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lorio ii anonimi ai Re olu iei
Rom ne
Istoriografia Re olu iei Rom ne nu
comente e, n contradictoriu, dac

reget

s

n Decembrie 1989 a

a ut loc o re olu ie, o re olt sau o lo itur de stat, fiind
tentat s e lice totul rin risma ac iunilor secrete ale
marilor uteri, ori ale agen ilor de influen

Ne ncrederea

rom nilor n ro riile lor for e i-a con ins, n cele din
urm , c nu ei au f cut Re olu ia lor, c nu ei au ie it n
strad

entru a-l for a e Dictator s

r seasc

uterea

Ast i, tim oare, mai mult dec t n anul 1990 Atunci a
lucrat imagina ia rom nilor obi nui i, ast i sunt la mod
idiosincra iile istoricilor entru mul i dintre ei cercetarea
fa telor din Decembrie se face nc

rea de reme Mai

trebuie s treac ani, entru a afla din arhi ele str ine
cum au murit asile, ori Ion ori Radu e str ile ora elor
Rom niei Ca i cum istoria se decide de lin n cabinete


str ine sau du

lan ele ser iciilor secrete Istoria este

urmarea ca ricioas a unui flu natural, necontrolat, al
fa telor omene ti n decursul remurilor Ea nu
fi indus

ori in entat , c ci

oate

remeditarea e olu iei

societ ilor constituie, cel mult, un ad u ant la tratamentul
realit ii
A un i aici, s ne amintim de numele uitate, din
ne

sare i ingratitudine, ale celor care au fost carnea i

s ngele Re olu iei Rom ne, ale anonimilor s i glorio i,
ale tinerilor, femeilor i b tr nilor care au a ut cura ul
s ias

n strad

n tim ce ,,cronicarii

ascun i n s atele ferestrelor, ns

remii st teau

im nta i chiar de

istoria e care o studiau la catedrele lor
rimele nuclee ale re oltelor din marile ora e
au

urtat un nume im ro i at comitetele Comitetele

re olu ionare

nfiin ate simultan ori consecuti

la

Timi oara, Bucure ti, Arad, Lugo , Ia i, Bra o , Sibiu i
Alba Iulia

Mai t r iu, a eau s se numeasc fronturi,

fronturi de sal are, fronturi democratice, asul s re ideea
de forumuri nefiind f cut, c ci democra ia forumurilor
nc nu fusese in entat n Rom nia Drumul s re libertate
al rom nilor a trecut rin dre tul meselor rotunde, ci rin
r boi, rin r boiul oamenilor obi nui i m otri a unei
tiranii dec ute De aceea, la noi, nu rolul disiden ilor a
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contat decisi , ci uterea e lo i

a oamenilor sim li care

au ie it n strad , lo ind n or ile citadelelor comuniste
cu umnii de dinamit

Au fost mani ula i E im osibil

de do edit Basmele cu roletarii ilei de 22 decembrie la
Bucure ti, care au ie it n ie e m na i de acti i tii lor de
artid, ca la arada de 23 august, do edesc imagina ia
str mt a istoricilor colabora ioni ti Re olu ia Rom n
este o o er intact a genera iei noastre

i nimeni nu-i

oate contesta semn tura Iar genera ia de la 1989 a fost
o font incandescent a celor ce au urtat retutindeni
numele mul imilor Ion,

asile i Radu

dedicat

aducere n memoria ublic a

i aceast succint

Lor le este

fa telor i numele lor Membrilor fondatori ai Comitetelor
i Fronturilor lor democratice, ai “ uterii celor de
f r

utere , care au ntors definiti din drum for ele

resurec iei comuniste
Du

Bucure ti, ns i Mosco a a n eles c nu se

mai oate continua e calea dictaturilor Crimele de stat
din Rom nia au us ca

t oric rei s eran e er erse c

regimurile comuniste or mai re eni e scena euro ean
u ini au n eles acest efect al Re olu iei Rom ne, acela
c ea a inhibat orice ncercare de re isten

a nomencla-

turilor euro ene Sacrificiul rom nilor n Re olu ia lor a
consolidat s eran ele Euro ei nse i c ,,stafia comunist

nu se mai ntoarce reodat
omene ti

C nd uci i, ie i n afara firii

i la Bucure ti, i la Timi oara i la Clu , i la

Sibiu i la Bra o s-a ucis de or Ast i ictimele sunt
uitate, asasinii sunt recom ensa i Au ucis, e i Doamne,
regulamentar, la ordinul su eriorului, au ucis tr g nd din
a artamente, din ta imetre, n s itale Au ast i ensii
generoase, n tim ce martirii Re olu iei sunt

r si i n

gro ile lor Iar su ra ie uitorii sunt nghesui i cu cinism
n lo itura de stat Fie m car ca numele lor s nu mai
oat fi alungate din memoria tuturor rom nilor Numele
anonimilor Re olu iei Rom ne, numele naintea c rora
ar trebui s ne ridic m res ectuos n icioare la trecerea
umbrelor lor rintre noi, numele glorios al celor care, cu
ade rat, atunci, ntr-un Decembrie 1989, au binemeritat
de la atrie
Claudiu Iordache
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Cuvânt înainte
Lucrarea de fa
succint

re int

ntr-o manier

i s er m atractiv o radiografie a modului

n care, ntr-o lun
devenit ,,fierbinte

de iarn

Decembrie 1989

ca urmare a evenimentelor ce au

avut loc n ara noastr , rom nii au nde artat v lul negru
al comunismului i s-au organi at n comitete revolu ionare
entru a deschide viitorului Rom niei drumul s re un
destin c l u it de lumina libert ii i a democra iei.
n mai multe ora e ale

rii

anilor scur i de la Revolu ia Rom n

care e arcursul
din Decembrie

1989 au rimit rin lege titlul de Ora martir gru uri de
oameni, nsufle i i de s eran a unei schimb ri cre ut mult
tim uto ic , au luat ini iativa s ontan a organi rii unor
comitete de re re entare a mul imii ie ite n strad

entru

a lu ta cu regimul ceau ist.
De ce este necesar o asemenea lucrare
R s unsul se ba ea

e dou idei.

n rimul r nd, din unct de vedere istoric, este
necesar nu doar nregistrarea, inventarierea, ci i anali a
tuturor as ectelor ce in de trecutul nostru istoric, cu at t
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mai mult cu c t, n ca ul de fa , vorbim de un moment
crucial din istoria na ional , un moment ce a schimbat
rofund i definitiv drumul, via a fiec ruia dintre noi, dar
i al rii n egal m sur .
Iar n al doilea r nd, lu nd n considerare
semnifica ia major a momentului Decembrie 1989, noi
cei de a i avem datoria moral , civic i na ional de
a ne reaminti ceea ce co iii, fra ii, rin ii, bunicii no tri
nfrunt nd rimejdii greu de imaginat, au nf tuit atunci.
e aceea i linie, avem obliga ia de a ne ngriji ca i cei ce
ne urmea s cunoasc adev rul des re eroismul i jertfa
unei genera ii, des re Revolu ia Rom n din Decembrie
1989, momentul de r scruce n destinul nostru.
Lucrarea de fa nu este o istorie a Revolu iei
Rom ne ceea ce i ro une ea este doar s eviden ie e
unele as ecte, s re inte detalii ale confrunt rilor n
lan local, de altfel im ortante, din tim ul desf ur rii
Revolu iei din Decembrie 1989. Iar omagierea istoric
a oamenilor i a fa telor m linite n acele ile s ofere
cititorului nu numai ers ectiva cre rii unei imagini
generale obiective asu ra Revolu iei, ci s tre easc n
acesta dorin a unei a rofund ri ulterioare a cunoa terii i
n elegerii acestui moment istoric.
Cititorul va reg si, astfel, n aginile acestei lucr ri
ora ele care, rin sacrificiul locuitorilor, au devenit ora e
martir ale Revolu iei Rom ne din Decembrie 1989, va
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cunoa te legile rin care li s-a acordat acest statut, al turi
de fotografii care ilustrea

eroismul locuitorilor n

ilele fierbin i din Decembrie 1989, recum i informa ii
referitoare la modul n care s-au format comitetele
revolu ionare n fiecare dintre aceste ora e.
Comitetele revolu ionare sunt com onente vitale
ale oric rei revolu ii. Ele sunt cele care reunesc liderii,
oamenii de exce ie ai revolu iilor, ele i reunesc laolalt
e cei care ndr nesc s - i asume riscuri, e cei care
rin curaj, s irit de ini iativ
i iscusin

i asum

i sacrificiu,

rin voin

res onsabilitatea conducerii

coordonarea ac iunilor necesare a fi ntre rinse
atingerea sco urilor

i

entru

i obiectivelor unei revolu ii,

entru ob inerea victoriei finale, astfel nc t idealurile i
s eran ele schimb rii s nu se n ruie n haosul e care
masele revoltate, f r o conducere i o g ndire lim ede, nu
ar utea-o reali a. Astfel de comitete nt lnim de-a lungul
istoriei, oriunde nemul umirea o ular acumulat nu mai
oate s fie n bu it . Iar aceste forme de organi are a
re isten ei i lu tei m otriva unui regim asu ritor au fost
ba a schimb rii ce avea s vin . Aceasta a fost menirea
comitetelor de la 1848 care au coordonat mi carea
revolu ionar

i tot acesta a fost rolul n ilele noastre, al

CNT Consiliul Na ional de Tran i ie din Libia comitet
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revolu ionar creat de for ele anti-Gaddafi. Şi exem lele ar
utea continua.
n Rom nia, comitetele formate du
1989 n numeroase localit i de
organisme ale noii

20 Decembrie

e cu rinsul

rii, ca

uteri revolu ionare, au avut dre t

model Comitetul format la Timi oara, n balconul O erei,
la 20 decembrie 1989. Acolo, rin liderii ce s-au reunit n
cadrul Comitetului s-a dat tonul ideilor i revendic rilor
ce au fost nsu ite i r s ndite a oi e tot cu rinsul
Astfel au rins via

rii.

idealurile care marcau schimbarea

mult dorit : c derea regimului Ceau escu, organi area
de alegeri libere i democratice, luri artidism, libertatea
cuv ntului, deschiderea frontierelor, reali area reformei
n domeniul economic, al educa iei, satisfacerea nevoilor
alimentare ale

o orului rom n, libertatea cultelor,

desfiin area maga inelor entru rivilegia i etc.
Formarea de Comitete Revolu ionare, av nd
rinci ii

i idei asem n toare cu cele formulate la

Timi oara, s-a extins ra id n ntreaga ar . Mai nt i ele au
a rut n jude ele nvecinate ora ului de e Bega: Lugoj,
Arad de unde ele s-au extins ractic e ntreg teritoriul
rom nesc. Du

ca , aceste comitete s-au organi at de

c tre revolu ionari la nivel jude ean, munici al, or enesc
sau comunal, iar membrii lor i-au nsu it i romovat
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ublic ideile enun ate de revolu ionarii timi oreni, mai
mult chiar, ei au format delega ii ce au ornit s re a duce
acestora mesajul lor de solidaritate.
Moment de cotitur n istoria o orului rom n,
Revolu ia Rom n din Decembrie 1989 a nscris e harta
curajului i sacrificiului rom nesc 18 ora e, care rin
ne nfricarea, d ruirea i jertfa locuitorilor lor
urta i e
ari ile dorului de liberate i d ruind rin s ngele lor o nou
fa Rom niei, red ndu-i demnitatea au ar tat c soarta
concet enilor oate s fie schimbat . Totul rin jertfa
martirilor i oamenilor ne nfrica i ai Revolu iei. Aceste
ora e au rimit recunoa terea legal a sacrificiului i
curajului demonstrat n ilele Revolu iei, rin roclamarea
lor ca ora e martir.
Un ora martir este acela ai c rui locuitori, rin
jertfa cet enilor sau rin ac iuni semnificative, au adus o
contribu ie major n cadrul unui eveniment de im ortan
i im act na ional, sau, du ca , interna ional. n acest
sens, n legile i decretele ado tate de institu iile abilitate
ale statului rom n entru declararea ora elor martir ale
Revolu iei Rom ne se s ecific c acest titlu se acord
n semn de cinstire, entru jertfele date i entru
eroismul manifestat n lu ta entru victoria Revolu iei din
Decembrie 1989 .
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Tot n aginile acestei lucr ri o s g si i eviden iat
ideea, care de i foarte im ortant

i

n sinergia desf ur rii

Revolu iei din Decembrie 1989, nu este re ent

n alte

lucr ri la fel de vi ibil: Teoria Balcoanelor n Revolu ia
Rom n .

entru a exem lifica mai clar ce dorim s

ex rim m

rin aceast teorie, a

leca de la defini ia

conce tului n lan arhitectural. Balconul, n sensul lui
ro riu de anex a unei cl diri, a fost g ndit ca o unte
ntre interior i exterior. Urma al ris ei b tr ne ti de la
ar , balconul este locul de interac iune dintre dou lumi,
am lasament care scoate din ngr direa celor atru ere i
omul i l aduce mai a roa e de libertatea exteriorului.
Dac lu m aceast teoreti are a conce tului de balcon
i o a lic m asemenea unui ablon Revolu iei Rom ne
din Decembrie 1989 vom observa o otrivire articular
entru desf urarea evenimentelor din Decembrie 1989.
La fel ca i conce tul arhitectural, Balconul a re re entat
n Decembrie 1989 locul n care dorin ele i s eran ele
mul imii au

rins voce. Din Balcon s-a vorbit des re

schimbare, des re dre turi i libert i, acolo s-au format
Comitetele revolu ionare, de acolo a rins av nt i utere
mi carea revolu ionar

a schimb rii n Rom nia din

Decembrie 1989. Ceea ce nt re te aceast teorie este i
fa tul c acest fenomen al Balconului nu a fost un ca
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singular, dim otriv el s-a reg sit n a roa e toate ora ele
din Rom nia care au ie it s lu te entru schimbare n
Decembrie 1989.
Balconul s-a convertit ntr-un simbol major

entru

Revolu ia Rom n . Din incinta sa s-au eliberat rin viu
glas, idei, s eran e, atitudini. Din Balcon s-a materiali at
verbal trecerea de la societatea nchis
societatea liber

comunist c tre

democratic . Acesta a fost tribuna,

am lificatorul, rece torul i n acela i tim transmi torul
con tiin ei mul imii ie ite n Decembrie 1989 n strad

n

ntreaga Rom nie.
n lucrarea de fa , cititorul

oate g si textele

integrale ale legilor i decretelor rin care a fost acordat
statutul de ora martir unor localit i de

e teritoriul

Rom niei. Red m, n continuare num rul, numele i data
a ari iei acestor legi, n ordinea cronologic a a ari iei
lor n Monitorul Oficial, inclusiv al celor referitoare la
ora ele Bucure ti i Timi oara, care nu sunt men ionate n
majoritatea lucr rilor.
Astfel, n num rul 6 al Monitorului Oficial din
10 ianuarie 1990 a fost ublicat Decretul nr. 40, din 9
ianuarie 1990, rivind m suri entru comemorarea eroilor
Revolu iei, emis de re edintele Consiliului Frontului
Salv rii Na ionale (CFSN) rin care la art. 2 se reci a
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