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olumul con ine resta iile
a 22 de ersonaje i
a entit ilor Radio, Foto, Tv.,
25 de repere ce sinteti ea
un DECEMBRIE eroic,
un TRECUT ce ne face cinste, i
un e ilog ce n-ar trebui
s caracterizeze RE ENTUL
Autorii

ARGUMENT
Despre Revolu ia din Rom nia s-a scris mult, nu
ndeajuns, s-au de v luit adev ruri, nu toate, s-au lansat
explica ii tenden ioase, multe au fost demontate.
O mul ime poate pa nic , poate revendicativ . La
nele unei manifest ri artistice ori sportive, unde e posibil s
participe sute, mii, chiar eci de mii de persoane, dac lipse te
provocarea oamenii se ndreapt lini ti i spre domicilii, dac
normele re ti sunt nc lcate apare violen a.
Revolta este bastarda nedrept ii i abu ului, de la
prima i se conturea
erbul, de la al doilea gestul. Se tie
c la preluarea pre edin iei rii, dictatorul rom n a fost
acceptat de popor cu simpatie, cu convingerea c e omul
de care ara are nevoie, momentul 21 august 1968 po i ia
o cial a Rom niei fa de interven ia armat a URSS i a
patru state membre ale Tratatului de la Var ovia, mpotriva
demonstra iilor anticomuniste din raga repre ent nd rful
o ularit ii lui. De atunci, ani buni, Ceau escu i-a asigurat
statutul din seva aceea. ns scaunele uterii sunt irusate.
Ne tiind ori ignor nd adev rurile fundamentale c pre edintele
e un ales, nu un uns, c pre edintele trebuie s fac ce or, nu
ce rea, a intrat pe drumul f r ntoarcere al dictatorilor.
enultimul deceniu al secolului trecut e, de altfel, cel n care
Istoria a c lcat n icioare mul i astfel de indivi i
irusa i
de boala uterii: Honecker, Husak, Ceau escu, Jivkov apoi
Mubarak, Gadda
n mod paradoxal, de c te ori se declan ea o mi care
social de protest, uterea se consider victim nu cau , pune
totul pe presta iile unor instigatori i i caut n loc s anali e e
circumstan ele, folose te for a elud nd dialogul, paradoxul
const nd n faptul c vinovat de ie irea n strad a oamenilor,
de actele de violen ale acesteia e, de fapt, uterea Abu urile,
arogan a ei
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Ce s-a nt mplat n Decembrie 89 poate privit i la
modul discutabil. n 15 i n prima parte a serii de 16 decembrie,
sintagma cu adev rat potrivit pentru situa ia din ona Maria
este manifestare de solidaritate fa de un semen prigonit de
utere.
Din acest moment, l s nd la o parte realitatea de care
ne vom ocupa n continuare deducti , nu descri ti , ne-am
putea continua demersul plec nd de la formularea ce-ar
fost dac . Ce-ar fost dac uterea n-ar fost arogant , n
Rom nia uterea nsemn nd, de fapt Ceau escu. R spunsul
nu e u or de dat o ipote se poate formula cu u urin .
Oricum, dictatorul a ratat ansa vie ii lui n 20 noiembrie 1989
c nd, la al IV-lea Congres al CR, nu a renun at la utere. A
dat atunci o osteritate re onabil e un sf r it dramatic, o
retragere onorabil e o rafal de automate, un oarecare
restigiu e un o robiu general.
Ie ind din sfera i oteticului, s ne amintim succesiunea
evenimentelor din seara, din noaptea aceea, din ilele
urm toare.
n ona Maria, un grup de oameni, f r s scande e
lo inci provocatoare, antiguvernamentale, i exprimau, doar
rin re en , compasiunea fa de o persoan pe care o
respectau. Nici un gest antisocial, cu at t mai pu in violent
doar pre en civili at , pa nic i, de c nd a nceput s se
ntunece, lum n ri aprinse n m ini.
Din momentul n care cultul personalit ii a atins
penibilele cote ale deri oriului, n oameni au nceput s
se acumule e resentimentele, n activi ti convingerea c
m surile punitive sunt e ciente, infailibile. C t timp acestea
s nt n echilibru se poate vorbi de lini te social . Dar starea
de echilibru este greu de men inut, e fragil , temporar . Ceea
ce a dat peste cap precarul echilibru social din Rom nia a fost
arogan a uterii. Reac ia ei fa de demonstra iile pa nice din
Timi oara Violen a Mili ieni, securi ti, scutieri
lovind
pentru a-i mpr tia pe timi oreni, alerg nd dup ei pentru a
degaja ona. Se poate spune c o mul ime se comport ca un
roi. Dac e slab se pierde, c nd e ndeajuns de puternic devine
periculos. A fost ca ul Timi oarei, al Rom niei lui Decembrie
89
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n paginile ce urmea presta ia noastr nu mi ea pe
nout i informatice sen a ionale, necunoscute p n acum, ci pe
pre ent ri obiective, interpret ri logice, corel ri legice.
Literatura dedicat lui Decembrie 89 e, din p cate,
sufocat de fra e i cli ee penibile, lansate de nimeni altcineva
dec t de dictator, preluate de nimeni altcineva dec t de fo ti
colaboratori ai Securit ii, in i pentru care scrisul nu are nimic
de a face cu deontologia profesional ci, doar, cu servitutea
constr ns ori bine recompensat Dup ei, deoarece aceasta
fusese tema stabilit de Ceau escu, ce s-a nt mplat n
Timi oara, n Rom nia, a fost rodul implic rii agen ilor din
agenturili str ine, Mossad, CIA, KGB
Orice a rma ie, mai ales public , se cade s e sus inut
de argumente inatacabile. S anali m sugestia-directiv de
mai sus, impus de dictator servilor s i. La sf r itul anilor 89
puterea comunist e nl turat , n aproximativ o lun jum tate,
din toate rile blocului socialist est-european. Mai mult
chiar de-at t, i din fosta URSS. Asta este realitatea, sugestiadirectiv e cunoscut , ntrebarea se formulea de la sine: p i
c i agen i vor avut serviciile Mossad, CIA, care, dac inem
cont c regimul comunist a fost dat peste cap i n fosta URSS,
ar trebuit s ac ione e chiar i acolo C t despre KGB
Care era, la urma urmei, sarcina KGB-ului S sus in S
submine e regimurile comuniste din rile-satelit URSS-ului,
inclusiv din URSS
n locul unui r spuns penibil formulat de indivi i din
categoria celor de sus, pre ent m preci rile a trei persoane
cu adev rat autori ate pentru problema pus n discu ie. i o
observa ie.
n paranoia sa, Ceau escu, de i cuno tea situa ia din
celelalte ri ale blocului est-european, continua s cread
n valorile socialismului. Era, de altfel, at t de convins c
st p nea situa ia din ar nc t, dup ce d dispo i ii extreme
organelor de represiune arest ri, folosirea muni iei de r boi
, i sarcini exprese unora din oamenii lui de ncredere, pleac
n Iran.
ersoanele de ncredere erau Gheorghe Diaconescu,
la vremea aceea procuror general adjunct al RSR, Filip
Teodorescu, loc iitor al efului Direc iei Contra-spionaj din
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Departamentul Securit ii Statului, sarcina trasat acestora
ind identi carea i aducerea la Bucure ti a agen ilor, cel pu in
a unui agent str in. Rupt de realitate de ani buni, drogat de
adula iile sincere ale poporului rom n, era convins c , dac
avea s ias n balconul cl dirii CC-ului in nd de guler un
astfel de ins, spun nd despre el ia uita i cine ne m edic s
continu m s
im ncre tori e victoriosul drum al iepocii
de aur avea s e, din nou, st p n pe situa ia din ar .
Cei doi i ndeplinesc misiunile, dar rapoartele sun cu
totul altfel dec t se a tepta dictatorul.
Gheorghe Diaconescu: nu este orba de o ac iune
a unor for e str ine du mane (
actele de distrugere
s-au etrecut n tim ul unor mi c ri olitice ndre tate
m otri a efului artidului i statului
Filip Teodorescu: din cercet rile efectuate, care au
a ut loc n enitenciarul Timi oara, nu au re ultat as ecte
care s interese e organul de Securitate
Ad ug m acestor preci ri declara ia domnului Milton
Bearden, ef al CIA pentru Europa de Est n perioada aceea: nu
neg fa tul c CIA ar efectuat o anumit activitate de str ngere
de date, ns (e vorba de un interviu dat Susannei Brandst tter,
nu vreunui iarist român, situa ie n care curtoa ia ar fost la
ea acas am negat totdeauna ideea c CIA ar coordonat
sau declan at n reun fel Re olu ia din Rom nia
Domnul Bearden a ad ugat apoi un am nunt ce, n mod
resc, e cunoscut de orice adult ce- i folose te creierul c t de
c t. Agentul nu are imunitate Obiectivul lui s transmit
informa iile ob inute recomandarea
s nu se deconspire
deoarece, odat arestat, nu-l salvea de pu c rie nici uncle
Sam nici deadea Ivan
n nal o observa ie conturat
n urma ncheierii
lucr rilor rocesului de la Timi oara: nici un re re entant al
for elor de re resiune, us sub acu are entru s r irea
agresiunilor, nu a in ocat clemen justi c ndu- i fa tele
rin re en a agen ilor ro ocatori de e cine tie unde
Cum deja am preci at, n cartea de fa semni cative
vor
rescul nu sen a ionalul, inter ret rile fa telor nu
r st lm cirile uterii, m rturiile re olu onarilor nu ale
ser ilor dictatorului.
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De aici, din aproape n aproape
ade rurile
Re olu iei din Timi oara. A fost spontan , s-a conturat treptat
datorit factorilor interni (starea de s r cie , arogan ei uterii
(arest ri, folosirea muni iei de r boi , factorilor e terni
(datorit televi iunilor iugoslave i maghiare timi orenii
au v ut, nu doar auzit, ce s-a petrecut n Berlin, raga
nainte de 16 decembrie n-a existat nici un partid, nici un
grup de oameni care s
g ndit Revolu ia ea ind, de fapt,
bicefal , o parte a localnicilor opt nd pentru ia a Operei, alta
pentru spa iul din fa a cl dirii Comitetului Jude ean de artid
ajun i n cele dou locuri timi orenii n-au tiut, minute bune,
ce s fac n continuare, ideea asului urm tor contur ndu-se
n urma unei observa ii de moment n ca ul celor din ia a
Operei, pentru ceilal i datorit unei invita ii formulate de
nimeni altcineva dec t de un repre entant al Puterii localnicii
care au devenit lideri nu se cuno teau ntre ei, s-au constituit n
comitetele respective la nt mplare c nd au n eles c trebuiau
s ntocmeasc documente speci ce i-au dat seama c
nici
m car at t nu aveau coli de h rtie i unul din ei a mers acas
dup foi ministeriale pentru forma juridic a roclama iei au
apelat la o persoan competent , un jurist.
entru utere trecerea de la situa ia din 14 la cea din
15, din 16 decembrie
n cele din urm la Revolu ie ncep nd
cu 20 decembrie, a fost o surpri , a r mas un mister. Au tratat
sur ri a cu violen , pentru mister i-au nsu it explica ia
dictatorului, re ultatul se cunoa te. Or metamorfo a atitudinii
pa nice n Revolu ia din Timi oara, din Rom nia, are la ba
un precept pe care e c uterea nu l-a cunoscut, e c l-a
ignorat: un lider f r mul ime e un nimeni, mul imea i
g se te lideri n ea ns i.
O dat constituit mul imea din ona ia a Maria,
nemul umirile exist nd de mult, informa iile despre mi c rile
din RDG, RSC
ind cunoscute, masa de oameni repre enta
o for . entru a deveni activ , era nevoie de lideri. Nici unul
din timi orenii din ia , c nd va plecat de acas , nu- i va
propus s devin lider. De fapt cei mai mul i au ajuns acolo
din nt mplare, tim ce i-a re inut, e explicabil ce s-a nt mplat.
Datorit nenum ratelor nemul umiri, n aceea i m sur a
faptului c erau mul i, c se ntunecase, cineva a strigat
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Vrem c ldur Nu se poate stabili c acesta a fost primul
strig t, e cert, ns , c demersul logic e acela i dac se vor
scandat sintagmele Vrem ine Vrem a cald
Cei
mul i, cei mai pu in ndr ne i, cei cu g ndurile la problemele
lor personale, au tr it atunci o nea teptat revela ie. i da,
a a e Vrem ine
i au scandat lo inca i ei, din acele
momente av nd alt atitudine ca p n atunci. Apoi, dup erb,
cum preci am n primele r nduri, a urmat gestul Gesturile
Altfel spus re olta
Aceast idee st , de fapt, la ba a conceperii c r ii,
capitolele succed nd n m sura n care atitudinea pa nic
a unor timi oreni a devenit, n decursul unei s pt m ni, din
atitudine de solidaritate n manifestare stradal , n revolt , n
cele din urm n re olu ie
n Re olu ia din Timi oara, n Re olu ia Rom n ,
a rom nilor
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LIDERI AI RE OLTEI
Dup primele momente ale manifest rilor stradale din
15, din dup -amia a i seara ilei de 16 decembrie, Puterea a
perceput situa ia din Timi oara ntr-un mod, realitatea a fost
alta. Se poate identi ca o inconsecven derutant n replicile
ei fa de situa ia din ora . Dictatorul a lansat ideea interven iei
serviciilor secrete str ine, for ele de represiune au arestat, ns ,
peste opt sute de timi oreni
Dac vinova i de ie irea n strad a locuitorilor urbei ar
fost agen ii CIA, KGB, MOSAD, de ce nu a fost identi cat
printre aresta i nici un str in Mai mult de-at t, din moment
ce se stabilea c ntemni atul era cet ean rom n, locuitor al
urbei, de ce nu i s-a dat drumul nici unei persoane re inute
Comportamentul for elor de represiune pune n
eviden ideea, obsesia organelor politice locale mp rt it de
altfel, prompt, de liderii militari. Dictatorul avea nevoie de un
vinovat i, cum nu l-au g sit, au ncercat s -l confec ione e
Vinovatul trebuia s e un grup, poate chiar un partid ilegal,
re te. Format, ns , conform modului lor de a judeca, din
ndeajuns de mul i membri, deoarece o mobili are at t de
ampl nu i-o puteau explica n alt mod.
Ce i-a împiedicat pe oamenii uterii s ajung la adev r
Necunoa terea sihologiei mul imii pe de o parte, su cien a
comunist pe de alta. C n-a e istat un gru , un artid, care
s
organi at mi c rile, re olu ia din Timi oara, oate
dedus din fa tul c , cel u in n n re ent i cu totul
e clus n iitor, nu a retins nimeni acest statut
Atunci ... Atunci se cade s lu m lucrurile a a cum
au fost, nu cum a ncercat s le pre inte Puterea Sintagma
adecvat , impus de realitatea acelor momente, este lideri de
moment. Timi orenii au ie it pe str i datorit precarei st ri
materiale, din solidaritate pentru un concitadin persecutat,
deoarece cuno teau situa ia din celelalte ri socialiste i i-au
13

spus e momentul Sigur, e adev rat c pentru a ntreprinde
ceva mul imii i e necesar un lider, dar tot at t de adev rat este
c mul imea are capacitatea de a- i g si liderul n ea ns i.
Cei dintîi lideri, din p cate neidenti ca i, au fost
timi orenii care au lansat primele lo inci revendicative.
Statutul lor a fost efemer, de doar c teva momente. Acelea n
care au lansat sloganul, n care acesta s-a scandat de cei din jur.
Au fost, ns , i lideri de mai larg respira ie, Ion Monoran,
Daniel g nescu, Sorin Oprea.
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ION MONORAN
Ion Monoran, ul Mariei Suciu i al lui Alexandru
Monoran, s-a n scut la data de 18 ianuarie 1953 n comuna
Ciacova, jude ul Timi .
Mai t r iu va cunoscut ca un poet frondeur, vulcanic,
tumultos, inconformismul s u ind, ns , structural, libertatea
civic
voca ie. n 1971
ultima clas de liceu
este
exmatriculat, totodat exclus din UTC, deoarece e prins la
grani n ncercarea de a ajunge n Vest. Nu voise s fac
r u nim nui, dorise
i cre use c avea acest drept s
vad lumea, s c l toreasc , s scrie poe ie ca un om liber.
Nu e condamnat, se angajea ca muncitor n Timi oara. n
schimbul acestor idealuri, regimul comunist i ofer un stagiu
militar n construc ii
n estrarea nativ l apropie, dup care n scurt timp se
impune ca personalitate puternic , de cenaclurile avel Dan al
Casei de Cultur a Studen ilor din Timi oara, i Lumina, de
la ntreprinderea Electrobanat; debutea cu poe ie n revista
Forum studen esc n anul 1976 i ncheie studiile liceale
Liceul de Filologie-Istorie din Timi oara la seral n 1978
are lecturi de succes n pre en a unor redactori ai revistei
Am teatru Dinu Fl m nd, Mihai Tatulici, M.N. Rusu
,
care, de altfel, i acord dup aceea o pagin ntreag de poe ie
n revist comentatorii fenomenului literar de atunci l plasea
printre cei mai importan i poe i ai genera iei 80 Magdalena
Ghica, Domni a etri, atrel Berceanu scrie elogios despre
poe iile sale cunoscutul critic Marcel op Corni n 1984
Floren a Albu l anun c va ap rea cu c teva poe ii ntr-un
caiet al debutan ilor la Editura Albatros, totodat i solicit
colaborarea la revista Via a româneasc n 1990 este membru
fondator al iarului Timi oara i al Societ ii Timi oara în
1993, dup at tea am n ri, deschide i i consult dosarul
i, din crea iile scrise n perioada 1975-1989, selectea cu
scrupulo itate caracteristic un num r de poe ii, nali ea un
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