INSTITUTUL REVOLU IEI ROMÂNE DIN DECEMBRIE 1989

MIHAI IACOBESCU

EDITURA JUNIMEA
IAŞI - 2009

Referen i tiin ifici:
Prof. univ. dr. Ion Calafeteanu
Prof. univ. dr. Alesandru Du u
Tehnoredactare computerizat :
Manuela Miron
Cartografiere computerizat :
Ovidiu Iacobescu
Coperta I i IV:
Ing. Alexandru Pânzaru

Descrierea CIP a Bibliotecii Na ionale a României
IACOBESCU, MIHAI
Desc tu area : (1985-1991) : Perestroika, Revolu ia din
1989 i românii din Imperiul sovietic / Mihai Iacobescu. –
Ia i : Junimea, 2009
ISBN 978-973-37-1365-4
94(498)"1985/1991"

© MIHAI IACOBESCU
© EDITURA JUNIMEA, IAŞI – ROMÂNIA

Moto:
„Bucovin – mândr floare,
Te-au c lcat ru ii-n picioare
i din dulce Bucovin
Ai ajuns ar str in ”
(Cântec popular)
„Trecut prin foc i prin sabie,
Furat , tr dat mereu,
E ti floare de dor, Basarabie,
E ti lacrima neamului meu”.
(Dumitru Matcovschi, Basarabia)
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-1CUVÂNT ÎNAINTE
Întreb ri care î i a teapt r spunsul
Pentru istoricii de azi i de mâine, evenimentele
semnificative i decisive de la sfâr itul mileniului II – criza
serioas a comunismului i acea faimoas încercare de
reformare, ini iat i sc pat de sub control de c tre Gorbaciov,
pr bu irea lag rului socialist din Europa Central-R s ritean i
dezagregarea imperiului ro u – r mân teme majore de
investiga ie i medita ie, de analiz i evaluare.
În fond, începând cu acel 1989 – „an decisiv în istoria
Europei”1 – au fost ori continu s fie în curs de lichidare unele
consecin e nefaste ale celui de-al doilea r zboi mondial. Între
acestea, reunificarea Germaniei i eliberarea Ţ rilor Baltice
sunt un succes evident. În rile unde-au înaintat i sta ionat o
bun bucat de vreme trupele sovietice, se revine la valorile
tradi ionale, democratice, na ionale, culturale, religioase – nu
f r unele convulsii, fr mânt ri, c ut ri, încerc ri utile sau
risipitoare, sterile. Se caut i se invoc motiva ii i solu ii
rapide, u oare, mai pu in solide, de aderare i integrare a
acestor ri la structurile euroatlantice, spre a preveni i
z d rnici orice revenire la vechile practici arbitrare i totalitare
din partea centrului acelei metropole de trist amintire –
Moscova, unde Federa ia Rus p streaz i reactiveaz diverse
elemente i componente malefice i machiavelice, ale vechiului
mecanism imperial în agonie, mobilizând i utilizând pârghii
militare sau economice, aidoma unei imense caracati e, bogat
i trufa , dar r nit i insolit , care tr ie te înc o dureroas
7

nostalgie dup prada uria ce-i scap dintre tentacolele-i
lacome, ruginite, învechite.
În cazul României, cercetând i elucidând –
deocamdat , fie geneza i desf urarea Revolu iei Române din
Decembrie 1989 în context interna ional, într-o prim exegez
i sintez temeinic , riguroas , echilibrat , în cartea istoricului
Ion Scurtu2, fie cronologia acesteia3, fie unele aspecte privind
raportul dintre factorii interni i externi în preg tirea,
declan area i victoria revolu iilor din 1989, con inutul,
caracterul i formele revolu iilor din statele europene, foste
socialiste, în anii 1989-1990, mass-media i schimb rile
radicale din Europa Central
i de Est, consecin ele
dezintegr rii sistemului comunist european asupra evolu iilor
de pe continent la cump na mileniilor doi i trei4 - istoricii mai
au înc de clarificat i evaluat, cât mai exact i nuan at, o sum
impresionant i pasionant de probleme, de întreb ri pentru
atunci când vor fi deschise arhivele rilor implicate direct în
aceste evenimente.
Astfel, o prim chestiune este înc aceea a clarific rii
cât mai depline a raportului între factorii interni i cei externi în
declan area revolu iei. Unii martori oculari ai revolu iei
române, ca, de pild , Jean Louis Courriol, se întreab : „dac
România ar fi trebuit s se mândreasc cu singura revolu ie
adev rat din Est”, dac „numai românii au eliminat prin for e
proprii, prin r scoal popular , curajoas , în decembrie, un
regim considerat ca fiind de neînl turat i care i în celelalte
ri se pr bu ise de sus în jos, gra ie lui Gorbaciov”, de ce a
doua zi dup victorie i în perioada ce a urmat, regimul
instaurat a fost contestat i „s-a adoptat o atitudine de
autodispre uire, care a provocat schimbarea entuziasmului
francezilor în dubiu i neîn elegere”?5
R spunsul la o astfel de întrebare ni se pare cu atât
mai legitim, cu cât, din materialele publicate deja afl m c la 1
decembrie 1989, cu o zi înaintea întâlnirii lui Bush i
Gorbaciov la Malta, Ceau escu a fost în tiin at, printr-un raport
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al Serviciului de Informa ii, c liderii celor dou superputeri –
SUA i URSS – vor lua în discu ie obiectivul de-a exercita
presiuni coordonate asupra rilor socialiste, care nu au trecut
„la punerea în practic a reformei realiste” lansate de
Gorbaciov. Erau vizate – se scria în raport – China, Cuba i
România, asupra c rora, atât rile membre NATO, cât i
URSS, vor impune restric ii, îndeosebi în „furnizarea de petrol,
gaze naturale i minereu de fier”6.
Slovacul Peter Kopecky, care între anii 1987-1990 se
afla în România (ca director al Agen iei CEDOK), scrie – întrun articol publicat la Viena, Bratislava i recent în România –
c „schimbarea de regim în România a fost supravegheat
sistematic de serviciile str ine de informa ii”, c dup ce
Gorbaciov i-a preluat func ia, securitatea român
i-a
intensificat cooperarea cu KGB-ul i înc din noiembrie 1989,
România era plin de agen i ai serviciilor secrete str ine,
îndeosebi sovietici i israeli i”, dar i din rile învecinate i c
„situa ia din România era atât de incendiar încât prima
scânteie ar fi declan at explozia oriunde s-ar fi produs”; când
autorit ile timi orene au decis evacuarea lui Laszlo Töké , la
15 decembrie 1989 – ac iune, scrie el, „foarte bine gândit ,
despre care cred c este posibil ca str in tatea, poate chiar
românii din afara rii i-ar fi organizat aceast mi care”, a
constatat c „începând cu diminea a zilei de 16 decembrie,
grupuri de tineri str ini, curajo i au început s colinde ora ul,
distrugând magazine i vitrinele acestora”, adic provocând
dezordine i obligând autorit ile din Timi oara s riposteze7.
Mult mai multe i mai grave sunt întreb rile ce privesc
politica intern postdecembrist . Ele sunt, deopotriv , de natur
economic , politic , social , na ional .
Astfel, aceste întreb ri ar putea viza: datele i
coordonatele f uririi economiei de pia , ce criterii logistice,
politice sau de interes na ional, au stat la baza privatiz rii sau
pur i simplu a faliment rii unor întreprinderi, fie aduc toare de
beneficii, fie, mai ales, de prejudicii – care, adesea, în condi ii
9

mai pu in decente, au fost vândute, pe nimic, la pre de fier
vechi? Sau, în ce m sur a existat o politic inteligent ,
coerent , ca odat cu redistribuirea propriet ilor agrosilvice
fo tilor proprietari sau urma ilor acestora, s se poat urm ri i
înf ptui principiile de dreptate social i, totodat sarcina de-a
ap ra i prospera avu ia na ional , de-a realiza i generaliza un
sistem de agricultur modern , viabil , cât mai rentabil i
durabil , în condi iile globaliz rii i confrunt rii României cu
sistemele avansate din rile lumii dezvoltate? Ce se întâmpl
azi cu satele române ti – de unde tinerii pleac masiv la lucru
în Occident, unde r mân acas doar b trânii i v duvele, unde
popula ia de vârst colar scade dramatic i colile se închid,
unde loturile primite de noii proprietari r mân în paragin , întrun procent, care în multe localit i urc la 30-35%, unde multe
ogoare sunt l sate s devin monoculturi pentru furaje sau
p mânturi întinse sunt vândute str inilor ori câtorva îmbog i i
din ar , care le cump r la pre uri de nimic?
Exist o linie politic de unitate i continuitate,
urm rind o sum minim de obiective prioritare de la care nu
trebuie s se abat nici unul dintre partidele politice ajunse la
conducerea rii?
Cum se face, de pild , se întreab un diplomat str in,
dintr-un stat vecin, Peter Kopecky, c „la 18 ani de la revolu ie,
nici unul dintre partidele politice nu este interesat în mod
deosebit de soarta tinerei genera ii sau de combaterea
corup iei?”8 S fie, oare, r spunsul, la aceast întrebare cel pe
care îl înainteaz recent istoricul Florin Constantiniu?
Arhicunoscut i pre uit pentru a sa O istorie sincer a
poporului român, care a ap rut deja în mai multe edi ii9, Florin
Constantiniu – f r a regreta cu nimic pr bu irea regimului
Ceau escu, dar precizând i argumentând recent c , în 1989,
„s-a pr bu it un fals socialism, impus de ocupantul sovietic în
anii 1945-1949”, fapt care este, iar i, o lichidare a unei
consecin e a celui de-al doilea r zboi mondial – face, în
continuare, aprecierea dur , nu lipsit de un trist adev r, c
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„noua clas capitalist (...) este de o mie de ori mai rapace, mai
arogant , mai abuziv decât nomenclatura comunist ”10. Este
vorba, a adar, crede istoricul, de tarele psihologice, de
defectele congenitale ale poporului nostru. Preocupat i întristat
de dilema: de unde rezult , în lumea contemporan , frustrarea
tinerei genera ii?”, savantul Mircea Eliade l sa s se în eleag
r spunsul în realitatea c , în lumea de ast zi, intelectualitatea,
care ar putea lumina i îndruma noua genera ie, fie nu are
oameni de succes, fie ace tia nu au suficient curaj s reintre în
lupta politic , a a cum o f cuse în epoca modern 11. Ori,
comenteaz aceea i idee Peter Kopecky, intelectualii se tem s
ias din carapacea lor sau nu au ni te personalit i care s
prefigureze politicienii de mâine, încât – se întreab cu
sinceritate acela i diplomat i el însu i intelectual titrat, cadru
didactic universitar – „ce ar putea veni în ajutorul tinerei
genera ii ambi ioase de români, care nu î i g se te locul la ea
acas , în condi iile actualei situa ii politice?”12 De i r spunsul
trebuie c utat în marele decalaj economic i de salarizare din
fostele ri socialiste i rile occidentale, Peter Kopecky
r mâne în sfera politicului, generat de un posibil amestec al
serviciilor KGB-ului sovietic, întrebându-se: „nu cumva, în
1989, puterea politic a fost transmis noilor conduc tori ( i nu
numai în România) cu acordul i sprijinul Poli iei Secrete?”13
În realitate, o astfel de concluzie – cu privire la rolul
prioritar al factorului extern – este fals i dezmin it de îns i
evolu ia României, care s-a orientat i integrat în structurile
euro-atlantice.
-2Din multele întreb ri care persist înc , fa de
realit ile postdecembriste, noi încerc m în rândurile ce
urmeaz s afl m un r spuns argumentat, nuan at – atât cât se
poate afla i formula la aceast dat , când arhivele nu sunt înc
legal accesibile – ce implica ii i reverbera ii a avut
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Revolu ia din Decembrie 1989 asupra românilor din
imperiul sovietic?
Dar, mai întâi, sunt necesare câteva preciz ri
preliminare de terminologie i cronologie. Folosim termenul
sau expresia fie de spa iul sovietic, fie de imperiu, acceptând
defini ia clasic : „un stat dominant (cel rus) i posesiuni
coloniale” i, totodat , „politic statal , care urm re te
aducerea altor teritorii – în cazul nostru vecine cu Rusia – în
stare de dependen economic i politic ”14. Dar, avem aici în
vedere faptul c în i i românii din URSS – a a cum vom releva
pe parcurs – s-au autoapreciat „o colonie” a Moscovei, ocupat
i subordonat economic, politic, social, na ional, printr-o
teribil , oribil , însp imânt toare i potopitoare for 15.
Sub raport cronologic, referirile noastre se delimiteaz
pentru România, cu prec dere, între 23 decembrie 1989 i 31
decembrie 1991 sau evenimen ial, de la c derea, ori, mai exact,
începutul c derii regimului Ceau escu i decesul oficial al
URSS. Dar, pentru explica ii necesare, ambele date pot fi
dep ite. Îns , în teritoriile române ti aflate sub ocupa ie
sovietic , procesul revolu ionar începe mai de timpuriu, în 1986.
Credem necesar s ad ug m c tema noastr implic ,
ea îns i o sum larg de întreb ri circumscrise celei
principale, formulate anterior i subîn elese i din titlul lucr rii:
cum au reac ionat, cum s-au organizat i, mai ales, cum au
ac ionat românii din imperiul sovietic, fa de calea promis i
deschis de programul lui Gorbaciov Perestroika i Glasnost –
restructurare i transparen ? Cum i în ce fel, prin ce mijloace
i-a influen at, stimulat, ajutat sau derutat, Revolu ia Român
din Decembrie 1989? Politica extern
a României
postdecembriste, în ce m sur a venit în întâmpinarea i a
contribuit direct sau indirect la realizarea revendic rilor
formulate de românii din Basarabia, Bucovina de Nord, Ţinutul
Her a? Cum i în ce fel, când i fa de cine a analizat i
denun at România postdecembrist
Pactul MolotovRibbentrop?
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O lucrare special , închinat acestei teme, care s dea
un r spuns acestor întreb ri nu exist nici în spa iul sovietic,
nici în România. Au ap rut, în schimb, numeroase studii,
articole i chiar unele c r i care, într-o form sau alta, con in
informa ii r zle e, numeroase, care, împreun cu cele din presa
vremii, ofer posibilitatea afl rii i sintetiz rii unor r spunsuri
ample. Necesitatea de-a selecta i aduna principalele elemente
necesare elucid rii unei astfel de teme, apare cu atât mai
urgent , mai stringent , cu cât se formuleaz i se vehiculeaz
înc , destul de frecvent, întrebarea: dac Ţ rile Baltice s-au
eliberat de sub jugul sovietic, dac cele dou Germanii s-au
unificat, România nu putea ac iona i reunifica Basarabia,
nordul Bucovinei i inutul Her ei, punând Europa i lumea
contemporan în fa a unui fapt împlinit, din moment ce Pactul
Ribbentrop-Molotov a fost declarat nul i neavenit ab initio de
URSS, la 24 decembrie 1989, iar de Parlamentul României la
24 iunie 1991? Îns dintr-o astfel de întrebare decurge i o alta
în subsidiar: conducerea României postdecembriste, în general
i primul ei pre edinte, în special, Ion Iliescu, accepta sau
detesta teza integrit ii URSS, a a cum o sus inea Gorbaciov?
Exist , în leg tur cu aceast chestiune, nu pu ine
alterca ii i acuza ii rostite mai voalat sau chiar direct, r spicat,
atât în România postdecembrist 16, cât i în Moldova de peste
Prut, cu o conducere devenit oficial, între timp, neocomunist
i filo moscovit 17.
Pentru a cerceta i elucida con inutul, caracterul,
limitele programului lansat de Mihail Gorbaciov, dup
preluarea conducerii PCUS – program cunoscut sub titulatura
Glasnost i Perestroika – ne folosim deopotriv de o sum de
documente i lucr ri, pe care le consider m esen iale. Este
vorba, în primul rând, de modul în care î i exprim i explic
inten iile, scopul urm rit, obiectivele, diversele dificult i i
adversit i întâlnite sau ivite pe parcurs, puciul i e ecul
acestuia, apoi dezagregarea URSS, a a cum le-a conceput i
v zut toate acestea, însu i Mihail Gorbaciov în volumul s u de
13

Memorii18. Lucrarea prezint , în prima parte, „pa ii” lui
Gorbaciov spre câ tigarea încrederii liderilor occidentali,
convorbiri cu Margaret Thatcher, François Mitterand, James
Baker, Papa Ioan Paul al II-lea, George Bush, Piotr Mladenov,
Helmut Köhl, apoi, în partea a II-a, câteva din secretele
Kremlinului, instruirea diploma ilor, reforma economiei,
controversa la vârf: „afacerea Andreeva”. Partea a III-a, „la
cârma rii”, se refer tocmai la programul s u; premisele
schimb rii, necesitatea de-a pune cap t r zboiului rece, de-a
realiza o lume denuclearizat , rolul intelectualilor în politic ,
inten ia URSS de-a trece de la confruntare la cooperare,
aprecieri despre Stalin, rolul tiin ei i tehnicii, perestroika în
primejdie, criza na ionalit ilor, accelerarea perestroicii, dup
reunificare, Premiul Nobel i înv mintele puciului. Partea a
IV-a, intitulat semnificativ, Un om liber cuprinde demisia,
concep ia sa despre totalitarism i democra ie, Europa c tre
secolul al XXI-lea, r spuns lui Winston Churchill – de la
tribuna colegiului Westminster, unde W. Churchill lansase
formula „cortinei de fier”, Gorbaciov declara sfâr itul
r zboiului rece – reg sirea între Israel i Rusia, despre valorile
universale, despre na ionalismul de azi i despre primejdii i
solu ii, ca i despre Marea Europ , concluzii i anexe – întâlniri
i convorbiri la nivel înalt sovieto/ruso-americane i momente
ale
dialogului
sovieto/ruso-american
în
domeniul
armamentelor. Lucrarea dezv luie, deopotriv , calit ile
incontestabile, profilul intelectual, politic i moral al acestui
ultim mare conduc tor al imperiului ro u dar i limitele care iau adus pr bu irea.
Programul s u, cu luminile i umbrele esen iale, este
analizat i evaluat i în ultimele sinteze de Istorie a Europei
(1998)19, scoas de Institutul European, sau Istoria secolului
XX (1998), în vol. III (În c utarea unei noi lumi – din 1973
pân în zilele noastre)20, ca i în sinteza englezului Paul
Johnson, O istorie a lumii moderne (2003)21. Fiecare dintre
acestea i toate laolalt , permit o mai bun cunoa tere i
14

în elegere a programului lansat de Gorbaciov. Dac memoriile
sale justific i calit ile i defectele de fundamentare i
justificare a Perestroicii i Glasnost-ului, mai ales în strâns
leg tur cu realit ile din URSS, sintezele citate a eaz ,
analizeaz i apreciaz programul gorbaciovist i în context
interna ional, cu o sum de implica ii i semnifica ii ce privesc
Europa Central-R s ritean , dar i direct sau indirect întreaga
lume, fapt extrem de important.
Exist i o valoroas sintez privind Istoria secret a
loviturii de stat din 19 august 1991, elaborat i semnat de
Ulysse Gosset i Vladimir Fedorovski (1991)22, care analizeaz
i evalueaz reac ia for elor conservatoare din aparatul de
partid i de stat, în frunte cu unii conduc tori ai KGB-ului,
Armatei i Mili iei „trei dintre pilonii regimului, care-au decis
s -l destituie pe Gorbaciov”.
Pentru a afla i evalua cât mai exact i nuan at reac ia
românilor din spa iul sovietic fa de programul lui Gorbaciov
– primele însemne de mi care, organizare, ac iune, formul ri i
revendic ri, programe, delimit ri, grup ri i regrup ri,
personalit i i partide politice, dificult i i adversit i interne,
inând fie de Partidul Comunist al Moldovei, fie de atitudinea
i organizarea minorit ilor, în general i ale nomenclaturii de
partid i de stat, rusofone, din zon sau ale PCUS i Moscovei,
în special – exist o gam variat , bogat de lucr ri, studii,
articole, publica ii, din ace ti ani. Dintre lucr ri, cit m selectiv:
1989 la Est de Prut, de Gheorghe E. Cojocaru (2001), Istorie
universal de Anatol Petrencu (1995)23, istoricul implicat
direct i permanent în fruntea mi c rii studen e ti din
Basarabia; el realizeaz , de fapt, un curs „pentru cadrele
didactice i studen ii facult ii de istorie”, o antologie în dou
volume – Basarabia român
i Suferin ele Basarabiei i
r pirile ruse ti (1996) – de Florin Rotaru24, dou volume de
articole din revista s pt mânal „Literatur
i Art ” din
Chi in u, purtând titlurile: Libertatea are chipul lui Dumnezeu
(1997) i Icoan spart , Basarabia (1998)25. Dintre lucr rile
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