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INTRODUCERE
C derea regimului comunist din Rom nia a generat, n cei
aproape 25 de ani de la producerea sa, o impresionant istorio
grafie dar nu i o clarificare asupra interpret rii evenimentelor i
proceselor ncepute n decembrie 1 8 i continuate pe parcursul
tranzi iei c tre regimul de democra ie liberal . n zilele lui
decembrie 1 8 , c derea regimului comunist a fost prezentat
at t n ar , c t i n str in tate, sub denumirea de revolu ia
rom n . Ulterior, evenimentele au fost supuse analizei de c tre
anali tii politici i din media, de istorici i caracterizate, adesea,
prin interpret ri riscante. Evenimentele au fost analizate at t prin
lentilele teoriei conspira iei i ale loviturii de stat c t i prin
prisma teoriilor revolu iei sociale. Astfel c unii anali ti politici,
ziari ti dar i oameni politici au g sit astfel suport pentru a inter
preta revolu ia roman ca un mit construit de personalit ile
care au preluat puterea in Rom nia dup c derea regimului
Ceau escu. Pentru al ii, n special, pentru istorici, acesta a fost un
bun prilej pentru a a eza evenimentele din Decembrie 1 8 n
irul revolu iilor care, prin consecin e, au nscris Rom nia pe
drumul democratiz rii i moderniz rii n epoca modern i
contemporan .
Prezentul volum de studii nu urm re te s ofere nc o pers
pectiv care s conduc la conservarea i nt rirea unei imaginii
sau a alteia a evenimentelor din Decembrie 1 8 printr o
(re construc ie istoric a faptelor i proceselor care s au
nt mplat n acele zile i n perioada imediat urm toare. Cartea se
dore te a fi un instrument oferit cititorului pentru a realiza pro
pria sa analiz a multitudinilor de restituiri concurente ale acestei
perioade, materializate n c r i, studii tiin ifice, memorialistic i
alte forme de discurs care au ap rut n aproape un sfert de veac.
Pentru ca lectorul acestui volum s devin un veritabil ana
list/critic al istoriografiei consacrate c derii regimului Nicolae
Ceau escu, trebuie s aib posibilitatea de a i forma propria
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gril de lectur a evenimentelor i proceselor din aceast
extrem de diversificat i contradictorie literatur ap rut at t n
Rom nia, c t i n str in tate. Principalele elemente necesare
construirii acestei grile de lectur se g sesc n studiul „Decembrie
1989. Percep ie i interpretare istoric ”, care ofer instrumentele
i metoda de cercetare i investigare a proceselor care conduc la
schimbarea de regim n societatea modern i contemporan .
A cerceta conceptele i semantica lor evolutiv reprezint o
condi ie minim pentru a cunoa te istoria. Acest lucru este cu at t
mai evident necesar pentru istoria revolu iilor politice unde
n elesul acestui concept este nc rcat cu semnifica ii i percep ii
diferite, n func ie de grupul ideologic i politic de care apar ine
autorul. Nu este deloc nt mpl tor faptul c , n Rom nia, autorii
care s au postat pe e ichierul politic n opozi ie cu FSN, PSDR i
PSD sau cu liderii din fruntea acestor partide, n special cu Ion
Iliescu, utilizeaz n descrierea evenimentelor conceptul de
lovitur de stat. Din aceast perspectiv , credem c o bun n ele
gere a conceptelor de revolu ie, lovitur de stat, contra revolu ie,
conspira ie, revolt , mi care populare etc., va permite cititorului
s accepte sau s resping o anumit reprezentare/ imagine a
evenimentelor care au marcat societatea rom neasc
n
decembrie 1 8 , pe care o g se te ntr o lucrare sau alta. n unele
lucr ri consacrate revolu iei din decembrie 1 8 , se poate
observa o adev rat saraband a termenilor de revolu ie i de
lovitur de stat, f r nici o noim . narmat cu instrumente de
analiz i metode de interpretare, cititorul va dep i condi ia de
cititor captiv al istoriografiei, consacrat pr bu irii regimului
comunist din Rom nia.
Al doilea studiu „P rtinire, neutralitate, obiectivitate în revo
lu ia român din decembrie din perspectiv politologic i socio
logic ” conduce cititorul n istoriografia consacrat pr bu irii
regimului comunist, pentru a fi familiarizat cu toate interpret rile
date acestui proces fie c sunt nc rcate cu obiectivitate i neutra
litate, fie c sunt subiective i p rtinitoare. Sunt luate sub
lup unele dintre lucr rile considerate a fi de referin , semnate
de politologi, sociologi i istorici printre care amintim pe
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S.N. Eisenstadt, Vladimir Tism neanu, Timothy Garton Ash,
Adrian Pop etc. Astfel, se poate ob ine o imagine coerent asupra
factorilor obiectivi i subiectivi care au preg tit revolu iile prin
care au fost r sturnate regimurile politice de tip totalitar, cu focus
pe Rom nia dar i condi iile socio politice n care s au derulat
aceste procese interpretate diferit. Pentru evaluarea revolu iei
rom ne, dar i a celor petrecute n alte ri n anii 1 8 1 1/
1 2, cititorul este familiarizat cu analiza elementelor esen iale,
ce caracterizeaz un proces revolu ionar. Unul dintre acesta este
un program inovator care s fie propus societ ii care dore te
schimbarea unui regim politic conservator i ur t de popor. Nici
una dintre revolu iile anilor 1 8 1 1/1 2 n a putut pretinde
i nici nu a pretins c ar fi purtat cu ea un nou <proiect societal
astfel c , practic, revendic rile cu caracter programatic au fost
simple relu ri ale unor repere ideologice din trecut, cu referire la
libertate, democra ie, drepturile omului, la statornicirea unui
sistem democratic, pluralist de guvern m nt , cum au fost
definite n Comunicatul c tre ar al Consiliului Frontului Salv rii
Na ionale. Marin Badea consider c opinia lui Timothy Garton
Ash este una potrivit pentru a caracteriza ceea ce s a nt mplat
n Rom nia n decembrie 1 8 deoarece privirea revolu iona
rilor nu a fost spre viitor, ci spre trecutul capitalist i, ca atare,
ntr un spirit pur de restaura ie social economic , politico
institu ional i cultural ideologic . Este ceea ce sesiza un ziarist
britanic, bun cunosc tor al evenimentelor din 1 8 1 1/1 2,
i pe care, din acest motiv, n principal, le a denumit generic
REFOLU II.” Impactul Revolu iei asupra societ ii rom ne ti a
fost at t de mare nc t chiar i dup un sfert de veac de la
producerea evenimentelor este greu de evaluat n ce m sur
idealurile clamate n strad
i materializate n documente
programatice se reg sesc n totalitate n ceea ce s a realizat
ulterior. Din aceast perspectiv , nu este surprinz tor c
percep ia asupra acestor evenimente este at t de diferit de la un
istoric la altul.
Studiul „Revolu ia român din decembrie 1989 în edi ii de
documente i istoriografie” aduce sub lup o parte din bogata
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literatur istoriografic i edi iile de documente publicate n anii
ce s au scurs de la pr bu irea regimului comunist din Rom nia.
Lectura acestui studiu conduce la ideea c revolu ia rom n , prin
urmare, nu poate fi privit ca un proces unitar i compact, nu a
fost o mi care g ndit i preg tit din timp, de un grup care s
stabileasc obiective programatice rezultate din analiza nemul u
mirilor sociale, ci a fost o rezultant a mai multor factori interni i
externi, care s au coagulat n zilele lui decembrie 1 8 i n anii
ce au urmat. Istoriografia Revolu iei rom ne mai atrage aten ia
asupra unui aspect f r de care nu putem s distingem/s
accept m multiplele sale reprezent ri i interpret ri. A fost un
proces cu cel pu in doi actori: popula ia revoltat ie it n strad
i grupul care a preluat conducerea mul imii. Aceste dou compo
nente ale Revolu iei, de i p r i inseparabile, au fost ulterior
percepute diferit de anali ti i istorici i reprezent rile revolu iei
au c p tat c nd aspecte i tr s turi unitare, c nd contraste bizare.
La nceput, actorul popula ia revoltat i grupul care a preluat
conducerea n au fost percepu i n conflict. Societatea rom neasc
p rea s se ndrepte spre o perioad de consens n ceea ce
prive te viitorul. Ori, tocmai percep ia acestui viitor n repre
zent rile pe care le aveau liderii revolu iei rom ne a condus la falii
i acuze de tr dare a idealurilor revolu iei.
Studiul consacrat memorialisticii ofer o imagine asupra
revolu iei rom ne, v zut prin prisma baricadei ce desp r ea n
acele zilele lupt torii i protestatarii anti Ceau escu, de o elit
politic devenit odioas pentru ntreaga societate rom neasc .
Lectura acestui tip de literatur implic judec i mai adecvate
asupra trecutului recent i a istoriei n ansamblu. Miza este
enorm , fiindc noua atitudine, legitimat mai ales dup disolu ia
regimului comunist, stimuleaz noi lecturi i noi construc ii
istorice asupra unui trecut ce con ine at t de multe controverse
iscate i de modul cum evenimentele s au sedimentat n memoria
individual i colectiv a participan ilor la evenimente. Ipoteza de
lucru oferit de Alexandru Purc ru , n acest studiu, este extrem
de interesant . O eficient lectur a memorialisticii consacrate
evenimentelor din decembrie se poate face, n opinia autorului,
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doar dac se descifreaz rela ia dintre trauma na ional i
memorie (fie ea individual sau colectiv , dar i dintre memorie
i interpretarea istoric . n cercetarea istoric , acest aspect este
pu in sau deloc luat n considerare, atunci c nd se analizeaz
acest tip de literatur . Revolu ia rom n din decembrie 1 8 a
fost, n opinia sa, un inaugural traumatic. Alexandru Purc ru ,
pentru a sus ine ipoteza sa de lucru, face apel la o serie de idei
lansate cu c teva decenii n urm de Paul Ricoeur, cu referire la
rolul violen ei mo tenirii fondatoare , respectiv ac iunile
violente care stau la baza form rii oric rui stat, la coagularea unei
noi societ i, ca urmare a confrunt rii cu cel lalt, resim it ca o
amenin are i raportul memoriei cu timpul explic fragilitatea
acesteia din urm , dar i fragilitatea identit ii. Se poate vorbi, i
n cazul revolu iei rom ne, despre ceea ce Paul Ricoeur nume te
memoria manipulat , realizat prin influen area concertat a
memoriei i a uit rii de c tre de in torii puterii, prin intermediul
ideologiei care urm re te s legitimeze autoritatea. Toate acestea
au permis autorului s realizeze o analiz pertinent a
memorialisticii revolu iei rom ne i s ofere cititorului un set de
imagini i reprezent ri prin ochii celor care au participat la
evenimente sau au fost doar martori.
Nu putem ncheia f r s men ion m faptul c acest volum nu
ar fi fost posibil s vad lumina tiparului f r ajutorul material i
logistic acordat de Institutul Revolu iei Rom ne din Decembrie
1 8 . Conducerea acestei institu ii consider , f r a neglija i
contribu ia altor cercet tori, c nu putem p stra n memoria
prezentului adev rata imagine a Revolu iei rom ne din Decem
brie f r contribu ia istoricului. Prin urmare …comunitatea
istoricilor ar trebui s respecte prin cunoa tere tiin ific o
Revolu ie care a f cut o ast zi s fie liber E r ndul ei, n acest
ceas aniversar, s restituie noii genera ii cea mai nalt datorie a
sa de onoare: adev rul despre Revolu ia Rom n (Claudiu
Iordache, Timpul revolu iei i al devo iunii, editorial, Caietele
Revolu iei nr. 4 (53 /2014 p. 4
Constantin Hlihor
17 noiembrie 2014

CAPITOLUL I:
DECEMBRIE 1989.
PERCEP IE I INTERPRETARE ISTORIC
Constantin Hlihor
Decembrie 1 8 a marcat istoria recent a poporului rom n
n dublu sens. Pe de o parte, a schimbat cursul evolu iei politice,
sociale, economice i a mentalit ilor din societatea rom neasc
a sf r itului de secol XX i nceputului secolului XXI, iar pe de alta,
a creat o ampl dezbatere civic i tiin ific deopotriv cu privire
la sensul i consecin ele ce i au urmat. De i exist o pluralitate de
percep ii asupra acestor evenimente i procese care s au derulat
n Rom nia, ncep nd cu 17 decembrie 1 8 p n n noiembrie
2000, exist i un consens social i anume c acestea au condus la
sf r itul unui regim politic de tip totalitar i au permis tranzi ia
Rom niei c tre societatea democratic .
Dezbaterea public cu accent pe caracterizarea evenimentelor,
care au pus cap t regimului totalitar n Rom nia, pe factorii care
au determinat pr bu irea sistemului politic socialist a avut loc,
ani de a r ndul, n timpul campaniilor electorale i n preajma co
memor rii lor. Academicianul erban Papacostea constata ntr un
interviu, acordat Revistei 22, c n esen se nfrunt pasional
doua teze1: cea a revolu iei, act spontan izvor t din refuzul popo
rului de a mai tolera tirania regimului Ceau escu, i cea a complo
tului, a loviturii de stat, ac iune pus la cale de serviciile secrete
str ine, ndeosebi de KGB, care s a folosit de instrumentele sale
din untrul rii. Distinsul istoric constata c doar o abordare
erban Papacostea, Decembrie 1989: revolu ie sau lovitura de stat? o falsa
alternativa –
http://www.revista22.ro/decembrie 1 8 revolutie sau lovitura de stat
o falsa alternativa 7 0.html, accesat la 12 mai 2014

1
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istoric depasionalizat e n m sur s nlesneasc n elegerea i
definirea corect a schimb rii petrecute n Rom nia n decembrie
1 8 2. Problema adus n discu ie de erban Papacostea poate fi
una fundamental pentru n elegerea sensului i rolului jucat de
evenimentele din decembrie 1 8 , pentru istoria contemporan
a rom nilor, dar nu i suficient . Pe de o parte, academicianul
erban Papacostea atrage aten ia asupra implic rii emo ionale a
istoricului n nara iunea faptelor istorice/storytelling. Acest fapt
este rareori recunoscut de c tre istoric dar observat adesea de
lector. Pe de alta, acesta aduce n discu ie calea/metoda prin care
istoricul ajunge la adev r atunci c nd cerceteaz fapte i eveni
mente politice sociale, economice care au n mentalul colectiv o
reprezentare puternic polarizat , cum este cazul revolu iilor.
Un alt aspect al cercet rii evenimentelor din Decembrie 1 8
este cel legat de cadrul conceptual i abordarea metodologic cu
ajutorul c rora istoricul recompune imaginea faptelor i procese
lor care, n mentalul colectiv, au deja o reprezentare, ns , cerce
tarea tiin ific determin pe cercet tor s o corecteze i s o
livreze consumatorului/opiniei publice sub forma unei noi na
ra iuni/storytelling. Apare, n mod firesc, problema neutralit ii i
subiectivit ii, a p rtinirii i a obiectivit ii n reconstruc ia sau
de construc ia istoriografic . Acestea se accentueaz mai ales
c nd istoricii se opresc asupra unor momente controversate ale
unor evenimente cu impact social i politic uria asupra societ ii,
cum au fost cele din decembrie 1 8 . Factorii care concur la apa
ri ia unor imagini multiple asupra evenimentelor sunt obiectivi
dar i subiectivi. F r o bun metodologie i instrumente adec
vate, imaginea evenimentelor din decembrie 1 8 va fi deformat
sau, mai grav, modificat din varii interese. Istorici care au st ruit
asupra cercet rii condi iilor i ac iunilor care au condus la r stur
narea regimului Ceau escu n Rom nia, mai ales cei din genera ia
t n r , au insistat nu asupra t lm cirii sau r st lm cirii eveni
mentelor, ci asupra metodei i instrumentelor. Unii au insistat pe
metoda comparativ , consider nd c se poate ajunge la o bun
2 Ibidem.
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cunoa tere i n elegere a evenimentelor anului 1 8 prin identi
ficarea diferen ei i a elementelor comune raportate la teoria
schimb rii politice n societate.3 Al ii au utilizat, cu succes, n
redefinirea evenimentelor, metoda de construc iei.4 Una dintre
cele mai des utilizate ipoteze de lucru, din perspectiva acestei
metode, porne te de la premisa c imaginea unui eveniment nu
poate fi separat de convingerile politice, ideologice, morale, etice
ale istoricului care descrie acea imagine5. Controversele i
disputele istoricilor rom ni i str ini, pe marginea evenimentelor
care au determinat pr bu irea comunismului rom nesc, sunt de
n eles i necesare. Vom accepta sau respinge o anumit reprezen
tare/imagine a evenimentelor care au marcat societatea rom
neasc , n decembrie 1 8 , n func ie de informa iile de care
dispunem, de convingerile pe care le avem dar i a sistemului de
valori la care ne raport m.
Consider m c este important s ar t m cititorului cum se
construie te n laboratorul istoricului o imagine asupra eveni
mentelor din decembrie 1 8 i cum aceasta este convertit
ntr un storytelling/nara iune ce este apoi livrat consumatorului
de istorie. Orice istoric, n procesul de cercetare care are ca fina
litate re compunerea schimb rilor politice, sociale, economice i
de mentalitate, care au avut loc n societatea rom neasc ,
ncep nd cu decembrie 1 8 , va c uta s evite p rtinirea,
subiectivismul, partizanatul politic i ideologic. ntrebarea care
apare este legat de m sura n care se reu e te acest lucru.

Drago Petrescu, Explaning the Romanian Revolution of 1989: culture,
structure and contingency, Editura Enciclopedic , Bucure ti, 2010.
4 Ruxandra Cesereanu, Decembrie '89: deconstruc ia unei revolu ii, Polirom,
Ia i, 2004.
5 A se vedea, Alun Munslow, Deconstructing History, Second Edition,
Routledge, 1 7, 2006, p. 22 23; Hayden White, The Question of Narrative in
Contemporary Historical Theory, in History and Theory, Vol. 23, No. 1, 1 84,
pp. 1 33; Andrew P. Norman, Telling It Like It Was: Historical Narratives on
Their Own Terms, History and Theory, Vol. 30, No. 2, 1 1, pp. 11 135;
F. R. Ankersmit, Historiography and Postmodernism, History and Theory,
Vol. 28, No. 2, 1 8 , p. 146.
3

