[ti, Editura Funda]iei
Pro, 2006, 186 pagini
În Libertatea ca datorie, autorul – Petre Roman, personalitate foarte
implicat` în via]a public` postrevolu]ionar` -, î[i propune s` le prezinte cititorilor
tot ceea ce consider` c` a fost esen]ial în formarea sa ca intelectual [i om politic.
Cartea se înscrie în categoria lucr`rilor de memorialistic`, iar împ`r]irea
ei pe capitole încearc` s` delimiteze perioade distincte din asccensiunea sa în
cariera profesional` [i politic`. Surprind referirile foarte am`nun]ite despre tat`l
autorului, Valter Roman, un personaj cu o prezen]` semnificativ` în via]a public`
româneasc`, [i nu numai, din a doua jum`tate a secolului trecut. Excursurile
largi despre concep]ia [i activitatea politic` ale lui Valter Roman pot fi interesante
pentru cititor ( participarea la r`zboiul civil din Spania, prezen]a în redac]iile
unor publica]ii franceze, sau la postul de radio pentru România din URSS, etc).
Evident, prezentarea este subiectiv` [i pozitiv`, astfel c` nu vom g`si toate
detaliile carierei militare [i politice ale lui Valter Roman.
Autorul detaliaz` [i unele evenimente care-l privesc direct. }ine s` ne
înf`]i[eze atmosfera de acas`, copil`ria “absolut normal`” pe care a avut-o [i de
care este mândru. Afl`m [i despre formarea sa ca specialist în hidrotehnic`, la
Toulouse. Plecat în Fran]a, la studii, cunoa[te libertatea de exprimarea de care se
bucurau cet`]enii acestei ]`ri, libertatea la modul general, adic` un alt mod de via]`.
La revenirea în ]ar`, Petre Roman observ` c` sistemul de tip comunist „
moscovit” a fost implementat [i în România. Autorul face dest`inuirea c` i se oferise
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posibilitatea de a r`mâne ca asistent universitar la Toulouse, dar a ales s` devin`
asistent universitar la Politehnica din Bucure[ti.
Din carte afl`m detalii despre via]a omului Petre Roman, despre implicarea
sa în evenimentele din decembrie 1989, despre bucuria tr`it` în acele zile
memorabile, mai ales c` a putut participa la înl`turarea dictatorului. Tot din lucrare,
afl`m [i drumul parcurs de autor pân` la func]ia de prim-ministru. De o real`
importan]` sunt [i informa]iile pe care le ofer` cu privire la discu]iile care au avut
loc pentru formarea primului guvern democratic de dup` al doilea r`zboi mondial,
cum [i-a exercitat func]ia de prim-ministru, cum au fost desemna]i mini[trii [i ce
rol urma s` aib` fiecare în acest prim guvern de dup` Revolu]ie.
Sunt prezentate, de asemenea, p`rerile sale despre Ion Iliescu, Corneliu
Coposu, Gelu Voican Voiculescu, Dumitru Mazilu, Silviu Brucan, Dan Mar]ian
[i mul]i al]ii, implica]i în acele evenimente. Din carte afl`m despre momentele
pe care le-a tr`it în calitate de prim-ministru, ca [i despre spinoasele probleme
care au ap`rut în timpul scurtului s`u mandat. Acestea nu au fost pu]ine, dac`
avem în vedere doar „ confrunt`rile” din 12 ianuarie 1990, mitingul din pia]a
Universit`]ii, alegerile din 20 mai 1990, venirea repetat` a minerilor [i încerc`rile
Executivului de a îndrepta imaginea [ocant` pentru democra]iile occidentale
produs` de aceste evenimente.
Autorul î[i propune s` r`spund` unor întreb`ri înc` neelucidate, iar prin
memoriile sale, completeaz` unele informa]ii importante referitoare la Revolu]ia
din decembrie 1989. Tot din „dest`inuirile” autorului, afl`m despre ceea ce
inten]iona s` fac` [i nu a reu[it, despre gre[elile pe care le-a comis, despre
guvernarea Roman, cu bune [i rele.
Petre Roman încheie într-o not` sugestiv`: “Sunt român [i sunt mândru [i
bucuros c` sunt român. {i, tocmai de aceea, cred c` trebuie s` spun ce nu e
bine, atunci când nu e bine.”
Apreciem c` lucrarea Libertatea ca datorie- de[i subiectiv`- este, totu[i,
util` celor interesa]i de istoria recent`, doritori s` afle punctele de vedere ale
acelora care s-au aflat în centrul evenimentelor din decembrie 1989.
Ionu] Cojocaru
Revolu]ia Român` din Decembrie 1989 [i … succesul
cinematografiei române[ti
Revolu]ia Român` din decembrie 1989 a reprezentat un subiect atr`g`tor
pentru cinematografia român` post comunist`. Anul de cotitur` din istoria recent`
a României a influen]at nu numai via]a politic` [i economic` a României, dar a
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schimbat [i mentalit`]i, via]a cotidian` [i social` a popula]iei României. Au fost
realizate produc]ii de anvergur`, cu regizori binecunoscu]i dar, din p`cate, cu
atrac]ie destul de redus` a publicului [i f`r` recunoa[tere interna]ional`. Anul
2006 ne-a uimit, îns`, prin revela]ii în domeniu. Regizori tineri au spart „gura
târgului” cu produc]ii cinematografice selec]ionate [i premiate la mari competi]ii
interna]ionale. Anul 1989, [i implicit, Revolu]ia din Decembrie au fost actorii
principali ai celor mai importante filme române[ti din anul 2006: A fost sau n-a
fost?, Cum mi-am petrecut sfâr[itul lumii [i Hârtia va fi albastr`. Trei filme realizate
printr-o abordare a evenimentului istoric total diferit` de peliculele prezentate
pân` acum de cinematografia româneasc`. Genera]ia tân`r` de cinea[ti a
demonstrat c` subiectul poate fi tratat din multiple ipostaze. De la o abordare
original` a vie]ii cotidiene a anului 1989 [i pân` la prezentarea dramatic` a unui
episod tragic din revolu]ia din decembrie 1989, anul 1989 ofer` idei inepuizabile
pentru cinematografia român`. Dac` în 15 de Sergiu Nicolaescu, sau în Ambasadori,
c`ut`m patrie- al lui Mircea Daneliuc, r`sturnarea dictatorului Nicolae Ceau[escu
cap`t` valen]e metaforice, iar personajul principal poart` continuu o lupt` cu for]ele
oculte ale comunismului, în noile produc]ii cinematografice se simte aer proasp`t,
cu idei [i abord`ri diferite, fa]` de ce ne obi[nuiser` produc]iile anterioare.
A fost sau n-a fost?, realizat de Corneliu Porumboiu este unul din cele
mai titrate filme române[ti. Prezentat în marile festivaluri europene din acest
an, a fost selec]ionat [i premiat pentru debut, la Cannes – premiul Camera
d’Or. Totodat`, a mai ob]inut premiul Label Europa Cinema, la Cannes, 2006, [i
trei trofee la TIFF 2006: Cel mai bun film din competi]ie, Cel mai bun film din
cadrul Zilelor Filmului Românesc si Premiul Publicului.
Aceast` realizare ne impresioneaz` prin originalitatea subiectului, dar [i
prin simplitatea abord`rii. U[or ironic, filmul ne prezint` dilema post-comunist`
a unor personaje de undeva din Moldova anului 2005. Cu toate c` bugetul filmului
a fost limitat – nu s-a bucurat de sprijinul financiar al Centrului Na]ional al
Cinematografiei –, regizorul a reu[it s` surprind` secven]e din cotidianul
provincial, cu un aer u[or sarcastic [i conving`tor. Dac` a existat sau nu revolu]ie
în acel mic ora[ de privincie – reprezint` dilema prin care personajele fimului
se confrunt`. O comedie în care timp de jum`tate din film, trei personaje
(realizatorul emisiunii [i fondatorul televiziunii locale-Jderescu, un profesor de
istorie alcoolic [i plin de datorii, invitat în emisiune s` sus]in` o cauz` de care
este complet str`in - M`nescu, [i un pensionar – mo[ Pi[coci, rugat s` participe
la emisiune, f`r` s` aib` vreo implicare în acest eveniment), particip` într-o
emisiune [i dezbat problema existen]ei unei mi[c`ri de revolt`, înainte [i dup`
fuga familiei Ceau[escu, din 22 decembrie. Farmecul „confrunt`rii” este cu totul
aparte, iar scenariul este bine pus în valoare de presta]ia celor trei actori.
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Cum mi-am petrecut sfâr[itul lumii, de C`t`lin Mitulescu, este lung
metrajul de debut al tân`rului regizor, care a fost selec]ionat [i premiat la
Festivalul de la Cannes cu Un Certain Regard pentru rolul excep]ional realizat
de actri]a Dorotheea Petre.
Cu o abordare diferit` fa]` de pelicula lui Corneliu Porumboiu, Cum mi-am
petrecut sfâr[itul lumii, prezint` într-o manier` u[or nostalgic` copil`ria, respectiv
adolescen]a, unor fra]i în anul 1989, culminând cu luna decembrie a acelui an. Un
scenariu atent [i laborios studiat, cu detalii care îi minuneaz`, în special pe cei pe
care anul 1989 i-a prins în pragul adolescen]ei. Un film care î]i las` un gust u[or
nostalgic [i care a reflectat îndeaproape tr`irile regizorului [i ale scenaristului.
Subiectul are ca „scen`” un cartier de la marginea ora[ului Bucure[ti, în ultimul
an al „epocii de aur” al regimului ceau[ist. Este povestea a doi fra]i: Lalalilu, un
b`iat în vârst` de [apte ani, care pl`nuie[te uciderea lui Ceau[escu, [i a Evei, sora
cea mare a acestuia, care tr`ie[te momente importante din adolescen]a ei [i care
izbute[te s`-[i schimbe viitorul, odat` cu r`sturnarea regimului ceau[ist. Regizorul
C`t`lin Mitulescu reu[e[te prin pelicula sa s` transpun` spectatorul într-un trecut
deseori uitat - o lume cu îngr`diri [i reguli multiple, cu obsesii [i speran]e de[arte
dar, totodat`, cu o ata[are fa]` de trecut, în lumini nostalgice [i pline de speran]`.
Obsesia pentru detaliu se eviden]iaz` în acest film, [i poate acesta este elementul
prin care C`t`lin Mitulescu se diferen]iaz` de ceilal]i regizori ai genera]iei sale. e
:Cum mi-am petrecut sfâr[itul lumii va r`mâne, cu siguran]`, un film simbol al
cinematografiei române[ti post comuniste [i un debut cinematografic de bun
augur.
Hârtia va fi albastr` este o produc]ie realizat` de Radu Muntean. Regizorul
se afl` la al doilea lung metraj, dup` Furia (2002), film care s-a bucurat de audien]`
mare din partea publicului român. Radu Muntean abordeaz` tema Revolu]iei
Române din Decembrie 1989 într-un mod clar [i descriptiv, prezentând un
eveniment tragic din timpul revolu]iei. Subiectul peliculei reprezint` un episod
real din noaptea de 22 spre 23 decembrie 1989, în Bucure[ti, când solda]ii de la o
unitate militar` [i-au împu[cat colegi din alt` unitate, crezând c` sunt terori[ti.
Ac]iunea se petrece într-un ritm alert, având un scenariu clar [i f`r` subtilit`]i
regizorale. Având în vedere c` regizorul abordeaz` o tem` delicat` din istoria
recent` a României [i o face destul de bine, merit` l`udat pentru efortul depus [i
pentru presta]ia destul de conving`toare a actorilor.
"Hârtia va fi albastr`" a ob]inut, de asemenea, numeroase premii. La
Festivalul Interna]ional de Film de la Sarajevo, men]iunea special` a Juriului si
Premiul CICAE (Confedera]ia Interna]ional` a Cinematografelor de Art` si
Eseu), premiul pentru Cel mai bun film in cadrul celei de-a doua edi]ii a
Festivalului Interna]ional de Film Eurasia – Antalya, precum si Premiul Special
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al Juriului în cadrul Festivalului de Film de la Namur. Cel mai recent premiu cel al juriului -, a fost acordat la Festivalul de Film de la Marrakech, unde a fost
apreciat pentru „originalitatea regizoral`”.
Aceste trei filme, realizate de regizori cu un viitor promi]`tor, pot
reprezenta începutul unei etape noi în cinematografia româneasc` post
comunist`. Este adev`rat c` subiectul Revolu]iei Române din Decembrie 1989
a fost des folosit [i exploatat la maximum sub diferite aspecte regizorale, dar
optimist ar fi s` nu se sfâr[easc` aici [i s` se continue seria marilor succese
cinematografice interna]ionale.
Drd. Angela Toader
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ABSTRACTS
1989. The Breakdown of communist in Eastern and Central Europe
Teodora St`nescu-Stanciu
What symbolize 1989? The fall of communism, of course, but what kind
of change?... The moment is well marked, of that the entire historian community
agreed: the soviet empire collapse, Eastern Europe is liberated from
communism, the Yugoslavian space break up; new states appears, build over
the remains of the ancient regime. Everywhere it seems to defy the occidental
model of democracy…
The year of 1989 represents, too, the time for new concepts and theories:
liberation, democratization, regime change, refolution, neglect of miscarry
experiment.
The Romanian perceptions towards the political evolutions on last
years of communism
Ion Constantin
The establishing of the “Solidarity” union in Poland (August 1980) aroused
emotion and hopes in the other socialist countries. Although the Romanian
society was under a close surveillance, Iulius Filip, non-commissioned officer
from Cluj-Napoca, managed to send a letter of encouragement to the “Solidarity”,
read at the first meeting of the union. (1981, September 27u:th). For his gesture,
Iulius Filip was brought to trial and was imprisoned for five years and four
months.
The Romanian authorities felt concerned about the spreading the
phenomenon over the entire socialist area, and for that reason they were
interested in the events from Poland, from the early ’80 of the last century.
Ceau[escu offered solution to support the Warsaw authorities, but his suggestion
remained unanswered. After the Mazowiescki government took the power (1989
August 19th) Ceau[escu sent a letter of warning to the leaders of the “fraternal”
parties, about the danger for socialism because of the installation in Poland of a
government which was not communist. The response of the Warsaw authorities
was unkind to Ceau[escu, and his initiative was described as being
misappropriated, even by the Polish communist.
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The beginnings of the democratic political life after 1989
Case study: Romania
Georgiana-Margareta Scurtu
The year 1989 represents the start point for the returning of democratic
régimes in former Central and Eastern European totalitarian states. This study
deals with Romanian political life between May 1990 and November 1992, the
main electoral events of this period. Other important moment analyzed in this
study is the end of political provisional state that was market by the adoption of
new Romanian Constitution in 1991.
The United States and the Romanian Revolution
Bernard Cook
On December 18-th, reports appeared in the U.S. press about the clashes
started in Timisoara, three days before, on December 15 (New York Times, The
Morning News, St. Louis Post – Dispatch, USA Today, etc.).
Margaret Tutwiler (the United State Department spokesperson) protested
to the Romanian government’s terrible mistaken course.
Marlin Fitzwater (the White House spokesman) reiterated these theme.
He said: “The demonstrations in Timisoara and elsewhere were a result of the
systematic denial of human rights to the people of Romania….”
The United States greeted the runaway of Ceausescu on December 22,
by the helicopter. Marlin Fitzwater said: “Today, December 22, a terrible burden
appears to have been lifted from Romania – the burden of dictatorial rule.” But
Thomas Friedman – the American news analyst – wrote that the United States
had “virtually invited the Soviet led Warsaw Pact to invade Romania to support
the democracy movement there”. On December 24, James Baker – the
American Secretary of State – expressed the support of the United State for
the Front for National Salvation. But he also expressed the support of the United
States for the Soviet intervention in Romania in support of National Salvation
Front, if that proved necessary.
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December 1989 in Oradea
Gabriel Moisa
The uprising from Timi[oara was heard of in Oradea, from many sources,
even from the very first days of the movement. The first sign of the revolution
was felt in Oradea in 18 December 1989. This day, the Timi[oara to Ia[i train
brought to Oradea the first news of the Timi[oara uprising. The night between
21/22 December 1989, was a sleepless one in Oradea, as in all the country.
After the runaway of Nicolae Ceau[escu, the people were gathered in the front
of the City Hall. From those people some were elected who took the control of
the city for a few days. In the next day, 23 December 1898, as a consequence of
the gossips and of the stress - Ceau[escu hadn't been caught - at the entrance
in Oradea from Arad one man was killed and another two were wounded. A
similar event happened the same day, 23 December 1989, in the Reme]i village,
at 80 km west from Oradea. Those were the only victims of the event from
1989 in Oradea and Bihor county.
RÉSUMÉS
1989. La chute du communisme en Europe Centrale et Orientale
Teodora St`nescu-Stanciu
Que représente-il l’année 1989? La chute du communisme, bien sure,
mais quel type de changement politique? Le moment est bien tracé, tout le
monde scientifique le souligne: d’un côté, l’empire soviétique s’effondre, l’Europe
de l’Est se libere du communisme, la Yougoslavie se disloque; nouveaux États
s’édifient sur les ruines du régime passé. Partout semble triompher le modele
occidental de la démocratie…
Mais, s’est bien le temps des concepts et des théories: libération,
démocratisation, changement de régime, réfolution, l’abandon d’un
expérimentation échoué…
Les Etats Unies et la Révolution Roumaine
Constantin Ion
L’établissement du syndicat «La Solidarité» en Pologne (aoet 1980), a
réveille des émotions et des espoirs dans les autres pays socialistes.
Meme si la société Roumaine était sous une surveillance stricte, Iulius
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Filip, sous-officier de Cluj-Napoca, a réussi a envoyer au syndicat «La Solidarité»
une lettre d’encouragement, lue dans le plein de son premier Congres (27
septembre 1981). Pour son geste, Iulius Filip a été juge et a été emprisonné 5
années et 4 mois. Les événements de Pologne, du début des années ’80 du
siecle passe, intéressaient aussi les autorités Roumaines, inquiets du péril de
l’extension du phénomene dans l’entier espace socialiste. Ceau[escu avançait
des solutions au support des cercles officielles de Varsovie, mais ses propositions
ont reste sans réponse. Apres la constitution du gouvernement Mazowiecki
(19 aoet 1989), Ceausescu écrit une lettre vers tous les dirigeants des partis
«camarades», pour avertir le danger pour le socialisme de l’instauration du
gouvernement non communiste en Pologne. La réaction des officiels de Varsovie
a été dure vers Ceausescu, et son initiative a été qualifiée comme impropre,
meme de la part des communistes Polonais.
NOT~: Nu am g`sit un echivalent al termenului „maistru militar”, a[a c`
a fost înlocuit cu „subofi]er”.
Les débuts de la vie politique démocratique apres 1989.
Etude de cas: la Roumanie
Georgiana-Margareta Scurtu
L’année 1989 représente le moment des premiers pas vers la démocratie
des anciens Etats totalitaires du centre et de sud-est de l’Europe. Cet article
analyse la vie politique roumaine, jalonnée par les deux reperes électoraux
fondamentaux, mai 1990 et novembre 1992. L’adoption de la nouvelle Constitution,
en 1991, marque la fin de l’état provisoire révolutionnaire et l’établissement des
fondements juridiques de l’échiquier politique post-totalitaire.
La Révolution Roumaine et le point de vue de l’opinion de les
autorites americaines
Bernard Cook
Le 18 Décembre, 1989 dans la presse des Etats Unies ont paru des
informations sur le soulevement en Timi[oara , dui a debuté 15 Décembre.
Margaret Tutwiler (porte-voix du Département des Etats Unies) a protesté
contre la course erronée du Gouvernement Roumaine.
Marlin Fitzwater (porte-voix du Maison Blanche) répétait les memes
accusations. Il a dit: «Les démonstrations a Timi[oara et d’autres parts sont le
résultat du négation systématique de droits de l’homme pour les roumaines».
Les Etats Unies salue la fuit par hélicoptere de 22 décembre de Ceau[escu.
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Marlin Fitzwater a dit: «Aujourd’hui, 22 décembre, un terrible fardeau paresse
a etre soulevé de la Roumanie – le fardeau du régime dictatorial». Mais Thomas
Friedman – analyste des nouvelles américaine – écrivait que les Etats Unies –
«ont virtuellement invite les Pays du Pacte de Varsovie, conduit par L`Union
Soviétique, d’envahir la Roumanie pour soutenir le mouvement démocratique».
Le 24 décembre, James Baker – le secrétaire d’état américain – exprima le
appui des Etats Unies pour Le Front de la Salvation National. Mais il a exprimé
aussi le appui pour une éventuelle intervention des Soviétique si ça prouva
nécessaire.
Décembre 1989 a Oradea
Gabriel Moisa
Le soulevement de Timi[oara a été entendu chez Oradea, de beaucoup
de sources, justement du début. Les premiers signes de la révolution ont été
sentis a Oradea le 18 décembre 1989. Dans ce jour le train de Timi[oara – Iali
amener a Oradea les premieres informations sur le soulevement de Timi[oara.
La nuit de 21/22 décembre a été une sans sommeil a Oradea comme
dans tout le pays.
Aprés la fuit de Nicolae Ceau[escu la population de la ville s’est massé
devant La Mairie. De cette foule quelques personnes ont été élues et ils ont
pris contrôle de la ville pour quelques jours.
Le journée apres, 23 décembre 1989, en conséquence des rumeurs et de
stress – Ceau[escu n’été pas encore pris – a l’entrée d’Oradea vers Arad, un
homme a été tué et deux autres ont été blessés.
Le meme jour , un événement similaire ç’est passe au village de Reme]i,
80 Km ouest d’Oradea. CEUX sont les seules victimes des événements du
décembre 1989 a Oradea et dans tout le district de Bihor.
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