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CONSIDERAÞII PRIVIND
ISTORIOGRAFIA
Anul 1989, care a marcat o schimbare fundamentalã în istoria
Europei, a preocupat un numãr important de politologi, ziariºti, oameni
politici, istorici. Potrivit unor aprecieri, s-au publicat peste 4 000 de
lucrãri consacrate evenimentelor din 1989, cele mai multe cu caracter
memorialistic, dar ºi unele culegeri de documente ºi chiar sinteze.
Revoluþia românã s-a bucurat de o atenþie specialã, atât în þarã, cât ºi
peste hotare.
Chiar dacã nu existã o evidenþã completã a cãrþilor privind anul
1989 în România, apreciem cã numãrul acestora depãºeºte 500.
Subiectul nu este ºi nu poate fi epuizat, întrucât o cercetare
sistematicã abia a început în 2005, în cadrul Institutului Revoluþiei
Române din Decembrie 1989. Din multe puncte de vedere, se poate
afirma cã specialiºtii au un câmp larg de investigaþie, o cercetare
aprofundatã impunând utilizarea tuturor surselor, de la cele de arhivã,
la istoria oralã.
Chiar ºi în stadiul actual, existã o bazã temeinicã pentru scrierea
istoriei revoluþiei române în context internaþional. Pentru o cercetare
istoricã documentele de arhivã sunt esenþiale. Disputa politicã de
dupã 1989 a avut ºi o parte pozitivã: prin hotãrârea Senatului României
s-au creat douã comisii de anchetã a evenimentelor din decembrie
1989. Prima ºi-a desfãºurat activitatea în anii 1990-1992, sub
conducerea lui Sergiu Nicolaescu, iar cea de-a doua între 1992-1996,
fiind prezidatã de Valentin Gabrielescu. O parte din concluziile primei
comisii a fost publicatã de Sergiu Nicolaescu1, iar cea de-a doua de
ªerban Sãndulescu2. Desigur, aceste cãrþi prezintã o importanþã
deosebitã, dar modul de selecþionare a documentelor ºi, mai ales,
1

1999.

Cartea Revoluþiei Române din Decembrie 1989, Bucureºti, Editura Ion Cristoiu,

2

Lovitura de stat a confiscat revoluþia românã, ed. a II-a, Bucureºti, Editura
Omega Press, 1996
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interpretarea lor a generat vii dispute. De aceea, pentru istorici este
extrem de important sã studieze ei înºiºi documentele comisiilor
respective (rapoarte, declaraþii, interviuri, casete etc), aflate în arhiva
Senatului. O situaþie similarã s-a înregistrat la Parchetele Militare care
au adunat numeroase documente, pe care istoricii nu au încã posibilitatea de a le studia integral, deoarece anchetele nu au fost încheiate.
Alte documente importante se aflã în arhivele Ministerului Apãrãrii
Naþionale, Ministerului de Interne, Serviciului Român de Informaþii,
Consiliului Naþional pentru Studierea Arhivelor Securitãþii,
Ministerului de Externe, în Arhivele Naþionale Istorice Centrale (fond
C.C. al P.C.R.), din care extrem de puþine au vãzut lumina tiparului.
Reconstituirea evenimentelor din 1989 va putea fi mult mai precisã
dupã deschiderea tuturor arhivelor din România, dar ºi din Federaþia
Rusã, S.U.A., Franþa, Marea Britanie, Germania, Polonia, Ungaria,
Cehia, Slovacia º.a. Legislaþia arhivisticã internã ºi internaþionalã
prevede anumite termene pentru accesul la documente (între 30 – 50
ani, pentru altele chiar ºi 100 de ani), dar existã posibilitatea ca, pe baza
aprobãrii creatorului sau deþinãtorului de arhivã, acestea sã fie reduse.
Pe de altã parte, fiecare stat îºi protejeazã propriile interese ºi este greu
de presupus cã documentele provenind de la serviciile secrete (fie ele
americane sau ruseºti) vor fi puse în curând la dispoziþia cercetãtorilor.
O certã valoare documentarã au imaginile filmate în acea perioadã
de organele de ordine (Securitate, Miliþie), dar ºi pe diverºi amatori,
surprinzând activitãþile publice (adunãri, mitinguri), activitatea unor
personalitãþi, afluenþa mulþimilor spre zona centralã a marilor oraºe,
ocuparea sediilor instituþiilor de partid ºi de stat, comportarea revoluþionarilor, a armatei ºi altor structuri de forþã. În aceeaºi categorie se
înscriu ºi casetele audio, conþinând înregistrãrile convorbirilor între
diferiþi lideri politici ºi militari, ordinele date ºi rapoartele primite etc.
Multe dintre acestea se aflã în arhiva radioului ºi a televiziunii, dar
ºi a multor persoane particulare. Cercetarea lor este la început, iar
analiza lor atentã va scoate la ivealã fapte inedite, de o semnificaþie
realã. Institutul Revoluþiei Române din Decembrie ’89 a început, din
2006, sã-ºi constituie o arhivã proprie, în care sunt adunate materiale
diverse, de la documente scrise, la casete video ºi audio.
Dintre documentele publicate se cuvin a fi menþionate cele emise
în acea perioadã de organele oficiale. Pânã la 22 decembrie, sunt de
remarcat stenogramele Comitetului Politic Executiv, conferinþele cu
activul de partid ºi de stat þinute de Nicolae Ceauºescu, decretele-lege
8
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semnate de preºedintele Republicii Socialiste România etc. Dupã 20
decembrie 1989 importante sunt documentele revoluþiei, între care:
Proclamaþia Frontului Democratic Român de la Timiºoara, Comunicatul Frontului Salvãrii Naþionale, decretele adoptate de acest nou
organ al puterii de stat3. Multe dintre acestea au fost publicate în presa
vremii, în „Buletinul (Monitorul) oficial“, precum ºi în diferite lucrãri
ºi studii.
Cuprinzãtorul volum (605 pagini) intitulat Revoluþia Românã din
decembrie 1989 retrãitã prin documente ºi mãrturii, purtând semnãturile lui Constantin Sava ºi Constantin Monac4, conþine corespondenþã
diplomaticã, rapoarte, note informative, sinteze ale organelor de
informaþii, jurnale ale acþiunilor de luptã, înregistrãri realizate în
iureºul revoluþiei, fapte relatate de participanþi (martori oculari ºi
persoane implicate în evenimentele respective).
Un alt volum, realizat de Dumitru Preda ºi Mihai Retegan, prezintã
contextul internaþional ºi situaþia României, aºa cum sunt reliefate în
rapoartele diplomaþilor români acreditaþi în diferite capitale europene,
precum ºi în S.U.A.5
Valoare de document au ºi acele apeluri, manifeste, fluturaºi
lansaþi în zilele revoluþiei, care exprimau, într-o manierã laconicã, stãri
de spirit, uneori disperate, alteori de-a dreptul înflãcãrate. De exemplu,
unul dintre elicopterele care a venit la Comitetul Central al P.C.R. în
ziua de 22 decembrie 1989 a lansat fluturaºi prin care populaþia era
avertizatã asupra pericolului pierderii integritãþii teritoriale a României.
În aceeaºi zi, spre searã, mai multe manifeste anunþau „victoria“
revoluþiei ºi adresau populaþiei chemarea „La arme!“
Documentele privind procesul intentat lui Nicolae ºi Elenei
Ceauºescu a preocupat pe mulþi ziariºti, care au publicat stenograma
acestuia6. Întreaga problematicã privind situaþia cuplului Ceauºescu la
Târgoviºte ºi persoanele implicate au constituit obiectul unor
meticuloase investigaþii ale lui Viorel Domenico7.
3

Unele au fost publicate în „Caietele Revoluþiei“ ºi în revista „Clio 1989“ editate
de Institul Revoluþiei Române din Decembrie 1989
4 Bucureºti, Editura Axioma, 2001
5 1989 Principiul dominoului. Prãbuºirea regimurilor comuniste europene. Documente, Bucureºti, Editura Fundaþiei Culturale Române, 2000
6 Vezi Manole Auneanu (sub redacþia), Procesul Ceauºeºtilor, 25 decembrie 1989.
Stenograma integralã ºi caseta video, Bucureºti, Editura Excelsior, 1991.
7 Dupã execuþie a nins, Bucureºti, Editura Militarã, 1992; Idem, Ceauºescu la
Târgoviºte. 22 – 25 decembrie 1989, Bucureºti, Editura Ion Cristoiu, 1999
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Prin munca stãruitoare a unui harnic colectiv, coordonat de Miodrag
Milin, au fost publicate mai multe volume din procesul de la Timiºoara,
intentat celor vinovaþi de reprimarea demonstranþilor; ele oferã informaþii extrem de utile pentru toþi cei interesaþi de revoluþia românã8.
Presa – vorbitã, scrisã ºi electronicã, mass-media în general –
constituie o importantã sursã pentru istorici. Aceºtia trebuie sã aibã în
vedere caracterul subiectiv ºi agitatoric al acesteia, care urmãreºte sã
informeze, dar ºi sã creeze stãri de spirit, promovând o anumitã
imagine, uneori în contradicþie cu realitatea. În acele zile de decembrie
1989, mass-media a fost extrem de activã. Pânã la 22 decembrie,
regimul de la Bucureºti a þinut presa sub un control extrem de sever,
cãutând sã acrediteze ideea cã întregul popor era strâns unit în jurul lui
Nicolae Ceauºescu, pentru ca, dupã cãderea acestuia, el sã devinã
„criminalul dictator“, „asasinul de copii“ etc. În dupã-amiaza zilei de
22 decembrie a apãrut primul ziar al revoluþiei, sugestiv intitulat
„Libertatea“. Cu aceeaºi datã, „Scânteia“, care fusese organul C.C. al
P.C.R., ºi-a luat numele de „Scânteia poporului“, pentru ca peste douã
zile sã devinã „Adevãrul“. Organul central al Frontului Democraþiei ºi
Unitãþii Socialiste, „România liberã“, ºi-a menþinut titlul ºi forma
graficã, dar s-a adaptat noilor realitãþi, devenind din ce în ce mai
radical. Un fenomen similar s-a înregistrat ºi la nivelul judeþelor, unde
ziarele Comitetelor de partid au devenit „independente“ ºi chiar
„absolut independente“.
Nu s-a întocmit o culegere de articole din presa româneascã a acelei
perioade, poate ºi pentru cã ar fi pus în dificultate prea mulþi ziariºti,
care ºi-au schimbat brusc, cu 180 de grade, opþiunile politice, din
admiratori ai lui Ceauºescu devenind cei mai duri acuzatori ai acestuia.
Oarecum paradoxal, s-au realizat asemenea crestomaþii din presa
italianã9, americanã ºi englezã10, care dupã 1980 îl critica dur pe
liderul român, dupã ce în anii ’70 ai secolului al XX-lea se întrecuse în
a-i ridica osanale pentru politica sa de independenþã faþã de Moscova.
8

Documente ’89. Procesul de la Timiºoara, vol. I ºi II, Timiºoara, Editura
Fundaþiei Academia Civicã, 2004; vol. III, Timiºoara, Editura Mirton, 2005; vol. IV,
Timiºoara, Editura Mirton, 2006; vol V,. Timiºoara, Editura Mirton, 2007; vol. VI,
Timiºoara, Asociaþia Memorialul Revoluþiei, 2008
9 Decembrie ’89 în presa italianã. Reportaje, interviuri, comentarii Selecþie de
texte ºi note Nicolae Luca, Bucureºti, Editura Sempre, 1999
10 Revoluþia românã vãzutã de ziariºti americani ºi englezi, Bucureºti, Editura
Evenimentul, 1991
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O importantã sursã pentru cercetarea evenimentelor din 1989 o
constituie emisiunile de radio ºi de televiziune. Imaginea lui Ceauºescu în balconul Comitetului Central în ziua de 21 decembrie a fãcut
înconjurul lumii. Apoi, Televiziunea (devenitã „Liberã“) a realizat o
performanþã unicã în lume: transmiterea în direct a unei revoluþii.
Punerea la dispoziþia cercetãtorilor a transcrierilor de pe benzile ºi
casetele de radio11 ºi TV12 din acele zile, permite o reconstituire, pe
zile, ore ºi minute a evenimentelor din România. Ele redau starea de
tensiune ºi dramatismul, dar ºi avântul revoluþionar, ura împotriva
regimului care anima milioanele de români, ampla solidaritate
internaþionalã cu aceºtia.
Ulterior, fãcându-se o analizã „la rece“ a acelor emisiuni, ca ºi a
relatãrilor din presã, s-a ajuns la concluzia cã a existat o mare dozã de
manipulare, cu consecinþe tragice pentru soarta multor români, inclusiv
militari, care au cãzut victimã unor teroriºti neidentificaþi13.
Memoriile constituie o altã categorie de izvoare pe care istoricii au
datoria sã le studieze. Ele au un caracter subiectiv – fiecare relateazã
evenimentele prin prisma sa, în funcþie de locul ocupat ºi de rolul avut
în acel moment –, dar printr-o analizã criticã, prin compararea cu alte
surse, acestea pot fi un material indispensabil pentru reconstituirea
unor fapte concrete ºi stãri de spirit din zilele revoluþiei.
Dintre liderii politici ai lumii, se remarcã Mihail Gorbaciov, ale
cãrui memorii sunt menite sã justifice perestroika, recurgând la
discursurile ºi interviurile pe care le-a acordat în timpul cât s-a aflat în
fruntea Uniunii Sovietice14. Unul dintre principalii sãi colaboratori,
Aleksandr Iakovlev, ºi-a expus concepþiile într-o convorbire cu Lilly
Marcou15, dezvãluind modul în care el credea cã Uniunea Sovieticã va
fi salvatã. La rândul sãu, Ministrul de Externe Eduard ªevardnadze a
publicat un volum de memorii, intitulat Opþiunea mea16.
11

E un început în tot sfârºitul… Culegere selectivã din programele radiodifuzate
în zilele de 17–25 decembrie 1989, Bucureºti, Societatea Românã de Radiodifuziune,
1998; Timiºoara în arhivele „Europei Libere“. 17–20 decembrie 1989. Coordonator
Miodrag Milin, Bucureºti, Fundaþia Academia Civicã, 1999
12 Revoluþia Românã în direct. Coordonator Mihai Tatulici, Bucureºti, 1990
13 Minciuni mass-media. Sub redacþia lui Gérald de Selys. Traducere Elena Dan,
Bucureºti, Editura Scripta, 1992
14 Memorii. Traducere de Radu Pontbriandt. Ediþie Dan Petre, Bucureºti, Editura
Nemira, 1994
15 Ce vrem sã facem din Uniunea Sovieticã. Convorbire cu Lilly Marcou.
Traducere de Lander Grigoriu, Bucureºti, Editura Humanitas, 1991
16 Opþiunea mea. Traducere din limba rusã de Virgil Constantinescu, Bucureºti,
Editura Presa Naþionalã, 2003
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Mai mulþi revoluþionari români ºi-au publicat memoriile, au
exprimat puncte de vedere asupra evenimentelor respective, au adunat
documente pe care le-au încredinþat tiparului. Astfel, Claudiu Iordache
– unul dintre liderii revoluþiei de la Timiºoara, vicepreºedinte al
Frontului Democratic Român – a publicat mai multe cãrþi în care a
evocat evenimentele din decembrie 1989, contextul în care ele au avut
loc, spiritul de jertfã al revoluþionarilor ºi evoluþia României la sfârºitul
secolului al XX-lea ºi începutul celui de-al XXI-lea17.
Extrem de laborios s-a dovedit a fi Ion Iliescu – preºedintele
Consiliului Frontului Salvãrii Naþionale – care a prezentat pe larg
revoluþia românã, privitã în ansamblul general al istoriei României ºi al
evoluþiei raportului de forþe pe plan internaþional, a procesului de globalizare, specific sfârºitului de secol XX, precum ºi a perspectivelor
omenirii în era post-industrialã18.
Dumitru Mazilu – prim-vicepreºedinte al Consiliului F.S.N. – a
publicat mai multe cãrþi cu caracter memorialistic, avansând puncte de
vedere sensibil diferite (de la „revoluþia furatã“ la „revoluþia
autenticã“)19.
Petre Roman – membru al Consiliului F.S.N. ºi cel dintâi ºef de
guvern de dupã revoluþie – ºi-a expus poziþia în douã cãrþi, stãruind
asupra luptei sale pentru democraþie20.
Vechiul stalinist Silviu Brucan, devenit oponent al regimului
Ceauºescu ºi „ideolog“ al revoluþiei, ºi-a publicat memoriile în douã
cãrþi, cu subtitluri sugestive: Generaþia irositã ºi Între douã revoluþii21.
17

Isus s-a nãscut la Timiºoara. Decembrie ’89, Timiºoara, Editura Helicon, 1994;
România pierdutã, Bucureºti, Editura Irini, 1995; Singur între români, Bucureºti,
Editura Irini, 1997; O Românie de câºtigat sau o naþiune în descompunere, Bucureºti,
Editura Irini, 2006
18 Revoluþia Românã, Bucureºti, Presa Naþionalã, 2001; Revoluþia trãitã.
Stenograma convorbirii cu membrii Comsiei Senatoriale pentru cercetarea
evenimentelor din decembrie 1989, Bucureºti, Editura Publicaþiilor pentru Strãinãtate,
1995; Revoluþie ºi reformã, Bucureºti, Editura Enciclopedicã, 1994; Marele ºoc din
finalul unui secol scurt. Ion Iliescu în dialog cu Vladimir Tismãneanu, Bucureºti,
Editura Enciclopedicã, 2004
19 De la totalitarism la libertate. Revoluþia furatã. Memoriu pentru þara mea,
Bucureºti, Editura Cozia, 1991; Dumitru Mazilu în dialog cu Vasile Popa. Calvarul
virtuþii, Timiºoara, Editura Aura, 2002
20 Libertatea ca datorie, Cluj-Napoca, Editura Dacia, 1994; Faþã în faþã cu Petre
Roman. 9 convorbiri cu Vartan Arachelian, Bucureºti, Editura Cartea Româneascã,
1996
21 Generaþia irositã. Memorii, Bucureºti, Editurile Univers ºi Calistrat Hogaº, 1992;
De la capitalism la socialism ºi retur. O biografie între douã revoluþii. Ediþie îngrijitã de
Alexandru Singer, Bucureºti, Editura Nemira, 1998
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Doi membri ai Consiliului F.S.N., Alexandru Bârlãdeanu (fost
vicepreºedinte al Consiliului de Miniºtri) ºi Corneliu Mãnescu (fost
ministru de Externe) ºi-au depãnat amintirile în cadrul unor interviuri
cu Lavinia Betea22.
Regizorul ºi actorul Sergiu Nicolaescu, membru în Consiliul F.S.N.
constituit la 22 decembrie 1989, a depus o impresionantã muncã de
documentare, valorificând nu numai propria experienþã de participant
la revoluþie, ci ºi materialele adunate de Comisia senatorialã al cãrei
preºedinte a fost. Pe aceastã bazã a publicat mai multe lucrãri de
referinþã, extrem de utile pentru reconstituirea evenimentelor din
decembrie 198923.
Situaþia de la Televiziunea Românã, mai ales din Studioul 4, care a
transmis revoluþia în direct, a fost relatatã pe larg de Teodor Brateº, cel
care a coordonat emisiunile urmãrite cu sufletul la gurã de milioanele
de telespectatori din þarã ºi din strãinãtate24.
Alþi revoluþionari binecunoscuþi – între care Lorin Fortuna ºi Gelu
Voican-Voiculescu – au acordat interviuri ºi au publicat articole despre
evenimentele la care au participat, unele strânse în volume împreunã cu
ale altora25 Pentru evenimentele de la Timiºoara o realã importanþã au
lucrãrile semnate de Costel Balint26, Gheorghe Secheºan27, Titus
Suciu28, Mariana Cernicova29, Marius Mioc30.
22

Alexandru Bârlãdeanu despre Dej, Ceauºescu ºi Iliescu. Convorbiri, Bucureºti,
Editura Evenimentul Românesc, 1997; Convorbiri neterminate. Corneliu Mãnescu în
dialog cu Lavinia Betea, Iaºi, Editura Polirom, 2001
23 Revoluþia. Începutul adevãrului. Un raport personal, Bucureºti, Editura Topaz,
1995; Cartea Revoluþiei Române. Decembrie ’89, Bucureºti, Editura Ion Cristoiu,
1999; Lupta pentru putere, decembrie ’89, Bucureºti, Editura All, 2005
24 Explozia unei clipe. 22 decembrie 1989. O zi în studioul 4, Bucureºti, Editura
Scripta, 1992; Trilogia Revoluþiei Române în direct. Câteva zile dintr-o viaþã. 22–24
decembrie 1989, 3 vol., Bucureºti, Editura Economistul, 2004
25 D. Marcu, Moartea Ceauºeºtilor dezvãluitã de Gelu Voican-Voiculescu ºi Victor
Atanasie Stãnculescu, Bucureºti, Editura Excelsior, 1991
26 1989. Timiºoara în decembrie, Editura Helicon, 1992; 1989 – Legiunea
Revoluþiei Timiºoara, Editura Brumar, 2005
27 Timiºoara, 17 dupã 16, Timiºoara. Editura Artpress, 2006
28 Reportaj cu sufletul la gurã (Traseele Revoluþiei), Timiºoara, Editura Facla,
1990; Lumea bunã a balconului, Bucureºti, Editura IRRD, 2008
29 Noi suntem poporul (Timiºoara, decembrie 1989) Reºiþa, Editura Inter Graf,
2004
30 Revoluþia din Timiºoara aºa cum a fost, Timiºoara, Editura Brumar, 1997;
Revoluþia din 1989 pe scurt, Timiºoara, Editura Artpress, 2006
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Evenimentele de la radio au fost relatate de mai mulþi lucrãtori din
aceastã instituþie, în lucrarea Timpul care a învins teama. Decembrie
1989-Decembrie 200731.
Dintre generalii care au jucat un rol de seamã în decembrie ’89 se
detaºeazã Victor Atanasie Stãnculescu ºi ªtefan Guºã. Ambii ºi-au
expus punctele de vedere în cadrul unor interviuri publicate în presã,
dar ºi în lucrãri de sine stãtãtoare. Stãnculescu, într-o amplã discuþie cu
Dinu Sãraru32, în timp ce activitatea lui ªtefan Guºã a fost reliefatã de
fiica sa, care i-a adunat cuvântãrile rostite în acele zile, interviurile
acordate, declaraþia de martor în „procesul Timiºoara“, audierea la
Comisia senatorialã pentru cercetarea evenimentelor din decembrie
’89; a rezultat o carte, intitulatã Condamnat la adevãr, publicatã la 10
ani de la moartea generalului33. O interesantã lucrare memorialisticã a
publicat viceamiralul (r) ªtefan Dinu, ºeful serviciului secret de
Informaþii Militare.34
Unii dintre foºtii lideri comuniºti, implicaþi în procesul C.P.Ex.
(Comitetul Politic Executiv), ºi-au scris memoriile. Se remarcã
Dumitru Popescu35, Silviu Curticeanu36, Ion Coman37 care s-au aflat
în preajma lui Ceauºescu, în decembrie 1989, oferind elemente interesante nu numai asupra modului cum acþiona liderul român, dar ºi a stãrii de spirit existentã la nivelul cel mai înalt de conducere a României.
Mai mulþi ofiþeri de securitate – condamnaþi pentru implicarea lor în
reprimarea revoluþionarilor – ºi-au publicat memoriile. Între aceºtia,
Filip Teodorescu38 ºi Radu Tinu39, care s-au referit mai ales la acþiunile
unor agenþi strãini infiltraþi în rândul manifestanþilor de la Timiºoara.
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Ediþie alcãtuitã de Puºa Roth, Bucureºti, Editura Ars Longa, 2008
Dinu Sãraru în dialog cu Victor Atanasie Stãnculescu. Generalul Revoluþiei cu
piciorul în ghips. Interviu – fiºe pentru un posibil roman, Bucureºti, Editura RAO, 2005
33 Daniela Veronica Guºã de Drãgan, Condamnat la adevãr. Generalul ªtefan
Guºã, Bucureºti, Editura RAO, 2004
34 Viceamiralul (r) ªtefan Dinu, Condamnat la discreþie, Bucureºti,. Editura
Nerverland, 2009
35 Un fost lider comunist se destãinuie. Am fost ºi cioplitor de himere. Convorbire
realizatã de Ion Tecºa, ziarist, Bucureºti, Editura Expres, 1994; Eclipsã în cetatea
soarelui, Bucureºti, Editura Globus, 1996.
36 Mãrturia unei istorii trãite. Imagini suprapuse, Bucureºti, Editura Albatros, 2000
37 Omul se duce, faptele rãmân. Istoria însã le va analiza. Bucureºti, Editura
Meditaþii, 2007
38 Un risc asumat. Timiºoara, decembrie 1989, Bucureºti, Editura Viitorul Românesc, 1992
39 Timiºoara… no comment, Bucureºti, Editura PALO, f.a.
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Pentru reconstituirea evenimentelor recente, un rol important îl are
istoria oralã, relatarea martorilor; evident, asemenea înregistrãri
trebuie analizate în spirit critic, ºtiut fiind faptul cã, de regulã, existã
tentaþia subiectivã a exagerãrii meritelor proprii ºi a ocultãrii momentelor neconvenabile (de exemplu, este foarte greu de presupus cã un comandant militar va recunoaºte cã, din proprie iniþiativã, a ordonat sã se
tragã în manifestanþi, sau un director de penitenciar cã i-a maltratat pe
arestaþi; dupã cum nu cred cã, dintre miile de manifestanþi care au intrat
în sediul Comitetului Central, se va gãsi vreunul care sã recunoascã
faptul cã a devalizat fiºete sau cã a sustras bunuri aflate în birourile
foºtilor demnitari).
Autorul lucrãrii de faþã a avut lungi discuþii cu revoluþionari (el
însuºi fiind un „martor“ al evenimentelor din Bucureºti), dar ºi cu
persoane care au ocupat funcþii importante pânã la 22 decembrie 1989
ºi dupã aceastã datã, pe care le-a fructificat pe parcursul paginilor care
urmeazã.
Alãturi de aceste surse, cu caracter de izvoare, istoricii au la dispoziþie diferite lucrãri, unele scrise de nespecialiºti, dar care au o anumitã
bazã documentarã ºi exprimã puncte de vedere interesante.
Gama aprecierilor este extrem de largã, iar documentele sunt
folosite pentru a demonstra un anumit punct de vedere. Cel mai adesea
politica sau opþiunea politicã de dupã 1989 a autoritãþilor a avut un rol
important. Ruxandra Cesereanu, într-o interesantã lucrare intitulatã
Decembrie 1989. Deconstrucþia unei revoluþii40, a fãcut o clasificare a
interpretãrilor privind acest eveniment: 1) interpreþii revoluþiei pure
(puriºtii) care la rândul lor sunt de douã tipuri: puriºtii revoluþionari ºi
puriºtii oportuniºti – care susþin teza revoluþiei „pur ºi simplu“; 2) interpreþii ipotezei complotului, care ºi ei se împart în douã categorii, unii
punând accent pe complotul extern, iar alþii pe complotul intern – loviturã de stat sau puci; 3) interpreþii gen „coctei“ care susþin cã a fost un
hibrid de revoluþie combinatã cu o loviturã internã de stat ºi un complot
extern.
Mulþi ziariºti, scriitori, critici literari nu au rezistat tentaþiei de a
scrie despre revoluþia din decembrie 1989. O interesantã carte a semnat
Vartan Arachelian despre „personajele“ Revoluþiei41, prin transcrierea
de pe bandã a convorbirilor pe care le-a avut cu acestea într-o emisiune
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