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Revolu ia Română din Decembrie 1989

reprezint un suport pentru cursurile universitare care au ca
obiect cunoa terea i în elegerea evenimentelor i proceselor
din rile blocului comunist european, fenomenului r zboi
rece, construc iei Europei comunitare, îndeosebi în ceea ce
prive te impactul schimb rilor radicale din sistemul social esteuropean, dup abandonarea comunismului.
Noti ele acestui suport de curs le-am folosit pentru preg tirea temelor la cursurile i seminariile inute pentru specializ rile istorie, respectiv, rela ii interna ionale i studii europene, din cadrul Departamentului de Istorie i Rela ii Internaionale al Universit ii din Craiova. Universitatea Hyperion,
din Bucure ti, mi-a oferit posibilitatea s sus in un curs pentru
anul II, master, care se sprijin i mai mult pe acest suport,
intitulat Pr bu irea sistemului comunist; impactul asupra
continentului european.
Ideea acestui suport de curs a fost lansat de c tre
domnul Claudiu Iordache, Directorul General al Institutului
Revolu iei Române din Decembrie 1989. Argumentele folosite în sus inerea acestui demers sunt foarte pertinente: studenii de ast zi cunosc din surs indirect evenimentele i faptele
din 1989-1990, percep ia asupra lor este fragmentar , influenat de lecturi spectaculoase i subiective. Ca profesori de
istorie sau profesioni ti în diferite domenii ale tiin elor sociale
ei resimt nevoia unui studiu sistematizat al perioadei, care s le
asigure informa ii verificate i competen e în interpretarea lor.
Interesul studen ilor pentru istoria recent m-a încurajat s propun Departamentul tiin elor sociale i geografie
din Universitatea Hyperion cursul pentru master, cu denumirea de mai sus, unde am posibilitatea s asigur dezbaterea i
completarea temelor propuse. Dup recomand ri i sugestii,
Programa analitic i Fi a disciplinei au fost avizate de
Departament i aprobate de decan (un semestru, 28 ore
curs, 28 de ore seminar).
7
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Consiliul tiin ific al IRRD a aprobat schi a temelor cursului i bibliografia, ca suport pentru un curs universitar complet, care s poat fi utilizat în universit i, la specializ rile
adecvate.
Conf. univ. dr. Alexandru O ca
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Cursul I
REVOLUŢIA ROMÂNĂ – PARTE A
SCHIMBĂRILOR RADICALE DIN ĂRILE
EUROPEI CENTRALE I DE SUD-EST
1.1. Considera ii generale, percep ii occidentale
În ultimele dou decenii ale secolului XX au avut loc
schimb ri semnificative în domeniile social, economic, politic,
juridic, institu ional la nivelul continentului european i nu
numai.
Cât au fost de profunde, care le-au fost premisele, cauzele, con inutul, direc ia i sensul, cum evalu m consecin ele
pe termen scurt, mediu i lung, iat întreb ri la care au r spuns
speciali ti din numeroase discipline: politologi, anali ti economici, sociologi, teoreticieni în drept comunitar, exper i în
domenii interdisciplinare, istorici, etc.
S-a scris mult despre schimb rile fundamentale, radicale
din fostele ri socialiste europene la cump na dintre penultimul i ultimul deceniu ale secolului trecut. Sistemul social i
regimul politic din aceste state, care supravie uiser aproape o
jum tate de secol, s-au pr bu it i, în locul lor, s-a trecut la
sisteme democratice, bazate pe competi ie politic liber , pe
economie de pia
i pe respectarea valorilor, condi iei i
drepturilor omului. S-a pr bu it un sistem i odat cu el, au
disp rut institu ii care p reau încremenite în timp. S-au schimbat mentalit i (indiferent cât de revolta i ne ar tam fa de
ritmul lor), structuri i rela ii economice conexate prin mii de
„fire” care le d deau impresia c sunt ve nice s-au d râmat ca
un castel de nisip, rela iile interumane s-au debarasat de haina
constrângerilor de tot felul, familia a devenit din nou liber s i fac propriile proiecte. De la un cap t la cel lalt, centrul i
estul european înregistra întâmpl ri i fapte de o profunzime
extraordinar , într-o dinamic accelerat încât speciali tii abia
9
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reu eau s le descifreze sensul i s le interpreteze. O lume s-a
trezit la via ! Pentru aceast lume totul era nou, schimbat. Era
un început, o provocare. Nimic, nici via a de zi cu zi a fiec ruia, a familiei, a comunit ilor urbane sau rurale, a comunit ilor profesionale, nu va mai sem na cu cea de dinainte. Conceptul de stat providen ial î i epuizase resursa de credibilitate.
Croit dup concep ii precare, fundamentat pe proprietatea comun asupra bunurilor materiale, apelând la instrumentul planific rii rigide, centralizate, economia centrului i
estului european s-a pr bu it i, în doar câ iva ani, a devenit
„un morman de fiare vechi”; pie ele na ionale i pia a
C.A.E.R. nu mai func ionau, criza era omniprezent , infla ia
ajunsese la trei cifre, acumul rile familiale, atâtea câte erau, se
risipeau odat cu infla ia galopant .
Aproape cvasitotalitatea abord rilor legate de schimb rile de regim i de sistem politic în anul 1989 sunt legate de
gestul, decizia i atitudinea noului lider de la Kremlin, Mihai
Gorbaciov, instalat în func ia de secretar general al P.C.U.S.,
în 1985, dup moartea lui Konstantin Cernenko.
Este de necontestat c f r glasnosti i perestroika orice
încercare de emancipare de sub tutela Moscovei a rilor socialiste est-europene era de neconceput. Eduard Shevarnadze,
fostul ministru sovietic de externe, spunea c noua gândire
(novoe mî lenie) stabilea clar „imposibilitatea de a ac iona în
noile condi ii cu vechile metode, noi nu putem s sacrific m
propriile concep ii despre dreptul popoarelor la liber op iune,
la neamestec, la casa comun european ” El continua, încercând s fac în eles acest concept, afirmând c prin îns i
evolu ia evenimentelor ideea casei general-europene a intrat în
domeniul politicii practice”
Despre iminentul colaps al regimurilor socialist-totalitare
s-a discutat la Malta (2-3 decembrie 1989), la întâlnirea dintre
George Bush i Mihail Gorbaciov. Bush îl considera, atunci,
pe Gorbaciov un adev rat catalizator al schimb rilor din Europa de est pe care le aprecia ca fiind „constructive” „Trebuie
1

Acest capitol din curs este preluat, în sintez , din: Alexandru O ca,
Dincolo de Rubicon..., Ed. Sitech, 2011 i din: Alexandru O ca (coord.),
1989 – an decisiv în istoria Europei, Ed. Mega, 2008. Sursa citatelor se
reg se te în lucr rile respective, indicate i în Lista bibliografic .
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s spun – ar fi declarat Bush – c am fost uimi i de rapiditatea
transform rilor”.
La aceea i reuniune, Gorbaciov pleda în fa a pre edintelui american pentru conceptul de Cas comun a Europei,
astfel încât procesele din Est s se desf oare concomitent i
convergent cu cele din Vest (nu rezult cum le vedea pe ultimele) i s nu genereze o nou divizare în Europa. Liderul de
la Kremlin n-a supravie uit politic acestui proiect al s u. Observ m doar c , în timp ce fosta Uniune Sovietic s-a transformat într-o precar i de form Comunitate a statelor independente, în cealalt parte a Europei, dimpotriv , fosta Comunitate Economic European , s-a transformat în Uniunea european .
Sunt foarte mul i istorici care apreciaz rolul pre edintelui Gorbaciov în pr bu irea regimurilor socialist-totalitare
din rile estului european. „Gorbaciov – scrie A. Jurcin –, deprins repede cu tehnicile marketingului politic, a fost creditat
în Occident cel mai adesea pentru aceste tulbur ri. R mâne
f r r spuns întrebarea ce anume motive l-au determinat pe
num rul unu sovietic s accepte, ba chiar s impulsioneze valul reformator: Gorbaciov neputincios s -l in sub control,
Gorbaciov adept secret al democra iei i veritabil «ou de
arpe», Gorbaciov leninist, reluând leg tura cu teza «r gazului»?” Şevarnadze explic pân unde ar fi dorit, Gorbaciov s
mearg cu aceste „libert i” pentru „confra ii” s i: „Asemenea
evenimente apar pentru c le vrea poporul. Dar aceste state nu
înceteaz a fi pentru noi socialiste, aliate i prietene”. Practic,
a a cum apreciaz i Jurcin, Gorbaciov nu avea un proiect clar
pentru Estul european, în afar de a promova acolo reformele
din Rusia i de a schimba echipele de conducere. Alain
Besançon aprecia i el c „Gorbaciov era gata s acorde multe
lucruri Europei de est, pentru a se deda unui «entrism» politic
i economic generalizat în Europa de Vest”.
Dinspre Vest, percep ia despre rolul Moscovei într-un
areal consacrat i recunoscut ca apar inându-i exclusiv, se
p stra aproape neschimbat .
Opinia public , oameni de tiin i mul i oficiali occidentali erau convin i c , în zeci de ani de „convie uire”, între
Moscova i capitalele rilor „fr e ti” se statorniciser rela ii
interinstitu ionale i personale puternice, încât era foarte sim11
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plu i u or ca o decizie, o op iune a liderului de la Kremlin s
fie „aplicat ” peste tot, conform practicilor vechi. Încerc rile
liderilor comuni ti na ionali de a se emancipa de sub hegemonia URSS, constatate peste tot în perioada 1948-1965 ai secolului trecut, au fost rapid i brutal (chiar sângeros) în bu ite,
iar conducerile comuniste „veleitare” au fost înlocuite cu persoane docile, de încredere. Ulterior, pân în 1989, Moscova a
reu it s in sub control regimurile din rile fr e ti, utilizând
doctrina Brejnev, concentrându-se pe politicile de resurse
umane, dublând controlul „la vedere” printr-o activ i profesionist re ea a serviciilor secrete.
Fa de acest „tablou general”, existau, câteva particularit i în func ia de evenimentele din fiecare „stat satelit” i de
perioad istoric . Jean-Marie Le Breton, este printre pu inii
occidentali care au reu it s aprofundeze con inutul i semnifica ia unor procese în derulare dincolo de Cortina de Fier. El
folose te, pentru România, no iunea de „instaurare a unei linii
române ti independente” care s-ar fi produs înc în ultimii ai
lui Gheorghiu-Dej.
Într-o sintez remarcabil R.J. Crampton constat : „…
spre sfâr itul verii i începutul toamnei anului 1989, reforma i
revolu ia s-au ab tut asupra regimurilor comuniste din Europa
R s ritean cu o asemenea for încât... întregul sistem fusese
m turat de pe fa a p mântului”. Prin urmare valorosul istoric
re ine doi termeni, enumera i în succesiune: reform i revoluie, pentru a defini c ile prin care sistemul respectiv a disp rut.
Faptul este cât se poate de adev rat i existen a sau absen a
unuia dintre cei doi termeni ai procesului în una sau alta din
rile estului european dau m sura i fac diferen a în privin a
caracterului pa nic sau violent al acestei pr bu iri. În Ungaria,
de exemplu, autorul re ine capacitatea partidului comunist de a
declan a, promova i controla o Reform la cap tul c reia ara
a trecut, aproape pe nesim ite, de la dictatur la democra ie.
Rip Zoltan constat i el: „Poporul ungar era mândru s lase în
urm dictatura i s ajung la democra ie f r s se fi dat nici
m car o palm ”. Crampton re ine c „În Polonia, mi carea a
fost promovat de for e din afara sistemului, în timp ce în Ungaria, chiar dac protestele populare nu erau nici pe departe
absente, partidul însu i a fost acela care a instituit cele mai
multe dintre schimb rile radicale”.
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1.2. Specificul proceselor revolu ionare din fostele
ri socialiste europene. Studiu comparativ
Cei mai mul i istorici apreciaz c acolo unde reformele
au fost posibile i s-au ini iat de c tre for e reformatoare din
partidul de guvern mânt (chiar comunist), revolu ia - ca
schimbare radical de sistem i trecere de la totalitarismul socialist(comunist) la democra ie – s-a f cut pe cale pa nic ,
neviolent , în orice caz, f r pierderi umane.
Acolo unde revolu ia s-a declan at în absen a reformelor
- impunându-le prin for a ei unui regim care le refuza – actul
în sine s-a produs inevitabil prin violen i confruntare sângeroas , soldat cu multe victime. Este, f r îndoial , cazul României. „În Europa R s ritean – spune, Crampton – puterea
comunist nu a fost distrus , ea a abdicat. Şi, cu excep ia României i a Iugoslaviei, aceasta s-a f cut printr-un proces în
mare parte pa nic, chiar i numele dat transform rii arat mândria provocat de natura sa neagresiv : bulgarii vorbesc despre
revolu ia blând , cehii i slovaci despre revolu ia de catifea,
iar datorit rolului jucat de muzica na ional , estonienii au avut
revolu ia cântat ”. Timothy Garton Ash apreciaz c prin specificul proceselor din Ungaria i Polonia, desf urate relativ
calm i treptat, reforma spre democra ie seam n mai mult cu
o reform decât cu o revolu ie i consacr termenul: refolu ie.
Preluarea puterii la Bucure ti de c tre Consiliul Frontului Salv rii Na ionale, în absen a unor reforme structurale anterioare, a însemnat un risc imens i o responsabilitate pe m sur pentru liderii acestei forma iuni.
Înc nu se tie dac a existat o schem gândit /conceput
într-un centru despre cum ar trebui s se desf oare întregul
proces de trecere de la socialismul – totalitar la democra ie. Se
constat îns , c peste tot, - de bun voie sau for ându-i mâna „primul e alon a cedat puterea celui de-al doilea e alon al nomenclaturii comuniste. Jivkov a fost înlocuit într-o edin
plenar de partid de Mladenov, care, l-a rândul s u, a predat
puterea unui disident, Jelio Jelev. Acest proces, s-a consumat
pe parcursul unui întreg an. La fel s-au petrecut lucrurile în
celelalte partide comuniste. În 1989 societ ile est europene sau eliberat, mai întâi de „dinozaurii” sociali ti: Husak, Honec13
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ker, Jivkov, acceptându-i, în prim faz pe urma ii lor mai
tineri. Concomitent, societatea s-a structurat pe valorile i
practicile democra iei, au ap rut ideologii i partide diferite, au
ap rut grup ri ale societ ii civile, asocia ii i organiza ii civile
neguvernamentale. Reformate, conducerile politice din rile
Europei R s ritene au încercat formule diverse, propunând
electoratului solu ii pentru o concep ie pluralist de conducere
a statului. În cadrul acestora, fostul partid comunist (reformat)
– indiferent de noua denumire – trebuia s de in cea mai mare
parte din pârghiile puterii.
Târziu (nu atât ca timp, dar ai ales ca proces) s-au n scut i s-au consolidat forma iuni politice credibile i capabile
s asigure singure, f r riscuri, un management politic la nivel
na ional.
Pluralismul, în concep ia liderilor de e alon doi ai fostelor partide de guvern mânt, însemna, mai degrab pluralism de
idei, care s se manifeste într-un conglomerat (care s cuprind
i forma iunile politice nou constituite) în care pozi ia dominant s fie de inut tot de comuni ti.
Îns odat create, partidele i-au c utat drumuri proprii
i au declan at lupta pentru ob inerea puterii. Sloganul opoziiei pentru a determina partidul comunist s plece de la putere
se fundamenta pe ideea c , responsabilitatea pentru dezastrul
prin care treceau rile respective, revenea partidelor comuniste în ansamblul lor, nu doar liderilor din e alonul întâi (care
oricum nu mai contau – mul i erau condamna i) ci i celor din
e alonul doi.
În România situa ia a fost diferit . Revolu ia a venit
înaintea reformelor, în absen a lor. Liderii Revolu iei – dac ne
referim la personalit ile care i-au asumat r spunderea în primul Consiliu al Frontului Salv rii Na ionale care a preluat puterea la nivel na ional sau în cea mai mare parte a consiliilor
locale ale F.S.N. – nu proveneau neap rat sau preponderent
din oamenii e alonului doi afla i în func ie în decembrie 1989.
Multe dintre personalit ile noilor structuri ale statului nici nu
fuseser membrii ai partidului comunist. În vidul creat în orele
urm toare p r sirii puterii prin fug de c tre dictatorul Nicolae
Ceau escu, în cabinetele fostului Comitet Central s-au f cut
câteva „guverne” care nu au rezistat mai mult de câteva minute. Unele dintre ele au cuprins lideri din planul secund al
14
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fostelor structuri de partid, dar credibilitatea lor s-a dovedit
nul . Cel mai mult s-a vorbit de guvernul Ilie Verde care n-a
putut s - i asume nici o decizie, nici un document. Practic,
înlocuirile succesive de conduceri politice, care în celelalte ri
s-au derulat pe parcursul câtorva luni, în România s-au petrecut în câteva ore, pân când Ion Iliescu a fost acceptat atât de
cei câ iva diziden i (îndep rta i de mult din structurile partidului – Brucan, Bârl deanu, Mar ian, Corneliu M nescu etc.)
cât i de c tre opozan i din afara partidului, cunoscu i de public mai mult de la posturile de radio str ine (Ana Blandiana,
Doina Cornea, Dumitru Mazilu, Mircea Dinescu etc.).
Pre edintele Consiliului, Ion Iliescu, era chiar el, de câ iva
ani buni, departe de cercurile de la vârful puterii din Partidul
Comunist, de i cândva, cu mai bine de 17 ani în urm , ajunsese
în nomenclatur , ca lider al tineretului comunist i, pentru
câteva luni, secretar al Comitetului Central. Intrat în conflict cu
al i activi ti, Ceau escu a procedat conform unei cutume
asumate în astfel de situa ii i l-a îndep rtat din aparatul central.
Probabil practica trimiterii la „munca de jos” pentru a- i asuma
sp it erorile, nu func ionase i, dup câteva verific ri în func ii
publice la Ia i i Timi oara, i s-a oferit lui Ion Iliescu postul de
ef la o editur tehnic , unde putea fi u or controlat i
supravegheat. Acolo l-a g sit ziua de 22 decembrie 1989.

Ion Iliescu
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