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Cuvânt înainte
Cele peste dou decenii care au trecut de la memorabilele
zile i nop i ale lui Decembrie 1989 nu i-au ajutat pe români s
g seasc r spunsuri definitive întreb rilor care continu s fr mânte
i s dezbine societatea. De ce a trebuit s moar oameni pentru ca
un dictator s fie r sturnat de la putere? Ce a urmat sacrificiului din
Decembrie 1989? Este România de ast zi a a cum au sperat cei de
pe baricadele Revolu iei? A fost înlocuit dictatura comunist cu o
societate cu adev rat liber i democratic ?
Sunt doar câteva din întreb rile care, într-un fel sau altul, se
vor reg si i în paginile ce urmeaz , întreb ri la care au fost invita i
s r spund mul i dintre cei pe care îi numim generic: Oamenii
Revolu iei.
Institutul Revolu iei Române din Decembrie 1989, sub
egida c ruia apare aceast carte, a f cut eforturi, de-a lungul celor
apte ani de activitate i cercetare tiin ific , pentru a reuni laolalt
m rturiile celor care în decembrie 1989 au ie it în strad s - i cear
dreptul la libertate. Au fost colectate sute de documente, materiale
audio, fotografii, înregistr ri video, obiecte care au apar inut unor
revolu ionari i care se constituie într-o surs unic – poate cea mai
bogat colec ie documentar din ar pe tema revolu iei din 1989 –
pe care speciali tii români i str ini o au la îndemân .
Plecând de la premisa c m rturiile orale sunt esen iale
pentru cercetarea istoric , cercet torii IRRD au stat de vorb cu
numero i oameni ai Revolu iei, invitându-i s depun m rturie
despre cele tr ite atunci, s reconstituie atmosfera extraordinar din
punctele fierbin i ale ora elor în care s-au aflat, fie c a fost vorba
de Timi oara, Arad, Lugoj, Sibiu, Ia i, Craiova, Constan a,
Bucure ti sau de alte localit i care au intrat în mentalul colectiv sub
denumirea de “Capitalele Revolu iei”. În aceea i m sur au fost
solicita i s depun m rturie despre acele momente dramatice i
“oamenii în uniform ” – din Mili ie, Securitate, Armat ,
Procuratur -, care cel pu in în prima parte a revoltei s-au aflat “de
partea cealalt a baricadei”. Este adev rat, unii nu au dat curs
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invita iei noastre; le-am respectat op iunea. Cei mai mul i, îns , au
socotit c este de datoria lor s depun m rturie, contribuind astfel
nu numai la aflarea adev rului despre acest eveniment, ci i la
scrierea corect a istoriei.
Dup cum se tie, IRRD i-a propus, prin programul s u de
cercetare, s ofere românilor Cartea de istorie a Revolu iei din
Decembrie 1989. Lucr rile editate pân în prezent abordeaz
aspectele principale ale regimurilor totalitare din Europa dup
venirea lui Mihail Gorbaciov la conducerea statului sovietic,
implica iile, pentru R s ritul Europei, ale schimbului de genera ii
de la Moscova, modific rile în raporturile de putere Est-Vest i
consecin ele lor în rile Pactului de la Var ovia, încerc rile de
rezisten ale românilor împotriva regimului dictatorial al lui
Ceau escu, evolu ia formelor de exprimare a nemul umirii populare
de la manifest rile individuale de prostest la revolt i revolu ie,
precum i evolu ia societ ii române ti dup zilele însângerate din
Decembrie 1989. F r a intra în vreo polemic , IRRD încearc s
aduc argumente tiin ifice în elucidarea controverselor. Este
evident c despre un eveniment istoric de amploarea i importan a
celui din decembrie 89 nu s-a spus înc totul, sunt întreb ri care nu
î i g sesc înc r spunsuri – cum ar fi, bun oar , aceea a terori tilor
– care dau ap la moar specula iilor i acuzelor.
În condi iile în care, fie în pres , fie în lucr rile publicate
de-a lungul anilor, s-au emis tot felul de teorii despre “lovitura de
stat”, f r a se aduce argumente credibile, îns i cercetarea istoriei
recente s-a dovedit a fi destul de dificil i complicat . Diversitatea
opiniilor – fireasc i necesar în cercetarea istoric – nu are nimic
comun sau mai bine zis n-ar trebui s aib cu frustr rile i
nemul umirile unora sau altora. A blama, a denigra nu înseamn a
aduce argumente, ci a te îndep rta de ele i de adev r.
Cercetarea istoriei recente a rii noastre – în cazul de fa a
Revolu iei din Decembrie 1989 – nu poate face abstrac ie de
m rturiile orale ale celor care au tr it evenimentele iar unii dintre ei
s-au aflat în miezul lor. Nu de pu ine ori, informa ii pre ioase s-au
putut ob ine datorit m rturiilor, fire te cu condi ia ca ele s fi fost
sincere i corecte. Depinde, desigur, de m iestria cercet torului de a
discerne adev rul de minciun .
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Chiar dac au trecut mai bine de dou zeci de ani de la
ridicarea românilor împotriva dictaturii, cititorul avizat în ceea ce
prive te istoria recent a României va avea surpriza s g seasc în
paginile ce urmeaz informa ii inedite, experien e personale i
gânduri ale participan ilor care, cu trecerea anilor, s-au a ezat sau,
dimpotriv , au accentuat, dup cum se va vedea, sentimente dintre
cele mai contradictorii.
În acest prim volum pe care îl supunem aten iei cititorilor au
fost incluse interviuri realizate de cercet torii IRRD cu lideri de
marc ai Revolu iei din Decembrie 1989, unii dintre ei fiind membri
ai Colegiului Na ional al IRRD (Ion Iliescu, Lorin Fortuna, Emil
Cico Dumitrescu, Claudiu Iordache, Cazimir Ionescu, Dumitru
Mazilu, Alexandru Mironov, Sergiu Nicolaescu, Petre Roman,
R zvan Theodorescu, Gelu Voican Voiculescu, Dorel Vi an,), dar
i cu al i frunta i ai Revolu iei care au înfruntat for ele represiunii,
au fost r ni i sau aresta i (Dumitru Dinc , Valentin Voicil , Traian
Orban, Spiridon Maria Cassian, Virgil Hosu). Un capitol special,
intitulat “oameni în uniform ”, cuprinde interviuri cu generali i
ofi eri (generalii în rezerv Mircea Chelaru, Iulian Medrea,
Corneliu Pârc l bescu, Iosif Rus, Niculae Spiroiu, Constantin Zeca,
coloneii în rezerv Iordan R dulescu, Liviu Verde , Ionel Boeru),
care, în decembrie 1989, prin natura func iilor i gradelor pe care le
aveau atunci, au fost implica i în evenimente, inclusiv în ac iunile
de represiune sau care, dup fuga cuplului Nicolae Ceau escu, au
jucat diverse roluri în procesul i execu ia celor doi. M rturiile lor
sunt importante cel pu in pentru simplul fapt c ne ajut s
în elegem mai bine care a fost starea de spirit în rândurile for elor
de ordine trimise împotriva demonstran ilor, procesele de con tiin
pe care i le-au f cut oamenii în uniform atunci când au primit
ordinul de a trage în manifestan i, în fond, p rin ii i fra ii lor.
Preciz m c acest volum este parte dintr-o serie care va
cuprinde i alte interviuri ale participan ilor, liderilor i martorilor,
în efortul de recuperare a unei clipe de neimaginat pân în 22
decembrie 1989.
Ioana Ceau escu
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Not asupra edi iei
Volumul de fa cuprinde interviuri i convorbiri care au
ap rut, în ultimii ani, în revista Caietele Revolu iei. Întrucât
publica ia Institutului Revolu iei Române din Decembrie 1989 este
editat într-un tiraj restrâns, am considerat necesar s relu m unele
din aceste m rturii, ad ugând multe altele, despre Revolu ie într-o
carte, înlesnind accesul unui public mai larg la cunoa terea lor.
Am optat pentru apari ia interviurilor în ordinea public rii
lor în Caietele Revolu iei, grupându-le în dou p r i. Prima parte,
intitulat Oameni ai Revolu iei, cuprinde interviuri cu câ iva dintre
protagoni tii evenimentelor din decembrie 1989; cea de-a doua,
Oameni în uniform , este alc tuit din interviuri cu generali i
ofi eri superiori care s-au aflat în strad în momente dificile ale
vie ii lor, de partea cealalt a baricadei, respectiv a for elor de
represiune, sau au fost angrena i în ac iunile ce au urmat fugii lui
Nicolae i Elena Ceau escu.
Men ion m c al turi de aceste m rturii am introdus, la
final, un interviu cu analistul i publicistul maghiar Tamás Gáspár
Miklós, originar din Transilvania, care, ca i al i publici ti, istorici
i cercet tori str ini, abordeaz problematica revolu iilor din Europa
de Est ce au dus la pr bu irea sistemului totalitar i la instaurarea
democra iei, f când aprecieri directe la adresa revolu iei Române
din Decembrie 1989.
Interviurile adunate în acest prim volum au fost realizate de
un grup de colaboratori i cercet tori ai IRRD – i-am numit pe
Corneliu Vlad, Viorel Domenico, Emil Şim ndan, Constantin Corneanu i Dumitru Roman –, c rora, i pe aceast cale, le transmitem sincerele noastre mul umiri.
Ioana Ceau escu

1. Oameni ai Revolu iei

Ion Iliescu:
Revolu ia este
eminamente
româneasc !
În 22 decembrie 1989, la câteva ore dup fuga lui Nicolae
Ceau escu, are o prim interven ie la televiziune, unde salut
înl turarea dictatorului. La ora 17.00, din balconul de la CC,
împreun cu al i revolu ionari, se adreseaz mul imii, ar tând c
procesul revolu ionar început este ireversibil. Anun constituirea
Frontului Salv rii Na ionale. Seara târziu, în jurul orei 23.00, d
citire platformei-program, document intitulat Comunicatul c tre
ar al Consiliului Frontului Salv rii Na ionale.
La 27 decembrie 1989, în prima edin plenar a CFSN,
Ion Iliescu este confirmat în func ia de pre edinte al CFSN. Este
ales pre edinte al CPUN (februarie-mai 1990) i pre edinte al
României 1990-1992, 1992-1996 i 2001-2004. Pre edinte al
Colegiului Na ional al IRRD.
– Cum ne putem explica, domnule Ion Iliescu, noianul de
interpret ri asupra Revolu iei române?
– Pe de o parte, sunt fire ti unele interpret ri diferite, în
func ie de locul i rolul pe care l-a avut fiecare în desf urarea
diferitelor evenimente. Factorul subiectiv este întotdeauna prezent
în perceperea i evaluarea evenimentelor. Îns , factorul cel mai
perturbator este cel politic. Imediat dup decembrie 1989, s-au
constituit partide politice de orient ri diferite, care au intrat în
climatul specific campaniei electorale pentru primele alegeri libere
din mai 1990. În ciuda faptului c CFSN a ar tat deschidere fa de
toate partidele nou ap rute – ini ial invitându-le chiar s - i
desemneze reprezentan i în acest organism provizoriu al noii puteri
de stat, iar la 1 februarie adoptând decizia comun cu reprezentan ii
celor 30 de partide constituite la data respectiv , de transformare a
sa în CPUN (prin includerea reprezentan ilor partidelor i ai
asocia iilor minorit ilor na ionale) –, competi ia electoral a
alimentat o stare conflictual , partidele aflate în opozi ie dezvoltând
o ampl activitate propagandistic împotriva FSN – constituit ca
partid, aflat atunci la guvernare.
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Printre mijloacele propagandistice adoptate în lupta
electoral , s-a apelat i la denigrarea revolu iei i a celor ce i-au
asumat atunci responsabilit i i riscuri.
Trist este c oameni care n-au cutezat, în niciun fel, s se
manifeste împotriva dictaturii i care nu s-au remarcat cu nimic nici
în zilele i nop ile fierbin i ale revolu iei au devenit principalii
clevetitori i contestatari.
Cum, pe bun dreptate, constata un analist maghiar, originar
din Transilvania - Tamás Gáspár Miklós– într-un articol publicat în
decembrie 2000 în revista “ letes Irodalom”, intitulat “Prietenilor
mei români”: “Autonegarea româneasc a f cut coal ... voi, dragii
mei prieteni (cu adres la a a-zisa nonconformist “intelectualitate
român ”), c rora nu v-au convenit consecin ele politice ale
revolu iei, a i convins o lume întreag c revolu ia, de fapt, nici n-a
avut loc, c a fost vorba de o scamatorie, de un miraj, de o
halucina ie, de o în el torie, de o jonglerie, reu ind ca, prin
tertipurile poetice ale mitologiz rii negative, s escamota i cea mai
mare fapt istoric a poporului român, numai pentru faptul c , la
fel ca în toate revolu iile, a existat prea mult fanfaronad ,
exagerare, p l vr geal , prea mult haos.”
În 1789, nici la Paris nu a fost altfel, la Bastilia abia dac
au fost g si i câ iva de inu i, dar, cu toate acestea, instinctul
politico-istoric al poporului francez nu permite s -i fie confiscat
semnifica ia zilei de 14 iulie.
Noi, maghiarii, nu tim nici în ziua de azi cine a tras în
octombrie 1956 în mul imea adunat în Pia a Kossuth, dar s
încerce numai s pun cineva la îndoial existen a glorioasei
noastre revolu ii din 1956!”
Sunt reflec ii de bun sim ale unui om ra ional, care
apreciaz pe bun dreptate importan a istoric a Revolu iei Române
din decembrie 1989, faptele de eroism i spiritul de sacrificiu ale
românilor i care nu poate în elege cum de pot români, intelectuali,
s manifeste atâta lips de respect fa de un asemenea moment unic
din istoria noastr recent . Pentru c , într-adev r, aceast ac iune
sus inut , de discreditare a Revolu iei Române i a celor ce i-au
asumat toate riscurile i r spunderile necesare, atunci când era
nevoie i de curaj, i de abnega ie, i de spirit de sacrificiu, este o
ac iune antina ional , care a adus i continu s aduc daune
imaginii României în lume.
– Crede i c , dup 20 de ani, mai r mân „mistere”
esen iale de l murit, mai sunt secretizate elemente importante ce in
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de evenimentele din decembrie 1989? Ar putea ele prezenta într-o
nou lumin Revolu ia?
– Întotdeauna r mân de clarificat diverse aspecte legate de
un proces atât de amplu, produs în 1989, care a dus la pr bu irea
unui sistem, pe scar interna ional , cu particularit i specifice
fiec rei ri. Pân i Revolu ia Francez , dup 220 de ani, prezint
înc interes pentru noi studii i cercet ri, dezv luiri, din partea
istoricilor. Îns , faptul fundamental îl constituie pr bu irea de
sistem care a avut loc în 1989 i trecerea de la dictatur la democra ie, de la monopolul unui partid la pluralism politic, la alegeri
libere bazate pe competi ie politic deschis i la construirea unui
stat de drept, cu separarea puterilor, iar în ce prive te statutul
cet enilor – câ tigarea libert ii, a dreptului la exprimare, la organizare i op iune liber . Aceasta este esen a unei revolu ii, indiferent
de modul în care se înf ptuie te.
Noi nu am avut ansa unei “revolu ii de catifea” sau a unei
alte c i de trecere pa nic de la dictatur la democra ie – cum au
avut celelalte ri vecine – datorit regimului opresiv instaurat de
Ceau escu, care a în bu it din fa orice încercare de critic social .
Singura cale posibil pentru noi, în condi iile accentu rii st rii de
nemul umire din societate, a fost explozia social
i revolta
popula iei – început în Timi oara i finalizat la Bucure ti, prin
alungarea lui Ceau escu. Revolu ia noastr a fost rezultatul, deci, al
unei ac iuni de esen popular , rezultat al revoltei spontane a
cet enilor, nu al unei conspira ii, a a încât, orice informa ii cu
caracter secret nu pot avea semnifica ie deosebit , care s schimbe
cu ceva percep ia celor petrecute. Obsesia maladiv cultivat de
unii cu privire la dosarele secrete ale securit ii s-a dovedit o
gogori .
– Istoria nu se face cu „dac ”, dar s-ar fi putut produce i
altfel înl turarea regimului Ceau escu?
– Nu în condi iile existente la noi! Bulgarii au reu it
înl turarea lui Todor Jivkov de c tre participan ii la o reuniune a
Comitetului Central al Partidului Comunist. La noi, în noiembrie,
dup c derea zidului Berlinului, s-a inut un congres al PCR, cu
spectacolul binecunoscut de circ propagandistic; iar membrii
Comitetului Politic Executiv au dovedit o la itate slugarnic ,
r mânând al turi de Ceau escu, pân în ultimele clipe din diminea a
zilei de 22 decembrie. O lovitur de stat militar s-a dovedit, de
asemenea, iluzorie, Securitatea reu ind s anihileze orice ac iune
preg titoare. Orice ac iune de înl turare a lui Ceau escu înaintea
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izbucnirii revoltei populare ar fi f cut posibil , îns , evitarea
pierderii de vie i omene ti din decembrie 1989.
– De ce au murit peste o mie de oameni în timpul Revolu iei
i de ce persist obsedant acuza c echipa conduc toare a CFSN
este r spunz toare pentru mor ii de dup 22 decembrie?
– Acuzele proferate la adresa conducerii CFSN pentru
mor ii de dup 22 decembrie nu au niciun temei. Ele au o conota ie
eminamente politic . Diversiunea armat , de esen terorist , s-a
declan at în jurul orei 18.30, când înc nu se constituise nicio
structur nou de putere. Cei ce am ini iat constituirea CFSN abia
lucram la documentul programatic. Înc nu-l finalizasem i înc nu
d dusem expresie acestei noi structuri. Am fost întrerup i de rafala
declan at , inclusiv asupra biroului în care lucram. Ne-am reunit
târziu, în noapte, la sediul Televiziunii, unde am finalizat
Comunicatul c tre ar al CFSN, men ionând în final i 39 de nume
de primi membri ai CFSN. Am lucrat în stare de asediu. S-a tras
asupra noastr i când am trecut prin pasarela de leg tur dintre
blocul turn al administra iei i cl direa studiourilor. Şi, dup aceea,
toat noaptea am stat sub foc, la etajul XI, executat chiar i de un
elicopter.
Deci, noi eram inta acestei diversiuni armate, care viza,
probabil, tocmai împiedicarea constituirii unei noi structuri de
putere. Diversiunea armat era o ac iune întârziat , i dup fuga
dictatorului, a acelora i for e care ac ionaser pentru reprimarea
revoltei populare.
– Care a fost ponderea amestecului str in în desf urarea
evenimentelor?
– Ponderea amestecului str in este nesemnificativ i se
exagereaz , în mod obsesiv, tot în scop i din ra iuni politice. O
asemenea mi care de mas , cum s-a declan at la Timi oara i, apoi,
în Bucure ti i alte localit i, nu poate fi ini iat de ni te “agen i
str ini”. Mi carea a fost eminamente româneasc . Revolu ia din
decembrie apar ine în întregime poporului român. Cei ce se
str duiesc s vehiculeze tot felul de versiuni de manipulare a acestei
mi c ri de c tre agen i ai Moscovei, con tient sau incon tient, fac o
oper antina ional . Se speculeaz pe tema unor leg turi telefonice
sau a unor încerc ri de a solicita interven ia militar a ru ilor. Sunt
specula ii care reflect obsesii maladive. Uniunea Sovietic , prin
declara ia oficial a lui Gorbaciov, a denun at “doctrina Brejnev” i
a afirmat clar c URSS nu mai intervine în treburile interne ale
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altora. Nu a f cut-o nici în ri în care aveau trupe (Polonia,
Cehoslovacia, RDG).
Nimeni nu a solicitat, de la noi, vreo interven ie din partea
URSS. În schimb, SUA, prin intermediul ambasadorului s u la
Moscova, Matlock, a sugerat conducerii sovietice, la 24 decembrie
1989, c nu ar avea nicio obiec ie dac URSS ar interveni militar în
România, pentru a curma v rsarea de sânge. R spunsul sovietic a
fost dur, considerând aceasta o provocare. Sevardnadze a repetat c
URSS a luat o decizie ferm în acest sens i c evenimentele din
România îi privesc pe români. Gorbaciov, la rândul s u, a repetat c
nici nu li s-a cerut din partea românilor vreo interven ie, iar URSS a
renun at definitiv la doctrina Brejnev. A a încât, toate specula iile
pe aceast tem sunt total lipsite de temei.
– Ini ial, Revolu ia a fost anticomunist sau anticeau ist ?
– Mi carea de protest a fost provocat de revolta popula iei
fa de priva iunile la care era supus i fa de cultul personalit ii
de n at al lui Ceau escu, radicalizându-se rapid ca o mi care antisistem, concretizat în cerin e tot mai clare pentru libertate i
demnitate, pentru democra ie, pluralism politic, alegeri libere i stat
de drept. Toate acestea s-au reflectat atât în programul revolu ionar
al Frontului Democratic de la Timi oara, din 21 decembrie 1989, al
Frontului Popular de la Ia i, din 14 decembrie 1989, i mai ales în
programul în 10 puncte al Revolu iei Române, cuprins în Comunicatul c tre ar al CFSN.
– De ce nu a fost cooptat nici un revolu ionar de la
Timi oara în CFSN? De ce nu v-a i deplasat la Timi oara imediat
dup Revolu ie?
– În condi iile în care s-a n scut CFSN, în noaptea de 22
decembrie, nu aveam nicio cale de comunicare, nici cu Timi oara,
nici cu alte centre din ar . Cei 39 inclu i pe list erau, pe de o
parte, câteva nume cunoscute de disiden i, vehiculate în emisiunile
“Europei libere”, iar restul – dintre cei prezen i în momentul acela
în ac iunile din sediul CC i de la Televiziune. De aceea, dup
prezentarea listei, am spus c ea r mâne deschis , urmând s fie
completat cu reprezentan i din jude e, ceea ce s-a f cut la începutul
lui ianuarie. Nu era vorba de subestimarea Timi oarei. Toate zilele
care au urmat au fost foarte tensionate i nu mi-au permis s m
deplasez în ar .
– Cum explica i faptul c , dup ce generalul St nculescu a
fost înlocuit cu generalul Militaru, a i revenit la St nculescu, de i
tia i, totu i, care a fost rolul lui la Timi oara?
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– Generalul Militaru nu l-a înlocuit pe generalul St nculescu, ci a fost numit pe postul vacant de ministru, în urma sinuciderii generalului Milea i mai ales în urma constat rii incapacit ii
generalului Gu de a st pâni situa ia, în calitatea sa de ef al
Statului Major. Înlocuirea lui Militaru, care a intrat în conflict cu
corpul ofi eresc din armat , cu generalul St nculescu – în februarie
1990 – a fost necesar i s-a dovedit corect , prin efectele sale
benefice. Ini ial, am avut ezit ri, necunoscând cele petrecute la
Timi oara. Şi acum cred c generalul St nculescu nu a fost implicat
în reprimarea revoltei timi orenilor. Cel ce a executat ordinele lui
Ceau escu a fost generalul Gu .
– A i acceptat cu greu execu ia so ilor Ceau escu? Din ce
ra iuni?
– În general, cred c ar fi fost de preferat s nu fi apelat la
procesul i execu ia so ilor Ceau escu, în condi iile de atunci. Ar fi
fost de preferat un proces politic, în condi ii normale. Îns , în 24
decembrie, ne aflam într-o situa ie dramatic , provocat de diversiunea terorist , soldat cu pierderi de vie i omene ti, cu fiecare zi i
fiecare or care trecea. De aceea, am decis organizarea procesului
de la Târgovi te, în condi ii improvizate i pe baza legisla iei
existente. C decizia a fost corect , s-a dovedit prin efecte: a doua
zi s-au redus brusc i apoi au încetat ac iunile armate!
– Cum aprecia i activitatea asocia iilor de revolu ionari i a
liderilor acestora?
– Asocia iile de revolu ionari au fost mai active în primii ani
dup Revolu ie, pân la adoptarea Legii Recuno tin ei. În ultimii
ani s-a produs o diminuare a prezen ei i activit ii lor, iar noii lideri
se rezum doar la ac iunile legate de înnoirea certificatelor de
revolu ionari. Unii s-au antrenat într-o ac iune nociv , care a
provocat sciziuni în rândul asocia iilor. Cred c ar fi benefic o
ac iune de coagulare a rândurilor, care s asigurare o prezen mai
activ a asocia iilor de revolu ionari, ca o parte activ a societ ii
civile, în ap rarea idealurilor Revolu iei Române.
– Câte din speran ele din 1989 au fost împlinite, ce mai
urmeaz a fi împlinit?
– Cel mai important rezultat al Revolu iei, care a r spuns
speran elor din 1989, este câ tigarea libert ii – de exprimare, de
organizare i de op iuni -, d râmarea dictaturii i construirea democra iei, bazat pe pluralism politic i alegeri libere. Acestea trebuie,
îns , consolidate. Este la fel de important consolidarea integr rii
noastre ca ar în structurile europene i euro-atlantice i dreptul
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românilor la liber circula ie în Europa i în lume. Mai avem înc
multe de f cut pentru consolidarea economiei, cre terea eficien ei
ei, în beneficiul tuturor, pentru eradicarea s r ciei, ameliorarea
condi iilor de via ale tuturor românilor i asigurarea de anse
egale tuturor – în special copiilor i tinerilor.
– Pân acum au ap rut peste 400 de lucr ri despre
Revolu ia Român . Considera i c istoricii au reu it s reflecte
adev rul despre cele îmtâmplate în decembrie 1989? Care crede i
c este datoria istoricilor în viitor?
– Este un început bun, îns istoricii vor mai avea mult de
lucru pentru a prezenta cât mai complet i mai veridic importan a
Revolu iei Române, esen a i efectele ei asupra evolu iei societ ii
române.
– Într-o defini ie de dic ionar, cum a i prezenta Revolu ia
Român ?
– Revolu ia Român a fost parte dintr-un proces amplu de
pr bu ire a unui sistem social i politic, care a falimentat prin lipsa sa
de performan – atât în plan politic i economic, cât i prin
respingerea sa de c tre cet eni. Anul 1989 s-a înscris, astfel, ca un an
revolu ionar, care a schimbat fa a lumii, a pus cap t r zboiului rece i
a prezervat pacea lumii. Revolu ia, în general, este un proces istoric
care determin schimb ri de esen în societate, în primul rând în ce
prive te sistemul politic. Pentru România, ca i pentru celelalte ri
din centrul i estul Europei, aceasta a însemnat trecerea de la
dictatur la democra ie, de la monopolul unui partid i sistemul
partid-stat spre pluralism politic, alegeri libere i construirea statului
de drept, cu separarea puterilor în stat. Ea a însemnat mai ales, a a
cum am mai spus, afirmarea drepturilor cet ene ti, cucerirea
libert ii de gândire, de exprimare, de op iuni politice i de
organizare, dar i ap rarea demnit ii umane.
Interviu realizat de Corneliu VLAD
(2009)
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