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Despre revoluþiile în reþea din 
1989 din Europa Centralã şi de Rãsãrit 
s-au putut face, chiar şi imediat dupã 
consumarea lor, câteva afirmaþii definitive. 
În acea perioadã centrul lumii era 
acolo. Aşteptate dar surprinzãtoare în 
acelaşi timp, spontane dar şi controlate, 
evenimentele acelor ani au stimulat apoi 
cercetãtorilor sociali un apetit grozav 
pentru previziuni retroactive.

Dincolo de unele semnificaþii 
definitive proferate de analişti şi în 

pofida tentaþiei de a încheia expeditiv capitole trecute pe fondul accelerãrii istoriei 
şi a mutãrii centrelor de interes în alte zone vulnerabile ale începutului de secol 
XXI, rãmân încã din evenimentele din 1989 o serie de aspecte de problematizat. 
Iar în privinþa României, acest lucru este valabil cu atât mai mult. Cazul sãu 
singular între celelalte þãri membre ale Pactului de la Varşovia se reflectã în studiile 
despre colapsul comunismului în Europa ca o perpetuã excepþie, în care persistã 
sfidãtor zone de obscuritate. Tocmai ele, enigmele, obscuritãþile şi violenþa au 
devenit definitorii pentru revoluþia românã din decembrie. În jurul acestora rãmân 
suspendate semnificaþii divergente, în aşa fel încât profeþiile despre trecut sã nu se 
epuizeze prea curând. 

Indiscutabil, schimbãrile politice produse de-a lungul anului 1989 şi pânã în 
1991 au marcat decisiv istoria sfârşitului de secol XX. Ele au însemnat prãbuşirea în 
lanþ a regimurilor comuniste din aceastã zonã geopoliticã şi încheierea rãzboiului 
rece. Prin acestea faþa Europei s-a schimbat. Cãderea zidului Berlinului aducea nu 
numai reunificarea a douã Germanii, dar şi reunificarea a douã Europe. Rãmâne 
unul din marile simboluri ale acestor timpuri, care concentreazã întrega istorie 
recentã a Europei. Dupã dispariþia zidului despãrþitor, pe locul fostei sciziuni 
persistã totuşi cicatricile trecutului; o parte din ele vindecabile ori estompabile în 
tranziþie, altele nu.

Transferurile de putere din acest areal, care au produs schimbãri radicale nu 
numai în ordinea politicã, dar şi la toate palierele vieþii sociale, prin modul în 
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care s-au desfãşurat aduc elemente inedite şi trimit la reconsiderãri ale procesului 
revoluþionar. Într-o exprimare care nu este doar la figurat, am putea spune cã 
revoluþiile din ‘89 au revoluþionat însãşi ideea de revoluþie. Ele se diferenþiazã 
prin câteva dimensiuni importante de revoluþiile clasice, care au inaugurat 
modernitatea, prefigurând tipuri noi de schimbãri de sistem politic. Astfel de 
mutaþii sistemice, radicale şi nonviolente în acelaşi timp, reflectã de fapt, un grad 
avansat de culturã politicã. Dar diferenþierile apar de asemenea şi între ele, ca mod 
de desfãşurare şi consecinþe ori profile ale tranziþiilor pe care le-au iniþiat în fiecare 
din þãrile Europei Centrale şi de Rãsãrit. 

În acest studiu ne propunem sã reflectãm asupra unor semnificaþii ale 
revoluþiilor europene din 1989, proiectate pe un fundal comparativ, care urmãreşte 
implicit douã itinerarii: revoluþiile din 1989 faþã de revoluþiile clasice, şi revoluþia 
românã faþã de celelalte schimbãri din Europa centralã şi de est. Perspectiva din 
care se configureazã acest demers este una de semanticã istoricã, iar axul central al 
analizei va fi criteriul violenþei politice.

Pornesc de la aserþiunea cã unul din aspectele cheie prin care se definesc 
revoluþiile europene din 1989 faþã de modelele clasice, pe de o parte şi ceea 
ce le distinge între ele, pe de altã parte, este criteriul recursului la violenþã. În 
jurul analizei (non)violenþei politice se pot coagula aspecte semnificative ale 
evenimentelor din ’89, şi mai ales contrastul revoluþiei române faþã de celelalte 
schimbãri din Europa centralã şi de rãsãrit. Din aceastã perspectivã, ideile pe care 
încerc sã le argumentez pe parcursul acestui studiu ar fi:

i) Violenþa de ordin fizic şi psihic care a caracterizat revoluþia românã din 
decembrie, a reprezentat o mizã adjudecatã de puterea politicã şi de mass 
media internaþionalã. 

ii) Interpretarea oficialã a revoluþiei române, ca formã simplificatã şi dominantã 
de inteligibilitate a evenimentelor, a consacrat un mit politic al revoluþieie 
române prin care se justificã ideologic violenþa sângeroasã.

iii) Prin formele de violenþã consumate se impun anumite reprezentãri 
ale revoluþiei române care sunt centrifuge spaþiului şi timpului central 
european, în care se petrec schimbãrile politice ale anului 1989.

Elemente de semanticã istoricã; definiþii şi reprezentãri ale revoluþiilor din 1989
Una dintre interogaþiile recurente sub semnul cãrora s-au dezvoltat studiile 

despre cãderea comunismului în acest spaþiu geopolitic se referã la adecvarea sau 
inadecvarea înþelesului clasic atribuit noþiunii de revoluþie, pentru schimbãrile 
produse în 1989 în Europa. Departe de a fi o întrebare sterilã, problematizãrile de 
acest tip au condus la reconsiderãri paradigmatice în teoriile despre schimbãrile 
sociale, reflectate într-o literaturã de specialitate bogatã. Dificultatea de ordin 
epistemologic constã în primul rând în lipsa de consens a cercetãtorilor asupra 
termenului de revoluþie.

Mai mult decât atât, ca orice noþiune din ştiinþele sociale, şi aceasta (sau 
mai ales aceasta) nu este neutrã ideologic. Pe filierã iacobinã, spectrul ideologiei 
marxist leniniste – cu excesele ei interpretative asupra istoriei ca şir neîntrerupt 
de antagonisme de clasã şi de revoluþii sociale şi cu infailibili îndrumãtori ai 
practicii revoluþionare – se mai întinde încã, precum o umbrã asupra conceptului, 
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impregnând reprezentãrile protagoniştilor şi ale analiştilor despre sensul 
evenimentelor din ‘89. În cazul României, haloul acesta avea sã fie extrem de 
pregnant, impus fiind ca interpretare dominantã, oficialã. De aceea interogaþia 
dacã evenimentele din 1989 au fost sau nu revoluþie, extrem de acutã şi de 
polarizatã în România, este nu doar una neutru ştiinþificã, ci are şi conotaþii ori 
mize politice. 

Existã aşadar un plan al analizei care privilegiazã datele factuale, rezulatatele 
concrete ale schimbãrilor produse în societãþile central şi est europene în anul 
de graþie 1989, în funcþie de care se proclamã caracterul radical, revoluþionar 
al mişcãrilor sociale din acest areal. Existã şi un alt plan, mult mai fluctuant şi 
mai nuanþat, cel al jocului semnificaþiilor atribuite în timp acestor evenimente 
de cãtre diverse categorii de participanþi şi analişti. La acest nivel se construiesc 
reprezentãrile revoluþiei şi chiar mitologia politicã a revoluþiilor din 1989.

Cãci, aşa cum remarcase George Sorel, invocat fiind de Andre Reszler în “Mythes 
polithiques modernes”, trebuie sã distingem între faptele realizate şi reprezentãrile 
care fuseserã acceptate înainte (şi aş zice şi dupã) acþiunea (revoluþionarã). Din acest 
punct de vedere, “mitul revoluþiei şi revoluþia sunt realitãþi eterogene”.1 

Vom încerca sã urmãrim pe aceste planuri şi modul în care criteriul violenþei 
politice este sau nu încorporat ca ingredient în definiri de diverse orientãri, 
paradigmatice sau ideologice, ale revoluþiilor.

În privinþa primului gen de analizã, de facturã sociologicã şi politologicã, într-o 
rapidã trecere în revistã a definiþiilor de lucru care au fost date revoluþiilor, putem 
aminti pe cea dezvoltatã de Charles Tilly în panorama pe care o realizeazã ultimilor 
500 de ani de revoluþii europene. Istoricul american considerã “revoluþia ca fiind un 
transfer prin forþã al puterii de stat în decursul cãreia cel puþin douã grupuri distincte 
de adversari formuleazã revendicãri incompatibile privind controlul statului, iar o 
parte semnificativã a populaþiei îşi dã asentimentul pentru revendicãrile fiecãrui 
grup.”2 El face o distincþie esenþialã între situaþii revoluþionare şi consecinþe 
revoluþionare şi ilustreazã ideea cã, pe parcursul ultimei jumãtãþi de mileniu 
pe care o ia în studiu, au existat situaþii revoluþionare care nu au condus în mod 
necesar la consecinþe revoluþionare. Din acest punct de vedere se poate afirma cã 
toate evenimentele din rãsãritul Europei anului 1989 au avut urmãri revoluþionare. 
Ceea ce le diferenþiazã ar fi profunzimea situaþiilor revoluþionare care au produs 
schimbãrile.3 Dacã focalizãm definirea unei revoluþii la nivelul efectelor produse, 
atunci asupra schimbãrilor din ‘89 cercetãtorii ajung la un consens. 

De altfel, în opinia altor teoreticieni tocmai rezultatul unui transfer de putere 
consituie criteriul decisiv al definirii unei schimbãri sociale, ca revoluþie. Ekkart 

Zimmermann opereazã cu urmãtoarea definiþie tehnicã: “revoluþia este un 
rezultat şi nu un scop: revoluþia este reuşita rãsturnãrii elitei /elitelor la putere de 
cãtre o nouã elitã / a unor elite noi care, dupã ce au preluat puterea (de obicei prin 
folosirea unei forþe considerabile şi mobilizarea maselor), schimbã fundamental 
structura socialã şi prin aceasta structura de putere.”4

1  Andre Reszler, Mythes polithiques modernes, Ed. PUF, Paris, 1981, p. 213.
2  Charles Tilly, Revoluþiile europene (1492-1992), Editura Polirom, Iaşi, p. 20.
3  Ibidem, p. 243.
4  Ekkart Zimmermann, Political Violence, Crises and Revolutions. Theories and Research, 

Boston, 1983, p. 405, Apud Annely Ute Gabanyi, în Revoluþia neterminatã, Editura 
Fundaþiei Culturale Române, Bucureşti, 1999, p. 15.
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Observãm în cele douã tipuri de definiþii, acceptarea implicitã a criteriului 
folosirii forþei, a violenþei politice ca modalitate obişnuitã, (dar nu obligatorie) de 
rãsturnare a ordinii politice.

În acest punct, pãrerile specialiştilor în schimbãri sociale tind sã conteste 
criteriul violenþei ca factor definitoriu al unei revoluþii. Cu toate acestea, existã voci 
care afirmã cã revoluþiile non violente sunt un nonsens şi cã instrumentalizarea 
politicã a violenþei este unul din indiciile indubitabile cã o anumitã mişcare 
politicã are intenþii revoluþionare.5 

Pe de altã parte, existã curente în istoriografia revoluþiilor care legitimeazã 
folosirea violenþei în scopuri politice, dacã nu chiar sunt în proximitatea unui 
cult la violenþei.6 Fireşte, se impun o serie de distincþii precum cea între violenþa 
revoluþionarã (asupra puterii politice contestate) versus represiune (violenþa asupra 
revoluþionarilor), pe care le vom dezvolta pe parcurs. Revenind la interpretãrile 
date mutaþiilor din 1989 din perspectiva efectelor politico sociale produse, opiniile 
cercetãtorilor converg spre afirmaþia cã, în ciuda unor diferenþe particulare în 
desfãşurarea evenimentelor de la o þarã la alta – nu lipsite de relevanþã istoricã 
– toate mişcãrile din 1989 au avut consecinþe revoluþionare, inducând schimbãri 
fundamentale în societãþile respective. În acelaşi timp, însã, trãsãturile particulare 
şi nuanþãrile conceptuale care graviteazã în jurul acestor fenomene sociale ale 
sfârşitului de secol XX, meritã în continuare atenþia cercetãtorilor. Unii dintre 
aceştia au elaborat chiar tipologii rafinate ale mişcãrilor revoluþionare, detectând 
în peisajul mişcãrilor sociale combinaþii multiple între revoluþii, reforme sau/şi 
lovituri de stat. Astfel, în lucrarea politologului german de origine românã, Annely 
Ute Gabanyi, în care analizeazã elocvent specificul revoluþiei române, gãsim 
valorificatã urmãtoarea tipologie: revoluþie de masã (mass revolution); loviturã de 
stat revoluþionarã (revolutionary coup); loviturã de stat reformatoare (reform coup); 
loviturã de palat (palace revolution).7 

Ipoteza pe care o construieşte autoarea este cã în România a fost o loviturã de stat 
revoluþionarã. Criteriile pe care le-ar fi întrunit evenimentele din România pentru 
a se integra acestui tip mixt de schimbare revoluþionarã, ar fi: participarea relativ 
redusã (dacã se ia în considerare participarea directã, în stradã, descrescãtoare şi 
nu cea mediatã prin televiziune); duratã scurtã pînã la medie (totul consumându-
se accelerat între 16 şi 31 decembrie); grad scãzut sau  mediu al violenþei (cifrele 
reale de 1104 morþi în douã etape distincte, înainte şi dupã fuga dictatorului, şi 
3352 de rãniþi; faþã de numãrul terifiant de 60.000 de morþi, propagat obsesiv de 
mediile internaþionale şi care au dus la condamnarea pentru genocid a cuplului 
Ceauşescu); schimbarea fundamentalã a structurilor de guvernare şi posibila 
schimbare a structurilor sociale (cu referinþã la schimbãrile moderate promovate 
iniþial, compatibile cu reformele gorbacioviste, dar extinse ulterior, în special sub 
presiunea comunitãþii internaþionale).8 

5  Vezi teoriile sociale prezentate de Annely Ute Gabanyi, Revoluþia neterminatã, Editura 
Fundaþiei Culturale Române, Bucureşti, 1999, p. 170.

6  Vezi capitolul Les Philosophies de la violence, din Yves Michaud, La Violence, PUF, Paris, 
1986; p. 112-113.

7  Annely Ute Gabanyi, op. cit., p. 17.
8  Ibidem, p. 16-18.
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Aşadar, la o privire globalã, din perspectiva schimbãrilor politice produse, 
toate evenimentele din ‘89 din Europa centralã şi de est sunt revoluþionare. Este 
una din afirmaþiile definitive asupra semnificaþiilor evenimentelor din regiune. 
Tentaþia unei priviri în bloc, omgenizatoare se echilibreazã prin incursiuni în 
situaþiile concrete ale fiecãrei þãri în parte în care s-a petrecut efectul de domino al 
cãderii regimurilor comuniste. 

Dacã ne situãm într-un al doilea plan, cel al semnificaþiilor şi reprezentãrilor 
revoluþiilor din 1989, intrãm în arealul semanticii istorice; trecând în revistã 
modalitãþile de denumire a evenimentelor din zonã de cãtre analişti sau participanþi 
direcþi, vom reuşi sã stârnim şi mai mult ambiguitatea înþelesurilor atribuite acestor 
evenimente.

Astfel, istoricul şi publicistul britanic Timothy Garton Ash, în dubla sa calitate 
de analist şi martor al schimbãrilor din ‘89 din Varşovia, Budapesta, Berlin şi Praga, 
lansase termenul de “refoluþie”, pentru a descrie reformele negociate cu liderii 
comunişti din Polonia şi Ungaria.

În RDG şi Cehoslovacia, prin manifestaþiile ample de stradã se spune cã au 
avut loc revoluþii paşnice ori revoluþii de catifea. (De fiecare datã, iatã, nevoia de a 
alãtura un atribut termenului incert de revoluþie, creându-se astfel un oximoron). 

În România în schimb, prin violenþa sângeroasã, revoluþia în sensul tare 
istoric, pe alocuri cu elemente de recuzitã din tradiþia iacobinã a Revoluþiei 
franceze, avea sã fie perceputã şi denumitã în primele ei zile ca miraculoasã; însã 
la scurt timp dupã consumarea momentelor paroxistice, urma sã se rãspândeascã 
endemic senzaþia unei revoluþii furate ori confiscate sau sintagma loviluþie (ceea ce 
condensa dualitatea unei lovituri de stat din spatele unei revoluþii spontane). Mai 
mult chiar, în planul dezbaterilor publice, dilema revoluþie versus loviturã de stat 
a antrenat viziuni ireconciliabile între diverse segmente de populaþie, unii dintre 
ei participanþi direcþi la evenimente. Pe de altã parte, ne putem întreba dacã toþi cei 
care suþin (uneori declamatoriu) denumirea de revoluþie pentru evenimentele din 
decembrie 1989 din România, au reprezentãri convergente despre ceea ce ar putea 
fi o revoluþie? Sau, mai concret, despre modalitãþile în care a decurs “revoluþia lor”, 
în toate fazele ei, atât partea vãzutã şi mediaticã, cât şi dincolo de monopolul şi 
fascinaþia transmiterii în direct prin televiziune? Împãrtãşesc ei adjectivele oficiale 
ataşate revoluþiei române?9 

De remarcat faptul cã modalitãþile de definire a evenimentelor din perspectiva 
participanþilor şi a martorilor, variazã în funcþie de distanþa temporalã la care 
are loc reflecþia asupra evenimentelor, de grupul de apartenenþã şi de intenþia 
discursivã. Ele fac parte dintr-o luptã simbolicã inepuizabilã a cãrei mizã este 

9  Premisa de la care pornesc este cã revoluþia românã şi reprezentãrile ei constituie un 
fenomen extrem de eterogen, în contrast flagrant cu viziunea de facturã politicã acreditatã 
oficial. Conform acesteia din urmã, revoluþia românã apare simplificatã, omogenã şi 
consensualã, cu un parcurs linear, algoritmic: explozia maselor, fraternizarea armatei, 
pericolul contrarevoluþionar reprezentat de terorişti, marea teamã, umplerea vidului de 
putere de cãtre o nouã putere legitimatã prin forþa împrejurãrilor, printr-o necesitate istoricã 
afirmatã post factum. (vezi în acest sens memorialistica liderului politic al revoluþiei din 
decembrie, Ion Iliescu, Revoluþie şi Reformã, Editura Enciclopedicã, Bucureşti, 1994.
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“ocuparea simbolicã a sferei publice.”10. Pentru cercetãtorul social, semnificaþiile 
unor astfel de definiri ce aparþin deja patrimoniului memoriei colective, sunt o 
minã de explorat.

Un alt aspect important al semanticii istorice a revoluþiilor din 1989 în 
spaþiul central şi est european este un înþeles secund al noþiunii de revoluþie pe 
care evenimentele l-au resuscitat. Cel primordial, etimologic (lat. revolutio din 
vb revolvo-ere) de revenire ciclicã, de întoarcere la un drum abandonat. Acesta 
coexistã polisemic, dar nu lipsit de tensiuni, cu celelalte. 

La rândul lui, în spaþiul public regãsim acest înþeles în douã accepþiuni 
divergente. Prima ar fi revoluþia în reþea din Europa Centralã şi de Est ca întoarcere 
la tradiþiile democratice întrerupte în mod brutal de îndelungatul intermezzo 
totalitar comunist. Este o idee la care aderã o serie de analişti occidentali, dar şi 
unii gânditori disidenþi, protagonişti ai evenimentelor. 

Gestul ritual al liderului revoluþiei catifelate a Cehoslovaciei, Vaclav Havel, 
de a pune din nou în funcþiune orologiul încremenit într-un spaþiu simbolic, a 
devenit discurs politic. “Istoria care fusese în mod artificial opritã, s-a repus în 
mişcare” declarã el în timpul revoluþiei.11 

Faptul cã realitatea comunistã fusese perceputã din ce în ce mai acut, de 
cãtre segmente tot mai largi ale populaþiei, ca o întârziere, chiar mai mult, 
ca “reprezentând o blocare şi o denaturare a modernitãþii de cãtre regimurile 
totalitare”, – dupã cum susþine sociologul american S.N. Eisenstadt12 –. a fãcut ca 
modelele de modernizare şi de modernitate occidentale, eficiente şi plurale, sã fie 
tot mai atractive şi sã constituie în cele din urmã þinta tranziþiilor est europene. 
Într-o viziune mai idealistã şi mai plastic exprimatã, T.G Ash afirma: 

“Istoria internã a acestor revoluþii este istoria unei serii de idei cãrora le-a 
venit vremea şi a unei serii de idei cãrora le-a trecut vremea.”13. Şi mai departe, cu 
tentã paradoxalã: “Ideile cãrora le-a venit vremea sunt cele vechi, cunoscute, bine 
verificate. (Ideilor noi le-a trecut vremea)”.14 

Cea de-a doua accepþiune a revoluþiei ca întoarcere antreneazã ideea 
restauraþiei şi tensiunea semanticã (recurentã de altfel, în istoria schimbãrilor 
sociale) dintre revoluþie versus restauraþie. Adam Michnik numea subtil unul din 
fenomenele problematice posttotalitare, drept “restauraþia de catifea”, referindu-se 
astfel la “sindromul actual al deziluziei faþã de tradiþia disidentã, marginalizarea 
eroilor altãdatã aclamaþi şi revenirea în prim planul politic a comuniştilor mai 
mult sau mai puþin pocãiþi sau reorganizaþi”.15 

Despre sensurile revoluþiilor din 1989, opiniile unor cercetãtori converg 
spre afirmaþiile cã acestea ar înterupe o tradiþie de facturã iacobinã, fiind 

10  Timothy Garton Ash, Lanterna magicã, Ed. Fundaþiei Culturale Române, Bucureşti, 1997, 
p. 391.

11  Jacques Rupnik, Revoluþie-Restauraþie, în Lettre Internationale, ediþia românã, iarna 
92-93, p. 4.

12  S.N. Eisenstadt, Prãbuşirea regimurilor comuniste, în Vladimir Tismãneanu (coord), 
Revoluþiile din 1989 între trecut şi viitor, Ed. Polirom, Iaşi, 1999, p. 112.

13  T.G. Ash, op. cit., p. 390.
14  Ibidem, p. 404.
15  Vladimir Tismãneanu, op. cit., p. 17.
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antiteleologice, nonutopice şi nonideologice.16 Cu alte cuvinte – afirmã profesorul 
de sociologie S.N. Eisenstadt – “elementul iacobin, atât de important în revoluþiile 
clasice, categoric în cea puritanã (englezã), deşi mai puþin în America, dar foarte 
puternic în cea francezã şi chiar mai mult în revoluþiile rusã şi chinezã, şi care a 
constituit esenþa tuturor regimurilor totalitare – lipseşte aproape cu desãvârşire, 
deşi transpare, din când în când pe alocuri.”17 

Tocmai în aceasta ar consta paradoxul lor. Apãrute în þãri cu regim comunist, 
schimbãrile sociale petrecute în Europa centralã şi de rãsãrit sfideazã prescripþiile 
revoluþiilor socialiste de care erau saturate sistemele lor politico-ideologice.

De aceea, în ultimã instanþã, semnificaþia revoluþiilor din 1989 din Europa 
centralã şi de est, “aruncã o luminã importantã asupra problematicii modernitãþii, 
asupra fragilitãþii inerente a marelui proiect istoric şi cultural al modernitãþii.”18

Într-un excurs de semanticã istoricã a noþiunii de revoluþie, pe care profesorul 
Camil Mureşan îl realizase chiar în primul numãr din 1990 al revistei clujene 
Studia Historia (ca un impuls intelectualizant faþã de evenimentele bulversante 
tocmai consumate în decembrie ’89), între avatarurile pe care noþiunea o cunoaşte 
în cultura europeanã – de la sensul originar astrologic pânã la înþelesurile politice 
actuale (nu lipsite de ambiguitãþi dupã cum am vãzut) – se remarcã “voga pe care 
termenul de revoluþie o are în vulgata marxistã”.19

Istoriografia marxistã este cea care defineşte revoluþiile sociale ca “ineluctabile”, 
ca “evenimente necesare al istoriei”. Dintre elementele de recuzitã ale acestor 
revoluþii fac parte de fiecare datã: polarizãrile în clase antagoniste, maniheiste, 
cele revoluþionare, “purtãtore ale progresului social” versus cele “reacþionare”, 
“susþinãtoare ale orânduirii vechi, perimate”; problema hotãrãtoare în victoria unei 
revoluþii sociale de tip marxist leninist este “cucerirea puterii politice de cãtre clasa 
purtãtoare de progres social”, iar “principala forþã motrice a revoluþiilor sociale 
este clasa muncitoare în alianþã cu masele largi de oameni ai muncii de la oraşe 
şi sate”.20 Aşadar, în scenariul revoluþionar de facturã marxistã, masele largi de 
oameni au rol legitimizator. Existã însã, nume ilustre de teoreticieni şi practicieni 
ai revoluþiilor socialiste, care nuanþeazã acest savoire faire al revoluþiilor în tradiþie 
iacobinã, cu elemente necesare de culise, precum complotul şi avangarda.21 

Ceea ce mi se pare deosebit de semnificativ este faptul cã, şi din aceastã 
perspectivã, a modelului revoluþionar adoptat, România contrasteazã cu celelalte 
þãri central şi est europene. Cãci, nu atât modul de desfãşurare a evenimentelor 

16  Vezi Prefaþa la colecþia de articole coordonate de Vladimir Tismãneanu, Revoluþiile din 
1989. Între trecut şi viitor, Ed. Polirom, Iaşi, 1999, p. 20.

17  Ibidem, S.N. Eisenstadt, p. 108.
18  Ibidem, Eisenstadt, p. 118.
19  Camil Mureşan, Reformism şi Revoluþie. Cu privire la noþiunile de evoluþie şi revoluþie în 

istoriografie, în Studia Univ. Babeş-Bolyai, Historia, XXXV, 1, 1990.
20  Vezi şi definiþia revoluþiei socialã în Mic dicþionar enciclopedic, Editura Ştinþificã şi 

enciclopedicã, Bucureşti, 1978, ediþia a II a.
21  “Complotul trebuie sã completeze revolta popularã. Avangarda trebuie sã conducã masele.” 

Citat de Annely Utte Gabanny în op. cit., p. 162 din Werner W. Ernst (ed.), Theorie und 
Praxis der Revolution, 1980, p. 29.
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– care a fost extrem de contradictoriu şi de sincopat, cu replieri şi disimulãri 
multiple –, cât mai ales interpretarea oficialã oferitã (impusã) acestor noianuri de 
fapte – selectivã şi extrem de simplificatoare – se înscrie într-un pattern marxist şi 
prezervã elementele miturilor moderne ale socialismelor revoluþionare. 

Şi asta în contextul în care, despre România se afirma cã reprezintã ultima 
piesã de domino a prãbuşirii sistemelor comuniste din Europa Centralã şi de 
Rãsãrit, iar revoluþiile din acest spaþiu geopolitic tocmai inauguraserã tipuri noi 
de revoluþii, vãdind existenþa unei culturi politice apte de transformãri radicale şi 
paşnice.

Aserþiunea anterioarã, referitoare la modelul ideologic al versiunii oficiale 
a revoluþiei române, poate fi ilustratã cu citate din cartea liderului politic al 
evenimetelor din decembrie 1989. Asfel, în scrierea memorialisticã “Revoluþie şi 
Reformã”, intenþionalitatea explicitatã de autor este de a vorbi despre sensurile 
acestei revoluþii, iar cea implicitã, de a delegitima interpretãri alternative, vãzute 
ca “tentative repetate de a deturna sensurile revoluþiei” şi identificate cu o “totalã 
lipsã de respect faþã de memoria martirilor”22.

Se induce astfel o tabu-izare a revoluþiei şi o transformare a discursului în mit. 
Atributele oficiale de notorietate ale revoluþiei române, (spontanã şi consensualã), 
precum şi viziunea unei istorii desfãşurate dupã o logicã anume, (infailibilã şi 
ineluctabilã), se regãsesc în retorica unor afirmaþii precum: “revoluþia românã a fost 
efectiv o erupþie socialã cu un autentic caracter popular şi naþional”23; “O revoltã 
are un curs absolut imprevizibil”[...] “alþii, dimpotrivã se lasã, fie ce-o fi, duşi de 
val, fãrã nici un alt proiect, fãrã nici o altã ambiþie decât de a fi prezenþi într-o 
conjuncturã care oricum alege singurã pe cei de care are nevoie, acordându-le sau 
nu o misiune în funcþie de o logicã anume a istoriei, care în acele momente ne este 
încã neinteligibilã. Doar mai apoi, mult mai în linişte, profesori, oameni de ştiinþã o 
vor pune în evidenþã ca fiind singura posibilã.”24; “ Cei care, la rece sau de departe, 
examineazã azi deciziile acelui sfârşit de decembrie 1989, trebuie sã înþeleagã cã în 
acest tip de evenimente nu oamenii politici conduc istoria, ci cã ea îi susþine, ca acei 
sportivi dibaci pe firul valului, lãsându-se purtaþi de forþa acestuia...”25 

Ceea ce doresc sã argumentez este faptul cã, în acest tip de reprezentare a 
revoluþiei în termenii necesitãþii istorice, devenitã la limitã mitul politic al 
revoluþiei române din decembrie 1989, violenþa sângeroasã consumatã îşi gãseşte 
o justificare. Ea se înscrie cu uşurinþã în contextul interpretativ oficial, care, prin 
recursul la explicaþii în cheie fatalistã şi legitimatã de prezenþa mulþimii, tinde sã 
deresponsabilizeze şi sã deculpabilizeze.

Astfel, dacã violenþa represiunii (de pânã în 21 decembrie) este explicatã 
prin închistarea sistemului comunist românesc, a “regimului ceauşist, rigid şi 
inflexibil, care blocase orice tendinþã reformatoare”26, în schimb, violenþa de dupã 

22  Ion Iliescu, Revoluþie şi Reformã, Ed. Enciclopedicã, Bucureşti, 1994, p. 16.
23  Ibidem, p. 12.
24  Ibidem, p. 54.
25  Ibidem, p. 78.
26  Ibidem, p. 12.
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fuga dictatorului, provocatã de psihoza teroriştilor este minimalizatã ca “incidente” 
regretabile, petrecute pe fondul unui “ climat de teamã”: “Nu mi se pare exagerat a 
crede” – afirmã autorul protagonist al evenimentelor – “cã acte izolate şi schimburi de 
focuri întâmplãtoare, (...) incidente de acest tip ne-au fãcut sã credem în pericolul unui 
rãzboi civil”27. Sau alte afirmaþii cu valoare explicativã, prin care responsabilitatea 
unor acte care au fãcut victime, este dizolvatã în situaþii impersonale: 

“Multe din victimele acelor zile s-au datorat caracterului spontan al mişcãrii, 
circulaþiei anarhice a informaþiilor sau unei proaste coordonãri operaþionale...”28. 
Iar dupã explicaþii de acest fel, se conchide astfel asupra “situaþiei confuze şi 
periculoase” create dupã fuga dictatorului şi a victimelor produse în acest context, 
(este vorba în total despre 942 de morþi dupã 22 decembrie, dar menþionarea 
acestui numãr este evitatã cu prudenþã): “... Deşi, principalul responsabil pentru 
catastrofã este cuplul Ceauşescu...”29

În acelaşi timp, ca apogeu al deresponsabilizãrii şi al deculpabilizãrii, violenþa 
justiþiei sumare din procesul improvizat şi execuþia cuplului prezidenþial, este 
proiectatã asupra mulþimii şi identificatã retoric cu voinþa poporului: “Este evident 
cã, dacã în 22 decembrie Nicolae Ceauşescu şi soþia lui ar fi fost prinşi de mulþimea 
din Piaþã, ar fi fost linşaþi. Lichidarea lor fizicã, fãrã judecatã, în circumstanþele de 
atunci, nu ar fi ridicat nici o obiecþiune”.30 

“Din punctul meu de vedere, procesul a fost un act de justiþie popularã adus la 
îndeplinire în condiþii psihologice particulare”.31 

Dacã non violenþa politicã a fost una din trãsãturile definitorii a schimbãrilor 
sociale de tip nou iniþiate în Europa Centralã şi de Rãsãrit, în schimb violenþa 
sângeroasã a revoluþiei române a fost unul din elementele cheie care a condus la 
nefericitul ei “excepþionalism”. 

Violenþa politicã a revoluþiei române a fost un capital pe care şi l-au adjudecat 
atât mass media internaþionalã, cât şi noua putere politicã. Acest fapt a fãcut sã 
prolifereze în fiecare fazã a revoluþiei reprezentãri proteice şi contradictorii. Unele 
dintre ele s-au estompat, au fost rectificate ori recuzate imediat dupã “trezirea la 
realitate”, altele mai persistã ambiguu şi acum. Aceste reprezentãri sunt cele care 
pot face încã obiectul studiilor despre revoluþia românã, în ciuda unei literaturi 
copleşitoare, mai degrabã subiectiv memorialistice şi prea puþin de ordin ştiinþific. 
Prin astfel de demersuri se poate transcende scepticismul (epistemologic dar şi 
social) legat de aflarea “adevãrului” istoric al revoluþiei române.

Ne vom referi în cele ce urmeazã la tipurile de violenþã din revoluþia românã, 
precum şi la modalitãþile de instrumentalizare a ei, plasându-le într-un context 
teoretic mai general al violenþei politice.

27  Ibidem, p. 63.
28  Ibidem, p. 72.
29  Ibidem, p. 73.
30  Ibidem, p. 79.
31  Ion Iliescu, op.cit., p. 81.
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Violenþa politicã în revoluþia românã din decembrie 1989
Chiar dacã noþiunea de violenþã are contururi fluctuante ce þin în mare 

mãsurã şi de reprezentãri culturale (cãci gradele de violenþã acceptatã diferã de la 
o societate la alta, în timp şi spaþiu), preluãm ca definiþia de lucru cadrul teoretic 
cuprinzãtor propus de Yves Michaud în “Violence et politiques”: “Existã violenþã 
atunci când, într-o situaþie de interacþiune, unul sau mai mulþi actori acþioneazã 
într-o manierã directã sau indirectã, în masã sau distribuiþi, aducînd prejudiciu 
uneia sau mai multor persoane, în grade variabile, fie integritãþii lor fizice, fie 
integritãþii lor morale, fie posesiilor sau participãrii lor simbolice şi culturale.”32 

O astfel de definiþie dã seama de caracterul complex al interacþiunilor şi al 
actorilor implicaþi în acte şi situaþii de violenþã, incluzând aici şi acþiuni anonimizate, 
impersonale în care responsabilitate se dilueazã în sisteme instituþionale precum: 
sistemele judiciare şi organizaþiile birocratice ale deportãrilor sau ale lagãrelor din 
regimurile totalitare.33 În acelaşi timp, definiþia presuspune violenþa ca atentat 
asupra persoanei în totalitate ei, nu numai ca individualitate fizicã dar şi psihicã şi 
moralã, chair dacã prejudiciile de acest ordin sunt mai greu de cuantificat.

În ce priveşte violenþa de ordin politic, spectrul ei este de asemenea larg, 
în funcþie de multitudinea situaþiilor întâlnite într-o societate. Astfel, se poate 
vorbi de o “violenþã sociopoliticã difuzã” (rãspânditã la toate nivelele sociale, ca 
înfruntãri publice între diverse grupuri sociale); o “violenþã contra puterii sau 
violenþã de jos” (contestatarã, revoluþionarã, vizând rãsturnarea ordinii politice, 
fiind caracteristicã revoltelor, unei serii întregi de revoluþii, lovituri de stat sau 
putch-uri); o violenþã a puterii sau violenþa de sus” (simetricã celei anterioare, 
la care se recurge pentru a menþine sistemul politic şi care la rândul ei poate lua 
formele despotice şi tiranice ale puterii poltice, ori poate fi represiune sau teroare); 
violenþa implicatã în terorism sau în rãzboaiele civile.34 

În revoluþia românã din decembrie 1989 s-a consumat atât o violenþã fizicã, 
soldatã cu morþi şi rãniþi, cât şi o violenþã psihicã (psihoza colectivã a “teroriştilor”, 
precedatã de cea a “carnagiului” de la Timişoara ), care la rândul ei, în afarã de 
angoasa generalã, a produs un mare numãr de victime. Din punct de vedere al 
tipologiei violenþei politice enunþate anterior, în România au existat elemente 
izolate de violenþã de jos, a mulþimii asupra forþelor de ordine35, dar mai ales, a 
existat o represiune sângeroasã, cu armament de rãzboi.

Toate aceste forme de violenþã – pe care tocmai le-am prezentat, într-o manierã 
simplist clasificatoare, dar care în realitatea trãitã a acelor zile de decembrie s-au 
combinat şi s-au condiþionat reciproc – au avut urmãtorul bilanþ tragic: 1107 morþi 
şi 3352 de rãniþi, dintre care 162 de morþi şi 1107 de rãniþi înainte de 22 decembrie 
şi 942 de morþi şi 2245 rãniþi dupã 22 decembrie!36 

32  Yves Michaud, Violence et politiques, col. Les Essais, Ed. Gallimard, Paris, 1978, p. 20.
33  Vezi Yves Michaud, La Violence, PUF, Paris, 1986, p. 8.
34  Vezi Ibidem, p. 20-30.
35  Tip de violenþã care trebuie analizat cu circumspecþie, cãci majoritatea manifestanþilor ieşiþi 

în Stradã au preluat încã din primele zile sloganul “fãrã violenþã”, care conferise identitate 
mişcãrilor similare din Europa Centralã, iar actele sporadice de violenþã contra forþelor de 
ordine, aşa cum au fost reclamate de aceştia ulterior, nu exclud nici posibilitate existenþei 
atunci a unor agenþi provocatori, nici tendinþa ulterioarã de autojustificare a armatei.

36  Conform unui raport al Procuraturii militare din1994, publicat de ziarul Adevãrul, 22.12.1994.
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Este relevant sã reflectãm asupra mizelor şi semnificaþiilor acestei triste 
contabilitãþi. Pentru cã în jurul numãrului victimelor revoluþiei române, în faze 
diferite ale acesteia au fost fãcute declaraþii halucinante, ori, dimpotrivã, s-a 
încercat eludarea prin tãcere, devenind astfel o problemã extrem de sensibilã şi 
de controversatã. Ea a fost instrumentalizatã de factori diverşi implicaþi direct sau 
indirect în evenimente. În acelaşi timp, acest aspect ilustreazã mixtura inextricabilã 
dintre violenþa fizicã şi violenþa psihicã din revoluþia românã.

În primul rând, sã observãm aritmetic cã numãrul victimelor produse de 
la începutul mişcãrilor protestatare pânã la fuga dictatorului din 22 decembrie, 
este sensibil mai mic decât cel al victimelor care au rezultat dupã aceastã datã. 
Semnificaþia acestui fapt este însã uluitoare. 

Preluând in extremis afirmaþia unui protagonist al revoluþiei, generalul Nicolae 
Militaru, numit ministru al armatei în acele vremuri tulburi, trebuie sã concedem 
cã “diversiunea a fãcut mai multe victime decât represiunea”.37 Cu toate acestea, 
în procesele revoluþiei, unele aflate încã pe rol, s-a judecat doar responsabilitatea 
unor reprezentanþi ai forþelor armate implicaþi în represiune pânã în 22 decembrie, 
când are loc fraternizarea. 

În al doilea rând, secþionarea analizei revoluþiei române în douã etape, înainte 
şi dupã 22 nu este întâmplãtoare. În cronologia revoluþiei române, data de 22 
decembrie marcheazã mai mult decât data fugii cuplului Ceauşescu. Pentru unii 
analişti, ea reprezintã sfârşitul de facto al dictaturii.38 Ea mai înseamnã şi începutul 
acelei etape distincte şi inedite în istoria revoluþiilor; revoluþia românã în direct, 
sau telerevoluþia. 

În lumea mediaticã, transmiterea pentru prima oarã în direct, pas cu pas, a unui 
astfel de eveniment politic precum facerea unei revoluþii de talia celei româneşti, 
atât de spectaculare, însemna un succes. Mass media internaþionale – sensibilizate 
deja acut, pânã la anestezierea simþului critic, de ştirile stupefiante transmise 
despre evenimentele din România, legate de represiunea terifiantã despre care 
se ştia cã fãcuse mii de victime – vor prelua emisia Televiziunii Române Libere, 
înregistrând cote înalte de audienþã39.

Reversul insidios al acestui succes a fost cã astfel ele au devenit docile curele de 
transmisie a noii puteri politice din România. Cãci televiziunea avea sã fie spaþiul în 
care, printr-un proces alambicat, se produce legitimarea noii puteri politice.40

37  Acesta este titlul unui articol semnat de Nicolae Militaru, publicat în ziarul Adevãrul, 
22.12.1994.

38  Vezi Stelian Tãnase, Miracolul revoluþiei, O istorie politicã a cãderii regimurilor comuniste. 
Humanitas, Bucureşti, 1999, p. 273. Analistul face o afirmaþie mult mai tranşantã: “22 
decembrie, ziua arestãrii Ceauşeştilor şi a sfârşitului regimului comunist, este şi ziua când 
începe un nou regim. La cîteva ore dupã capturarea dictatorului, apare Declaraþia în zece 
puncte a FSN.”

39  În Franþa, de pildã, transmiterea în 26 decembrie (dupã un suspens îndelungat) a 
înregistrãrii procesului Ceauşeştilor, atinge cote excepþionale de audienþã. “în 23 de ore, 
un sfert din cãmine erau conectate la unul sau altul din cele trei canale (TF1, A2 şi Cinq) 
care difuzau procesul. Vezi Michel Castex, Un Mensonge gros comme le siècle. Roumanie, 
histoire d’une manipulation, Ed. Albin Michel, 1990, p. 178-179.

40 Vezi Sidonia Nedeianu Grama, Revirimentul simbolurilor în revoluþia românã din 
decembrie 1989, în “Caietele tranziþiei”, nr. 1, 1997.
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Mai mult chiar, retroactiv, pentru unii participanþi (victime ale represiunii), 
revoluþia lor se concentreazã în jurul datei de 21 decembrie, ziua în care 
manifestanþii din alte oraşe îşi asumã riscul de a ieşi în stradã pentru a protesta 
împotriva regimului şi în semn de solidaritate cu Timişoara. Pentru alþii însã, 
revoluþia lor se origineazã în data de 22 decembrie, când, dupã fuga dictatorului, 
îşi asumã rolul /(se erijeazã în) lideri locali sau naþionali, producând discursuri 
înflãcãrate din balcoane simbolice şi înfruntând ubicuitatea teroriştilor.

Aceste douã date, 21 decembrie şi 22 decembrie 1989, printr-o concurenþã 
tacitã una cu cealaltã, configureazã nu doar douã etape distincte ale revoluþiei 
din decembrie, ci într-un fel, douã revoluþii, sau mai degrabã douã mituri ale 
revoluþiei. Unul în care violenþa consumatã este sacrificialã şi altul în care violenþa 
este legitimizatoare. 

Ar fi extrem de interesant sã urmãrim modul în care, în fiecare din aceste 
etape, violenþa fizicã s-a împletit cu cea psihicã, a unei dezinformãri extrem de 
amplificate. Aceasta se poate realiza analizând pe douã planuri alternative, pe de o 
parte desfãşurarea secvenþialã a faptelor (aşa cum au fost ele reconstituite) şi pe de 
altã parte informaþiile (zvonuri, ştiri) care circulau despre evenimente şi prin care 
s-au construit reprezentãrile revoluþiei. Nu ne propunem aici o analizã exhaustivã, 
ci doar o ilustrare.

Într-o primã etapã, la Timişoara, între 15 şi 17 decembrie, solidaritate 
enoriaşilor cu pastorul Làszlo Tökes, – asupra cãruia se dispusese evacuarea 
forþatã – se transformã în protest al mulþimii împotriva dictaturii lui Ceauşescu. 
În 17 decembrie, la Bucureşti, Ceauşescu interpreteazã situaþia creatã la Timişoara 
în termenii complexului de cetate asediatã41: (“amestecul unor cercuri strãine, ale 
unor agenþii de spionaj”, “huligani care atacã sediul PCR”).

Se ordonã baraj informaþional şi sunt trimise de la Bucureşti persoane din 
ierarhia partidului, armatei şi ministerului de interne însãrcinate cu represiunea. 

În absenþa oricãror informaþii difuzate de radio, televiziune sau presa internã, 
în legãturã cu evenimentele, circulã zvonuri şi ştiri transmise de posturi strãine de 
radio. De duminicã, 17 decembrie, mass media internaþionalã preia o primã ştire 
a televiziunii maghiare care relateazã despre o mare manifestaþie care a avut loc 
în 16 decembrie, pentru a împiedica “deportarea” pastorului maghiar. Termenul 
folosit nu este inocent, ci are conotaþii care trimit de la început la asocierea cu 
practici naziste şi staliniste. În 17 decembrie, înainte ca şedinþa de la Bucureşti 
sã se fi terminat, armata deschisese foc asupra mulþimii, în Piaþa Operei din 
Timişoara. În 18 decembrie oraşul era ocupat de care blindate, cadavrele fuseserã 
ridicate de pe strãzi şi duse la spital, unii dintre rãniþi chiar împuşcaþi în timpul 
nopþii. Este data la care Ceauşescu pleacã din þarã, în Iran, conform programului de 
vizite diplomatice. Pânã la întoarcerea lui în 20 decembrie, Timişoara intrã în grevã 
generalã, iar armata fraternizeazã cu populaþia. 

În acest rãstimp, mass media internaþionalã difuzeazã ştiri despre Timişoara 
de o gravitate ascendentã. Începând cu 17 decembrie, canalele occidenatale preiau 
insistent informaþii (despre desfãşurarea evenimentelor şi escaladarea violenþelor 

41  Complex autarhic care îl marca, şi care se acutizase pe fondul schimbãrilor reformatoare 
iniþiate din 1985 în þãrile socialiste, considerate de Ceauşescu eretice, şi mai ales dupã 
summit-ul de la Malta.
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în Timişoara şi, din 21 decembrie, în Bucureşti şi în alte oraşe mari ale þãrii) de la 
agenþii est europene, care citeazã declaraþii ale unor martori de la faþa locului. Se 
remarcã în acest proces agenþia maghiarã (MTI), cea iugoslavã (Tanjug), est germanã 
(ADN) şi sovieticã (TASS). Pe aceastã filierã, astfel de ştiri vor fi recepþionate şi în 
þarã (prin emisiile postului de Radio Europa Liberã sau Vocea Americii), spãrgând-
se barajul informaþional iniþial. Ulterior, din 22, se va impune mondoviziunii 
versiunea revoluþiei române în direct, transmise de Televiziunea Românã Liberã.

Asistãm aşadar, la o circularitate a ştirilor, care se va transforma în ultimã 
instanþã în cerc vicios. Dacã din 17 pâna în 20 decembrie ştirile despre evenimentele 
din Timişoara sunt incerte şi îngrijorãtoare, vehiculându-se numere aproximative 
de victime (între 300-400, pînã la 2000 de morþi despre care afirmã Tanjug în 20 
decembrie) şi relatãri ale martorilor oculari despre imagini ce amintesc opiniei 
internaþionale de conflictele recent consumate în vara lui ‘89 în piaþa Tienanmen42, 
între 20 şi 27 decembrie (mai ales din momentul fugii dictatorului în 22 şi pânã la 
transmiterea casetei cu procesul şi execuþia în 26 decembrie), se petrec derapaje 
uluitoare în informaþiile transmise astfel. În acest interval, ştirile despre Timişoara 
provin în principal de la agenþiile maghiarã şi yugoslavã, MTI şi Tanjug, care îşi 
disputã într-o concurenþã curioasã numãrul presupus al victimelor represiunii 
(securitãþii). Ele lanseazã crescãtor cifre de la 2000 de morþi pînã la 5000 şi chiar 
12000 de morþi43. Se vorbeşte cã în Timişoara forþele lui Ceauşescu au atacat 
spitalele cu rãniþi, apar primele imagini cu “corpuri mutilate şi torturate”, cu 
comentariul unui cetãþean: “este opera securitãþii”44. În 24 decembrie un reportaj 
zguduitor confirmã prin imagini existenþa osuarelor, a gropilor comune, în care se 
afirmã cã au fost aruncate mii de victime (4063 de cadavre este cifra macabrã care 
este vehiculatã). O represiune feroce, paroxisticã. Opinia publicã internaþionalã 
avea sã fie oripilatã de o imagine şoc, care va face înconjurul lumii. Între cele 
câteva zeci de corpuri proaspãt deshumate, un copil de câteva luni, mort, chircit 
pe corpul plin de pãmînt al mamei sale.

Imaginea aceasta însemna în acele zile apogeul tanathofaniei revoluþiei din 
Timişoara, simbolul unui regim inuman, diabolic. În ianuarie 1990 avea sã se 
dovedeascã însã, cã a fost vorba de un fals. Trei medici din Timişoara au declarat 
cã acele corpuri fuseserã aduse (de pretinşi “revoluþionari”), de la Institutul medico 
legal, purtând urmele autopsiilor, persoane decedate de moarte naturalã, cu mai 
mult timp înainte şi prezentate camerelor de luat vederi ca victime ale securitãþii. 
Copilul mort din celebra imagine nu aparþinea acelei femei.45

42  Evoluþia ştirilor despre Timişoara poate fi urmãritã pas cu pas în lucrarea “Timişoara în 
arhivele Europei Libere, 17-20 decembrie 1989”, editatã de Fundaþia Academia Civicã.

43  Michel Castex numeşte acest proces “inflaþia cadavrelor“; conform demersului sãu de 
a reface firul paternitãþii unor informaþii transmise în acele zile, numãrul de 12000 
de victime la Timişoara a fost lansat de agenþia Tanjug în 23 decembrie, sprijinindu-şi 
bilanþul pe “surse ale comitetului de salvare naþionalã “care controleazã de acum «oraşul 
martir»”. Vezi Michel Castex, op. cit., p. 133.

44  Ibidem, p. 133.
45  Vezi M. Castex, op. cit, p. 66-69.
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Imaginile acelea necrofile vorbesc acum despre vulnerabilitatea şi potenþialul 
enorm de dezinformare prin mass media în general şi prin televiziune în special. 
Sunt imagini de o tristã notorietate care pot intra cu succes într-un virtual muzeu 
al derapajelor mediatice de acest fel. 

Dar ele nu au fost singurele “excentricitãþi” din controversatul proces de 
acoperire mediaticã a revoluþiei române din decembrie 1989.46

Din momentul în care revoluþia din stradã se transformã în revoluþia prin 
televiziune, (telerevoluþia), iar mulþimea din stradã este mobilizatã în jurul acestei 
instituþii şi în câteva toposuri simbolice ale capitalei, realitatea revoluþiei române 
este monopolizatã de televiziunea naþionalã. Tot ce se spune şi se aratã aici, (toate 
discursurile, comentariile, imaginile din pieþele oraşului, zvonurile, îmbulzeala, 
alternarea studiourilor, etc.), toatã atmosfera de improvizaþie şi de patetism a primei 
transmisii în direct a unei revoluþii, contureazã trãsãturile feþei vãzute a revoluþiei 
române. Prin transmiterea în direct, revoluþia românã tinde sã se identifice cu 
prezentarea ei mediaticã. De acum şi canalele internaþionale se vor conecta la 
aceastã transmisie, în aşa fel încât, versiunea televiziunii române sã fie extrapolatã 
întregii lumi. Radioul, la rîndul lui, transmite în direct discursurile televiziunii.

Într-o astfel de circularitate, este foarte dificil sã gãseşti paternitatea unor 
afirmaþii, ale unor teme cheie din revoluþia românã; ele au configurat un vocabular 
special al revoluþiei române, o semanticã specificã. Folosirea a doi termeni de acest 
fel, cel de terorişti şi cel de genocid – care se regãsesc şi în acuzaþiile din procesul 
lui Ceauşescu – a implicat de fapt, o amplificare continuã, pânã la inducerea unei 
psihoze colective. Aceştia sunt piese de rezistenþã în fenomenul de demonizare 
concertatã, mediaticã a dictatorului.

Astfel în 22 decembrie, la televiziunea românã se menþioneazã pentru prima 
oarã cuvântul terorişti. Termenul nu este foarte clar, el confundându-se şi cu 
trupele antiteroriste 47.

În schimb, în 23 decembrie, Radio Budapesta este mai sigurã în afirmaþii. Se 
vorbeşte despre terorişti arabi, de trupe de mercenari sirieni şi libieni.48

De acum încolo, detaliile şi variaþiunile pe aceastã temã vor prolifera, în 
special pe filierã autohtonã ajungându-se la afirmaþii halucinante. Se va induce 
astfel o stare de teamã şi de angoasã care va atinge un climax în proximitatea 
difuzãrii procesului şi va persista pânã la sfârşitul anului49.

46 De altfel, în 1990, imediat dupã consumarea, sub privirile întregii lumi, a acelor faze 
extrem de dramatice ale revoluþiei române, care au condus la umplerea vidului de putere 
de cãtre noul organism politic al CFSN, acoperirea mediaticã a revoluþiei române a devenit 
un caz de dezbatere pentru jurnaliştii şi analiştii din Occident.

47 Vezi textul integral al emisiei televiziunii române din 22 decembrie 1989, cuprins în 
lucrarea “Revoluþia Românã în direct”, vol. 1, Bucureşti 1990.

48 M. Castex, op. cit., p. 135.
49 Odiseea acestei teme ar putea fi reconstituitã atât din analiza emisiei televiziunii române 

din volumul Revoluþia Românã în direct, cât şi din volumul de istorie oralã Vom muri şi 
vom fi liberi, coordonat de Irina Nicolau, ed. Meridiane, 1990. În acesta din urmã sunt 
surprinse zvonurile despre terorişti care circulau printre bucureştenii de rând ai acelor 
zile. Printre astfel de zvonuri reamintim: “Sãreau de pe blocuri de opt etaje şi îndatã 
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Cât priveşte termenul de genocid, s-ar pãrea cã în 25 decembrie prin Radio 
Budapesta se difuzeazã bilanþul victimelor represiunii revoluþionarilor din 
România. “În total, din 17 decembrie, 70.000 de persoane au fost ucise şi 300.000 
rãnite în luptele revoluþiei din România.”50. Cifra este uluitoare, neverosimilã, dar 
acceptatã ca atare şi propagatã în mass media internaþionalã. 25 decembrie este 
chiar ziua justiþiei sumare a soþilor Ceauşescu. 

În cazarma de la Târgovişte în care aceştia fuseserã deþinuþi, un tribunal militar 
îi judecã într-un proces improvizat şi precipitat, (care a durat 55 de minute), în 
care avocatul apãrãrii pronunþã de fapt un rechizitoriu şi nu o pledoarie, acuzaþi 
de genocid, subminarea puterii de stat, acte de diversiune, subminarea economiei 
naþionale. Sunt condamnaþi la moarte, iar sentinþa este executatã pe loc. În toatã 
lumea creştinã este ziua Crãciunului.

Cifra incredibilã vehiculatã prin mass media, a celor 70.000 de morþi, (şi 
acceptatã fãrã un minim simþ critic), era apogeul prezentãrii în cheie maniheistã 
a revoluþiei române, în termenii luptei ancestrale între bine şi rãu, şi a procesului 
concertat de diabolizare a lui Ceauşescu, de ştergere a oricãrei trãsãturi umane.51 

Pe acest fond psihologic, îndelung pregãtit, vestea executãrii cuplului 
Ceauşescu vine ca o izbãvire. Caseta cu secvenþe din derularea procesului avea 
sã fie difuzatã în 26 decembrie, dupã o perioadã de suspans (în care, dupã cum 
am mai spus, televiziunile care transmit înregistrarea, ating cote excepþionale de 
audienþã). 

Gros plan-urile din final, cu chipurile livide ale soþilor Ceauşescu, imaginile 
acelea indecente cu cei doi lângã zid, cãzuþi pe spate, în genunchi, ciuruiþi de 
gloanþe, aveau sã facã înconjurul lumii. Dupã 10 zile de momente dramatice, de 
imagini şi ştiri contradictorii, şocante, apocaliptice, opinia publicã mondialã are 
dovada clarã a sfârşitului sângeros a celor doi conducãtori detestaþi. 

Revoluþia românã începea cu violenþe la Timişoara, decurgea violent în câteva 
din marile oraşe ale þãrii şi se sfârşea violent la Târgovişte. În tot acest timp, peste 
realitatea violenþei fizice şi a victimelor sale s-a suprapus o violenþã de ordin 
psihic, printr-o dezinformare de proporþii, care a influenþat, chiar condiþionând 
cursul evenimentelor. 

Diferenþa între numãrul real al victimelor (1107 morþi) şi cele vehiculate de 
mass media ( cifra maximã de 70.000 care a fost difuzatã), este enormã. Rãmâne 
fãrã un rãspuns satisfãcãtor întrebarea retroactivã cum a fost posibil ca profesionişti 
occidentali ai informaþiilor, jurnalişti din presã, radio şi televiziuni celebre, 
credibile, sã renunþe la simþul critic indispensabil profesiei lor, şi sã participe într-o 
complicitate generalã şi difuzã la aceastã campanie de dezinformare grosolanã. Cu 
atât mai dificilã este încercarea de identificare a dezinformatorului, a acelei surse 

ce atingeau solul, o rupeau la fugã”; “Împuşcaþi fiind, au dispãrut lãsând în urma lor 
o trombã de fum”; “Ieşeau noaptea din tunel şi trãgeau în populaþie şi dupã aceea se 
retrãgeau acolo”; “Aveau puterea sã-şi ascundã arma şi muniþia înainte de a muri”. vezi 
volumul “Vom muri şi vom fi liberi”, Ed. Meridiane, 1990, p. 121.

50 Michel Castex, op. cit., p. 137.
51 Reamintim faptul cã demonizarea adversarului este unul din procedeele clasice de 

dezinformare. Vezi în acest sens Vladimir Volcoff, Petite histoire de la désinformation, 
Ed. Du Rocher, 1999, p. 150.
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de poluare deliberatã. Cãci în general, mass media este o cutie de rezonanþã de care 
dezinformatorii se folosesc.52

În 1990 un colocviu realizat de Réporters sans Frontières, Le Nouvel Observateur 
şi Médecins du Monde, propunea o astfel de dezbatere, o reflexie profesionalã 
asupra modului în care evenimentele din România au fost redate în mass media 
francezã. Reiese din aceste discuþii o anume predispoziþie spre autoînşelare, care 
“corespundea unei nevoi de a crede în minunea revoluþiei române”; între toate 
eliberãrile paşnice şi non violente din est, era nevoie de “un sacrificiu, o victimã 
expiatorie” afirmã Jean Daniel, directorul ziarului Le Nouvel Observateur.53

Acest tip de interpretare subiectivizantã se adaugã altor explicaþii, care recunosc 
servituþile comerciale ale jurnalismului faþã de senzaþional, de transmiterea unei 
emoþii viscerale. Nu se vorbeşte în schimb, despre angajamentele politice ori 
ideologice care pot sta în spatele implicãrii în astfel de fenomene.

Dacã aceastã campanie concertatã a condus la acceptarea de cãtre opinia 
publicã a judecãrii sumare şi a execuþiei dictatorului român, efectul prevers vizibil 
ulterior este acela cã, dupã trezirea la realitate, jurnaliştii şi opinia publicã par 
sã fie încercaþi de o mare dezamãgire la aflarea numãrului real al victimelor. 
Astfel, preþul enorm de vieþi omeneşti cu care românii şi-au cîştigat libertatea, cel 
mai mare tribut plãtit în þãrile central şi est europene pentru cãderea regimului 
comunist, tinde sã fie minimalizat. 

Nonviolenþa politicã a revoluþiilor din Europa Centralã versus violenþa 
revoluþiei române

Am vãzut cum revoluþia din România, prin modul în care s-a desfãşurat şi în 
care a fost prezentatã mediatic, dar şi prin interpretarea oficialã, dominantã care îi 
este atribuitã în spaþiul public, aduce în peisajul revoluþionar european al anului 
de graþie 1989, un iz straniu şi caduc. 

Este cunoscut faptul cã schimbãrile de sistem din celelalte þãri central şi 
est europene au fost programatic nonviolente. Aceastã trãsãturã definitorie se 
explicã şi prin faptul cã aici, în majoritatea statelor, violenþe politice sângeroase se 
consumaserã cu mulþi ani înainte, cu ocazia unor încercãri precoce şi temerare de 
regenerare politicã, soldate tragic.54 

La momentul 1989, nonviolenþa schimbãrilor implicã şi faptul cã elitele 
conducãtoare nu au opus rezistenþã, ele renunþând sau abdicând cu uşurinþã de 
la putere; în acelaşi timp, recursul la forþele de represiune a ieşit din calcul în 
cazul celor mai multe þãri, întrucât se petrecuse o breşã în eşaloanele de mijloc ale 
armatei, partidului, aparatului birocratic şi al poliþiilor secrete.55

52 Vezi Vladimir Volkoff, op. cit., p. 193.
53 Introduction de Jean Daniel, în “Roumanie, Qui a menti?”, Ed Reporteres sans frontieres, 

1990, p. 20-23.
54 Astfel au fost Revoluþia ungarã din ’56 şi reprimarea ei sângeroasã, Primãvara de la Praga 

din ’68 şi perioada de îngheþ care îi urmeazã, puternica mişcarea Solidarnosc din Polonia 
şi instituirea legii marþiale în anii ’80.

55 Vezi S.N. Eisenstadt, în Tismãneanu, op. cit., p. 105-106.
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Revoluþiile acestui an sunt expresia unei societãþi civile bine constituite, 
reprezentate de lideri de opinie şi de organizaþii puternice (fie ele sindicale, de 
tineret, pacifiste sau religioase) şi de o culturã politicã a negocierii. Schimbãrile 
politice radicale sunt realizate nu fãrã dramatism şi spectaculozitate, dar aici aceste 
elemente þin de rezultatele obþinute prin negocieri istovitoare sau prin manifestaþii 
de o amploare considerabilã. 

Fiind vorba de o revoluþie în reþea, pornite ca o avalanşã în urma unui impuls 
iniþial venit de la politica reformistã a lui Gorbaciov, – acest contemporan Cristofor 
Columb politic, a cãrui viziune de regenerare a sistemelor comuniste avea sã 
conducã la cu totul altceva în fostele state satelit ale puterii sovietice – este clar cã, 
între toate schimbãrile politice din acest areal a existat o interdependenþã. La nivel 
descriptiv, fenomenologic, remarcãm contagiuni, influenþe în serie; elemente din 
recuzita fiecãrei revoluþii trec de la unele la altele, transformîndu-se în simboluri 
politice. Regãsim şi în desfãşuarea revoluþiei române elemente de acest fel, care 
conferã identitatea revoluþionarã a anului 1989; de la sloganuri, simboluri şi 
toposuri ale revoluþiei, pânã la revendicãrile politice cele mai importante. Exemple 
de acest fel ar fi: steagul gãurit, cu origini în revoluþia maghiarã din ‘56 şi reluat la 
comemorarea din ‘89 a lui Imre Nagy56; sloganurile “Fãrã violenþã” şi “Libertate”, 
care au rãsunat şi la manifestaþiile de la Leipzig din octombrie 1989; gestul de 
a înmâna flori soldaþilor, ca în noiembrie la Praga (în varianta româneascã, în 
21decembrie, în Bucureşti sunt tineri care îi îmbie pe soldaþi şi cu þigãri, covrigi 
sau portocale57; apoi “balcoanele” clãdirilor importante, tranformate în tribune, 
aşa cum se petrecuserã lucrurile în revoluþia praghezã şi cum se întâmplã din 
22 decembrie, în toate marile oraşe ale þãrii, dintre care se remarcã spectaculos 
celebrul balcon al fostului CC al PCR, în care tribunii continuã sã vorbeascã 
mulþimilor, chiar şi atunci când în Piaþã se trage. 

Acestea ar fi câteva din elementele comune, care vorbesc de la sine despre 
apartenenþa mişcãrii revoluþionare româneşti din decembrie la spiritul schimbãrilor 
din 1989 din aceastã zonã europeanã. Dar, aşa cum am vãzut, coexistã, în revoluþia 
românã, extrem de tensionat, şi aspecte contradictorii – legate în special de formele 
de violenþã pe care le-am descris în acest studiu – care plaseazã reprezentãrile 
despre revoluþia românã mai degrabã în alte spaþii ori în alte vremuri decât Europa 
esticã a sfârşitului de secol XX.

Formele de violenþã psihicã şi fizicã din revoluþia românã au suscitat un 
amalgam exploziv de reprezentãri şi mituri istorice: de la recentele imagini cu 
care blindate la care se fãcuse uz pentru reprimarea manifestaþiilor studenþeşti din 
Piaþa Tienanmen, (Piaþa Pãcii Celeste), şi care discreditaserã în ochii lumii întregi 
sistemul comunst chinez; la baricade ridicate în capitalã, ca elemnte de recuzitã 
din revoluþia francezã; la scene terifiante cu osuare, gropi comune şi genocid, 
care trimiteau la ororile naziste. De asemenea, procesul expeditiv şi execuþia 
dictatorului român þin de tradiþia iacobinã a justiþei sumare, ca şi de practicile 
staliniste, dar ele amintesc şi de imagini mai vechi din istoria politicã a omenirii, 
de tiranicide şi crime succesorale.

56 Vezi Timothy Garton Ash, op. cit., p. 320.
57 În volumul “Vom Muri şi vom fi liberi”, Ed. Meridiane, 1990.
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Toate aceste elemente, într-o mixturã inextricabilã de adevãr şi dezinformare 
– a cãror transmitere în eter a fost facilitatã substanþial de agenþiile de ştiri est 
europene, de la care mass media occidentalã le-a preluat şi le-a amplificat – au creat 
imaginea derutantã şi contradictorie, a celei mai patetice revoluþii a anului 1989. 
Astfel se petrecea, sub privirea lumii întregi, naşterea cu forcepsul a democraþiei 
româneşti postcomuniste.


