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INTRODUCERE

În ultimă analiză, un sistem care se dorea „pretutindenar“1*, care 
urmărea să asigure „fericirea“ şi „bunăstarea“ omenirii, nu a fost 
decât un lung şir de atentate, individuale sau colective, la adresa drep‑
turilor fundamentale ale omului. Dar şi un lung şir de crize.

1953, 1956, 1968, 1970, 1980–82, 1989 sunt tot atâtea jaloane ale 
rezistenţei celor mulţi care nu doreau să fie „fericiţi“ şi „bogaţi“ în 
comunism, în ceea ce se dovedea a fi un regim totalitar. 1953...1989 
sunt tot atâtea crize ale sistemului.

Primii care au reacţionat au fost berlinezii, cei aflaţi sub ocupaţie 
sovietică de aproximativ opt ani.

Sătui de condiţiile economice în care trăiau, confruntaţi cu o mărire 
a normelor de lucru, muncitorii din Berlin, cărora aveau să li se ală‑
ture curând şi cei din alte centre din Germania de Est, au declarat grevă 
generală. Aflate în faţa unei acţiuni majore declanşate de o clasă ale 
cărei interese susţineau că le reprezintă, autorităţile comuniste germane 
au contracarat fenomenul cu violenţă, scoţând forţele de ordine în 
stradă şi dispunând deschiderea focului împotriva demonstranţilor. S‑a 
întâmplat ca acţiunea muncitorilor să depăşească cadrul de „clasă“ şi 
de „oraş“, iar rezultatul să fie un uriaş exod al locuitorilor din Republica 
Democrată către Republica Federală. Rezultatul a fost o nouă încercare 
de rupere a legăturilor dintre cele două ramuri ale naţiunii germane, de 
a ridica un „zid“ între ele.

La Bucureşti, membrii Biroului Politic „înfierau cu mânie prole‑
tară“ noua provocare a imperialismului, deşi aceasta purta un nume 
comun, dincolo de sisteme, de granițe: exploatarea, foamea.

* Am preluat termenul de la Marin Preda care, în romanul Delirul (1975), îl folosea 
pentru a pune în evidență dorința legionarilor care se visau dăinuind pretutindeni în 
timp şi spațiu.
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Cu totul altele au fost determinările evenimentelor din vara lui 
1956 din Polonia şi ale revoluţiei ungare din acelaşi an.

Ele s‑au derulat în condiţiile create de inaugurarea „noului curs“ în 
politica internă şi în cea intrabloc de către Uniunea Sovietică, de des‑
chiderile operate de Congresul al XX‑lea al PCUS. Pe fondul acestei 
detente, în statele satelite Moscovei conducerile de partid se confrun‑
tau cu o dilemă: prelungirea destinderii în interior, aşa cum o cerea 
noua conducere de la Kremlin, lucru care de altfel răspundea unui 
interes general, ar fi pus în discuţie prezenţa forţelor sovietice în ţările 
respective, or fără o prezenţă militară semnificativă a sovieticilor era 
problematică menţinerea la putere (lucru pe care Hruşciov îl spusese 
răspicat comuniştilor români în vara lui 1955, când aceştia sugeraseră 
că, pentru binele socialismului, trupele sovietice ar trebui retrase din 
România). În afara acestor ezitări, politica internă a sateliţilor se mode‑
lase după exemplul fratelui mai mare.

A existat în interiorul celor două state, mai ales în Ungaria, o situ‑
aţie care a favorizat dezbaterile în interiorul partidelor comuniste, 
dezbateri care nu de multe ori reprezentau critici severe la adresa 
politicii duse şi a conducătorilor. Cuvântarea lui Hruşciov a reprezentat 
catalizatorul acţiunilor din cele două ţări. Aceasta pune în evidenţă un 
fapt fundamental: schimbările din interiorul sistemului sovietic erau 
posibile numai dacă şi conducerea sovietică era favorabilă înnoirilor, 
dacă le putea controla sau dacă socotea că promovarea lor era în 
avantajul blocului. Aşa s‑a ajuns la acceptarea lui Gomułka în Polonia, 
în toamna lui 1956, sau la progresul pe care aripa lui Imre Nagy l‑a 
înregistrat în abordarea unor probleme fundamentale pe care socie‑
tatea ungară le traversa. Când lucrurile au căpătat o altă turnură, care 
nu se înscria în vederile conducerii moscovite, când dreptul ei de a 
controla a fost contestat, aceasta a intervenit punând capăt unei situ‑
aţii care putea deveni periculoasă pentru poziţia ei de mare putere, 
de lider al sistemului comunist.

Ridicarea muncitorilor polonezi împotriva „socialismului victo‑
rios“ avea loc în condiţii internaţionale marcate de detenta instaurată 
cu un an în urmă în relaţiile dintre cele două blocuri. Această destin‑
dere, sau încredere reciprocă cum a fost numită în epocă, fusese rezul‑
tatul instrumentării de către Moscova a unei noi abordări în politica 
faţă de celălalt bloc. Factorii care determinaseră adoptarea unei noi 
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conduite în relaţia cu Occidentul ţineau de un realism politic pe care 
Moscova nu o dată îl afişase: nevoia de timp pentru a consolida moş‑
tenirea lui Stalin (oricât l‑ar fi condamnat pe Stalin pentru excesele 
din politica internă, cei care i‑au urmat erau conştienţi de poziţia 
internaţională a URSS pe care acelaşi Stalin o impusese); necesitatea 
reducerii riscului unui război generalizat din cauza dezvoltării arma‑
mentelor nucleare; costurile ridicate ale armamentului modern; spe‑
ranţa că diminuarea încordării internaţionale va determina în 
Occident o reducere a efortului militar (fără ca aceasta, se gândeau 
cei de la Kremlin, să atragă măsuri similare ale Moscovei).

Când Gomułka a transmis la Moscova că ei, polonezii, nu vor cere 
retragerea trupelor sovietice, nimeni de acolo nu a mai avut ceva cu 
el. Dar când Nagy a pus problema eliminării prezenţei militare sovie‑
tice în Ungaria, a retragerii ţării sale din structurile Pactului de la 
Varşovia şi a proclamării neutralităţii ei, intervenţia sovietică a fost 
promptă, necruţătoare, ca nu cumva exemplul să se extindă.

1968 a fost generat tot de un background politic favorabil. Mai 
întâi a fost „schisma“ comuniştilor chinezi, iar pe fondul ei s‑a produs 
îndepărtarea României de unele din acţiunile blocului comunist şi 
o mai constantă dirijare a acţiunilor sale spre Occident. Desigur, o 
Iugoslavie distantă de Moscova a fost receptată de liderii „primăverii“ 
pragheze ca o oportunitate favorabilă aplicării programului lor.

Şi în Cehoslovacia în 1968, ca şi în Ungaria în 1956, conducerea 
sovietică a asistat iniţial la derularea evenimentelor fără a se implica 
determinant (este adevărat, în Cehoslovacia grupul de prieteni ai 
Moscovei era mult mai puternic decât cel din Ungaria şi se credea că 
ei pot ţine sub control evoluţia faptelor). Dar în momentul în care 
cererile grupurilor reformiste din partid şi mai ales ale „străzii“ (pe 
care nici măcar reformiştii moderaţi ai lui Dubček nu le mai puteau 
controla) au ameninţat programul militar nuclear sovietic din 
această ţară, sovieticii au decis să pună capăt „experimentului“.

Ceea ce deosebeşte intervenţia sovietică din vara lui 1968 de pre‑
cedenta a fost coalizarea „pe teren“ a celorlalţi membri ai Tratatului 
de la Varşovia (unii dintre conducătorii acestor state fiind adevă‑
raţi avocaţi ai intervenţiei, de pildă Honecker şi reformistul din 
urmă cu un deceniu – Gomułka), cu excepţia notabilă a României, 
pentru a readuce Cehoslovacia la matca socialistă.
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Brejnev a dorit să arate lumii că blocul socialist este unit, reacţio‑
nează monolit la orice „provocări imperialiste“ şi mai ales că siste‑
mul are o doctrină în baza căreia va acţiona şi în viitor pentru a 
preveni orice „dezertări“ de la cauza socialismului.

În ceea ce priveşte „doctrina Brejnev“, a apărării socialismului 
acolo unde este el ameninţat, a apărării lui chiar împotriva voinţei 
unei naţiuni, trebuie spus că Brejnev nu a făcut decât să dea un nume 
unui mod de acţiune „brevetat“ de Hruşciov. Căci ce altceva repre‑
zintă intervenţia din Ungaria în 1956 decât „apărarea socialismului a 
cărui existenţă era în pericol“?

Trebuie menționat că la acea dată Moscova dispunea de o 
întreagă justificare politică şi ideologică sub umbrela căreia să 
intervină nu doar în Cehoslovacia, ci oriunde în sfera sa de influ‑
ență. Astfel, la scurt timp după intervenția din Ungaria, blagoslovită 
de „acte justificative“, ideologii partidului comunist au început să 
lucreze asupra unor formule tot mai acoperitoare. În 1957, la a 40‑a 
aniversare a victoriei Revoluției din octombrie, Nikita Hruşciov 
declara răspicat, să se audă în patru zări: „apărarea independenței 
naționale şi a cuceririlor revoluționare în fiecare țară, şi în între‑
gul sistem socialist mondial, apărarea păcii şi securității popoare‑
lor – iată baza pe care se dezvoltă această comunitate frățească 
[a țărilor socialiste]“. Mult mai explicite aveau să fie documentele 
Conferinței internaționale a partidelor comuniste şi muncitoreşti, 
desfăşurată la Moscova, în noiembrie 1960. În Declarația conferinței 
era inserat conceptul doctrinei obligațiilor reciproce. Pe de o parte, 
„fiecare partid este răspunzător în fața clasei muncitoare, în fața 
oamenilor muncii din țara sa, în fața întregii mişcări muncitoreşti 
şi comuniste internaționale“. Iar de cealaltă parte, „forțele unite ale 
lagărului socialist reprezintă o garanție de nădejde pentru fiecare 
țară socialistă împotriva atentatelor din partea reacțiunii imperia‑
liste“. În Declarație se afirma în continuare că fiecare partid comu‑
nist aflat la conducere „poartă răspunderea istorică pentru destinele 
țării sale, cât şi pentru destinele întregului lagăr socialist“ şi se susți‑
nea că fiecare partid şi popoarele din țările socialiste poartă „răs‑
punderea în fața mişcării muncitoreşti internaționale pentru 
construirea cu succes a socialismului şi comunismului“. Fără echi‑
voc, autorii Declarației stabileau un rol principal pentru PCUS, care 
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este „recunoscut pe plan mondial ca avangarda mişcării comuniste 
internaționale“. Nu este, poate, lipsit de interes a sublinia că această 
Declarație a fost folosită de diferite personaje de la Moscova pentru a 
justifica intervenția din august 1968.

Din derularea evenimentelor din 1953, care au avut la bază cauze 
economice, se pare că liderii comunişti nu au învăţat prea multe. În 
continuare creştea presiunea în domeniul economic, cea mai mare 
parte a investiţiilor era dirijată către marea industrie producătoare, 
„cea grea, cu pivotul ei – industria constructoare de maşini“, indus‑
tria bunurilor de consum fiind lăsată undeva în urmă. Era absolut 
firesc ca lucrurile să explodeze. Şi unde? În Germania? Era vitrina 
socialismului şi în plus erau dislocate peste 20 de divizii sovietice. În 
Cehoslovacia? Nici chiar autoincendierea lui Jan Palach nu mai 
putea scoate din amorţeală „generaţia 68“. În România? Era una din‑
tre puţinele ţări în care, după memorabilul an 1968, oamenii intrau 
de bunăvoie în partid şi unde se înregistra o creştere semnificativă 
a nivelului de trai. În Ungaria era prea vie amintirea războiului cu 
URSS din 1956, iar Bulgaria ieşea automat din discuție, sora mai mică 
a Uniunii Sovietice fiind şi cea mai cuminte membră a „familiei“. Nu 
mai rămânea decât Polonia.

„Explozia“ s‑a produs la sfârşitul anului 1970, în luna decembrie, 
când în preajma sărbătorilor Crăciunului echipa Gomułka a avut 
proasta inspiraţie să mărească preţurile cu 15 până la 30% la unele 
dintre principalele bunuri de consum. Reacţia celor mulţi a fost 
promptă şi neinhibată de prezenţa semnificativă a trupelor sovie‑
tice. Nu doar factorul economic a fost motivul masivei ieşiri în 
stradă a polonezilor. Cu doar doi ani în urmă, cu ocazia intervenţiei 
în Cehoslovacia, aprig susţinută de Gomułka, s‑a înregistrat prima 
înfăţişare în divorţul dintre naţiune şi conducerea partidului.

Elemente ale leadership‑ului au reacţionat violent faţă de ieşirea 
în stradă a zeci de mii de muncitori, adică a acelora pentru care, chi‑
purile, se clădea societatea comunistă. Zeci de morţi şi sute de răniţi 
au fost rezultatul intervenţiei armatei şi poliţiei împotriva demon‑
stranţilor. Gomułka, cel care în 1956 păruse un novator, sfârşise a fi 
un ultrastalinist. Înlocuitorul său, Edward Gierek, a „slăbit şurubul“ 
şi oamenii s‑au întors mulţumiţi la casele lor. Cel puţin aşa părea. 
Con fruntarea dintre regimul comunist şi restul societăţii se încheiase 
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încă o dată cu victoria primului. O victorie care conţinea, însă, 
seminţele prăbuşirii.

După încercarea reformatoare eşuată din Cehoslovacia şi zdrobi‑
rea muncitorilor portuari polonezi, deceniul al optulea se dovedea a 
fi pe de‑a‑ntregul pierdut pentru cei care mai gândeau la un spaţiu şi 
un timp în care libertăţile oamenilor să fie real recunoscute. Chiar 
şi România, spre care la un moment dat se îndreptau ochii germani‑
lor, ungurilor, polonezilor, cehilor şi slovacilor şi ai altora ca spre ţara 
unui liberalism pe care nu îl găseau la ei acasă, cunoştea un regim din 
ce în ce mai stalinist.

Către sfârşitul anilor ’70 se simte însă un reviriment al mişcării 
pentru o societate democratică.

Lanţul grevelor în Polonia se reface; de această dată, lângă munci‑
tori se aflau parte din intelectuali, ei formând Comitetul de Apărare 
a Muncitorilor (care va primi sprijinul Bisericii Catolice). Mai la 
sud, personalităţi progresiste din Cehoslovacia au pregătit şi difu‑
zat un manifest intitulat „Carta 77“, în care se milita pentru recu‑
noaşterea drepturilor omului. Era mai mult decât o simplă acţiune a 
unor disidenţi care acţionau ilegal, ea semnifica apariţia societăţii 
civile. În acelaşi an, în România, unde semnele unei opoziţii indi‑
viduale sau de grup erau din ce în ce mai rare, se declanşează un 
conflict de muncă major: greva minerilor din Valea Jiului. Între 
revendicări se află şi cele privind liberalizarea regimului, dar care, 
în viziunea greviştilor, putea fi făcută de... liderul regimului comu‑
nist de la Bucureşti. Şi tot în România, doi ani mai târziu, au apărut 
semnale relative la timide demersuri pentru înfiinţarea unui Sindicat 
Liber al Oamenilor Muncii.

Sistemul era însă prea puternic, Moscova, prin pârghiile ei, con‑
trola totul, iar acolo unde capacităţile sale de amestec erau diminu‑
ate (România), regimul era stabil prin libera voinţă a liderului său şi 
prin activitatea unui puternic aparat represiv.

O nouă confruntare între regimul comunist şi opoziţie nu putea 
întârzia să se producă, prea multe erau semnalele care anunţau declan‑
şarea unei crize. Ea va eclata tot în Polonia, acolo unde situaţia eco‑
nomică se deteriora pe zi ce trecea, uriaşele credite externe neputând 
rezolva gravele contradicţii. Soluţia a fost găsită de către guvernanţi 
tot în majorarea preţurilor la principalele mărfuri alimentare.
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De data aceasta, măsura a întâmpinat opoziţia ansamblului socie‑
tăţii. Grevele din 1980 au pus în evidenţă o concentrare nemaiîntâl‑
nită până la acea dată în mişcarea sindicală din ţările comuniste şi un 
activism extrem. O nouă forţă – „Solidaritatea“ – şi un nou lider – 
Lech Wałesa – se ridicau pe eşichierul politic polonez. Acordurile 
semnate la Gdansk (31 august) cu reprezentanţii partidului şi ai sta‑
tului oficializau acest adevărat nou pol al puterii.

Cererile „Solidarităţii“ nu vizau totuşi punerea în discuţie a date‑
lor geostrategice, a zonei sovietice de influenţă din Europa, ci numai 
un dialog asupra condiţiilor de muncă ce trebuiau neîntârziat 
îmbunătăţite.

Liderii Partidului Muncitoresc Unit Polonez nu puteau consimţi 
la această erodare a puterii, la împărţirea ei, astfel că anul 1981 este 
martorul aplicării unor măsuri ce vizau limitarea progresului înre‑
gistrat de „Solidaritatea“: numirea generalului Wojciech Jaruzelski 
(ministrul Apărării) în fruntea guvernului (9 februarie) şi ulterior a 
partidului (18 octombrie), consultările cu sovieticii (martie, iulie, 
august), arestarea lui Wałesa şi a altor mii de membri ai sindicatului 
său. Mai puţin contau rezultatele economice, importantă era anihila‑
rea „Solidarităţii“. Era un exemplu de percepţie greşită a realităţii, de 
fixare a unei ţinte false, de felul în care regimul comunist înţelegea să 
rezolve criza pe care o traversa. Era evident că „decapitarea“ sindicatu‑
lui nu ducea automat la îmbunătăţirea performanţelor economice ale 
sistemului. Nu înlăturarea unei persoane era „cheia“.

Problemele poloneze au ecou tocmai la Moscova, acolo unde con‑
ducătorii gerontocraţi ai comunismului îşi puneau întrebări asupra 
căilor de rezolvare a „crizei poloneze, ediţia a II‑a“. Deşi „Solidaritatea“ 
nu se pronunţase asupra chestiunilor legate de „balanţa de forţe în 
Europa“, „echilibru strategic“, „blocuri politico‑militare“, situaţia 
din Polonia a intrat pe agenda de lucru a conferinţei Comitetului 
Miniştrilor Apărării al Tratatului de la Varşovia (2–4 decembrie 1981).

Punctul de vedere al majorităţii celor prezenţi (cu excepţia minis‑
trului român al Apărării, Constantin Olteanu, căruia i s‑a alăturat, 
destul de şovăielnic, omologul său ungur Lájos Czinege) a fost că pro‑
blema are o singură soluţie: intervenţia militară a trupelor Pactului. 
Datorită lui Olteanu („ceea ce se petrece în Polonia este o problemă 
strict internă a acestui stat“, „România nu sprijină o intervenţie 
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militară acolo“), naţiunea poloneză a fost ferită de o confruntare mili‑
tară cu armatele celorlalte state socialiste.

Felul în care au evoluat lucrurile în cadrul Consfătuirii de la 
Moscova l‑a determinat pe generalul Jaruzelski să introducă în ţară 
regimul legii marţiale. Dorea să asigure Moscova că ține situaţia sub 
control şi deci nu are nevoie de „ajutorul frățesc“, dar asta l‑a împie‑
dicat să normalizeze cadrul politic intern şi relaţiile cu „Solidaritatea“, 
cu celelalte elemente ale societăţii civile tot mai renăscânde.

Poziţia lui Olteanu a atras încă o dată atenţia conducerii politi‑
co‑militare sovietice asupra României. Potrivit unor aprecieri bazate 
pe sursele de informaţii sovietice din România şi din alte ţări, statul 
român era „pe jumătate desprins din Pactul de la Varşovia“ şi, date 
fiind colapsul economic pe care‑l traversa şi „dictatura neostalinistă 
şi megalomaniacă“ a lui Ceauşescu, serviciile speciale sovietice consi‑
derau posibilă o lovitură care să determine orientarea spre Occident a 
naţiunii române. Lucrurile nu au ajuns însă în acel punct de care se 
temea Moscova. Explicaţiile sunt multiple: rezistenţa anticomunistă 
iniţială a fost anihilată fie prin represiunea dură dezvoltată, fie prin 
atragerea foştilor rezistenţi şi deţinuţi politici în activităţile şi funcţi‑
ile din care fuseseră îndepărtaţi; organele de represiune, bine organi‑
zate şi informate, au împiedicat extinderea firavelor manifestări 
anticomuniste; a lipsit o opoziţie în PCR care să angajeze discuţii 
pentru modernizare, iar cei care se opuneau lui Ceauşescu erau 
socotiţi, real sau nu, „oamenii Moscovei“. Astfel, era o mare diferenţă 
între România anului 1968 şi cea a anilor ’80.

Din cauzele şi derularea evenimentelor trecute mai sus în revistă 
se pot detaşa câteva constatări: unele dintre acţiunile anticomuniste 
au avut la bază motive pur economice; altele au fost rezultatul revoltei 
împotriva „Centrului“ a propriilor elite comuniste sau au fost deter‑
minate de dorinţa de înlocuire/reformare a sistemului; represiunea a 
evoluat – de la folosirea propriei forţe coercitive până la masiva inter‑
venţie a forţelor blocului; până prin 1981/1982 Vestul democrat nu 
s‑a implicat decisiv în favoarea celor sătui de comunism, iar atunci 
când a făcut‑o, mai mult a instigat sau a tatonat capacitatea de reacţie 
a Moscovei.

Ceea ce se petrecea în spaţiul polonez (după 1985) depăşea cu mult 
interesul blocului comunist sau o discuţie Est–Vest asupra drepturilor 
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omului. Era vorba despre o poziţie strategică de prim ordin în Europa, 
de cel mai mare stat din Europa Centrală cu un rol de prim rang în 
sistemul comunist. De felul în care evoluau lucrurile în Polonia depin‑
deau multe: de la raporturile dintre Estul comunist şi Vestul democrat 
până la situaţia din interiorul blocului sovietic. Mai mult chiar, atitudi‑
nea faţă de evenimentele din Polonia se putea transforma într‑o pro‑
blemă de politică externă şi internă a administraţiei americane datorită 
numărului mare de alegători polonezi din SUA.

Din momentul producerii celei de‑a doua crize din Polonia comu‑
nistă se poate înregistra o modificare în poziţia Occidentului faţă de 
felul în care Moscova gestiona sistemul, de modul în care conducerile 
comuniste din fiecare ţară reacţionau la manifestările opiniei publice 
interne. Conducerile statelor occidentale sunt mai atente la relaţiile 
dintre Uniunea Sovietică şi ceilalţi membri ai Pactului de la Varşovia, 
la atitudinea URSS faţă de anumite crize. Marile probleme ale socie‑
tăţii contemporane din Apus fuseseră rezolvate: în condiţiile unei 
remarcabile dezvoltări economice presiunea socială internă fusese 
detonată; disponibilităţile financiare uriaşe permiteau angajarea unui 
program militar fără precedent; blocul acţiona unitar, dar nu pe bază 
de constrângere, ci din convingere (în condiţiile noilor strategii glo‑
bale elaborate de americani, poziţia Franţei nu mai reprezenta o 
fisură). Cu toate acestea, SUA şi aliaţii săi nu îşi propun încă ruperea 
echilibrului de forţe al lumii bipolare. NATO preferă un inamic 
cunoscut decât o puzderie de probleme, pentru care nu avea deocam‑
dată rezolvare, desprinse din dispariţia adversarului. De altfel, mesa‑
jul pe care preşedintele Bush îl transmite lui Wałesa şi sindicaliştilor 
săi în vara lui 1989 este „Don’t push too far!“

Dar nu numai Occidentul este cel care monitorizează situaţia din 
statele blocului sovietic unde diferite crize stăteau gata să explodeze. 
„Din punct de vedere geopolitic, importanţa ţărilor socialiste euro‑
pene pentru Uniunea Sovietică a fost determinată de faptul că de la 
început ele au jucat rolul unei centuri de securitate, care a creat o 
acoperire strategică centrului socialismului. Astăzi, cu toate schim‑
bările produse în situaţia internaţională, acest rol al Europei de Est, 
şi în special al RDG, Poloniei şi Cehoslovaciei, a rămas într‑o măsură 
nemodificat“, era punctul de vedere care domina chiar şi conducerea 
reformatoare a URSS, la începutul anului 1989.
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Noua echipă de la Moscova caută cu disperare să reformeze ceea ce 
oricum nu putea fi reformat. Liderul M.S. Gorbaciov este foarte inte‑
resat de evoluţiile din ţările aliate. El preia de la Iuri Andropov ideea 
restructurării şi modernizării ca o condiţie esenţială a păstrării regi‑
mului. Echipa de reformatori din jurul său, între care G.H. Şahnazarov, 
A. Iakovlev, V.V. Zagladin, primeşte şi elaborează nenumărate adevă‑
rate documente de planificare strategică.

Astfel, în octombrie 1988, după mai multe întrevederi pe care 
Gorbaciov le‑a avut cu lideri comunişti, între care şi Ceauşescu, şi 
urmând evoluţiilor din Polonia şi Ungaria unde societatea civilă înre‑
gistra succese (au loc primele întâlniri între reprezentanţii Puterii şi 
cei ai Opoziţiei), Şahnazarov pune la dispoziţia lui Mihail Sergheevici 
o „Notă pregătitoare“ în vederea şedinţei Biroului Politic. „Noi, scria 
sfetnicul secretarului general al PCUS, am descoperit slăbiciunile 
acestui model (socialist – n.n.) şi am început să le schimbăm siste‑
matic. De fapt acesta este scopul final al perestroika – să confere 
socialismului o nouă calitate. Un număr de ţări ne urmează şi au 
început, chiar înaintea noastră, procesul unor adânci reforme. 
Altele, RDG, România, Coreea de Nord, nu admit această necesitate, 
mai ales din motive politice, pentru că leadership‑ul lor nu doreşte să 
schimbe nimic. În realitate toţi au nevoie de schimbări, dar noi nu 
putem să le‑o spunem în mod public pentru a nu fi criticaţi că încer‑
căm să impunem prietenilor noştri perestroika“. Criza evidentă pe 
care o traversează socialismul poate fi depăşită, în concepţia lui 
Şahnazarov, numai prin „reforme radicale“. „Iar cei care se încăpăţâ‑
nează să nu răspundă chemării timpului fac ca răul să se adâncească 
şi să‑şi agraveze manifestările în viitor“. Modificările strategice 
internaţionale îi reduc drastic Moscovei capacitatea de intervenţie. 
Salvarea socialismului nu se mai poate face ca în 1956 sau 1968, con‑
sideră Şahnazarov. „Noi trebuie să înţelegem clar că în viitor posibi‑
litatea rezolvării situaţiilor de criză prin mijloace militare trebuie 
exclusă cu desăvârşire.“ După 10 ani de aventură afgană, Moscova 
ajungea la această concluzie!

Dar cele mai mari probleme care îngrijorau cercul reformatorilor 
din Uniunea Sovietică erau de natură economică. În primul rând ale 
tuturor ţărilor socialiste, dar şi cele proprii. În jurul lui Gorbaciov 
se înţelegea importanţa modernizării factorului economic pentru 
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salvarea socialismului. De aceea eforturile trebuiau îndreptate în acest 
domeniu. Lucrurile se puteau agrava însă în condiţiile în care „una sau 
mai multe ţări (socialiste – n.n.) vor fi în acelaşi timp falimentare. 
Aceasta este o viziune reală – scria Şahnazarov –, câteva dintre ele sunt 
pe marginea insolvabilităţii financiare (Polonia, Ungaria, Bulgaria, 
Vietnam, Cuba, RDG). Chiar şi Cehoslovacia care era deasupra aces‑
tor probleme vede crescând cu rapiditate datoria externă“.

Nerezolvarea chestiunilor economice poate genera tulburări soci‑
ale în câteva ţări. Avem noi, se întreba oarecum retoric consilierul 
lui Gorbaciov, „un plan în cazul în care criza cuprinde întreaga lume 
socialistă sau numai o parte a ei?“ Şi dacă vor fi existat aceste pla‑
nuri, erau ele viabile?

Era ceasul al 12‑lea pentru sistem şi „nu trebuie să ne mai ascun‑
dem capul în nisip ca struţul, ci trebuie să privim în viitor cu ochii 
larg deschişi şi să ne punem următoarele întrebări: pot ţările socia‑
liste să traverseze situaţia de pre‑criză fără asistenţa Vestului? Cât 
vor plăti pentru această asistenţă? Până unde vom încuraja un ase‑
menea curs? În ce grad mai suntem interesaţi în prezenţa trupelor 
sovietice pe teritoriul unor ţări aliate (mai puţin RDG)?“

Nu aveau răspunsuri la toate, dar se străduiau cu disperare să men‑
ţină sistemul şi hegemonia URSS în cadrul lui. Pentru aceasta întoc‑
meau planurile de care vorbea Şahnazarov. Reformatorii din jurul 
lui Gorbaciov erau „bombardaţi“ cu memorandumuri provenite de la 
diverse structuri ce aveau competenţe în domeniu. Departamentul 
Internaţional din cadrul CC al PCUS şi Comisia Bogomolov au înain‑
tat, în februarie 1989, lui Alexandr Iakovlev, prim‑sfătuitor al lui 
Gorbaciov, două asemenea memorandumuri elaborate: „Despre stra‑
tegia relaţiilor cu țările socialiste europene“ şi „Schimbările din 
Europa Răsăriteană şi consecințele lor asupra URSS“. Sunt documente 
unice în felul lor, care marchează preocupările echipei de la Kremlin 
de a înţelege ce se petrecea în ţările blocului şi a folosi derulările de 
acolo pentru crearea unei „feţe umane“ comunismului în vederea sal‑
vării lui. Erau o încercare de a folosi transformările din statele blocu‑
lui pentru a‑şi conserva poziţia strategică.

Cele două documente aveau o structură comună: starea lucru‑
rilor din ţările socialiste şi estimările asupra direcţiei în care se vor 
îndrepta acestea.
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Ca trăsătură generală se poate menţiona declinul dramatic al pozi‑
ţiilor partidelor comuniste, care, în unele cazuri, este atât de pronun‑
ţat încât se poate vorbi de „o criză de încredere în ele însele“.

Analiştii de la Moscova apreciau că în Polonia şi Ungaria evenimen‑
tele evoluau deschis spre o societate pluralistă. Dar cele două partide 
comuniste sunt atât de slabe, încât ar putea să‑şi conserve poziţiile 
numai în cadrul unor alianţe politice, împărţind puterea şi acceptând 
legalizarea forţelor opoziţiei. Mai era vizibil şi faptul că în cadrul PMUP 
şi al PMSU nu domnea unitate de vederi, existând grupări pentru care 
folosirea forţei în cazul deteriorării rapide a situaţiei şi pierderii locului 
pe scena politică era normală.

În Cehoslovacia, „unde sindromul 1968 este încă prezent“, 
domină o tendinţă de a începe schimbări în domeniul economic şi 
de a amâna pentru o altă etapă democratizarea.

Ambiţiilor personale ale lui Todor Jivkov li se datorează o simu‑
lare a perestroikăi, dar felul în care liderul de partid dirijează acţiu‑
nea umbreşte dimensiunea acestui proces.

RDG şi România sunt cazuri speciale. Date fiind bazele pe care s‑a 
creat statul est‑german (nu naţionale, ci ideologice şi de clasă), demo‑
cratizarea poate să creeze probleme. În România dăinuie un regim 
opresiv, iar şeful regimului, care „caută să îndepărteze influenţa noas‑
tră“, se „îmbracă în hainele luptătorului pentru puritatea socialismu‑
lui“. Datorită regimului autoritar şi cultului personalităţii, în „ţară 
sunt posibile explozii de nemulţumire, dar este puţin probabil că 
acestea vor avea acum o largă răspândire“. Dar, continuau specialiştii 
din Departamentul Internaţional al CC al PCUS, lucrurile se pot 
schimba „numai prin plecarea lui Ceauşescu, care poate să aducă cu 
sine evenimente dureroase“.

În aceeaşi apreciere, Iugoslavia se afla în situaţia cea mai dificilă 
întrucât traversează probleme economice foarte grave; ele pot avea 
drept consecinţe slăbirea poziţiilor UCI şi chiar „spargerea“ federaţiei.

Reflectând la ultimele aprecieri, nu poți să nu te întrebi care a fost 
rolul factorului extern în evoluțiile din aceste două state.

Moscova considera că există trei formule de depăşire a momentului 
actual. Prima era reprezentată de o „mişcare lină spre democratizare 
şi o nouă formă de socialism sub conducerea partidelor comuniste“. 
Nu pot fi excluse concesii legate de actul de guvernare, creşterea 
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semnificativă a autoguvernării, sporirea rolului organelor reprezenta‑
tive. „Acest drum către o republică socialistă parlamentară sau prezi‑
denţială în unele state (Polonia, Ungaria, Cehoslovacia) este pentru 
noi preferabil. Dacă iniţiativa schimbărilor democratice pleacă din 
partea partidelor conducătoare, şansele menţinerii stabilităţii interne 
şi a obligaţiilor de aliaţi sunt foarte mari.“ Cea de‑a doua derivă din 
prima şi în cadrul ei, după ce se vor fi produs mai multe mini‑crize, 
partidele conducătoare fac o serie de concesii. Dar aceasta poate duce 
la marginalizarea partidului, stimulează pretenţiile opoziţiei, creează 
neîncredere în socialism, în final pregăteşte terenul abandonării soci‑
alismului. În sfârşit, a treia cale constă în menținerea sistemului şi a 
suprimării activităţii politice şi sociale a opiniei publice. Îi este carac‑
teristică respingerea perestroika şi promovarea unor reforme limitate 
în conducerea economiei. „Un asemenea drum nu exclude în viitor 
rezolvarea violentă a situaţiei de criză printr‑o explozie socială cu con‑
secinţe de nebănuit pentru politica internă şi externă a ţării.“

Datele aflate la îndemâna diferitelor instanţe sovietice le permiteau 
acestora să imagineze posibilele scenarii ale evoluţiilor politico‑so‑
ciale în cele şase state. Primul grup era cel al ţărilor mai avansate pe 
drumul modernizării. În Polonia erau posibile dezvoltări ce puteau fi 
înscrise în patru scenarii, de la cel mai nefavorabil („eşecul pactului 
anticriză, urmat de agravarea relaţiilor cu opoziţia. Rapida escaladare 
a conflictului până la explozie [în acest caz, cel mai probabil – primă‑
vara lui 1989]. Reintro du ce rea legii marţiale sau o situaţie aproxima‑
tivă de război civil – «Afganistan în centrul Europei»“) la cel mai 
favorabil (încheierea unui pact anticriză, ceea ce poate însemna un 
compromis între PMUP, „Solidaritatea“ şi celelalte sindicate. Va avea 
loc tranziţia către economia de piaţă şi spre un adevărat pluralism poli‑
tic. „Relaţiile cu URSS vor rămâne ideologizate atât timp cât Polonia va 
fi membru al Pactului de la Varşovia“).

Ungaria putea evolua între formula cea mai avantajoasă („Reforme 
radicale în sectorul economic de stat, parţială reprivatizare a industriei 
şi agriculturii, transformarea economiei într‑una mixtă, func ţionând 
pe bazele relaţiilor pieţei. Dezvoltarea legăturilor instituţionalizate 
cu Uniunea Europeană, creşterea cooperării cu Austria. Refacerea, 
pas‑cu‑pas, a sistemului parlamentar pe bazele multipartitismului. 
Odată cu declinul inevitabil al cooperării cu CAER şi cu prezenţa 
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formală în OTV, se poate dezvolta o tendinţă către neutralitate şi o 
posibilă mişcare spre o federaţie danubiană dacă ideea are sprijin 
printre vecinii Ungariei“) şi cea mai defavorabilă (concentrarea 
aripii conservatoare în partid, inconsecvenţă şi compromisuri în 
îndeplinirea reformei, creşterea tensiunilor economice şi politice, 
prăbuşirea nivelului de viaţă, creşterea mişcării greviste, politiza‑
rea sindicatelor).

Din al doilea grup de state privirea cea mai atentă este acordată 
României, care îngrijora cel mai mult conducerea sovietică: „Scenariul 
favorabil. Au loc schimbări în conducerea politică a ţării. Ca rezultat, 
N. Ceauşescu este înlocuit de politicieni rezonabili, capabili să înde‑
plinească reformele radicale şi ideile reînnoirii socialismului. În 
România există premise bune pentru folosirea relaţiilor de piaţă, pen‑
tru restructurarea relativ dinamică şi modernizarea economiei şi o 
reală descătuşare a iniţiativei economice şi creării unui macrosistem 
economic competitiv. Scenariul pesimist. Prezenta conducere a ţării 
rămâne pe loc şi continuă politica. Dacă resursele care sunt eliberate 
prin plăţile datoriei externe sunt folosite pentru a reduce tensiunea 
socială, este posibil să se menţină pentru un timp stabilitatea politică 
generală, fără însă a rezolva problemele politice şi, în plus, se înceti‑
neşte progresul tehnico‑ştiinţific. Dacă însă conducerea alege să 
ignore obiectivul îmbunătăţirii nivelului de viaţă al populaţiei şi 
deturnează resursele obţinute pentru realizarea unor noi proiecte 
ambiţioase, nu se poate exclude o explozie socială. În acest moment 
în care procesele reînnoirii din celelalte ţări socialiste nu au dovedit 
încă fezabilitatea politicii de reformă, atunci poate exista pericolul 
unei decisive întoarceri a ţării, a cărei populaţie s‑a eliberat de valo‑
rile socialiste şi care tradiţional a fost educată în spiritul destinului 
comun cu lumea latină, spre Vest (inclusiv ieşirea din OTV). Sprijinul 
material şi financiar din Vest, cel mai probabil în condiţiile unui 
schimb real, poate fi efectiv pentru o ţară care posedă resurse econo‑
mice şi naturale îndestulătoare“. Concluzia era că: „Atât timp cât regi‑
mul nu şi‑a epuizat resursele şi recent a acumulat experienţă prin 
combinarea măsurilor represive şi manevre sociale pentru menţinerea 
stabilității, al doilea scenariu poate fi cel mai probabil. În favoarea lui 
vorbesc şi un nivel scăzut al conştiinţei naţionale, şi absenţa unei opo‑
ziţii organizate în România. În acelaşi timp, o evidentă iraţionalitate a 
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conducerii produce o nemulţumire continuă nu numai la nivelurile 
de jos, dar şi în clasa conducătoare. De aceea, posibilitatea unor 
schimbări «de la vârf» nu poate fi exclusă“.

Planuri existau, discuţii se purtau, au fost imaginate noi politici şi 
relaţii economice în şi în afara cadrului CAER, s‑au propus măsuri 
pentru reconversia sistemului militar, dar derulările din statele 
comuniste vor ieşi din tiparele croite pentru ultima dată la Moscova. 
Intervenise un al doilea jucător, iar spațiul până nu de mult aflat sub 
umbrela Moscovei devine treptat terenul de joacă al Vestului.

Pentru destinul statelor din centrul şi estul Europei, unele oraşe al 
căror nume era, fatalitate, format din exact cinci litere, dintre care 
patru erau identice, au constituit o adevărată cheie care a încuiat şi 
ulterior a descuiat uşa către manifestarea liberă a voinței națiunilor 
care le formau. Ialta şi Malta vor fi totdeauna în conştiința acelor state, 
cu rele şi cu bune.

Dacă înțelegerile care au fost luate în frumosul palat din Crimeea şi 
contextul lor sunt îndeobşte cunoscute, nu acelaşi lucru se poate spune 
despre cele discutate pe o navă în rada portului Malta. Convorbirile 
purtate pe „Maxim Gorki“ sunt în general cunoscute. Dar, 1) ştim 
doar ceea ce au vrut părțile implicate să ajungă la cunoştința generală, 
şi 2) probabil vor trece 50 de ani până când discuțiile private dintre cei 
doi vor deveni publice.

Se spune cu deplin temei că acela care deține informația are şi 
puterea. Truism valabil în toate regimurile politice şi apreciat de toți 
liderii, indiferent de locul pe care îl ocupau pe eşichierul politic. Doar 
mecanismul erau altul.

În Statele Unite, National Security Council cerea comunității infor‑
mative să elaboreze şi să prezinte sinteze referitoare la un eveniment în 
derulare. Serviciile ce compuneau NSC puneau cap la cap toate datele 
adunate de pe teren şi înaintau elaboratul final „beneficiarului“.

În România lucrurile stăteau altfel, şi nu doar din cauza numărului 
mai mic de structuri de intelligence. Care oricum era determinat de 
resursele insuficiente. Competențe în domeniu aveau: Apărarea, 
Direcția de Informații Externe, Ministerul Afacerilor Externe (dar ale 
cărui surse de informare erau „deschise“). Evident, ele nu se puteau 
compara cu cele 17 (!) servicii care procurau informații pentru pri‑
mul nivel al Executivului de la Washington.
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Mai era ceva, anume grija obsesivă (la nivelul conducerii de stat) 
de a reduce la minimum posibilitățile de scurgeri informative către 
aşa‑zisul eşalon doi. Totul trebuia ținut într‑un cerc cât mai mic, for‑
mat din cât mai puțini oameni. Încă un element deosebea practica 
din cele două țări. Dacă la americani rezultatul final era suma elabo‑
ratelor serviciilor speciale, la români erau prezentate şefului statului 
de regulă informațiile brute, neprelucrate, obținute de la servicii. 
Ținând cont de faptul că în practica Externelor exista obiceiul „rafis‑
tolării“ telegramelor venite de la oficiile diplomatice (aşa cum se va 
vedea în cuprinsul volumului), acestea erau dirijate (cu precădere) 
către niveluri inferioare. Cele provenite de la structurile specializate 
în culegerea de informații (general politice sau tehnice) aveau urmă‑
torul parcurs: „bucățile“ de informații erau centralizate şi scrise de 
mână pe hârtie. Aşa‑numitele „documente în roşu“ sosite prin cifru 
de stat de la rezidențele externe erau prezentate lui Nicolae Ceauşescu 
doar de către şeful Informațiilor Militare şi de cel al Informațiilor 
Externe. Dar nu totdeauna cei doi erau prezenți. Cum a fost la 
1 Decembrie 1989, când singur generalul Iulian Vlad a prezentat 
şefului statului un „document în roşu“, incendiar la propriu, obținut 
de la surse aflate pe culoarele puterii de la Washington, Moscova sau 
alte capitale aliate uneia sau alteia din cele menționate.

Esența raportului era că liderii celor două mai mari puteri de pe 
planetă se înțeleseseră asupra căilor de urmat pentru a trăi într‑o lume 
mai bună, mai sigură. Iar asta presupunea nu doar acceptarea sensibi‑
lităților celuilalt în materie de înarmare, de susținere economică, dar 
şi acțiunea comună pentru eliminarea asperităților lumii contempo‑
rane, aflate în sau în afara zonei de interes a fiecăruia.

Mesajul care ajungea pe căi neştiute la Bucureşti ar fi trebuit să fie 
extrem de îngrijorător pentru Nicolae Ceauşescu, deoarece evidenția 
deplina izolare a regimului său. Nici din Est şi nici din Vest nu mai 
era de aşteptat vreun ajutor. Cei mari îşi dăduseră mâna încă o dată şi 
consimțiseră asupra exercitării unor presiuni economice şi politice 
asupra României pentru a determina înscrierea țării în tendința gene‑
rală de înnoire şi de aşezare a continentului conform intereselor lor.

MIHAI RETEGAN
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TELEGRAMĂ A LUI ION TEŞU, AMBASADOR 
EXTRAORDINAR ŞI PLENIPOTENŢIAR LA VARŞOVIA,  

CĂTRE CONSTANTIN OANCEA, ADJUNCT AL  
MINISTRULUI AFACERILOR EXTERNE, PRIVIND 
EVOLUŢIILE POLITICE DIN RP POLONĂ, DUPĂ 

LEGALIZAREA SINDICATULUI „SOLIDARITATEA“

19 aprilie 1989, Varşovia, ora 19.00,

În cursul zilei de luni, 17.04. a.c., la un tribunal din Varşovia a avut 
loc înscrierea oficială a Uniunii sindicale independente „Solidaritatea“, 
conform celor stabilite la „masa rotundă“, consfinţind astfel relegali‑
zarea acestei organizaţii care reapare pe scena politică a Poloniei, 
după desfiinţarea ei odată cu introducerea stării de asediu din decem‑
brie 1981. Sediul central al organizaţiei va fi, din cât se pare, la Gdansk, 
iar ziarul pe care‑l vor edita în mod legal se va numi „Tygodnik 
Solidarność“ [Solidaritatea săptămânală].

Lech Wałęsa1 a chemat membrii „Solidarităţii“ să treacă la forma‑
rea structurilor organizatorice în întreprinderi şi să se pregătească 
pentru alegerile din iunie pentru Seim şi Senat, campanie care poate 
fi considerată decisivă în Polonia.

În cursul zilei de 18.04 a.c. a avut loc o întâlnire între W. Jaruzelski2 
şi Lech Wałęsa, la care au participat Primul‑Ministru Rakowski3, 

1 Lech Wałęsa (1943‑), co‑fondator şi lider al sindicatului „Solidaritatea“ (Solidarność, 
1980‑1990); Preşedinte al Poloniei (22 dec. 1990‑22 dec. 1995).

2 Wojciech Witold Jaruzelski (1923‑2014), general şi om politic polonez. Prim‑Secretar 
al PMUP (18 oct. 1981‑29 iul. 1989). Ministru al Apărării (1968‑1983); Prim‑Ministru 
(1981‑1985) şi Preşedinte al Consiliului de Stat (1985‑1989). Preşedinte al Poloniei 
(19 iul. 1989‑22 dec. 1990).

3  Mieczysław Franciszek Rakowski (1926‑2008), lider politic comunist, istoric şi 
jurnalist polonez; Prim‑Ministru (27 sept. 1988‑2 aug. 1989). Ultimul Prim‑Secretar al 
PMUP (29 iul. 1989‑29 ian. 1990).



84

Dumitru Preda  •  Mihai Retegan

Roman Malinowski4 (mareşalul Seimului), ministrul de Interne, 
Kiszczak5 şi St. Ciosek6, Secretar al CC al PMUP.

Mass‑media poloneză a prezentat pe larg comentariile făcute în 
diferite ţări occidentale, privind evenimentele din Polonia şi îndeosebi 
cuvântarea lui [George] Bush ţinută în faţa unor americani de origine 
poloneză, referindu‑se la noua politică a SUA faţă de Polonia, prezen‑
tând în acest scop un program de ajutor în opt puncte, unele din aces‑
tea referindu‑se la reeşalonarea datoriilor.

De asemenea, presa a dat o atenţie deosebită vizitei ministrului de 
Externe francez, R[oland] Dumas7, care a avut ca principal obiectiv 
organizarea vizitei lui [François] Mitterrand în Polonia, vizită ce a 
fost stabilită pentru data de 14 iunie.

De menţionat că R. Dumas a avut o întâlnire cu Lech Wałęsa, în care 
a abordat o serie de aspecte legate de hotărârile luate la „masa rotundă“.

În diferite cercuri se discută despre o eventuală vizită a lui Bush 
în acest an în Polonia, toate aceste vizite marcând interesul deosebit 
al Occidentului şi îndeosebi al SUA faţă de evenimentele ce au loc în 
Polonia.

AMAE, fond Telegrame. Varşovia/1989, vol. 2, f. 20‑21.

2
TELEGRAMĂ A LUI TRAIAN POP, AMBASADOR 

EXTRAORDINAR ŞI PLENIPOTENŢIAR LA BUDAPESTA, 
REFERITOARE LA SITUAŢIA POLITICĂ DUPĂ ADOPTAREA 

PROIECTULUI NOII CONSTITUŢII A RP UNGARE

25 aprilie 1989, Budapesta, ora 19.00

Tovarăşului Ion Stoian [Secretar al CC‑PCR],

4 Roman Malinowski (1935‑), om politic polonez, mareşal al Seimului‑ preşedinte al 
Camerei Deputaţilor (6 nov. 1985‑22 iun. 1989).

5 Czesław Jan Kiszczak (1925‑2015), general şi lider comunist polonez; ministru al 
Afacerilor Interne (1981‑1990).

6 Stanisław Józef Ciosek (1939‑), om politic comunist şi diplomat polonez. Secretar 
al CC‑PMUP (1986‑1988, 1988‑1989)

7 Roland Dumas (1922‑), avocat şi om politic socialist francez; ministru al Afacerilor 
Externe în timpul Preşedintelui François Mitterand, al cărui apropiat colaborator a fost 
(1984‑1986, 1988‑1993).
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Tovarăşului Ioan Totu [Ministru al Afacerilor Externe],
Tovarăşului Vasile Milea [Ministru al Apărării Naţionale],
Tovarăşului Iulian Vlad [Departamentului Securităţii Statului]

În cadrul dezbaterilor în curs în Ungaria, cu privire la structurile 
politice şi instituţionale viitoare ale ţării, după adoptarea proiectului 
noii Constituţii, care nu va mai consacra expres rolul conducător al 
partidului clasei muncitoare – când în RPU vor funcţiona mai multe 
partide politice de opoziţie –, semnalăm că în ultima vreme armata, 
organele Ministerului de Interne şi gărzile patriotice au devenit ţinte 
a numeroase atacuri. Aceste atacuri urmăresc scoaterea respectivelor 
instituţii de sub conducerea PMSU şi împiedicarea ca ele să mai joace 
în viitor rolul de instrumente de apărare a orânduirii socialiste.

Luând cuvântul la sesiunea recentă a Parlamentului ungar, deputa‑
tul János Sebők8, general‑maior, a declarat că noua Constituţie ungară 
va trebui să prevadă că niciun partid, guvern sau persoană nu‑şi va 
putea însuşi puterea, ideologia, utopia, declaraţiile şi demagogia vor 
trebui să fie excluse din viitoarea lege fundamentală a ţării. Pornind 
de la poziţia exprimată de generalul Sebők, cotidianul „Magyar 
Nemzet“, din 25 aprilie 1989, publică sub titlul Va fi oare dictatură 
militară? o convorbire cu acesta, în care afirmă următoarele idei:

Armata ungară sprijină, în majoritatea ei, reformele.
– Este de neconceput ideea că armata ungară ar putea împiedica 

cu armele o democratizare radicală în ţară. Istoria a dovedit că 
reforma este inevitabilă, şi trebuie înţeles de către toţi că sistemul uni‑
partinic a eşuat.

– Dacă noua Constituţie ungară nu va mai consacra rolul condu‑
cător al PMSU, armata va recunoaşte acest lucru şi nu se va opune, 
dacă nu din alte raţiuni, cel puţin pornind de la faptul că o opoziţie ar 
avea nevoie de sprijinul maselor, armele în sine fiind insuficiente; sol‑
daţii unguri nu vor recurge la forţă.

– Armata se teme de haos, ea este adepta ordinii şi îşi desfăşoară 
activitatea pe baza disciplinei; destrămarea organizatorică a armatei nu 
ar folosi nimănui, având în vedere rolul ei de apărător al ţării. În con‑
secinţă, nu ar fi indicată expunerea armatei la luptele politice, dar, 

8 Sebők János István (1929‑2013), general ungur; fost comandant de brigadă de 
rachete; membru al Adunării Naţionale (1985‑1989)



86

Dumitru Preda  •  Mihai Retegan

desigur, existenţa unei armate apolitice este o iluzie, întrucât şi membrii 
acesteia cunosc evoluţiile din lume şi îşi au opiniile lor. Esenţialul con‑
stă în a nu transforma armata în terenul luptelor politice. Károly Grósz9 
a declarat că trebuie permisă şi activitatea altor partide în armata ungară, 
însă acest lucru nu este posibil, comandanţii unităţilor neputând să des‑
făşoare, zilnic, negocieri de punere de acord cu partidele.

– În armată nu va mai trebui să activeze niciun partid, fără însă a 
interzice ca militarii de carieră să fie membri de partid, dar numai în 
afara cazarmelor.

– În cadrul sistemului cu mai multe partide, nu va fi posibil ca în 
pregătirea cadrelor ofiţereşti să fie predate ideologiile tuturor acestor 
partide; în consecinţă, pregătirea militară va cuprinde pregătirea 
generală şi insuflarea patriotismului.

– În recrutarea cadrelor militare se vor avea în atenţie calităţile 
morale şi fizice, vocaţia spre cariera militară.

– Nu este acceptabilă ideea ca în viaţa civilă şi militară cadrele de 
conducere să aibă absolvite studii marxiste.

– Este de neconceput ca, în viitor, în situaţia existenţei mai multor 
partide politice, armata ungară să mai stea sub supravegherea şi 
îndrumarea PMSU. Ea va fi chemată să traducă în viaţă politica apă‑
rării naţionale elaborată de către Adunarea de Stat, aleasă conform 
suveranităţii poporului şi de către guvern.

Interviul de mai sus, ca şi multe alte teze şi idei care se difuzează 
zilnic în rândul opiniei publice ungare, ilustrează starea de confuzie 
creată în Ungaria, în mod deosebit după Conferinţa naţională a 
PMSU din mai 1988.

Conducerea PMSU nu mai stăpâneşte cursul evenimentelor din 
ţară. A făcut, în mod conştient, atâtea concesii forţelor de opoziţie 
încât în prezent este pusă în situaţia să negocieze cu aceste forţe căi şi 
modalităţi de guvernare a ţării împreună, sub forma unor coaliţii, fără 
a dispune însă de o platformă clară şi fără a avea un scop precis în ce 
priveşte calea de urmat. Socialismul din RPU este discreditat zilnic, 
punând pe seama acestuia actuala criză politică, economică şi socială 
din societatea ungară.

9 Károly Grósz (1930‑1996), SG al PMSU (22 mai 1988‑7 oct. 1989).


