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Decembrie 1949 prin ochii tinerilor ofițeri … 
Col. prof. univ. Dr. Constantin HLIHOR 

 

 
Ideea elaborării acestui volum a apärut pe parcursul activității de cercetare și documentare pentru 

realizarea unui studiu ce are ca principal obiectiv o problemă larg abordată in istoriografia occidentală, şi nu 
numai, dar cu puține preocupări in cea românească, şi anume, Relația dintre militant şi puterea politicä din 
România pe timpul crizelor politice majore, a revoltelor sociale şi a revoluțiilor in secolul al XX-lea. Activitatea de 
documentare și informare a fost limitată de două dificultăți majore. Una a fost generată de reglementările 
actuale privind accesul la dosarele revoluției din 1989, atàt la cele existente in Arhiva Ministerului Apärării1, 
cât și la cele care se găsesc la arhiva Senatului Romàniei și ale unor instanțe judecătorești, iar cea de-a dona se 
referă la faptul că majoritatea informațiilor de arhivă sau edite ce privesc implicarea militarilor in acțiunile in 
care aceștia au fost angajați pe parcursul prăbuşirii regimului comunist privesc, în special, activitatea 
cadrelor superioare din conducere a armatei. Foarte puține informații in spațiul public postdecembrist sunt 
legate de modul in care an reacționat, cum au perceput evenimentele tinerii militari cei care in fapt s-au aflat 
in contact nemijlocit cu revoluționarii in marile orașe sau au gestionat preluarea puterii de noile autorități după 
destructurarea administrației sistemului socialist la nivellocal. 

                                                           
1
 Menționez că am putut consulta in Arivele Militare Naționale Române doar două dosare din Fondul Revoluția Románâ din 

decembrie pentru care mulțumesc conducerii şi lucrătorilor de la sala de lectură. 
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Am pornit, prin urmare, in acest demers de la nevoia valorizării imaginii Revoluției române rezultată din 
cazurile particulare ale militarilor care s-au aflat nemijlocit in centrul acțiunii sau au fost martori ai 
evenimentelor şi sunt dispuşi să ofere, prin ceea ce își amintesc, càteva repere cu privire la ceea ce s-a petrecut 
in acele zile. Este important acest lucru deoarece avem de-a face cu imagini care izvorăsc din amintiri diferite 
in funcție de locul unde s-au aflat la un moment dat actanții. În primele zile ale revoltei populare de la 
Timişoara, Bucureşti, Braşov, Arad, Cluj şi alte centre administrative ale țării, militarii s-au aflat pe „baricada 
opusă” „baricadei demonstranților” prin insăşi esența locului si rolului pe care orice armata il are in societate. 
Cele doua alcdtuiesc un tot cu o imagine integrata. Imaginea baricadei opuse, in mentalul colectiv, pentru 
acele zile este astazi extrem de controversata si virusata cu multe elemente care sunt generate nu numai din 
promovarea unei imagini interesate, ci mai ales din lipsa unei mase critice de informatii care sA corecteze 
acolo unde este cazul sau dimpotriva sa intareasca un contur deja format in acord cuprincipiile adevarului 
istoric. Calea spre realizarea acestor deziderate a venit de la utilizarea metodei specifice istoriei orale. 

În istoriografia occidentala apelul la acest gen de creare a resurselor de Chestionarul informare2 
acolo unde lipsesc documentele de arhiva sunt tot mai frecvente in ultimele decenii ale secolului XX, chiar 
daca dezbaterile pe tema statutului si rolului istoriei orale continua intre adeptii acestui curent si adversarii 
ei. Din aceasta dezbatere un cAstig cert l-a avut insasi cercetarea istoricd deoarece in randul ambelor tabere, 
in ultima perioada, s-a incetat a se mai vorbi despre o memorie unica, impunandu-se utilizarea pluralului 
inlocul singularului i se face referire lamaimulte memorii, lamaimulte urme lasate de acelasi eveniment, care 
se sedimenteaza, in timp, in constiinta individuala, ca si in cea colectiva?. 

Decembrie 1989 are in mentalul colectiv o imagine multipla pe o axa care merge de la afirmarea 
caracterului revolutionar al evenimentelor pana la contestarea acestui caracter si plasarea sa in functie de 
diferite interese darsi de perceptiile rezultate ale unui pluralism de reprezentari la cele specific loviturilor 

de stat sau se incadreaza in teoria conspiratiei. A creiona prabusirea regimului Nicolae Ceausescu 
prin_,,ochii” participantilor pentru a construi unele ,,decupaje” din acea realitate este o munca necesara 
cercetarilor viitoare atunci cand informatiile din arhiva lipsesc. Sunt extrem de putine documentele de 
arhiva care sa consemneze ceea ce s-a intamplat pe baricada revolutiei aparuta in epicentrul evenimentelor 
—Timisoara si Bucuresti —dar si in alte locuri deoarece s-au cercetat doar acele evenimente care s-au soldat 
cu morti si raniti iarmulte dintre acestea se gasesc in arhivele parchetelor si in cele istorice. Metoda si 
tehnicile de istorie orala permit reconstituirea unor evenimente si fapte care maiexista doar in memoria 
fiecarui participant. Este si principala ipoteza de lucru care a stat la baza elaborarii prezentului volum. S-a 
incercat reconstituirea diferitor ,.momente” prin ochii tinerilor ofiteri, comandanti de subunitate din cadrul 
trupelor trimise de liderii politici si militari ai acelor timpuri sa ,,apere cuceririle revolutionare” in fapt sa 
apere regimul Nicolae Ceausescu de propriul popor revoltat. 

Chestionarul a fost construit in aşa fel încàt să rezulte portretul social şi profesional al tànärului ofițer 

comandant de pluton sau companie, càt și o imagine de ansamblu a modului cum acesta a acționat in acele 

zile. Era acest om prin poziție socială şi economică diferit de masa revoltată? Avea de apărat privilegii 

economice? Era prin educație şi instruire un fanatic apărător al ideologiei marxiste? Care au fost trăiríle lor 

din momentele in care erau huiduiți şi acuzați de o parte a populației revoltate că apără un regim odios? Cum 

au perceput primele aclamații şi chemarea de a se alătura revoltei. Ce ecou a avut in sufletullor„Armato e cu 

not”! Răspunsurile la aceste ìntrebări pe care cititorii le vor găsi in paginile acestui volum vor completa 

imaginea pe care unii dintre ei şi-au construit-o in decursul celor trei decenii scurse de la evenimentele din 

decembrie 1989. 

Specificul profesiei şi natura ìmprejurărilor au pus pe aceşti ofițeri intr-o situație aparent fără 

ieşire. Ca militar trebuia să respecte jurămàntul militar şi ordinele primite din partea celor aflați la putere, 

dar ca oameni care se confruntau cu aceleași lipsuri şi greutăți generate de autoritățile de partid și de stat 

erau de partea „cealaltă” a baricadei, a revoluționarilor! Astăzi după trei decenii este greu de re-constituit 

atmosfera şi tensiunea acelor momente ori acestea au determinat apariția sau nu a unor evenimente care au 

avut urmări dramatice. Pentru a re-constitui imaginea diferitelor momente din zilele prăbușiri regimului 

Ceaușescu prin „ochii” tinerilor ofițeri de atunci au fost stabilite căteva criterii. Cel mai important era cel a1 

gradului și a funcției avute in cadrul unității militare din care făcea parte. Au răspuns la intrebärile din 

                                                           
2
 *A se vedea printre altele si studiul elaborat de un tânăr cercetator cu preocupari in domeniu, Julia-Dorina Stanciu, Al doilea razboi 

mondial îmtre istorie și memorie: mărturii din Tara Fagărașului, in Buletinul Cercurilor $tiintifice Studentesti, nr. 19. 2013, p. 133-

152. 
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chestionar ofițeri cu gradul de căpitan. Aceştia comandau subunități care au fost in direct contact cu 

mulțimea revoltată. Erau executanți direcți şi ultimi ìn misiunea primită. Interesul de a „fabrica” o anume 

imagine a evenimntelor era extrem de scăzut sau chiar lipsea. 

S-a avut in vedere ca repondenții să nu fie doar dintr-o anume structură a forțelor armate. Au răspuns 

la întrebäri ofițeri din unități de infanterie, artilerie, chimie, marină, aviație și, foarte important, chiar unii 

ofițeri din aparatul politic a1 unităților militare. Pentru a se realiza un minim de condiții in a se manifesta càt mai 

miilt posibil un spirit de neutralitate şi nepartizanat politic s-a urmärit ca nici unul dintre repondenți să nu mai 

facă parte din structurile actuale ale armatei şi să nu fi fost in una din pozițiile de „profitor” sau „victimă” a 

revoluției. Armata este un corp social cu trăsături puternic particularizate iar modul ei de acțiune nu poate fi 

influențat de factori aleatori sau intàmplători, ci este rezultatul unei pregătiri şi educații cu un caracter 

aparte. Din această perspectivă am optat ca la chestionar să răspundă şi ofițeri care nu an fost direct „la contact” 
cu oamenii revoltați. Au avut aceleaşi sentimente şi trăìri ca cei care au acționat ìn stradă. Este o posibilă 
explicație de ce Romãnia nu a căzut pradă unui război civil aşa cum s-a intåmplat in alte societăți care s-au 
confruntat cu acțiuni populare de răsturnare a unor regimuri de dictatură personală dacă ne referim doar la 
„Primăvara arabă”. 

Acest volum nu işi propune să ofere alternativă la una sau alta dintre imaginile evenimentelor din 
Decembrie 1989, să combată una dintre ele pentru a o ìntări pe alta ci să se alăture, ìntrucàtva, altor 
inițiative care au ca scop adunarea a cåt mai multor surse de informare pentru a se putea cerceta 
evenimentele care an condus la prăbuşirea regimului comunist in acord cu principiile și cerințele adevärului 
istoric. Se doreşte a fi doar o „cărămidă” in plus aşezată la temelia cunoaşterii adevărului despre Decembrie 
1989 dar și un ìndemn de a se continua pe acest drum in beneficiul cunoaşterii și ínțelegerii istoriei 
trecutului imediat al romànilor care naşte uneori (prea) multe patimi şi (re)interpretări interesate! Este 
totodată și un instrument de lucru pentru cei care se ocupă de cercetarea evenimentelor care an condus la 
prăbuşirea regimului Ceaușescu. 

Nu in ultimul rånd, trebuie menționate mulțumirile care se cuvin celor care an dat substanță acestui 
volum. Tineri ofțeri ai armatei romàne in acele zile dramatice. Unii dintre ei au fost nevoiți, prin natura 
funcțiilor ce le índeplineau, să facă față unor situații greu de imaginat într-o situație de linişte și pace socială. 
Cu toții ínsă au contribuit la completarea imaginii evenimentelor din decembrie 1989, imagine care este intr-
o permanentă dinamică de creere şi re/creere in funcție de informațiile, amintirile și documetele care apar 
sub lupa istoricului. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


