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Cuvânt înainte

Cuvânt înainte
Înl turarea regimurilor totalitare comuniste / socialist-comuniste1 a
conferit anului 1989 o importan excep ional în istoria Europei, permi ând trecerea de la dictatur la democra ie, precum i finalizarea/începerea unor ample procese reformatoare în domeniile politic,
economic, social etc. Concomitent, ea a contribuit – în cadrul noului
context interna ional care a permis d râmarea zidului Berlinului (9 noiembrie 1989) – la terminarea ,,r zboiului rece” i a creat condi ii favorabile declan rii procesului de unificare a continentului.
Într-un timp relativ scurt (1988-1989), revolu iile din estul Europei au
înl turat regimurile comuniste instaurate prin for , la fel de rapid
(1944-1948), în statele intrate în sfera de influen /de ocupa ie a Uniunii Sovietice, state care respinseser în perioada interbelic experien a
comunist 2, în pofida încerc rilor Moscovei de a o impune în diverse
locuri i a activit ii Interna ionalei a III-a Comuniste, în perioada
1919-1943.
A fost necesar s treac 27 de ani, de la impunerea comunismului în
Rusia, ca Armata Ro ie s dep easc , în martie 1944, limitele estice
ale Uniunii Sovietice, s p trund la vest de Nistru, în România, apoi în
Polonia, Bulgaria, Iugoslavia, Ungaria, Cehoslovacia i Germania, i
mai ales ca Winston Churchill s încheie cu I.V. Stalin funestul Acord
de procentaj din 9 octombrie 1944 prin care au fost împ r ite sferele de
influen în Europa Central , de Est i de Sud-Est, în raport cu interesele de moment i de perspectiv ale Uniunii Sovietice i Marii Britanii,
pentru ca Moscova s - i impun nu numai influen a/ domina ia/ ocupaia în zonele respective, dar i regimuri comuniste în statele în care militarii sovietici puseser piciorul sau nu (Albania, Bulgaria, Cehoslovacia, Iugoslavia, Polonia, România, Ungaria, precum i în viitoarea
Germanie de Est), cu excep ia Austriei. Se adevereau astfel spusele lui
I.V. Stalin din aprilie 1945, conform c rora ,,oricine ocup un teritoriu
impune i propriul s u sistem social. Fiecare impune propriul s u sis1

Prof. univ. dr. Ioan Scurtu consider c ,,în statele din Europa Central i de Sud-Est,
în care puterea apar inea partidelor comuniste” nu a existat un regim comunist, ci
,,unul socialist-totalitar” (Revolu ia Român din Decembrie 1989 în context
interna ional, Editura Enciclopedic , Editura Institutului Revolu iei Române din
Decembrie 1989, Bucure ti, 2006, p. 21-34). Deoarece denumirile i aprecierile de
partid i regim comunist sunt consacrate în istoriografie le vom folosi în prezenta
lucrare, cu prec dere.
2
Comunismul a fost instaurat (cel pu in declarativ), pentru prima dat , în octombrie
1917, în Rusia, care a devenit, în 1922, Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste. În
1924 Partidul Popular Revolu ionar Mongol a decis, i el, ca Mongolia s urmeze calea
dezvolt rii necapitaliste.
7
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tem social pân unde înainteaz armata lui”3. În Asia, în afara Mongoliei, aveau s devin comuniste China Popular , Republica Democrat
Coreean i Republica Democrat Vietnam, iar pe continentul american, ceva mai târziu (1959), Cuba.
Dac în 1939, în momentul declan rii celui de-al doilea r zboi
mondial, tr iau sub regimul comunist 170 000 000 de locuitori (8-9%
din popula ia globului), în 1949, când comuni tii cuceriser puterea politic în toate statele aflate sub domina ia Moscovei, în aceast situa ie
se aflau 845 000 000 de cet eni ai planetei (circa 33%)4. Pretutindeni
regimurile comuniste europene au fost instalate, de cele mai multe ori,
prin for
i teroare5. Ini ial, pân în 1948, pentru noile state satelite,
viitor comuniste, a fost folosit termenul de ,,democra ii populare”, apoi
a fost impus termenul de ,,dictatur a proletariatului”6.
În ceea ce prive te num rul membrilor de partid, unele partide comuniste din statele europene (România, Ungaria .a.) erau, la sfâr itul
r zboiului, extrem de slabe i în acela i timp compromise prin activitatea antistatal pe care o desf uraser în perioada interbelic i în timpul conflagra iei. În alte state (Iugoslavia, Albania, Cehoslovacia),
acestea câ tigaser simpatia popula iei prin ampla mi care de rezisten
antigerman pe care o desf uraser , preluând chiar puterea înainte de
sfâr itul r zboiului7.
Prin diverse mijloace i profitând de situa ia de dup r zboi (presiuni
politice, militare, economice etc. din partea Uniunii Sovietice, invocarea rolului eliberator al Armatei Ro ii, s r cia în care tr iau mul i din
cet enii statelor intrate sub influen a sovietic , oportunismul i carierismul unora dintre elementele necomuniste etc.), num rul membrilor
de partid a crescut mereu în primii ani postbelici, ajungând, în 1947, la
1 300 000 în Cehoslovacia, 400 000 în Iugoslavia, 800 000 în Polonia,
710 000 în România, 750 000 în Bulgaria8. Aceasta, în pofida rapturilor
teritoriale s vâr ite de c tre Uniunea Sovietic (cazul Poloniei în 1939 chiar dac în 1945 a impus deplasarea grani ei polono-germane pân pe
linia Oder-Neisse – i cel al României, în 1940), a atrocit ilor s vâr ite
de sovietici în unele state (în cazul Poloniei, în 1939, i în cel al României – în Basarabia i nordul Bucovinei – în 1940-1941).
3

Ioan Chiper, Florin Constantiniu, Adrian Pop, Sovietizarea României. Percep ii anglo-americane (1944-1947), Editura Iconica, Bucure ti, 1993, p. 8.
4
Jean François Soulet, Istoria comparat a statelor comuniste din 1945 pân în zilele
noastre, Editura Polirom, Ia i, p. 11.
5
Joseph Rothschild apreciaz c securitatea geomilitar a Uniunii Sovietice ,,ar fi putut
s fie garantat foarte u or i prin alte mijloace” (Întoarcerea la diversitate. Istoria
politic a Europei Centrale i de Est dup al doilea r zboi mondial, Editura Antet,
Oradea, 1997, p. 115).
6
Ioan Scurtu, Istoria contemporan a României (1918-2005), Editura Funda iei România de Mâine, Bucure ti, 2005, p. 115.
7
Marea conflagra ie a secolului XX. Al doilea r zboi mondial, Editura Politic ,
Bucure ti, 1971, p. 147-162, 216-232, 332-354.
8
Teodora St nescu-Stanciu, Structuri politice în Europa Central i de Sud-Est (19182000), Editura Funda iei România de Mâine, Bucure ti, 2005, p. 80.
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În func ie de situa ia din fiecare ar , comuni tii locali au fost impu i la
putere prin mijloace variate, oferindu-li-se, sau acaparând, principalele
ministere din aparatul de stat, din care au ac ionat pentru eliminarea
partidelor burgheze democratice din opozi ie sau chiar aliate (socialiste,
social-democrate). În unele ri, în care comuni tii aveau o imagine
,,respectabil
i indigen ”9, prim-mini trii au fost de la început
comuni ti (Klement Gottwald în Cehoslovacia), în altele – doar
simpatizan i (dr. Petru Groza în România). Peste tot, comuni tii au
compensat, îns , lipsa de popularitate prin importan a posturilor ministeriale de inute (Interne, Justi ie, Ap rare etc), precum i prin permanentul sprijin sovietic.
În perioada 1944-1948, în unele guverne de coali ie au fost incluse i
personalit i care ac ionaser în exil, în afara Uniunii Sovietice (în
Polonia ,,londonezul” St. Mikolajczyk a fost numit chiar prim-ministru10). În altele, în guvernele de coali ie din perioada 1945-1948, comuni tii au manifestat ,,modera ie” fa de partenerii ,,burghezi” (Cehoslovacia) sau au ac ionat cu duritate (România), urm rind distrugerea
structurilor politice ale acestora i chiar eliminarea fizic a adversarilor.
Concomitent, în cursa lor spre putere, comuni tii au controlat i dirijat,
în aproape toate statele, organiza iile de mas , sindicatele etc.
În unele ri, partidele comuniste i-au consolidat pozi ia în urma
alegerilor parlamentare pe care le-au dirijat, în general, cum au dorit,
procedând, cu mici excep ii (Ungaria, la 4 noiembrie 1945, pentru a nui provoca pe anglo-americani, în speran a ob inerii de avantaje la Conferin a de pace din 1946), la teroare, la arestarea opozan ilor i a sus in torilor acestora, i chiar la falsificarea alegerilor pe care le-au câ tigat, de regul , în cadrul unor coali ii de for e (Frontul Popular în Iugoslavia, Frontul Patriei în Bulgaria, Frontul Democratic în Albania,
Frontul Na ional în Cehoslovacia, Blocul Partidelor Democrate în
România, Blocul Partidelor Democratice în Polonia), dup care i-au
abandonat/lichidat alia ii. În Ungaria, în noiembrie 1945, datorit unei
politici ,,moderate” fa de adversarii politici, comuni tii au ob inut
doar 17% din voturi (spre nemul umirea Moscovei), iar în august 1947
– numai 22,3%. Abia în mai 1949, într-un alt context istoric i când s-a
votat pe o list guvernamental unic , au ob inut 95,6% din sufragii.
Dup 1948, în contextul intensific rii r zboiului rece, Moscova a impus
peste tot guverne comuniste/socialist-totalitare, renun ând la politica de
,,alian e” din primii ani postbelici. În Cehoslovacia, unde continua s
mai fiin eze sistemul pluripartitist, inclusiv la guvernare, s-a profitat de
demisia celor 12 mini tri necomuni ti (12 februarie 1948), au fost
scoase masele în strad i s-a creat o stare prerevolu ionar (ca în
România, în februarie 1945). Peste câteva zile, la 25 februarie, s-a
impus un guvern comunist, condus de Klement Gottwald.
9

Joseph Rothschild, op. cit. p. 134.
La 21 octombrie 1947 a fugit în Occident.

10
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Paralel cu desfiin area partidelor politice ale ,,claselor exploatatoare”,
comuni tii afla i deja la putere au impus în majoritatea statelor din
sistem procesul de ,,unificare/contopire”, pe baze marxiste, cu partidele
social-democrate/socialiste, rezultând: Partidul Socialist Unit din
Germania (21-22 aprilie 1946/în zona de ocupa ie sovietic ), Partidul
celor ce Muncesc din Ungaria (12-14 ianuarie 1948), Partidul Muncitoresc Român (21-23 februarie 1948), Partidul Muncitoresc Unit Polonez (15-21 decembrie 1948). În alte state i-au schimbat denumirea, rezultând: Partidul Muncii din Albania – din Partidul Comunist din Albania (8-22 noiembrie 1948), Partidul Comunist Bulgar – din Partidul
Muncitoresc Bulgar (18-25 decembrie 1949), Uniunea Comuni tilor
din Iugoslavia – din Partidul Comunist din Iugoslavia (noiembrie
1952).
În aceea i perioad , în conformitate cu scenariul general de cucerire a
puterii politice în stat, majoritatea rilor europene ( i nu numai) din
zona de influen sovietic s-au proclamat Republici Populare: Iugoslavia – la 29 noiembrie 1945, Albania – la 11 ianuarie 1946, Bulgaria
– la 15 septembrie 1946, România – la 30 decembrie 1947; Ungaria – la
18 august 1949. Unele i-au zis Republici Democrat-Populare (în cazul
Cehoslovaciei, la 9 mai 1948) sau Democrate (în cazul p r ii de est a
Germaniei, la 7 octombrie 1949). Ulterior, Albania, Cehoslovacia, Iugoslavia i România au luat denumirea de Republic Socialist .
Concomitent sau la scurt timp au fost adoptate i Constitu ii dup
modelul sovietic: la 31 ianuarie 1946 în Iugoslavia, 11 martie 1946 în
Albania, 4 decembrie 1946 în Bulgaria, 9 mai 1948 în Cehoslovacia, 7
octombrie 1949 în R.D.G., 13 aprilie 1948 în România, 18 august 1949
în Ungaria.
Chiar i dup cucerirea puterii în stat, în multe situa ii s-au produs
tensiuni/schisme atât în cadrul partidelor comuniste, cât i între centrul
conduc tor de la Moscova i unele din partidele mai mici (Iugoslavia)
sau mai mari (China). Deseori, liderii afla i la putere au reu it s - i elimine opozan ii reali sau închipui i, în urma unor arest ri, judec ri i
condamn ri la mul i ani de închisoare sau chiar la moarte.
În Cehoslovacia, dup ce realizase ,,epurarea” (sprijinit de Klement
Gottwald), Rudolf Slánský a c zut el însu i victim unui proces
r sun tor, între 12 i 27 noiembrie 1952, fiind considerat, împreun cu
al i 13 comuni ti ,,tr d tori tro kisto-sionisto-na ionalisto-burghezi,
spioni i sabotori, du mani ai na iunii cehoslovace, ai ordinii sale popular-democratice i ai socialismului”11.
În Ungaria a devenit notoriu procesul fostului ministru de Interne,
László Rajk (martie 1946 - august 1948), care, dup ce militase pentru
impunerea la putere a comuni tilor unguri într-un ritm mai rapid decât
cel dorit de I.V. Stalin, a fost arestat în iunie 1949, judecat i suprimat
prin spânzurare în septembrie acela i an.
11

Joseph Rothschild, op. cit. p. 198.
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În România, dup ce intelectualul comunist Lucre iu P tr canu a fost
eliminat politic, în 1948 ( i fizic, în 1954), a venit rândul (în 1952)
grupului Ana Pauker – Vasile Luca (ambii ,,moscovi i”) i al lui Teoharie Georgescu.
În Bulgaria a fost eliminat ,,na ionalistul” Traicho Kostov (26 martie
1949), care, dup ce a fost arestat (25 iunie), a fost judecat, condamnat
la moarte i spânzurat la 16 decembrie 1949.
În Albania a fost judecat pentru tr dare i condamnat la moarte Koci
Xoxe.
În Polonia, Wladislav Gomulka a fost înl turat din func ia de secretar
general, exclus din Comitetul Central (21 ianuarie 1949) i arestat la 2
ianuarie 1951. Procesele au continuat i dup moartea lui I.V. Stalin (în
Cehoslovacia în mai 1953 i în aprilie 1954, în România în 1954).
Chiar dac majoritatea partidelor comuniste europene au acceptat de la
început suprema ia Partidului Comunist al Uniunii Sovietice i
principiile ideologiei marxist-leniniste, au existat i situa ii în care
anumi i lideri au încercat s g seasc i s adopte ,,c i proprii” spre
socialism (I.B. Tito în Iugoslavia12, Wladislaw Gomulka în Polonia).
,,Lua i la ochi”, ace tia aveau s fie acuza i de ,,devieri dreptiste i naionaliste”, chiar dac , în Polonia, de exemplu, I.V. Stalin nu a intervenit prea brutal în impunerea modelului sovietic13.
Unii dintre liderii comuni ti, care l-au sup rat într-un fel sau altul pe
,,st pânul” de la Kremlin, aveau s fie ,,excomunica i” (I.B. Tito), al ii
înl tura i de la conducerea partidelor respective i aresta i, de i nu
contestaser esen a sistemului comunist (Wladislav Gomulka14) i chiar
executa i (Traicho Kostov). Singurul care s-a men inut la putere a fost
I.B. Tito în Iugoslavia.
Acolo unde a considerat c liderii i partidele comuniste dep iser
,,limitele” general acceptate de centrul conduc tor în construirea socialismului, Moscova a intervenit brutal, pe cale armat (în Ungaria în
1956 i în Cehoslovacia în 1968), folosind în cazul cehoslovac i for e
armate ale Tratatului de la Var ovia (cu excep ia celor române ti). Cu
toate acestea au fost situa ii în care, folosind contextul interna ional favorabil, unii lideri comuni ti au promovat, f r a periclita în vreun fel
apartenen a la sistemul comunist, o politic intern de liberalizare i de
distan are/departajare de politica Moscovei, în plan extern (Nicolae
Ceau escu/temporar), sau doar de liberalizare intern (János Kádár).
Asupra tuturor a planat, îns , mereu pericolul aplic rii ,,doctrinei
Brejnev”, adoptat dup evenimentele din Cehoslovacia din 1968, care
prevedea interven ia rapid , inclusiv pe cale armat , pentru restabilirea
12

În 1953 a abandonat colectivizarea i a adoptat (13 ianuarie) o Constitu ie diferit de
cea din 31 ianuarie 1946, care o copiase aproape integral pe cea sovietic .
13
Acest lucru a permis o atitudine mai ,,blând ” fa de Biseric , de r nime, de
p strarea tradi iei i a însemnelor na ionale etc.
14
Liderul comunist polonez a fost eliberat în decembrie 1954, f r a fi îns reabilitat
politic.
11
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,,valorilor” socialismului, acolo unde acestea ar fi fost amenin ate. Un
moment de cotitur în destinele Uniunii Sovietice, dar i în cel al
comunismului în general15, avea s se produc în prim vara anului
1985 când, a a cum releva J.Fr. Revel, în urma alegerii lui M.S. Gorbaciov în func ia de secretar general al P.C.U.S. i a schimb rilor propuse
de acesta în cadrul programelor denumite perestroika (restructurare),
glasnosti (transparen ) i uskorenie (accelerare), „valul democratiz rii
a început s zguduie universul comunist”. Încet, dar sigur, schimbarea
i-a f cut loc, chiar dac noul lider sovietic dorea doar s scoat
socialismul-totalitar din criz 16. Mai ales în urma înlocuirii ,,doctrinei
Brejnev” cu ,,doctrina Sinatra”, care prevedea pentru prima dat neinterven ia Uniunii Sovietice în treburile interne ale statelor din zona sa
de influen , i a implic rii statelor democratice occidentale în înl turarea ,,imperiului r ului” i a consecin elor acestuia.
În acest context interna ional favorabil, majoritatea statelor din estul
Europei aveau s se debaraseze de comunism – în urma unor ample
procese reformatoare (Ungaria i Polonia), printr-o ,,revolu ie de catifea” (Cehoslovacia), printr-o revolu ie extrem de sângeroas (România)
sau prin înl turarea pa nic de la conducere a liderilor comuni ti (lovituri de stat) în Bulgaria i R.D.G. –, la fel de rapid cum acesta fusese
impus în 1917 în Uniunea Sovietic i în perioada 1945-1948 în statele
aflate în sfera de influen sovietic .
Începutul s-a f cut în Polonia, unde, pentru prima dat , la începutul
anilor ‘80, un guvern comunist a fost nevoit s negocieze cu un sindicat
liber (,,Solidaritatea”), care nu era controlat de comuni ti sau de c tre
reprezentan ii puterii. Şi tot acolo, peste aproape un deceniu, generalul
Wojciech Jaruzelski – cel care în decembrie 1981 proclamase Legea
Mar ial i scosese ,,Solidaritatea” în afara legii –, a fost nevoit s accepte (la 26 august 1988) o ,,mas rotund ” cu opozi ia i s numeasc
în fruntea guvernului un comunist reformator (Mieczyslaw Rakovski),
adept al politicii gorbacioviste. Un an mai târziu, în urma câ tig rii alegerilor de c tre opozi ie, acela i Wojciech Jaruzelski l-a numit, la 19
august 1989, în fruntea guvernului pe Tadeus Mazoviecki, consilier al
,,Solidarit ii”, guvern în care opozi ia era majoritar , iar comuni tii
minoritari. Aceast situa ie inedit avea s fie acceptat i de M.S. Gorbaciov.
Reformatorii au avut succes i în Ungaria, unde Kádár János, aflat din
1956 în fruntea Partidului Muncitoresc Socialist Unit, adoptase o
politic mai liberal decât în alte state din sistem. Cu toate acestea, liderul comunist maghiar avea s fie înlocuit din conducerea partidului la
22 mai 1988. Mai mult, în cadrul Congresului extraordinar din 6-9 octombrie 1989, noua conducere a P.M.S.U. a fost nevoit s accepte i s
declare c ,,rolul istoric” al partidului încetase i s decid schimbarea
15

Teodora St nescu-Stanciu, op. cit. p. 131.
Ioan Scurtu, 1989 – an revolu ionar în istoria Europei în, ,,Clio 1989”, Bucure ti,
2005, p. 15-64.

16
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denumirii acestuia în Partidul Socialist Ungar. În noul context internaional i beneficiind de încuraj rile i sprijinul statelor occidentale, în
special al S.U.A. i al R.F.G., Parlamentul de la Budapesta avea s hot rasc , la 20 octombrie 1989, modificarea Constitu iei, prin care se renun a la denumirea de Republic Popular , i s se pronun e pentru instituirea economiei de pia , a introducerii multipartitismului. Au urmat
desfiin area organiza iilor de partid de la locul de munc i alte m suri,
care i-au scos definitiv pe comuni tii unguri din prim-planul vie ii
politice.
Chiar dac nu au p it deschis pe calea reformelor, comuni tii cehoslovaci s-au declarat, cel pu in, adep ii acestora, f când schimb ri de
persoane, la nivelul guvernului, în noiembrie 1988, Lubomir Strugal
fiind înlocuit cu Ladislav Adamec. Un an mai târziu, însu i Milos
Jakes, secretarul general al Comitetului Central al Partidului Comunist
Cehoslovac, s-a pronun at pentru un dialog cu cet enii (pentru a contrabalansa ac iunea opozi iei), a c ror ac iune se radicaliza din ce în ce
mai mult sub influen a Forumului Civic, condus Václav Havel.
Au urmat ample manifesta ii cet ene ti, în cadrul ,,revolu iei de
catifea”, în urma c rora, la 29 noiembrie 1989, Parlamentul de la Praga
a decis eliminarea din Constitu ie a rolului conduc tor al partidului comunist în societate i în stat. Apoi a fost format un nou guvern în care
comuni tii erau minoritari (10 decembrie 1989), a fost eliberat din
func ia de pre edinte al Republicii Gustáv Husák (11 decembrie 1989)
i a fost ales în cea mai înalt func ie în stat (la 29 decembrie 1989) Václav Havel, liderul Forumului Civic i conduc torul ,,revolu iei de
catifea”.
Procesul de liberalizare s-a manifestat i în Bulgaria, unde reformatorii
i-au impus lui Todor Jivkov, la 10 noiembrie 1989, s demisioneze din
func ia de secretar general al partidului comunist, locul s u fiind luat de
Pet r Mladenov, care s-a pronun at pentru l rgirea democra iei i a
libert ilor cet ene ti.
Ostil reformelor democratice, chiar i a celor de tip perestroika, s-a
manifestat, în R.D.G. Erich Honecker, care nu s-a putut opune cu succes schimb rilor cerute de opozi ie, în special de cea reprezentat de
Noul Forum. Confruntate i cu sutele de mii de est-germani care au ie it
în strad cerând schimb ri democratice, autorit ile au fost nevoite s
recurg la dialog. Încercând s detensioneze situa ia, însu i Erich Honecker a fost obligat s demisioneze (18 octombrie 1989) din func ia de
secretar general al P.M.S.U.G. (la 3 decembrie a fost exclus i din Comitetul Central i din rândul membrilor de partid), fiind înlocuit cu
Egon Krenz, considerat mai liberal, care s-a pronun at pentru dialog cu
opozi ia i Biserica, pentru alegeri libere. Evenimentele aveau s se
precipite, în sens pozitiv, dup c derea zidului Berlinului, la 9 noiembrie 1989, când Parlamentul a decis anularea prevederii art. 1 din Constitu ie referitoare la rolul conduc tor al partidului comunist.
Spre deosebire de situa ia din celelalte state aflate la est de ,,cortina de
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fier”, în România nu a fost posibil înl turarea regimului comunist/
socialist-totalitar pe cale pa nic , deoarece Nicolae Ceau escu s-a
cramponat de putere i a respins categoric chiar i ideea efectu rii de
reforme democratice în societatea româneasc .
Ca urmare, în cadrul procesului revolu ionar est-european i al
scenariilor externe privind înl turarea de la putere a lui Nicolae
Ceau escu i a regimului pe care acesta îl patrona, la mijlocul lunii
decembrie 1989, dup încercarea de revolt popular e uat de la Ia i
(14 decembrie), românii au ie it în strad , mai întâi la Timi oara (16
decembrie), apoi la Arad, Lugoj, Cluj etc., scandând ,,Libertate!”, ,,Jos
dictatura!”, ,,Jos Ceau escu!” etc., înfruntând represiunea structurilor
de for ale regimului, care, la ordinul efului statului, nu au ezitat s
trag i s provoace mor i i r ni i, spre indignarea întregii lumi, care sa solidarizat cu lupta lor eroic .
Dup cinci zile în care au înfruntat singuri structurile regimului, timi orenii au ie it, la 20 decembrie, cu zecile de mii în strad , au declan at
greva general i au constituit Frontul Democrat(ic) Român, care a cerut organizarea de alegeri libere i democratice, acordarea de drepturi i
libert i cet ene ti, reforme politice, economice i sociale, eliberarea
de inu ilor politici, a celor aresta i etc. În Pia a Operei manifestan ii au
declarat Timi oara primul ora liber de dictatura comunist .
A urmat, la 21 decembrie, i revolta bucure tenilor, represiunea din
noaptea de 21 spre 22 decembrie de la ,,Intercontinental”, ie irea în
strad a zecilor de mii de cet eni ai Capitalei (22 decembrie), urmat
de înl turarea de la putere a lui Nicolae Ceau escu i constituirea
Frontului Salv rii Na ionale al c rui Consiliu a f cut cunoscut rii, la
televiziune, seara târziu, Comunicatul c tre ar , cel mai radical document al Revolu iei.
Cu acel prilej, Ion Iliescu a anun at demiterea guvernului i dizolvarea
structurilor de putere ale vechiului regim, preluarea puterii de c tre
Consiliul Frontului Salv rii Na ionale, abandonarea rolului conduc tor
al partidului comunist, statornicirea unui sistem democratic pluralist de
guvern mânt etc. Documentul mai preciza c obiectivul principal al
F.S.N. consta în ,,instaurarea democra iei, libert ii i drepturilor
poporului român”, c în viitor ara se va numi România.
Cu pu in timp înainte, îns , for e r mase necunoscute, au declan at
atacuri teroriste, care au provocat numeroase victime umane, pierderi
materiale i spirituale; concomitent, România a fost supus i unui intens r zboi electronic. Situa ia s-a stabilizat la scurt timp dup
,,judecarea” i execu ia lui Nicolae Ceau escu ( i a so iei sale) la 25 decembrie 1989. Pentru victoria Revolu iei române s-au jertfit 1 104 cet eni, dintre care 221 au fost militari. Concomitent, au fost r ni i 3 321
(663 de militari)17.
17

Armata român în Revolu ia din Decembrie 1989. Studiu documentar, Edi ia a II-a
rev zut i ad ugit , Editura Militar , Bucure ti, 1998, p.462 (în continuare se va cita
Armata român în Revolu ia din decembrie 1989...).
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În anii care au urmat, statele din estul Europei au continuat, mai rapid
sau mai lent, calea spre democra ie i libertate, în acest proces
înscriindu-se i U.R.S.S., unde comunismul avea s dispar la sfâr itul
anului 1991, odat cu dezintegrarea imperiului care-l impusese. Referindu-se la acest lucru, Henri Kissinger avea s consemneze: ,,Nici o
putere mondial nu s-a dezagregat vreodat atât de total sau de rapid
f r s piard vreun r zboi”18
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Henri Kissinger, Democra ia, Bucure ti, Editura All, 1998, p. 665.
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