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PREFAŢĂ
În istoria modern a românilor, revolu iile au ocupat un
loc central, de i nu sunt mul i care ar sus ine a a ceva. Nou nu
ne plac schimb rile bru te i dramatice, care pun în discu ie radical ordinea stabilit , nici m car atunci când schimbarea este
necesar i dorit de to i. Revolu iile, fie c sunt de natur politic , tehnologic sau în planul ideilor i valorilor morale, nu sunt
evenimente planificate. Nu po i spune: „mâine, la ora 12, avem
în agend o revolu ie”. De multe ori ele sunt rodul întâmpl rii, i
de aceea confund m adesea factorul declan ator cu revolu ia în
sine. De aceea este nevoie s cunoa tem acumularea de evenimente care face posibil schimbarea revolu ionar . F r a în elege ce a condus la crearea condi iilor necesare declan rii unei
revolu ii, nu vom ti s definim succesul ei.
Nu suntem noi, românii, singurii care se întreab dac revolu iile, ca instrumente ale schimb rii, mai ales în politic , nu
sunt prea costisitoare, dac în loc de revolu ie nu ar fi de preferat evolu ia. Sigur, din aceast perspectiv , evolu ia este de preferat revolu iei, dar sunt momente în via a na iunilor în care timpul nu mai are r bdare. i în România au fost câteva ocazii în
care timpul nu a mai avut r bdare.
Cartea tân rului Ionu erban despre aceste momente ne
vorbe te, i ea surprinde acele mi c ri subterane, acele acumul ri de tensiuni, de nemul umiri, de a tept ri, de nevoi care au
precedat revolu iile de la 1821, de la 1848, din decembrie 1989,
precum i contextul extern în care acestea au avut loc.
Ce a generat revolu ia de la 1821? O accelerare a procesului de modernizare în cele dou
ri române ti, care încep s se
doteze cu elementele institu ionale ale statelor care deja internalizaser consecin ele Revolu iei Franceze. Revolu ia de la 1848
este rezultatul semi-e ecului revolu iei de la 1821 i declan eaz ,
la rândul ei, o evolu ie care se va finaliza odat cu Marea Unire
de la 1 Decembrie 1918.
O alt problem legat de revolu ii: cât de profund este
schimbare declan at de ea, cât de adânc p trunde în corpul social, cât de stabil i de coerent cu obiectivele declarate ale re7

volu iei este schimbarea? Sunt întreb ri la care am putea r spunde precum liderul chinez Ciu Enlai, care, întrebat fiind despre mo tenirea Revolu iei Franceze, a spus: „dou sute de ani
este prea pu in timp pentru a emite o judecat de valoare”.
Revolu ia Român din decembrie 1989 nu a sc pat nici ea
de judec i pripite i superficiale, de cli ee i de contest ri. Revolu iile nu sunt niciodat procese simple, care pot fi explicate
întotdeauna coerent, iar schimbarea nu se petrece peste noapte.
Da, un regim politic s-a pr bu it în câteva zile, ca urmare a unei
ample revolte sociale, declan at de evenimentele de la Timioara, i amplificat de protestele celor din Bucure ti i din alte
câteva mari ora e.
Dar revolu ia abia dup aceea a început, i, în anumite aspecte ale ei continu i acum. Cel mai important lucru a fost definirea obiectivelor strategice ale schimb rii, care se g sesc înscrise în comunicatul CFSN din noaptea de 22 decembrie 1989.
Acela a fost programul Revolu ie Române, în totalitatea sa, i el
cuprinde obiective definite i de cei care se revoltaser cu câteva
zile înainte la Timi oara.
Schimbarea cea mai rapid a fost la nivelul politicului:
pluralism, democra ie, alegeri libere, libertate de exprimare. Dar
schimb rile cu adev rat revolu ionare nu s-au oprit la politic . Ele
au continuat în economie, unde au luat mai mult timp i au avut
costuri sociale deloc de neglijat, în societate, în corpul militar.
Toate aceste schimb ri radicale au fost apoi subsumate
obiectivelor strategice ale noii puteri politice: integrarea european i euro-atlantic . Ele au dus România într-o direc ie care a
fost dorit i sus inut de marea majoritate a cet enilor români.
Dar, ca în orice fenomen de amploarea unei revolu ii, nu
trebuie s ignor m rezisten a la schimbare. i nu este vorba doar
de cei lega i de vechiul regim, perdan ii revolu iei. De multe ori
oboseala schimb rii îi cuprinde i pe promotorii i sus in torii
revolu iei. Intervin i dezam girea, i divergen a între idealuri i
realit i. Aceste evolu ii sunt comune tuturor revolu iilor. Pentru
c revolu iile sunt f cute de oameni, i oamenii se schimb , î i
schimb a tept rile, î i schimb p rerile, î i schimb valorile
morale i politice.
Nu cred nici în revolu ia permanent , nici în stabilirea de
termene la care se termin o revolu ie, nici în transformarea ei
într-un soi de reformism agresiv i lipsit de orizont, schimbare de
dragul schimb rii. Cred c schimbarea declan at de Revolu ia
Român din decembrie 1989 este una just , care a dus na iunea
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român într-o direc ie bun , benefic pentru ea. Dar trebuie s
înv m c nimic nu vine de la sine, c ceea ce am ob inut prin
jertfa celor care au f cut posibil schimbarea în 1989 trebuie
ap rat, c democra ia nu are doar prieteni, iar pasivitatea, nep sarea, refuzul implic rii în spa iul public pot deschide calea
unor noi forme de totalitarism, într-o ar în care democra ia nu
este suficient de consolidat .
În fond, i acesta este un merit important al c r ii, nu putem
judeca Revolu ia Român din decembrie 1989 f r s ne întoarcem în timp i s analiz m ce au în comun i ce separ aceste revolu ii. A a ne vom în elege mai bine istoria i ne vom în elege
mai bine pe noi.
Ion Iliescu
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ARGUMENT
Ideea de revolu ie la români. Iat un subiect interesant i,
deopotriv , incitant asupra c ruia s-a aplecat un tân r universitar craiovean, Ionu Şerban, decis s -i dezv luie resorturile i
evolu ia, spre o mai lesne în elegere a cititorului. Este vorba, în
fapt, de o perioad de mai bine de dou secole de istorie româneasc , o istorie fr mântat i marcat de transform rile profunde la nivelul societ ii i institu iilor, transform ri provocate
adeseori de revolu ii sau lovituri de stat.
A ezate în „calea tuturor r ut ilor”, la confluen a a trei
Imperii cu inten ii anexioniste, Otoman, Habsburgic i Rus, provinciile române ti, separate de anumite conjuncturi nefavorabile,
se vor afla permanent în c utarea propriei identit i. O identitate
comun pentru popula ia celor trei provincii române ti, Moldova, Muntenia i Transilvania, o identitate cl dit pe comunitatea de origine, de limb , de tradi ii culturale i spirituale. Contiin a de neam afirmat în secolele XVII-XVIII i reflectat în
operele cronicarilor, în lucr rile lui Dimitrie Cantemir, în operele corifeilor „ colii ardelene” – ace ti veritabili „apostoli ai
românismului” – va evolua, sub impulsul ideilor iluministe i al
principiilor promovate de Revolu ia francez i r zboaiele napoleoniene, spre con tiin a na ional , spre con tiin a necesit ii
realiz rii unit ii politice, a statului na ional unitar modern.
Formarea i afirmarea na iunii române, a identit ii na ionale reprezint rezultatul acestor acumul ri anterioare: mi carea politic din Transilvania, ini iat de r scoala din 1784 i aciunile lui Inochentie Micu, cu obiectivul de a-i situa pe românii
afla i sub domina ia habsburgic , în structurile social-politice ale
provinciei, precum i mi carea politic din Principate, din Moldova i Muntenia aflate sub suzeranitate otoman , orientat spre
respectarea i consolidarea autonomiei interne, spre unirea politic i constituirea statului na ional, iar apoi spre cucerirea independen ei i des vâr irea unit ii na ionale.
Dac Revolu ia din 1821 a determinat rede teptarea mi c rii na ionale i a impulsionat, prin consecin ele sale, transform ri la nivelul institu iilor i societ ii, Revolu ia din 1848 a în10

scris pe români „în calendarul lumii”, revendic rile lor de restructurare a regimului, în sensul moderniz rii, de realizare a
unit ii politice fiind cunoscute i dezb tute la nivelul opiniei publice europene.
În contextul unor împrejur ri interne i externe favorabile,
f r de care nu se pot produce transform ri radicale în cadrul
unei societ i, românii au dat dovad de suficient maturitate
politic i de curaj pentru a pune Puterile europene, reticente la
orice schimb ri de esen , în fa a faptului împlinit. A a s-au putut
înf ptui unirea Moldovei i Munteniei într-un singur stat la 1859,
unitatea administrativ
i legislativ din 1862, reformele
modernizatoare – aplicate în urma unei lovituri de stat, cea din
1864 – instituirea regimului monarhiei constitu ionale în 1866,
proclamarea independen ei de stat în 1877 i, în fine, des vâr irea unit ii na ionale în 1918.
Odat înf ptuit obiectivul politic al realiz rii statului naional, care s -i cuprind pe aproape to i românii între acelea i
grani e, societatea româneasc va parcurge în perioada interbelic o nou etap , de mari transform ri, chiar dac nu revolu ionare, în direc ia democratiz rii i progresului.
Îns , acela i secol XX, caracterizat drept „un secol al extremelor”, a însemnat pentru români o perioad marcat de lovituri de stat, precum cea din 10 februarie 1938 a Regelui Carol
al II-lea – care a dus la instituirea unui regim monarhic autoritar
cu accente totalitare – cea din 6 septembrie 1940, prin care puterea a fost încredin at generalului Ion Antonescu i legionarilor,
cea din 21-23 ianuarie 1941, prin care legionarii sunt înl tura i
de la guvernare, instituindu-se dictatura militar antonescian ,
cea din 23 august 1944, al c rei rezultat avea s fie înl turarea
regimului antonescian, ie irea din r zboiul al turi de germani i
trecerea de partea coali iei Na iunilor Unite, cea din 30 decembrie 1947, prin care Regele Mihai, în urma presiunilor comuni tilor i ale tancurilor sovietice, este silit s abdice, instituindu-se
un regim comunist totalitar care, la rândul s u, a cunoscut diferite etape de evolu ie i manifestare, de la forma stalinist la cea
a comunismului na ional.
Cât prive te pr bu irea i înl turarea regimului comunist
din România, în urma evenimentelor din decembrie 1989, care
s-au caracterizat prin violen i victime umane, p rerile istoricilor, dat fiind perioada relativ scurt de timp scurs de la producerea lor, sunt înc împ r ite în a le califica drept revolu ie sau
lovitur de stat.
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Toate aceste aspecte se reg sesc în cartea de fa , în capitole ale c ror titluri sunt gr itoare prin ele însele. Meritul autorului este acela de a ne înf i a, într-o form sintetizat care
îmbin eseul cu veleit ile unei lucr ri tiin ifice, o pagin din
istoria tumultoas a acestui popor, care a cunoscut ca forme de
manifestare în plan na ional atât revolu iile, cât i loviturile de
stat. Scris într-un ritm alert, captivant, cartea domnului Ionu
erban se dore te a fi nu numai o simpl trecere în revist a unor
evenimente care au marcat evolu ia statului i societ ii române ti, ci în egal m sur o lec ie a trecutului pentru a în elege
mai bine prezentul i a prefigura viitorul.
Prof.univ.dr. Sorin Liviu Damean
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NOTĂ ASUPRA EDIŢIEI
Lucrarea de fa reprezint o sintez a ideii de revolu ie la
români, fiind destinat atât publicului avizat, cât i celor mai puin ini ia i în tainele istoriei.
Am optat pentru o descriere comparat a elementelor definitorii ale revolu iilor din spa iul românesc, pornind de la primele revolu ii, pân la Revolu ia din Decembrie 1989, insistând
pe elementele lor specifice, fiind tributar ideii c Revolu ia contribuie la progres, atunci când evolu ia institu ional nu este în
acord cu dinamica timpului.
Adresez mul umiri Domnului Director al Institutului Revolu iei Române din Decembrie 1989, Claudiu Iordache, care a
sprijinit apari ia acestei lucr ri, precum i Consiliului Ştiin ific al
Institutului, care a inclus-o în planul de cercertare pe anul 2010,
avizându-i con inutul.
Aduc mul umiri speciale colegilor mei, prof.univ.dr.Sorin
Damean, lect.univ.dr. Alexandru O ca i lect.univ.dr. Florian
Olteanu din Catedra de Istorie a Facult ii de Ştiin e Sociale,
Universitatea din Craiova, care m-au sus inut i au contribuit,
prin sugestiile lor pertinente, la definitivarea, mult mai rapid , a
demersului meu tiin ific.
Realizând aceast prim edi ie a sintezei „Ideea de Revolu ie
la Români” într-o dinamic mult prea alert , suntem con tien i c
este posibil ca anumite aspecte s ne fi sc pat din vedere. De
aceea suntem ner bd tori s primim observa iile, criticile,
p rerile i sugestiile dvs. pe care avem posibilitatea s le folosim
în redactarea edi iei a II-a.
Autorul
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INTRODUCERE
Se impune s preciz m, de la bun început, c istoria se scrie
independent de contextul politic actual, iar lucrarea de fa nu î i
propune s ofere r spunsuri demult a teptate, ci s fie o sintez a
ideii de revolu ie la români.
Termenul de revolu ie provine din limba latin (revolutio,
însemnând schimbare de sens). La români ideea de revolu ie se
confund cu progresul i înnoirile pe linie na ional . Prima meniune istoriografic româneac a ideii de revolu ie o g sim în lucrarea lui Anton Maria del Chiaro Revolu iile Valahiei, lucrare în
care autorul trateaz împrejur rile domniei i mor ii lui
Constantin Brâncoveanu. Pân la încheirea domniei voievodului
martir, Ţ rile Române beneficiau de un statut de autonomie
intern , aflându-se sub suzeranitate otoman în virtutea statutului
de cas a p cii (Dar - al - Ahd).
Anton Maria del Chiaro, secretar personal al lui Constantin
Brâncoveanu, în elegea prin revolu ie – transformare în cadrul
conducerii politice. Astfel, prima revolu ie din Ţ rile Române a
fost instaurarea regimului fanariot, deoarece Turcia intervenea direct în via a intern a Ţ rii Române ti i a Moldovei impunândui oamenii de încredere, desfin ând armata na ional , în timp ce
boierii p mânteni pierdeau orice drept de a mai ocupa o demnitate public , elita politic româneasc fiind înlocuit cu una str in . Aceast revolu ie de sus în jos a fost considerat de istoriografie ca având un rol nefast. Durata foarte scurt a domniilor,
cump rarea tronului, fiscalitatea excesiv , cump rarea func iilor
laice i demnit ilor preo e ti au ap sat greu asupra evolu iei economice i sociale, punând într-un con de umbr anumite ini iative
reformatoare ale unora dintre domnitori, cum este cazul lui Constantin Mavrocordat.
Domniile fanariote s-au prelungit i din cauza luptelor
dintre imperiile Rus, Habsburgic i Otoman pentru controlul asupra Principatelor, soldate cu rapturi teritoriale i perioade de ocupa ie. Între 1683 i 1812 pe teritoriul Principatelor s-au purtat nu
mai pu in de 6 r zboaie în principal între otomani i ru i, ace tia
din urm având sprijinul habsburgilor. Transilvania – 1699, Ba15

