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ŞI FALSETURILE PARTITURII KGB CIA
Pentru sprijinul acordat, materiali at n interviuri, materiale
documentare, referate profunde mul umiri domnilor:
Col. Nicolae Durac, col. Marin Teodorescu, dl. Claudiu
Iordache, dr. Traian Orban, dr. Tr il Nicolae, dl. Virgil Hosu, dl.
Florian Mihalcea, dl. Ioan Savu,
Asocia iilor, Societ ilor i publica iilor:
MEMORIALUL REVOLUŢIEI 16-22 DECEMBRIE 1989
TIMIŞOARA,
ASOCIAŢIA LUPTĂTORILOR DIN TIMIŞOARA
ARESTAŢI N REVOLUŢIE (ALTAR ,
SOCIETATEA TIMIŞOARA,
JURNALUL NAŢIONAL,
IG- AG.
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AVERTISMENT
Volumul
REVOLUŢIA
E
NŢELESUL
DETRACTORILOR e necesar, în pe al, pentru dou categorii
de persoane:
- celor c rora ar trebui s li se retrag dre tul de a se
numi rom ni, indivi i care trudesc, de la declan area Revolu iei
Rom ne, la extemporalul cu tema xat de dictator n edin a
CPEx din 17 decembrie 1989: descrie i situa ia din Timi oara,
din Rom nia, f r a folosi cu ntul REVOLUŢIE, a el nd la
termenii agenturili str ine, CIA, KGB, basarabeni blon i, nal i
i bine f cu i, unguri, s rbi
- celor inca abile s tr iasc cu m ndrie statutul de
rom n, in e care, as xiate de p cla fumigenelor mediatice ale
celor de sus, derutate de tirul lor subversiv, nu reu esc s ajung la
adev rul ilelor eroice ce ne-au redat respectul pentru noi n ine i
demnitatea na ional .
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FAŢĂ N FAŢĂ
Pentru trei concepte vom pune fa n fa situa iile din dou
ri, dou localit i, dou obiective.
REVOLUŢIE
Ţ rile: Ungaria, Budapesta 1956 Rom nia, Timi oara
1989.
Buda esta P n n octombrie 1956 ungurii construiau
socialismul biruitor, n 23 octombrie au loc primele demonstra ii
protestatare, interven iile armatelor maghiar i sovietic sunt dure,
se nregistrea aproximativ 2500 de victime, n 11 noiembrie
revolta e reprimat , n continuare r m ne la putere acela i partid
unic comunist, regimul economico-politic de p n atunci, restric iile
proprii sistemului inventat de Lenin i Stalin.
Cu toate acestea, orice maghiar folose te pentru manifest rile
respective sintagma re olu ia maghiar din 1956
Timi oara. P n n decembrie 1989 rom nii construiau
socialismul biruitor, n seara i noaptea de 16 spre 17 decembrie
n Timi oara se consemnea primele mi c ri revendicative, n 20
decembrie, n foaierul Operei, e n in at primul partid necomunist
de dup r boi, Frontul Democratic Rom n, la Comitetul Jude ean
de Partid e des in at delega ia bucure tean n fruntea c reia se
g sea primul ministru de atunci, n 22 decembrie dictatorul iese
din Istorie, partidul comunist pierde hegemonia, reapar partidele
tradi ionale, se n in ea altele noi, se deschid grani ele, se
retrocedea bunurile con scate n mod abu iv de comuni ti,
devin reale libertatea presei, a radioului i televi iunii, se schimb
sistemul economic etc.
Cu toate astea, indivi ii de care vorbeam, peren-restan ierii
de tefan Gheorghiu, care trudesc cu nc p nare la extemporalul
preci at, folosesc formul ri ca: evenimentele din decembrie,
lovitur de Stat, a a numita revolu ie
n loc de comentariu, de altfel la ndem na oric rui cititor, un
text scurt: schimbare brusc i de obicei iolent a structurilor
sociale, economice i olitice ale unui regim
Textul, ce se poate g si n DEX online, repre int explica iile
pentru termenul re olu ie!
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O observa ie nu chiar pasager . A ice c orice maghiar
pronun cuv ntul revolu ie din patriotism, din respect i considera ie
pentru victimele-eroii lor.
Din p cate, n ceea ce-i prive te pe detractorii marelui nostru
moment din Decembrie 1989, se pot folosi cu totul i cu totul alte
cuvinte
KGB
Ora ele: Ia i, decembrie 1989 Timi oara, decembrie 1989.
Ia i n decembrie 1989, la Ia i, un grup de patrio i rom ni
a ncercat s organi e e o manifestare popular antidictatorial pe
data de 14 decembrie. Tentativa a e uat.
Timi oara n capitala Banatului n-a fost identi cat nici un
grup, cu at t mai pu in un partid, care s pretind c a organi at
demonstra iile din 16, 17, 18 i 19 decembrie. n 20 manifest rile
au de enit Re olu ie, Timi oara s-a declarat ora liber de
comunism, este dou ile am sc at de tiran
n mod straniu ar trebui folosite alte cuvinte, sintagme
dure, dar, deoarece acestea se vor formulat n mintea oric rui
cititor instantaneu, nu le inser m , c nd detractorii Revolu iei
Rom ne se ocup de Ia i nu pomenesc, nici m car n trecere, de
KGB, c nd se refer ns la Timi oara, mobili area, coordonarea,
reu ita, sunt atribuite
n afara altor agenturi KGB-lui Ia iul
este, vorba aia, la o a v rlitur de b de turbinca cu KGB-i ti.
Pe de alt parte, membrii grupului de ini iativ ie ean deja se
implicaser n organi area manifesta iei. Ce le r m nea de f cut
agen ilor sovietici, m car din acest moment, dac p n atunci nu li
se sim ise pre en a S i contacte e pe liderii partidului ie ean, s
le dea sfaturi, s se asigure c ace tia n eleseser indica iile date,
dup care s - i aroge meritele reu itei
ns , din materialele detractorilor re ult c n 14 decembrie,
la Ia i nici urm de KGB-i ti Dar peste doar dou ile, tocmai
n cel lalt col al rii, tipii se d deau de ceasul mor ii pentru a
organi a, mobili a i coordona mi c rile de protest din Timi oara
E ceva de spus E Dar m st p ne te o lehamite prea mare
ca s pot insera vreun comentariu. Care, ind de altfel la ndem na
oricui, e ca i formulat.
M obsedea
ns dou ntreb ri ntr-at t de puternic,
nc t nu pot s nu le formule . C nd spuneai KGB te luau orii.
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Vorbeai despre cei mai cru i, cei mai cr nceni sinistrele gulaguri
ap r tori ai comunismului. Atunci care e rela ia dintre acest
arhicunoscut adev r i baloanele de s un Cheia ale unor scribi
incapabili de cel mai simplu demers logic
CIA
Obiecti ele: Cuba Rom nia.
Cuba Se g se te n coasta Americii, e agresiv , de c nd
a devenit comunist le creea americanilor probleme i de i, la
un moment dat Cri a rachetelor din 14 octombrie -22 noiembrie
1962 tensiunile au fost la un pas de momentul critic. Din fericire,
al treilea r boi mondial a fost evitat. Cu toate astea Cuba este
pentru SUA, n continuare, o ran urulent , un vecin incomod,
imprevi ibil, icanant.
Rom nia Dac e s ne exprim m plastic, ara noastr e
tocmai la cel lalt ca t al lumii fa de America. Pe deasupra, nu
dispunem de i ei. Atunci de unde at t interes al americanilor pentru
soarta noastr
Anticip nd, evident c ti i din partea cui, o interven ie
demolatoare de tipul SUA dorea nde rtarea dictatorului, a
comunismului din România, ca s cree e la noi un cap de pod pentru
Rusia, le amintim tovar ilor respectivi c acesta deja e ista De
aproape un deceniu De la nceputul anilor 80 l construiser
de c nd sindicatul Solidaritatea se impusese ca for politic
polone ii, f r ajutorul nim nui. F r cei de la CIA ori KGB
Şi lungimea grani elor Poloniei cu fostul URSS era mai
mare dec t cea dintre Rom nia i colosul sovietic
Atunci de ce s - i periclitat via a bravii agen i la noi, c nd
la ei n-ar avut nici o problem
n loc de conclu ii, o observa ie elementar , parafra a
unei sintagme celebre: unde logic nu e, nimic nu e
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TIMIŞOARA 89
- prima parte Dac e ti ntr-o barc i rei s a ungi c t
mai departe, te ui i i la un mal i la cel lalt
i o ii pe mi loc C nd rei s te apropii c t
mai mult de ade r, procedea la fel
Academician R ORE C MO S L

DINCOLO DE CLIŞEE
Pagina scris poate
rodul imagina iei, al talentului ce
transform faptul de via n lectur seduc toare, a grafomaniei,
al intereselor unor grupuri de oameni, al pre ent rii unei situa ii
tr ite ori prin care au trecut cei de l ng tine, n acest ca ind ns
obligatoriu respectul pentru ade r
Despre o crim , un con ict ntre armate, o mi care datorat
nemul umirilor celor mul i, trebuie s se scrie ns ntr-un singur mod
Din 89 ncoace, Revolu ia din Rom nia e pre entat
pe mii de pagini. Din p cate, de multe persoane incompetente,
iresponsabile, corupte, care au scris dup ureche, la comand , ori
pentru a (se disculpa
E m gulitor c tulbur torul Decembrie rom n a st rnit
interesul comentatorilor str ini. Numai c de foarte multe ori demersul
nu i onorea , Istoria nu le poate ndatorat Ignor nd normele de
deontologie profesional , scriind ce li se cerea s scrie ori cine tie din ce
alt imbold, lucr rile lor introduc ambiguitatea, confu ia, stupefac ia.
George Galloway i Bob Wylie au publicat destul de
repede, n 1991 un volum consacrat Revolu iei Rom ne. Av nd o
oarecare experien , am deschis cartea n mod automat la ultimele
pagini. Reticen a mea nu poate taxat negativ. La pagina 292, cei
doi autori engle i preci ea sursele E vorba de 15 iare engle e ti,
de
am ndoieli
documentele contemporane consultate la
Rompres n Bucure ti, de 10 volume semnate de autori engle i i
de 3 doar 3 semnate de autori rom ni ns cartea lui Pacepa
Ori onturi ro ii a fost publicat n 1987 Publicat Or, nainte de
8
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a publicat , cartea trebuie scris , corectat , predat unei edituri,
unde e citit i corectat de redactor, nu rareori manuscrisul revenind
din nou la autor, i iar la editor Ceea ce nseamn c generalul se
va apucat s-o scrie cu doi-trei ani n urm . Deci prin 1983-1984.
Mai mult de-at t, se tie c Ion Mihai Pacepa a de ertat n
1978, de ertor r m n nd p n la lichidarea dictatorului, din motive
lesne de n eles. M na lung a satrapului din Carpa i nu l-a ajuns,
dar nici el nu s-a expus, a tr it retras, n ar n-a revenit. Atunci, n ce
mod le va folosit autorilor engle i lectura c r ii fostului securist,
ce nout i, ce detalii de excep ie, legate de fabulosul Decembrie
89 timi orean din 21 decembrie i al Bucure tiului, de altfel de
atunci i al altor c torva ora e vor g sit ntr-un tom scris de
Pacepa pe ba a unor amintiri din urm cu mai bine de 12 ani
n ceea ce prive te sursele Moses Rosen i Las lo T kes,
situa ia e mai simpl . Presta iile publice ale acestora, in exibile,
agresive, v dit ovine, nu pot constitui puncte de plecare pentru
nici un autor serios.
Pe pagina respectiv este inserat nc o fra f r nici o
acoperire. O reproduc ntocmai. Multe relat ri ro in din foarte
lungi ntre ederi ersonale ntre rinse de autori cu to i rotagoni tii
din România i colegi urnalistici din Marea Britanie. Dincolo de
alte observa ii, pre io itatea a rma iei este evident . To i To i
Referindu-ne la Timi oara, de fapt la Rom nia, to i
sunt doi E adev rat, pre en e de excep ie, determinante pentru
Revolu ia din Timi oara: universitarul Ioan Lorin Fortuna,
impetuoasa personalitate la ini iativa c reia a luat in primul
partid necomunist de dup r boi Frontul Democratic Rom n
, forma iune ce a preluat coordonarea manifest rilor din ora
conferindu-le statutul de Re olu ie, i poetul Claudiu Iordache,
liderul lucid, cump tat, echilibrat, care i-a asumat Revolu ia cu
mult nainte de a ndrept i i s folosim acest termen e vorba de
presta ia avut n edin a colectivului ntreprinderii IPROTIM din
18 decembrie 1989 , domnii Lorin Fortuna i Claudiu Iordache
ind cele mai importante pre en e din foaierul i balconul Operei.
Numai c , n economia evenimentelor din Timi oara,
ce s-a nt mplat la Jude eana de Partid n 20 decembrie este, de
asemenea, de-o cople itoare importan , deoarece gu ernul RSR
aici a c ut, la Comitetul Jude ean, n urma durelor discu ii
principalii protagoni tii ind Ioan Savu i Petre Petri or
cu
delega ia timi orean constituit ad-hoc
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Mai mult ns dec t aceste preci ri arhicunoscute
o
a rma ie pe care mi-o asum cu toat responsabilitatea - preci area
domnilor George Galloway i Bob Wylie, c ar avut lungi discu ii
cu Ioan Lorin Fortuna i Claudiu Iordache, este din motive lesne
de n eles n-o s folosesc cel mai dur cuv nt un neade r.
Iat c teva derapaje informatice datorate surselor i
bibliogra ei folosite, din cau a c rora cartea autorilor engle i
de am ge te. Mai mult de-at t, face deservicii Istoriei.
- (pg. 126
un gru de ele i ce a ie it conform celor
doi scriitori evenimentul petrec ndu-se n 17 dec. din Catedral ,
urtând n mâini lumân ri, a fost secerat cu focuri de arm
automat de e terasele aco eri urilor n ecinate. Realitatea e ns
alta. E isodul Catedrala a avut loc nu n 17, ci n 18 decembrie
tinerii au urcat pe trepte de pe arterele din jurul l ca ului, nu au ie it
din biseric s-a tras n ei nu de pe terasele acoperi urilor, ci din
cordoanele for elor de represiune plasate n fa , dincolo de artera
rutier , la distan de 20-30 de metri
- (pg. 132
n diminea a ilei de mar i, 19 decembrie, for a
de munc din Institutul lui Claudiu Iordache (sic
c oamenii
im lica i n tulbur ri (sic erau huligani i c for ele de securitate
nu a useser nici o alt o iune decât s trag entru a restabili
ordinea. Adev rul e, i de data asta, altul. Şedin ele respective s-au
inut, n toate ntreprinderile din ar , luni, 18 decembrie, aceea ind
data n care Claudiu Iordache a avut tulbur toarea lui interven ie
episodul e pre entat n Lumea bun a balconului, n edi ia a doua
publicat de editura IRRD n anul 2008, acesta g sindu-se la pg. 40
, nu 19 Decembrie
- (pg. 133
Acolo (ELBA fusese o demonstra ie e un od
de acces (sic n Timi oara Pod de acces c nd orice timi orean
tie c podul e n plin ora , n centrul cartierului Iose n
- (pg. 127
Unul care a c ut, totu i pagina face parte din
capitolul IX dedicat ilei de 17 decembrie, evenimentele din ilele
de 18, 19, 20 constituind substan a capitolului X, cu toate astea n
capitolul IX autorii preci ea ce s-a petrecut n 18 decembrie ,
a fost un iarist france , Jean-Louis Calderon, al c rui tru
cea
e mânt i a i de tre tele Catedralei du acest tir Deranjant,
de-a dreptul revolt tor s scrii ISTORIE dup ureche. Jean-Louis
Calderon a murit de fapt n noaptea de 22 spre 23, nu mpu cat, ci
strivit de tancul n spatele c ruia se ad postise, ns nu n Timi oara,
ci la Bucure ti
10
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Mai e nevoie s spunem c semnatarii tomului n discu ie
nu au avut lungi discu ii cu Ioan Lorin Fortuna i Claudiu Iordache,
concitadini ce nu le-ar furni at astfel de date Mai e nevoie s
facem preci area c domnii respectivi nu au fost n Timi oara nici
a a, n trecere C nu au catadicsit nici m car at t, s consulte o
hart a urbei noastre
P guboase ca s nu spunem altfel
sunt i presta iile
unor autori, jurnali ti i oameni de televi iune rom ni Lista este
mare pe m sura intereselor i sarcinilor -, o s ne oprim ns
doar la c teva nume.
Unul din cei care boce te ncontinuu, de aproape 22 de ani,
la c
tâiul socialismului ictorios, este Ion Cristoiu. Ţin nd cont
de trecutul jurnalistului, faptul nu poate provoca mirare. Tovar ul
Cristoiu a mâncat prea mult lapte socialist a se vedea func iile
de dinainte de 89 , pentru a face alt fel de brân decât
comunist !
Ajun i aici, e necesar o parante . Nu sunt adeptul ideii c
societatea capitalist este perfect . n august 1990, la Paris unde
ncercam s culeg material pentru a treia carte dedicat marelui
nostru Decembrie, al c rei titlu ar fost Ecourile Re olu iei ,
pentru o ntrebare u or de intuit, Virgil T nase a formulat urm torul
r spuns: Socialismul a a rut du
ca italism, dar nu este
sistemul social ce-l oate nlocui Socialismul e de altfel singura
form social resorbit de cea pe care a vrut s-o nlocuiasc
Execut nd o comand ori din convingere intim , Ion Cristoiu
ncepe, disperat, n acela i timp furibund, campania de reabilitare
a simbolurilor vechiului regim din chiar primele ile ale lui 90.
n in ea un iar
i chiar a a merge fa de drumul pe care ar
trebuit s se angaje e, n ig- ag: slu b pentru t tuca, t mâie
pentru u, acatiste pentru b ie ii a c ror pre en te nghe a , n
care ofer spa ii tipogra ce unor somit i n anali e politico-sociale
ca Gh. Olbojan ( ig- ag, nr. 9/1990 , fost securist, Felix Anton
Ri ea ( ig- ag, nr. 15/1990 , fost informator al Securit ii etc., dar
nu contactea nici un re olu ionar Pe nici unul din admirabilii
timi oreni care, din balconul Operei, dup ce s-au pre entat, dup
ce i-au dat adresele, sinteti nd dorin ele celor de jos, au declarat
Timi oara ora liber de comunism, pe nimeni din cei care, la
Comitetul Jude ean, l-au nfruntat pe D sc lescu i ai s i cu at ta
tenacitate i prestan nc t, practic, gu ernul a fost descali cat
atunci, n 20 decembrie, la Timi oara
11
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n ceea ce prive te editorialele sale
n num rul 14 al revistei, Ion Cristoiu inserea urm torul
text:
ntreaga cam anie dus du re olu ie cred c e o sc pare,
jurnalistul folose te de regul sintagma lovitur de Stat – pentru
a demonstra c Nicolae Ceau escu a fost un ci mar analfabet,
re re int un roces de umilire na ional , c ci un o or care a
fost condus 25 de ani de un ins s rac cu duhul nu oate decât un
o or de igmei.
Cine scrie o astfel de fra nu se poate a tepta la considera ie
din partea cona ionalilor. A insulta un popor pentru un singur ins
ine de obtu itate ne oprim la acest termen, nu-l folosim pe cel
cu adev rat adecvat , nicidecum de capacitatea de analist Mai
mult de-at t, tovar ul Ion Cristoiu insult na iuni mari, puternice.
Germania a fost condus spre cea mai dramatic situa ie politicoeconomic de un autor de ilustrate cu vederi din Viena Hitler ,
pe care le vindea prin cafenele, Italia de un ins care, ntre 1902 i
1904, c nd se stabilise n Elve ia Mussolini , a avut tot timpul
probleme cu poli ia din cau a vagabondajului, a nc iererilor din
localuri, din spa iile publice etc.
S ad st m ns asupra textului emis de jurnalistul b ntuit
at t de intens de nostalgie dup vremurile apuse. Ultimele cuvinte
se vor un fel de conclu ie. Chiar mai mult sentin . Numai c o
sentin trebuie precedat de pre entarea unor argumente. S vedem
dac propo i iile din fa a celei nale ndeplinesc acest statut. Nici
pe departe. De altfel, ntreaga fra repre int o mostr a limba ului
de lemn de odinioar , pe care fostul redactor al o ciosului CC al
UTC l folose te i n ilele noastre.
Lipsa considerentelor din text e reasc . Şi e reasc
deoarece acestea nu exist Exist n schimb cel lalt tip de
argumente, care dovedesc c , ntr-adev r, dictatorul a fost un ins
s rac cu duhul!
Ceea ce trebuie re inut din capul locului e c socialismul a
sucombat prin implo ie Din cau a propriilor sl biciuni, nu pentru
c l-ar subminat capitalismul Nu justi c m a rma ia prin modul
n care procuram un kilogram de carne ori un litru de lapte spre
sf r itul anilor 80 noi, tovar e Cristoiu, rom nii de r nd, care
nu aveam acces la alimentarele activului de partid, nu dumneata,
redactor- ef al Suplimentului Literar al Scânteii Tineretului , ci
prin po i iile tot mai anti-doctrinare ale unor comuni ti nelovi i de
cecitate marxist-leninist din Jugoslavia, Polonia, Ungaria ale
12
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unor e de state ca Iosif Bro Tito, fondatorul Mi c rii de Nealiniere,
ca M. S. Gorbaciov, comunistul care n-a e itat s dovedeasc , prin
m surile luate, c nu mai credea n dictatura comunist
n 17 decembrie
iua n care dictatorul rom n a dat
dispo i iile criminale datorit c rora n Timi oara au ap rut r ni i
i mor i nu ne g seam la nceputul destr m rii lag rului socialist.
Comunismul i d duse duhul n toate rile din jur, la noi era n
moarte clinic , cu toate astea dictatorului rom n i se p rea c era la
c rma unui Titanic indestructibil. Al unuia capabil vom pre enta
argumentele n paginile ce urmea
s sal e e i celelalte epave
din fosta escadril ce navigaser , mai bine de 45 de ani, sub pavilion
stalinist.
Vorbind de situa ia de la nele lui 89 din rile n care
schimbarea s-a produs n urma presiunilor create de demonstra iile
ample ale salaria ilor din tot soiul de ntreprinderi, e util s
introducem sintagma nt social. Mai mult de-at t, s facem o
paralel ntre revolu iile de la 1848 i cele din 1989.
n orice societate exist nelegiui i i nemul umi i. Primii nu
produc, ns t lh resc bunurile existente, ceilal i le confec ionea ,
dar sunt escroca i. C nd situa ia nu mai poate
suportat ,
nedrept i ii ies n strad s - i cear drepturile. Ideile unei societ i
echitabile s-au conturat n rile puternic industriali ate n a doua
parte a secolului XIX, au migrat spre est, odat cu revolu ia din 1917
centrul de emana ie a acestora a devenit Moscova. A urmat dup
aceea un v nt social de la est la vest s ne amintim puternicele
partide comuniste din Fran a, Italia, Spania manifesta iile din
aceste ri, s nu uit m drama cunoscutului scriitor rom n Panait
Istrati tr it dup o vi it n URSS
, la nele celui de-al doilea
r boi mondial ntre cele dou sisteme sociale s-a stabilit o grani .
Mai exact spus, a fost impus , n urma n elegerilor de la Potsdam
iulie, august 1945 dintre Stalin, Truman i Churchill ( nlocuit de
Clement Attlee spre sf r itul negocierilor .
Un sistem politico-social poate men inut prin for , e
adev rat, ns doar p n c nd r vr tirea nu ajunge s s de e sim ul
de conservare, stabilitatea ind asigurat n realitate de rela iile
economice. Echilibrul dintre cele dou structuri s-a ru t acolo
unde era resc s se nt mplat. De o parte a idului din Berlin
Trabant, austeritate i alimente ra ionali ate, de cealalt Mercedes,
opulen , tot ce- i po i dori n aceste condi ii e greu s r spun i
ntreb rilor unde se g seau nemul umi ii, cine oia schimbarea, n
13

R ou

n

su d tr ctor or

care din cele dou one era resc s ias oamenii n strad Dup
e lo ia din Germania s-a creat, n mod absolut resc, vântul social
de la vest la est: Cehoslovacia, Rom nia, Bulgaria
Una peste alta, ntreb rile de mai sus i le-au pus ndeajuns
de mul i comuni ti. Unii foarte, al ii mai pu in cunoscu i. Şi doar
dac erai s rac cu duhul nu puteai ajunge la ideea c schimbarea
era iminent
n ceea ce-l prive te pe dictatorul rom n, se poate spune c
i-a dat sentin a sigur Un conduc tor autentic i apropie sfetnici
n elep i, unul m rginit tot felul de nulit i Orgolios, obtu , xist,
fostul pre edinte al Rom niei s-a nconjurat de a laudaci. Ineptul
s u demers, caracteristic unui ins m rginit, poate
considerat
nce utul sf r itului Incapabil s n eleag ce se petrecea n jur,
neav nd n preajm subalterni care s -i pre inte situa ia din Europa
de Est a a cum era, nu cum dorea s -i e nf i at , tiranul a dat
dispo i ii criminale care, n mod resc, s-au ntors mpotriva lui
Realit ile ce-ar trebuit s -l fac s n eleag c Lumea
ajunsese la o r scruce pot subsumate titlurilor: Cutremure n
Euro a, Semnale din ar , A ertismentele Timi oarei.
Cutremure n Euro a
Din chiar prima lun
o paralel ntre fr m nt rile i
evenimentele sociale din acest an i cele din 1848 este salutar , anul
1989 se impune drept born a schimb rilor social-politico-economice.
n Ungaria este legiferat n in area partidelor politice, a sindicatelor
independente, a asocia iilor civice de orice orientare n Polonia se
o ciali ea pluralismul sindical, se accept intrarea controlat a
Solidarit ii n Parlament, se prevede democrati area institu iilor
statului, n cele din urm Solidaritatea ind nregistrat ca organism
politic n Bulgaria ia in primul sindicat independent Podkrepa;
gardul de s rm ghimpat de mai bine de 350 km dintre Ungaria i
Austria e ndep rtat, Kadar Janos e exclus din CC al PMSU, guvernul
ind acreditat s numeasc n func ii i nemembrii ai partidului
socialist la Tallin repre entan ii rilor baltice adopt un Apel, prin
care condamn n elegerile sovieto-germane din 1939-1940 ce au dus
la anexarea lor de c tre URSS n Cehoslovacia, prin peti ia Câte a
fra e, se revendic democrati area rii, se cere eliberarea de inu ilor
politici, des in area cen urii, dialogul cu Opo i ia, se propune dreptul
de constituire de noi organi a ii politice, sindicale
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Şi suntem n august i manifest rile anticomuniste sunt
din ce n ce mai energice, mai e ciente. Lech Walesa anun c
Solidaritatea a decis s forme e noul Executiv f r comuni ti,
Tadeus Ma owiecki nvestit n func ia suprem a Executivului
ind primul premier necomunist din rile apar in toare lag rului
socialist n Ţ rile Baltice, la mplinirea a 50 de ani de la semnarea
pactului Molotov-Ribbentrop, se organi ea un lan uman de 560
de kilometri n semn de protest fa de anexarea Estoniei, Lituaniei
i Letoniei de c tre URSS Ungaria anun Austria c e decis s
deschid n mod o cial grani a ce le desparte
n septembrie, n RDG se formea un grup politic independent,
Noul Forum, care militea pentru alegeri libere i pluripartitism. Cum
Erich Honecker refu s nregistre e aceast forma iune, n Berlin
au loc mari manifesta ii. Dar oamenii ies n strad i la est de ara
noastr . n Chi in u, peste 300.000 de demonstran i cer proclamarea
limbii rom ne drept limb o cial n Republica Moldova
Luna octombrie debutea cu o destituire de prim-secretar
Destituire O ini iativ improprie regimurilor dictatoriale, n
Rom nia imposibil , nu ns i acolo unde factorii de deci ie politic
nu erau marionete La fel de obtu ca esticul s u camarad de idei,
Erich Honecker a fost ndep rtat din func ie de comuni tii ceva
mai luci i din jurul lui Pentru demonstra iile din Berlin, Dresda,
Magdenburg, Leip ig liderul german a dat acelea i dispo i ii ca
dictatorul din Carpa i. Numai c factorii de deci ie au respectat
Constitu ia, regulamentele militare, nu ordinul unui descreierat, i
au adoptat m sura ce se impunea cu adev rat
Spre sf r it de an convulsiile se precipit , manifest rile se
nmul esc, m surile se radicali ea . n noiembrie, Todor Jivkov
este nlocuit de Pet r Mladenov, Milos Jakes de Karel Urbanek, cade
idul Berlinului, ncepe Revolu ia de Catifea ncepe, se ncheie,
cons n ind o realitate guduitoare pentru orice comunist m rginit
n rile socialiste din jurul nostru - comunismul horc ia n
unele era, deja, cu m inile e ie t
Şi vine decembrie i Rom nia e din ce n ce mai i olat ,
dictatorul ocolit, ignorat Lucrurile ajung p n acolo, nc t la
festivit ile organi ate n Italia cu oca ia anivers rii iarului L’Unita,
PCI nu invita PCR Singurul partid neinvitat cel al geniului din
Car a i Mai mult de-at t, n cadrul manifest rilor e organi at o
de batere n care e expus , anali at i criticat , politica dus de
dictatorul rom n
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