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CUVÂNT ÎNAINTE

Represiunea
“I-am ars doi câte doi!”
Gheorghe Zâmbroianu, unul dintre
muncitorii care în noaptea de 18
spre 19 au ars cele 40 de cadavre
aduse de la Timi oara.
23 de ani de la Revolu ia Român nu s-au dovedit suficien i pentru a clarifica datele Represiunii din Decembrie 1989,
exprimate în num rul de mor i, r ni i, invalizi, schingiui i,
aresta i! Genera ia care a ie it în strad pentru r sturnarea
Dictaturii a uitat, între timp, s - i mai aminteasc tragedia care
i-a însângerat istoria! Cine a tras? De ce s-a tras? Cine a dat
ordinele? Cine a r spuns pentru faptele comise? Cine se face
vinovat? Tot atâtea întreb ri mimate ale unui dezinteres complice. C ci, din p cate, nu exist voin a general pentru cunoa terea pân la cap t a cruzimii fostului regim Ceau escu,
singurul dictator din Est care a dat ordin s se trag în propriul
lui popor!
Schimb rile din 1989 au constrâns nomenclaturile comuniste s abdice de la putere. Abandonate de Gorbaciov, coroanele ro ii au c zut pe rând – desigur, în efigie! Doar în
România “metoda” nu a func ionat în favoarea unei schimb ri
f r v rsare de sânge. Un regim de putere discre ionar, dec zut, având în frunte un Conduc tor ie it din realitate, ap rat de
trei armate politice: Securitatea, Armata, Mili ia (conduse, la
rândul lor, de slugarnici în uniform ) a împiedicat schimbarea
inevitabil , vrând mai degrab s piar cu “du manul” de gât!
Securitatea, Mili ia, Armata au tras la Timi oara! Armata la
vedere, Securitatea sub protec ia întunericului i a travestiului.
7
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Penitenciarele Timi oarei au fost aglomerate de aresta i f r
noim . Schingiui i, c lca i în picioare, umili i, ancheta i de
procurori cu metode expeditive, r ni i la picioare dar ie ind din
spitale cu un glonte în cap, mor ii Timi oarei trimi i la Bucure ti pentru a fi incinera i i cenu a lor aruncat la canal –
aceasta este ultima masc a Regimului Ceau escu! Iar Represiunea la care acesta s-a dedat a constituit ultimul spasm al fiarei totalitariste înainte de a- i da duhul!
În istoria acelor ani Nicolae Ceau escu va fi evocat ca un
tiran “african”, iar regimul s u ca un dezastru f r precedent al
istoriei României contemporane.
Şi atunci de ce uit m, ori de ce încerc m s uit m Crima
de Stat din Decembrie 1989? Am devenit la rândul nostru
complicii ei, abandonându-ne remu c rile? Ori nu mai suport m a ne fi amintit, condamnând prin pasivitatea noastr memoria public la moarte civil ? Damnatio memoriae ori instinctul orb al supravie uirii? De i i ast zi c lc m pe umbrele
celor uci i la Timi oara, la Bucure ti, la Cluj, la Sibiu, la
Bra ov, i iat , deja nu ne mai amintim!
Într-un film american despre mor ii din Vietnam, un personaj a cerut: “S l s m mor ii în grija mor ilor!” Despre morii Revolu iei, în România, nu putem vorbi decât ro ind ru ina i! Atâta timp cât cei vii nu au f cut mai mult pentru ei decât
s -i uite!
Este i ceea ce i-ar dori, dac ar avea un singur chip, o
singur identitate i un singur i imens gol de con tiin , Represiunea!
Iar la întrebarea legitim , care, iat , împline te 23 de ani:
“Cine a tras în noi?” nu putem decât s constat m: “Criminalii
sunt liberi, criminalii sunt prosperi, criminalii sunt respecta i,
criminalii sunt r spl ti i, criminalii sunt nepedepsi i i nev t ma i, criminalii sunt lâng noi!”
Claudiu Iordache
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NOTĂ ASUPRA EDIŢIEI
Prin lucrarea de fa , departe de a avea preten iile analitice ale altor lucr ri privind represiunea în regimurile comuniste în general, sau a celui românesc în mod special, am dorit
s eviden iem c acest fenomen, cel al terorii i represiunii, a
fost unul constant de-a lungul întregii existen e a comunismului. În România, dar i în celelalte regimuri socialiste est-europene instaurate dup al doilea r zboi mondial, libertatea este
un concept care exist doar în teorie. În realitate, oamenii nu
se mai pot mi ca liber, nici înl untrul propriei ri, nici, fire te,
în afara ei. Totul se afl sub un control sever iar, în cazul în
care se iese din tr s turile specifice regimului, institu iile represive intervin cu brutalitate.
Democra iile populare, a a cum au fost denumite în perioada lor de început rile din Europa Central – R s ritean i
de Sud-Est de croial ruseasc , au avut tr s turi comune, au
evoluat, în principal pe acelea i coordonate i au pornit toate
de la obedien a deplin fa de Uniunea Sovietic . Au existat,
îns , i particularit i i deosebiri generate de tradi ia istoric ,
specificul local, pozi ia geografic , tr s turi specifice clasei
politice, ce au f cut ca peste structura general comun s
existe de la ar la ar particularit i i deosebiri.
Din punct de vedere politic s-a mers de la despotismul
asiatic de tip stalinist la un regim mai tolerant, luându-se în
acela i timp în dezbatere raportul de independen sau autonomie fa de Moscova.
În mod paradoxal, în rile comuniste r mase în sfera de
domina ie sovietic , în plan intern structurile s-au distan at de
modelul primar, avem în vedere Polonia, Cehoslovacia sau
Ungaria, în altele – i aici cel mai bun exemplu este România
– au reu it s ob in un grad mai mare de autonomie sau chiar
de independen , în plan intern s-a intensificat procesul de
control i de limitare constant a libert ilor, mergând pân la
instaurarea unui regim cu adev rat despotic.
9
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În demersul nostru metodologic am folosit metoda tradiional , în principal, a folosirii documentelor oficiale, scrierilor
istoriografice, proceselor, fenomenelor istorice i nu în ultimul
rând, m rturiilor faptelor, mai îndep rtate sau mai recente, din
istoria comunismului românesc.
Studiul asupra represiunii, ce nu are nici pe departe preten ia unuia exhaustiv, a fost completat cu un num r de documente i m rturii privind amploarea represiunii din timpul Revolu iei Române din Decembrie 1989. Nici în aceast privin
nu emitem preten ia de a le fi gestionat pe cele mai reprezentative. Ne exprim m dorin a ca la o nou editare valoarea
acestora, dar i num rul lor, s fie mai numeroase i mai valoroase.
Ion Bucur
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INTRODUCERE
Revolu ia Român din Decembrie 1989 a constituit cel
mai important moment al istoriei României din ultimii cincizeci de ani. Din 22 decembrie 1989, indiferent de teoria asupra
naturii evenimentelor – dup unii revolu ie, dup al ii revolt
ori lovitur de stat –, avem o nou realitate, o nou lume.
Revolu ia Român nu a fost, îns , un fenomen singular,
ci s-a înscris într-un ciclu mult mai complex de schimb ri politice sistemice petrecute în Europa Central – R s ritean în
perioada 1989-1991.
Ceea ce a singularizat-o, în cadrul acestui proces, a fost
modul violent în care s-a manifestat, represiunea pe care a folosit-o din plin regimul ceau ist pentru a- i conserva puterea.
Dac în celelalte state din zon , foste satelite ale Moscovei,
revolu iile s-au concretizat prin ac iuni non-violente, (,,revolu ii
prin consens” sau ,,negociate”), nu acela i lucru s-a întâmplat
în România, unde procesul s-a realizat într-o form violent ,
urmând teoria clasic a transform rii istorice violente. Ce
anume a determinat aceast form de manifestare violent ?
Desigur, forma de comunism totalitar-opresiv, neostalinist,
promovat de fostul secretar general al Partidului Comunist,
Nicolae Ceau escu, ideologizarea atotcuprinz toare i sufocant a
societ ii, cultul personalit ii cu formele lui grote ti, supravegherea popula iei prin intermediul Poli iei politice/ Securit ii,
lipsa voin ei politice de a lua cele mai simple m suri de relaxare a
sistemului politic, dar i lipsa dialogului dintre putere i societate,
precum i nemul umirea popular profund , acumulat în timp,
înr ut irea situa iei economice din ar , nivelul sc zut de trai, lipsa
alimentelor i a principalelor bunuri de consum, au constituit unele
dintre tr s turile caracteristice ale comunismului din România i,
implicit, posibile cauze ale formei sângeroase prin care s-a
manifestat Revolu ia Român . Tensiunile acumulate au crescut i
datorit realegerii lui Nicolae Ceau escu în cadrul celui de-al XIVlea Congres al Partidului Comunist, din noiembrie 1989, în func ia
11
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de secretar general1 (existau zvonuri conform c rora Ceau escu
urma s cedeze efia partidului) i, în mod automat, conduc torul
absolut al statului român. Contrar tuturor a tept rilor, Congresul ce
trebuia s intre în istorie drept ,,congresul marilor victorii
socialiste, al triumfului principiilor socialismului tiin ific, în
transformarea revolu ionar a patriei, al independen ei depline
economice i politice a României”2, nu adusese nici o modificare
în politica rigid a partidului unic, iar nemul umirile fa de
dezastrul intern i izolarea extern cre teau în mod vizibil. Am
putea, a adar, afirma c în plan intern avem de-a face cu o criz a
libert ii, o constant i o permanen a regimurilor totalitare, una
economic mai vizibil dup 1981 i o criz a ,,adev rului”, de
fapt a minciunii, în special în anii 1988-1989.
O alt premis important în plan intern a fost calitatea elitei
politice Se cunoa te prea bine faptul c dup venirea în 1965 la
conducerea Partidului, Nicolae Ceau escu a înl turat în urm torii
cinci ani „vechea gard “ a lui Gheorghe Gheorghiu-Dej, impunând
echipa sa. Singurele excep ii notabile, Ion Gh. Maurer i Emil
Bodn ra s-au retras în 1974/1975 când deja nu se mai putea
schimba nimic. De altfel, dup 1970, rolul acestora, ca i al altora
din „vechea gard “ (precum Gogu R dulescu, Gheorghe Gaston
Marin) nu mai avea importan a anterioar . Criza acut de personal
s-a instituit atunci când o serie de oameni (cu competen ) ce
fuseser apropia i de Ceau escu, devin adversari, i chiar victime
ale acestuia: Ion Iliescu, Vasile Patiline , Virgil Trofin etc. A a se
explic , printre altele, cum în posturile de decizie ale regimului au
fost impu i simpli executan i.
1

În edin a de vineri, 24 noiembrie 1989, care marca încheierea
Congresului, consacrat alegerii secretarului general i a organelor centrale
ale partidului, Manea M nescu – cel care de altfel a i propus ca Ceau escu
s fie reales în fruntea partidului – declara c alegerea s-a f cut ,,..în
deplin unitate i unanimitate”, datorit faptului c Ceau escu era ,,[...]
genialul gânditor revolu ionar i patriot”; ,,[...] fondatorul României
socialiste”; ,,[...] personalitate proeminent a lumii contemporane”;
,,[...]str lucit militant al mi c rii comuniste i muncitore ti”etc..Vezi în
acest sens Arhivele Na ionale Istorice Centrale (prescurtat A.N.I.C.), Fond
C.C. al P.C.R. – Cancelarie, Ds. 78/1989, f.50-51. Cuvântarea lui Ceau escu
a fost întrerupt de 158 de ori, de aclama iile celor peste 2000 de delega i,
fapt ce a f cut ca durata discursului s fie de cinci ore i jum tate.
2
A.N.I.C., Fond C.C. al P.C.R., Cancelarie, Ds. 91/1989, f.2. (citat din
Stenograma Plenarei C.C al P.C.R. / 27-28 iunie 1989).
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Pe acest fond apar a a-numitele conspira ii alc tuite din
oameni ai activului de Partid, ai Armatei i Securit ii. Cele
trei p r i ale conspira iei (gruparea ideologilor, gruparea militarilor, gruparea securi tilor), de comun acord asupra înl tur rii lui Ceau escu, aveau opinii diferite asupra mijloacelor loviturii i a solu iei politice care urma. Mihai Ungheanu ajunge
la concluzia c , datorit dificult ilor i dezacordurilor, cele
trei p r i ale conspira iei se despart, ac ionând independent,
ceea ce duce la paralelismul conspira iei, gruparea militar
proiectând ac iunea sa pentru februarie 1990, în timp ce gruparea ideologilor se pronun în favoarea unei lovituri cu sprijin
extern în decembrie 19893.
Revolu ia Român nu a fost doar rezultatul unui cumul
de tensiuni interne. Izbucnirea i într-o oarecare m sur reu ita
sa, au fost rezultatul noilor circumstan e geopolitice i geostrategice, ce aveau loc în contextul interna ional. Este evident
c Revolu ia din România nu poate fi singularizat , ci trebuie
rela ionat i cu interdependen ele globale ce s-au manifestat
cu o mai mare intensitate în acest spa iu geografic; c derea
regimurilor comuniste din Europa Central-R s ritean i de
Sud-Est s-a produs pe fondul crizei totale i ireversibile a
sistemului totalitar-comunist în întregul lui. Începuturile acestui proces, extrem de complex, pot fi plasate undeva la mijlocul anilor ‘70 ai secolului trecut – odat cu semnarea Acordurilor de la Helsinki, din 1975, în cadrul Conferin ei pentru Securitate i Cooperare în Europa (C.S.C.E.). Cu acel prilej, întrun ,,co ” special, liderii rilor din Europa de Est s-au angajat
s respecte standardele privind drepturile i libert ile omului,
fapt ce a avut un important impact asupra schimb rilor structurale ap rute ulterior în cadrul blocului comunist.
Un alt factor, la fel de important, l-a constituit schimbarea politicii americane fa de Uniunea Sovietic , începând cu
administra ia Regan, prin trecerea de la doctrina containment (a
înfrâna) la rollback (a da înapoi), concretizat prin recunoa terea URSS drept subiect cu drepturi egale al politicii
interna ionale dar, în acela i timp, i ca ,,imperiu al r ului”4.
3

Mihai Ungheanu, Un r zboi civil regizat? Redefinirea Revolu iei, Editura
Romcartexim, Bucure ti, 1997, p. 402.
4
Jan Kolodziejski, Konrad Bialecki, Solidarni z Rumunia – Solidari cu
România, decembrie 1989-ianuarie 1990, Institutul Memoriei Na ionale,
13
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Desigur, acestor cauze, s le spunem majore, pot fi
ad ugate i altele, precum alegerea cardinalului polonez Karol
Wojtyla ca pap , e ecul interven iei sovietice în Afganistan i
nu, în ultimul rând, pierderea unui anume sprijin moral de care
Uniunea Sovietic se bucura din partea unei p r i din opinia
public a lumii occidentale, în special, din perioada r zboiului
din Vietnam5. Regresul i deruta sistemului comunist devenea
din ce în ce mai evident. ,,Lumea – cum remarca François Thom
– era martora unei derive lamentabile a comunismului”6.
Noile raporturi interna ionale, impulsionate prin procesul
de destalinizare ini iat de secretarul general al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, Mihail Gorbaciov, venit la conducerea partidului în martie 1985, au complicat i mai mult situa ia rilor comuniste. Politica de restructurare/reformare/ reorganizare a sistemului – ,,perestroika i glasnosti” – pe care
noul lider de la Kremlin o introduce în Uniunea Sovietic , s-a
r sfrânt inevitabil i asupra statelor din blocul comunist. Contient de criza sistemic prin care trecea U.R.S.S. i întregul
regim comunist, Gorbaciov încearc s salveze, s reformeze
sistemul în întregul s u, s ofere socialismului forme mai noi
de organizare a societ ii, paradoxal îns , prin revenirea la
valorile marxist-leniniste primare ale bol evismului. Iat doar
dou dintre lu rile lui de pozi ie în acest sens. Prima face parte
din Raportul prezentat la cea de-a nou sprezecea Conferin a
PCUS, din iunie 1988: ,,Suntem convin i – declara liderul de
atunci al lumii comuniste – de viabilitatea înv turii marxistleniniste, care a argumentat în mod tiin ific posibilitatea construirii unei societ ii a echit ii sociale, a unei civiliza ii de
oameni liberi i egali în drepturi. Tocmai dup aceasta ne conducem în restructurarea revolu ionar ”7. Al doilea citat este
extras dintr-un discurs inut în luna septembrie 1989 la Kiev:
,,Restructurarea înseamn înnoirea socialismului i nu torpilarea lui. Ea înseamn prefacerea revolu ionar i înl turarea

Var ovia – Poznan, 2009, apud Liza Kratochwill, ,,Memorial 1989”, Nr. 2
(7) 2010, Timi oara, p. 103.
5
Ibidem.
6
Françoise Thom, Sfâr iturile comunismului, Editura Polirom, Ia i 1996,
p.167.
7
ANIC, Fond C.C. al P.C.R., Rela ii Externe (M.Ap.N.), Ds. 22, f. 3.
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denatur rilor socialismului i nu restaurarea capitalismului”8.
(A adar, programul reformist experimentat de Gorbaciov a
fost organic legat de realit ile i tradi iile comuniste).
Curentul reformator, promovat de la Moscova, nu a g sit
ecou în structurile de conducere de la Bucure ti i, cu atât mai
pu in la dogmaticul secretar general al partidului. ,,Perestroika” i
,,Glasnosti-ul” lui Gorbaciov l-au speriat i uluit în acela i
timp pe Nicolae Ceau escu, avea s scrie dup aproape 18 ani
de la Revolu ie, Silviu Curticeanu, fostul ef al Cancelariei
Comitetului Central, ajuns membru supleant al Comitetului
Politic Executiv cu doar o lun înainte de Revolu ia din 1989.
Nicolae Ceau escu, afirm Curticeanu, ,,a în eles printre primii
c ceea ce dorea Gorbaciov, nu era doar o cosmetizare, sau o
simpl opera ie estetic , ci o schimbare de esen care afecta
înse i principiile, baza sistemului în ansamblu, principii la care
el nu dorea s renun e pentru nimic în lume”9.
România era privit cu îngrijorare la Moscova i pentru
politica sa na ionalist , men inut i accentuat de la începutul
anilor '60, dar i pentru situa ia sa economic . Colonelul KGB
Oleg Gordievski, fugit în 1985 în Marea Britanie, afirma: "Regimul est-european pe care Centrul îl considera în cel mai acut
pericol de colaps, la începutul epocii Gorbaciov era dictatura
neostalinist , megalomaniac i corupt a lui Nicolae Ceauescu din România, deja desprins pe jum tate de Pactul de la
Var ovia. O ampl evaluare întocmit de Direc ia a XI-a (relaia cu Europa de Est) a PGU (Direc ia Întâi Central –
Informa ii Externe a K.G.B.) în anul 1983, releva faptul ca
România era în pragul falimentului, c un colaps economic
avea s intervin în urm toarele câteva luni, care urma s
determine orientarea României c tre Occident. Pe vremea când
Gorbaciov îi urmeaz la putere lui Cernenko, aceast
perspectiv era considerat ca foarte realist ”10 .
Între Gorbaciov i Ceau escu se instaleaz antipatia i
ostilitatea reciproc , ultimul neezitând s -l considere pe liderul
8

Ibidem, f.27.
Silviu Curticeanu, M rturia unei Istorii tr ite. Imagini suprapuse, Editura
Historia, Bucure ti, 2008, p. 123.
10
Christopher Andrew, Oleg Gordievski, KGB. Istoria secret a
opera iunilor sale externe de la Lenin la Gorbaciov, Editura ALL, Bucure ti,
1994, p.461-462.
9
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