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Argument
Pentru ca balan a istoriei s fie echilibrat , pe talerele
acesteia se cuvin a ezate greut i pe m sur .
În cazul Revolu iei române, a a s-a întâmplat cu
dihotomia revolu ie/lovitur de stat, argumentele pro i contra
sunt sensibil egale.
Dezechilibru major apare în cazul for elor aflate în
conflict.
De o parte a Baricadei, sunt revolu ionarii i popula ia
revoltat , iar pe versantul opus abia de se z resc, deocamdat ,
ceva for e de opozi ie, incoerent conturate. Cu alte cuvinte, deo parte înving torii – frumo i, cura i, curajo i pân la sacrificiu – de cealalt o ceat în cea , o hait de nevolnici.
Este un fel de realism socialist resuscitat: glorioasa armat român în lupt cu r ul absolut reprezentat de oameni
f r însu iri, de urangutani, de schelete i fantome.
Ca i în anii '50, ne întreb m firesc: dac revolu ionarii
din Decembrie 1989 au ob inut o victorie istoric (este, întradev r, o victorie istoric !), cu cine s-au luptat ei eroic? Cu
morile de vânt? De la cine au smuls ei victoria? De la ni te
sec turi neputincioase? Pentru c o victorie este cu atât mai
valoroas , cu cât adversarul este mai puternic!
F r cealalt parte, Baricada n-ar fi existat. F r
încrâncen rile de atunci se pierde nimbul i se macin temelia
victoriei. F r a fi pus în eviden partea advers – puterea,
inteligen a, viclenia, dramele i destinele consumate de cealalt parte a Baricadei – Revolu ia n-ar fi decât un mar triumfal prin istorie!
Sigur, structurile regimului Ceau escu erau cariate, în
rândul nomenclaturii fuseser promova i oameni de un profesionalism îndoielnic, iar activismul lor se diminuase pân la
apatie, dar în situa ie de criz major , Ceau escu avea înc puterea de a mobiliza for e i resurse pentru ap rarea „epocii de
aur”.
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Ca atare, în Decembrie 1989, lupta a fost acerb . La
început for ele regimului au fost covâr itoare în raport cu dorin a de schimbare a maselor revoltate, pe parcurs cele dou
entit i aflate în conflict s-au echilibrat pentru ca, în final,
odat cu ie irea masiv a muncitorilor în strad , adversarul s
cedeze f r condi ii.
Or, dac se tot continu cu F t Frumos din Lacrim ,
f r s apel m i la Balaurul cu Şapte Capete, risc m s cre m
o imagine fals , de mucava sau de ghips a Revolu iei Române.
Sigur, pentru istoria recent este de preferat s se prezinte partea solar a Revolu iei, dar pentru istoria de departe
este oare profitabil aceast abordare trunchiat , schematic i
stânjenitoare a realit ii?
Dac în Decembrie 1989, ne-am luptat cu un Ceauescu tembel, cu un D sc lescu i Bobu dep i i de situa ie, cu
neispr vi i ca Dinc i Postelnicu, cu o Armat i o Securitate
neinstruite i prost conduse, cu o nomenclatur incapabil i
la – cât valoare mai are ridicarea pe piedestal a revolu ionarilor?
Asta s fi fost realitatea de atunci, de acolo?
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GUVERNAREA VERDEŢ
- 22 decembrie 1989 în C.C.,
între orele 12.08 – 23.00 -
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DOCUMENT AL REVOLUŢIEI – MARCA
DĂSCĂLESCU
Primul act de cedare a regimului comunist în confruntarea cu for ele revolu ionare din Decembrie 1989 a fost
ordinul dat de Nicolae Ceau escu, în seara de 20 decembrie, de
eliberare a protestatarilor re inu i i aresta i în Penitenciarul
din str. Popa Şapc din Timi oara. Ordinul a fost reiterat în 22
decembrie, imediat dup fuga lui Ceau escu din C.C., i privea
eliberarea tuturor celor re inu i cu prilejul evenimentelor din
întreaga ar .
Despre momentul în care revolu ionarii bucure teni au
ob inut acordul prim-ministrului Constantin D sc lescu de
elaborare a acestui document a povestit captivant col. (r) Iordan R dulescu*.
Iordan R dulescu: Eram într-o înc pere foarte mare
din C.C., la etajul 1. Erau câteva sute de oameni. Eram îmbr cat în haine de colonel, cu hain de piele pe deasupra, cu
însemne de culoare verde, cum au gr nicerii.
Acolo era i D sc lescu, responsabil de cei aresta i i
du i la Jilava i la alte închisori i pu c rii. Am început s c ut m o coal de hârtie i nu am g sit. Eram în Cabinetul 2. V
dau cuvântul meu c nu am g sit o coal de hârtie. Tot c utând, dau peste o cutie de 20-25 cm., din carton. În cutie era
un dosar roz.
Şi m apuc eu i am f cut urm torul decret, f r s
consult pe nimeni. Scriu: Pune i în libertate to i de inu ii politici re inu i în perioada 16, 17, 18, 19, 20, 21 decembrie 1989.
De inu ii de drept comun r mân în stare de arest. Semneaz :
primul ministru al R.S.R., Constantin D sc lescu.
Când m-am dus cu hârtia la D sc lescu, hârtia era de
fapt o copert a dosarului roz, foarte tacticos î i pune ochela*

Ofi er de gr niceri, expulzat din armat în regimul Ceau escu. În 22
decembrie 1989, p trunde în sediul C.C. cu primii revolu ionari i vorbe te
mul imilor din Balconul cl dirii.
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rii i îmi spune: „Tovar e ofi er, eu nu am voie s semnez decrete”. M-a cutremurat pu in. Mi s-a p rut c nu- i d seama
în ce situa ie e. „Dar cine are dreptul s semneze?” „Tovar ul!” M duc acum i fac alt hârtie”, îi spun.
„Eu nu pot s semnez decrete”!. „Dar ce ave i voie s
semna i?” „Numai hot râri ale Consiliului de Mini tri”.
„Bun. Atunci, schimb titlul”. Scriu hârtia cu Hot rârea Consiliului de Mini tri. M duc din nou la el. „Da, dar dumneavoastr , acum trebuie s convoca i Consiliul de Mini tri, c
dumneavoastr conduce i”. „Domnule D sc lescu, eu sunt de
mul i ani în armat i tiu foarte bine c mini trii au voie s
semneze ordine. Mai fac o hârtie cu un Ordin special i o ve i
semna pe aceea”. M-am dus, am scris Ordin special. Se uit el
i spune: „Tovar e ofi er, ordinele le semneaz mini trii, nu
primul ministru, a a cum a i spus dumneavoastr ; eu nu pot s
semnez”. Vasile Nicolcioiu, care se afla lâng el, care era
consilierul lui Nicolae Ceau escu i ef al Protocolului de Stat
– el s-a recomandat – îmi spune: „Da i s semnez eu, c semn tura mea o cunosc to i mini trii, inclusiv Mili ia i Securitatea i este executorie pân vine tovar ul s o semneze”.
Dup ce a semnat Vasile Nicolcioiu, D sc lescu spune: „Da i
s semnez i eu”. Şi a semnat.
Cu acest document m-am dus la Inspectoratul General
al Mili iei...” („Oamenii Revolu iei”, Ed. I.R.R.D., 2011, p. 255-256).
Despre acela i moment, colonelul(r) Iordan R dulescu
depune m rturie i la Procuratura General în data de 7 mai
1990.
La un moment dat, „a ap rut ideea s se fac un decret
pentru eliberarea tuturor de inu ilor politici. Personal, am redactat împreun cu complet ri colective acest prin decret, pe
care l-am intitulat Decret special. În esen , acesta cuprindea:
eliberarea imediat a de inu ilor politici i a tuturor persoanelor re inute din motive politice în perioada 16-21.XII.1989,
exceptându-se de inu ii sau re inu ii din motive de drept comun.
Ap rând în mijlocul nostru domnul Constantin D sc lescu (fiind cel mai mare în func ie), i-am cerut s -l semneze.
Ini ial a refuzat spunând c nu tie dac mai este dânsul eful
guvernului. I-am spus atunci c lista de inu ilor politici i reinu ii din perioada 16-21.XII.1989 s-a f cut sub conducerea
dânsului, a a c este rugat s semneze acest decret. L-a sem10
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nat, iar domnul Nicolcioiu s-a oferit i dânsul s -l semneze din
partea Cancelariei C.C.

Privind cu aten ie documentul (vezi manuscrisul!),
constat m c Ordinul Special se refer la re inu ii din perioada „15-16-17-18 i 19.12.1989” i nu la cei din perioada 1621 decembrie, cum face vorbire colonelul R dulescu. Mai mult
decât atât, în Arhiva M.I. se p streaz forma original a documentului cu referire „la re inu ii din Capital i din ar ... începând cu zilele de 15, 16, 17, 18 i 19 decembrie 1989”. („Anul
nou se na te în sânge. Raport al M.I. privind evenimentele din
Decembrie 1989”, Ed. Pan, 1998, p.48), iar Nota telefonic
primit la Inspectoratul Jude ean al M.I. Deva confirm aceea i formulare.
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S fie o gre eal de redactare a textului? Ar fi fost
posibil în acea viermuial i în acel vacarm, în acea stare de
balamuc care tronau în C.C. imediat dup asaltarea cl dirii de
c tre revolu ionari. Şi totu i, în baza acestui Ordin Special, cu
o redactare eronat , au fost elibera i to i cei aresta i în Capital
i în ar în perioada 16-22 decembrie 1989.
Cum a fost posibil?
În m rturia sa, colonelul Iordan R dulescu ne prezint
un D sc lescu precaut, reticent, timorat poate, care caut s
trag de timp, s amâne sau chiar s refuze riscul angaj rii
într-un moment în care eful statului abia p r sise sediul puterii centrale.
S nu uit m, îns , c în 20 decembrie, Constantin D sc lescu, înso it de Emil Bobu, fusese trimis la Timi oara pen12
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tru a dialoga cu protestatarii în încercarea de aplanare a conflictului. Cu acest prilej, la presiunea maselor revoltate, D sc lescu ob ine de la Ceau escu aprobarea de eliberare a timi orenilor aresta i în perioada 16-19 decembrie 1989. A a se face
c , în baza acestui ordin, în seara de 20 decembrie, timi orenii
încarcera i au fost elibera i.
Inteligent i viclean, abil, politician versat, con tient de
situa ia înc neclar a momentului, D sc lescu a reu it s - i
impun punctul de vedere în rela ia cu revolu ionarii. Cât timp
s-au purtat negocierile privind forma documentului (decret,
hot râre, ordin), D sc lescu a impus/dictat i un alt con inut,
sinonim cu cel aprobat de Nicolae Ceau escu pentru Timioara. În acest fel, el nu i-a asumat niciun risc, avea aprobarea
Tovar ului.
Cazul este îns i mai complicat, inând seama de situaia existent în acel moment în C.C. O.K.-ul pentru semnarea
acestui document, în forma cerut de revolu ionari i modificat din proprie ini iativ de Constantin D sc lescu, îl d duse… Ilie Verde . Acela i ordin îl primise de la Verde i generalul Iulian Vlad, eful Securit ii, care l-a transmis telefonic, în teritoriu. A a se explic de ce Nota Telefonic , scris ,
avea con inutul Ordinului special semnat de D sc lescu, dar a
fost executat ordinul verbal al generalului Iulian Vlad, cu
extindere pentru zilele de 21 i 22 decembrie 1989.
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ECUAŢIA VERDEŢ
În seara de 21, când manifesta iile erau la apogeu, atât
în centrul Capitalei, cât i în Timi oara, Arad, Cluj, Re i a, în
multe alte localit i, iar solu ia militar devenise inoperabil
pentru salvarea regimului, Nicolae Ceau escu apeleaz la varianta politic de rezolvare a crizei. În locul generalului Milea,
compromis în fa a popula iei prin conducerea brutal a ac iunilor de stopare a revoltei bucure tenilor, îl cheam de la Timi oara pe generalul St nculescu, iar prim-ministrul C. D sc lescu urma s fie schimbat – în locul acestuia fiind desemnat
s îndeplineasc prerogative guvernamentale – pân la calmarea situa iei i numirea unui alt prim-ministru, Ilie Verde . A a
cum m rturise te Constantin Manea în fa a Comisiei parlamentare pentru cercetarea evenimentelor din Decembrie 1989,
când Ceau escu a dat ordin s fie adus generalul St nculescu
de la Timi oara, „a fost c utat i Ilie Verde , s vin de urgen
la Cabinetul 1”.
„Într-un târziu mi-a zis s -i chem pe cei trei (Verde ,
Burc , Vâlcu) – s fi fost dup ora 20.00. Întâi i-a întâmpinat
ea. La intrarea lor în anticamera lui Nicolae Ceau escu, ea
era de fa , el era în birou cu u a închis . Deci, ea i-a întâmpinat pe cei trei i le-a spus: vede i cum se dezvolt lucrurile;
pentru ce am muncit i luptat noi?
Apoi a ie it i el. Ea a intrat în birou cu Vâlcu i Burc ,
iar Nicolae Ceau escu a r mas în anticamer cu Verde .
Am fost de fa când Verde i-a propus lui Nicolae
Ceau escu, având în vedere situa ia, s se caute o în elegere
cu cei care sunt deja instala i i au f cut o baricad , în fa la
Intercontinental, iar în fa a lor s-au mobilizat deja trupe, i nu
e bine, c se încordeaz situa ia. poate c formeaz manifestan ii din pia o delega ie care s fie primit de cine crede el,
poate chiar de el. În orice caz s se g seasc o cale de mediere, s nu se apeleze la for , c nu e bine. La care Nicolae
Ceau escu a fost foarte receptiv, atent, dar nu au mai conti14
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nuat discu ia acolo, ci au intrat în birou. Dup cca. 10 minute au ie it to i trei (din cabinetul Elenei Ceau escu se putea
intra direct la Nicolae Ceau escu, n.n.). Dup aceea au mai
intrat Vlad, Postelnicu... (Arhiva Senat, Comisia parlamentar pentru

cercetarea evenimentelor din Decembrie 1989, Stenograma nr. 23,
p. 26-27).

În contextul întâlnirii de la ora 20.00, s amintim c
aceasta era, în fapt, a doua întrevedere tete-à-tete Ceau escuIlie Verde din acea zi. Secretarul personal al efului statului,
Mihail Hârjeu, declar c , dup spargerea mitingului de la ora
12.00, „când se mai lini tiser lucrurile, când lucrurile
începuser s intre în albia lor, cred c dup ora 16.00... Ilie
Verde a venit singur la Cabinet, a intrat i a stat de vorb cu
Ceau escu, circa 10 minute.”(Arhiva Senat, Comisia..., Stenograma
nr.40, p.26) A doua zi, în 22 decembrie, dup „moartea”
generalului Milea i venirea în C.C. a generalului St nculescu,
Nicolae Ceau escu a avut o alt întâlnire cu Ilie Verde . M-am
dus la el i l-am g sit într-o stare deplorabil . I-am spus:
„Situa ia este deosebit , trebuie luate neap rat m suri
politice, de urgen , acum trebuie început cu altceva. S nu se
trag în oameni”. La care a spus: „Nu s-a tras i nu se va
trage în oameni. Te asigur”. Sigur, n-a fost aceasta singura
fraz . „Î i cunosc p rerea, cred c ai dreptate”, a încheiat
Ceau escu. (Ilie Verde , „In memoriam...”, interviu luat de Adrian
P unescu i publicat în Ed. „Totu i iubirea”, f.a., p. 85-86).

În fa a Comisiei parlamentare pentru cercetarea evenimentelor din Decembrie 1989, Ilie Verde declar : În jurul
orei 10.00, m-am dus la Ceau escu... Am discutat la el în birou. Am g sit un Ceau escu pe care nu-l mai cuno team, complet lipsit de concentrare, era pierdut... I-am spus c vreau s
nu se trag , iar el: c cine mi-a spus mie c se trage? I-am
spus c nu trebuie s mi se spun , c v d cum sunt dispozitivele în pia
i concentrarea care s-a f cut i sunt sigur c
suntem la un pas de o confruntare sângeroas i aceasta nu
trebuie s aib loc sub nici o form i c acum avem nevoie de
o solu ie politic . A insistat s -i spun ce solu ie, iar eu i-am
r spuns: m car ce a f cut Cuza!
Ne-am desp r it i mi-a dat asigur ri c nu se va trage
i c nu s-a tras”. (Stenograma nr.47, p.16).
Cu pu in timp înainte, generalul Ilie Ceau escu avusese
15

