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Lucrarea de faţă încearcă să ofere o abordare cât mai adecvată a unui eveniment re lativ apropiat
în durată, şi anume evenimentele din decembrie 1989. Aşa cum arată şi titlul, scopul demersului nostru
vizează o reflecţie asupra faptelor cu caracter istoric de Ia sfârşitul anului 1989. Caracterul acestora este
foarte controversat, raportarea fiind una politico-ideologică, de unde şi numele dat de "puci", "lovitură
de stat", sau, din contră, acela de "revoluţie" - aceasta din dorinţa de legitimare; la modul neutru, încă o
variantă se referă la "evenimentele din decembrie '89". Nu ne angajăm în această falsă problemă, ci
utilizăm, cu funcţie de concept operaţional, încercarea de definire a revoluţiei de către Ekhart ,.
Zimmerman: "o revoluţie este o răsturnare reuşită a elitelor la putere de către elite noi, după ce au ajuns
Ia putere (prin metode care se bazează într-o măsură considerabilă pe folosirea forţei şi mobilizarea
maselor), realizează o schimbare fundamentală a structurii sociale şi prin urmare a structurii de putere".
În România, revoluţia a provocat prăbuşirea unui regim politic comunist de tip est-european şi I-a înlocuit
cu un alt regim politic, care se bazează pe alte instituţii şi reguli ale accesului şi menţinerii la putere.
Înainte de a încerca o analiză a lozincilor, se impune o scurtă privire asupra situaţiei anterioare,
pentru a putea oferi o explicaţie de tip cauza!. Începând cu anii '80 se formează o ideologie alternativă
Ia cea oficială. Această ideologie este una "populară", care afirmă că activiştii de partid, elita politică a .
clasei muncitoare, sunt cei mai puţin competenţi reprezentanţi ai acesteia; iar liderii acestora, departe de '
a fi geniali, sunt sau nişte proşti de-a dreptul, sau nebuni. Ea a luat forma unei literaturi populare
transmise oral, importantă cu atât mai mult, cu cât nu i se putea identifica sursa. Din această perspectivă,
deşi această ideologie funcţionează În underground, ea imprimă o presiune asupra elementelor active ale
societăţii. O întrebare se impune: de ce România a urmat calea revoluţionară violentă şi nu aceea a
revoluţiilor "de catifea", ca în restul Europei central-răsăritene? Credem că răspunsul constă într-o situaţie
aparent paradoxală: pe de o parte, lipsa totală de perspective, de îmbunătăţire a situaţiei interne; pe de altă
parte, conducerea se voia absolută, deplină, dar În fapt era slabă, căci pierduse capitalul simbolic de
autoritate; în acest spaţiu vidat de autoritate pătrunde brusc o putere care figurează simbolic voinţa puterii
populare. Cu alte cuvinte, lipsa de autoritate a făcut posibilă izbucnirea revoluţiei, cu mecanismul ei
specific, iar substituirea puterii este tocmai victoria ei.
Lozinca este o formă specifică de obiectivare a dorinţelor, a aşteptărilor defulate ale mulţimilor;
este o expresie a ideologiei populare. Posibil de unnărit este raportul dintre ideologia populară şi lozinci,.
dintre dorinţele formulate explicit şi cele verbalizate interior, pentru că cele două nu se suprapun, ..;;
suprafaţa dorinţelor doar interiorizate fiind mai amplă. Există o nebuloasă mentală individuală, dar nu
şi una colectivă. Şanse de obiectivare au doar dorinţele care se impun prin gradul ridicat de cointeresare
a indivizilor. Cointeresarea se bazează pe imaginea despre imperativele momentului. Lozincile sunt
generalizări ale dorinţelor, ale frustrărilor, pe care le esenţializează. De aici şi caracterul incomplet al
oricărei revoluţii. Lozincile sunt asociaţii verbale proteice, de o formă eliptică repetitivă şi de activizare.
Ele sunt dinamice şi constituie forma principală de realizare a coeziunii revoluţionarilor. Sunt o formă
hibridă, undeva Între aforism, sentinţă şi cântec. Se adresează raţiunii, impunând un adevăr uşor de
reţinut, percutant, dar şi afectivităţii, prin conţinutul emoţional incumbat de partea cantabilă.
Revoluţia începe la Timişoara, dar - operând cu conceptul de revoluţie in stricto sensu - ceea ce
se întâmplă acolo nu este o revoluţie. Astfel, în prima fază (16-20 decembrie) au loc manifestaţii, cel mai
adesea spontane, fără un ţel precis. Abia la 20 decembrie există o tentativă de organizare (prin cererile
din clădirea judeţeană adresate oficialilor bucureşteni conduşi de premierul Dăscălescu). Printr-o
platformă Întocmită ad-hoc în 21 decembrie apare acea Proclamaţie a Frontului Democratic Român,
emanaţie a manifestărilor şi care nu face decât să repete doleanţele din ziua anterioară: "demisia
guvernului actual", "demisia lui Ceauşescu".
Schimbarea de regim se declanşează în 16 decembrie, normal, neaşteptat, prin agitaţia creată în
jurul evacuării preotului reformat L. Tbkes. Î ncepe coagularea mulţimii, iar revendicările sale sunt
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sociale, specifice unor mişcări fragmentare: "Vrem pâine!", "Vrem căldură!". Apoi mişcarea capătă
accente politice: "Jos Ceauşescu!", "Jos Tiranul!". Este de remarcat că, încă de la început, protestul se
îndreaptă spre cel care fusese obiectul cultului personalităţii. Ceauşescu fusese şi propria lui victimă.
Nemulţumirea este focalizată spre ceea ce este perceput a fi sursa răului: Ceauşescu care este adjectivat
deocamdată simplu, prin "tiran". Coloritul lozincilor se îmbogăţeşte pe măsură ce protestul capătă
amploare.
Mişcărilor de masă, revoluţiilor, le este specifică o acumulare inflaţionistă, exponenţială de forţe
şi energie revoluţionară. Se amplifică denominările cu care este gratulat Ceauşescu, pe măsura
radicalizării şi a transformării revoltei În revoluţie. La Început, şefului statului i se spune simplu,
"Ceauşescu""pcntru ca apoi să se realizeze acumularea: "dictator", "tiran", "reales", "pantofar", "cizmar";
din 18 decembrie devine "criminalul de Scorniceşti". Din 22 decembrie ironia este liberă: "Ceauşescu,
el tiranul, a fugit ca şobolanul! ", sau "Cine-i mic şi dă din mână ş-are 4 la română", iar consoarta,
academician, este o "analfabetă". O lozincă specifică este "Jos clanul!". Conform ideologiei populare, din
acesta fac parte: Ceauşescu, Lenuţa şi Prinţişorul, personajele nelipsite ale unor serii de bancuri spuse în
şoaptă intimilor. Într-o accepţiune mai largă, căderea "clanului Ceauşescu" Înseamnă nu doar familia
acestuia, ci întregul grup de colaboratori care urma să facă loc unei conduceri competente, corecte şi plină
de bunăvoinţă, pe care o propovăduia ideologia revoluţiei.
În faza incipientă, când mişcarile de stradă sunt atomizate, se încearcă de către manifestanţi
atragerea unor forţe active la propria lor cauză. Un agent dinamizator perceput de amalgamul social care
formează mulţimea este identificat în studenţime. Coloanele de manifestanţi vizează căminele studenţeşti
şi se scandează: "Studenţi, veniţi cu noi!", iar mai apoi este exprimată satisfacţia parţială prin "Studenţii
sunt cu noi!".
Se pune Întrebarea de ce mulţimea Îşi caută lideri printre studenţi? Mai întâi, că la Tirriişo�'ra'
existau antecedente: manifestaţia studenţească cu prilejul revoluţiei ungare din 1956. Apoi, pe un plan'
mai general, o recunoaştere a prestigiului de care se bucură intelectualul În societate; la acestea se adaugă
faptul că studenţii sunt un element dinamizant şi coagulant. Credem că o bună explicaţie a revoluţiei poată
fi dată urmând un model interacţional, prin dialectica provocare-răspuns. La provocarea străzii, puterea
reacţionează prin trimiterea armatei, ca agent al stabilităţii. Prezenţa şi acţiunea armatei În stradă impune
mulţimii delegitimarea acţiunii armatei. Prima modalitate este cea ideologică: "Noi suntem poporul, voi
pe cine apăraţi?". Ideologia comunistă afirmă că, Într-o societate, toate clasele şi grupurile sociale au
interesul să mistifice realitatea, cu excepţia uneia singure: proletariatul. În naţional-comunism,
proletariatul este identificat cu poporul. Astfel, singura legitimitate aparţine poporului, conducătorii fiind
uzurpatori ai suveranităţii acestuia. A doua modalitate este apelul la factorul afectiv, la componenta
populară a armatei: "Să nu uitaţi soldaţi, c-aveţi părinţi şi fraţi! It, "Şi noi am fost soldaţi, şi nu am tras în
fraţi!", sau "Şi voi aveţi copii".
Cum armata nu se solidarizează cu manifestanţii, În prima fază, se strigă încă din 16 decembrie:
"Armata e cu noi!". Această lozincă nu acoperă o realitate, cât o dorinţă. Mai apoi, sensul acestei lozinci
este şi de atragere a "duşmanului". "Duşmanul" este cel de dincolo de baricadă - annata. Dar această
lozincă mai este şi o chemare la participare a neutrilor, prin ocultarea pericolului.
O condiţie a succesului mişcarilor revoluţionare este ca acestea să fie puternice, să angreneze cât
mai mulţi participanţi. Cât de puternică trebuie să fie o mişcare revoluţionară pentru a triumfa? Aceasta
este în funcţie de cât de slabă este puterea. Însă, cu cât este mai opresiv regimul, cu atât se simte nevoia
unei mai largi participări. În faza de Început a revoluţiei (16-17 decembrie) scopul demonstranţilor era
acela de a nu rămâne singuri, fiind astfel victime sigure. De aici şi disperarea cu care sunt lansate
apelurile la participare: "Nu vă fie frică! Laşilor! ", iar mai târziu: "Nu vă fie frică, Ceauşescu pică!". Pe
aceeaşi linie a solidarizării se înscrie şi lozinca: "Azi În Timişoara, mâine în toată ţara!". Este în logica
internă a revoluţiei dorinţa de a fi generală, de a-şi impune forţa. Mai târziu (21 decembrie) această
lozincă exprimă şi mândria de prim oraş liber.
Revoluţionarii din 1989 sunt, inconştient, continuatorii unei tradiţii revoluţionare, prin utilizarea
ca simbol a cântecului revoluţionar de la 1848, Deşteaptă-te române!. În sens naţional sunt şi lozincile:
"Noi suntem români!", sau "Români, veniţj'cul1oi!". Prin urmare, credem că, prin cântec, dar şi prin
lozinci, revoluţia din 1989 a avut şi .0 dimensiune naţională. Este uitat (în dinamica ulterioară a
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evenimentelor) momentul care a declanşat mişcarea (apărarea unui maghiar) şi apelul se face pentru o
participare românească. Credem că aceste lozinci sunt o continuare inconştientă a propagandei naţional
comuniste.
În seria revoluţionară inaugurată de Revoluţia franceză din 1789, acestea s-au făcut în numele
principiilor de "Egalitate! Libertate! Fraternitate!". În revoluţia românească de la 1989 cerinţa pentru
egalitate lipseşte. Cum poate fi înţeles acest fapt şi ce valoare are lozinca "Libertate!"?
Lozinca "Libertate!" a apărut în seara de 16 decembrie 1989 şi s-a strigat în faţa casei pastorului
Tokes. "Libertatea" este aceea a unui individ, îi lipseşte aspectul de principiu abstract. Ca şi simbolul
steagului decupat, ca şi ridicarea populaţiei, prioritatea absolută a simbolului "Libertate" în revoluţia
română ţine, iniţial, de retorica celei mai pure spontaneităţi. La originea acestei priorităţi nu au stat raţiuni
de natură ideologică, ci, mai curând, tensiuni de natură psihologică. În înţelesul eliberării de tiranie,
simbolul "Libertate" nu a avut valenţe programatice pentru procesul revoluţionar, ci doar pentru actul
revoluţionar intrinsec. Lipsa ideii de "egalitate" se explică nu prin conştientizarea contradicţiei dintre
conceptele de "libertate" şi "egalitate", ci ideea de egalitate este devalorizată în urma unei experienţe
istorice eşuate, în care egalitatea are grade de comparaţie: unii sunt mai egali decât alţii.
Lozinca forţă, cheie a revoluţiei este "Libertate". Prin utilizarea acestei lozinci, mulţimea
revoluţionară trece bariera raţionalităţii, depăşeşte bariera psihologică a fricii: "Nu ne este frică!", "Vom
muri şi vom fi liberi!". Explicaţia ne-o oferă Gustav Le Bon: individul inclus în mulţime dobândeşte, prin
simplul fapt al numărului crescut de oameni din care face parte, un sentiment de putere invincibilă, care
îi permite să cedeze unor instincte pe care, singur, şi le-ar fi reprimat obligatoriu.
Consecvent dorinţei de explicaţie printr-un model interacţional, este necesar să ne raportăm la
discursul rostit de Ceauşescu în seara de 20 decembrie la televiziune. Teza centrală a discursului este
aceea a unui complot contra României; sunt implicate "agenturile străine", care realizează distrugeri de
tip fascist; participanţii sunt "elemente huliganice". Indiferent de realitatea implicării altor state, ne
interesează argumentaţia ideologică.
Denominările de mai sus sunt elemente nu doar dintr-un discurs prefabricat, foarte bine gândit,
care să înşele neapărat, ci sunt componente ale sistemului argumentativ, adică elemente ideologice.
Duşmanul nu poate fi decât din exterior, iar elementele din interior nu sunt decât "huligani", care îşi
"vând ţara pentru un pumn de dolari sau alte valute". Proletariatul, conform dogmei oficiale, este strâns
unit în jurul partidului, farul căIăuzitor; lozinca puterii comuniste este "Să fim uniţi şi vom învinge!".
Mulţimea revoluţionară se comportă aparent paradoxal: în seara zilei de 21 decembrie se sparg
'
vitrine în Piaţa Operei şi se strigă "Noi nu suntem huligani!", apoi "Fără violenţă! ''. Acest paradox poate
fi explicat printr-o constantă psihilogică a mulţimilor: intoleranţa datorită absenţei responsabilităţii.
22 decembrie Înseamnă transformarea revoltei în revoluţie odată cu fuga lui Ceauşescu. Lozinca
pe buzele românilor este acum "Ole, ole, ole, Ceauşescu nu mai e!". Prin strigătul de coridă revoluţionarii
(aproape întreaga Românie) îşi exprimă bucuria debordantă, fără margini, pentru sfârşitul unei epoci,
percepută atunci ca una întunecată. Timişoara reprezintă pentru revoluţia română ceea ce Place de Bastille
reprezintă pentru Revoluţia franceză: "Ieri la Timişoara, azi în toată ţara!".
În concluzie, propunem o tipologie a lozincilor, criteriile fiind conţinutul şi adresabilitatea,
referentul:
1) lozinca pentru manifestanţi, de îmbărbătare a lor: "Să nu vă fie frică!";
2) de atragere a "neutrilor": "Nu fiţi laşi! Veniţi cu noi!";
3) de atragere a "duşmanului": "Armata e cu noi!";
4) cu caracter politic: "Jos Ceauşescu!";
5) de manifestare a reuşitei: "Ole! ... Ceauşescu nu pleca, vrem pantofi din pielea ta!";
6) lozinca cheie, care nu are Uil referent explicit: "Libertate!".
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THE SEMANTIC OF THE ROMANIAN REVOLUTION'S SLOGANS
FROM DECEMBER 1989
SUMMARY
The semantic ofthe revolutionary slogans from Deeember 1989 point out the ehange ofa revolt movement
into a sueeessful aetion, a revolution. The dynamyes of slogan in appearanee shows that the revolution was not
antieommunist from the start. The slogan is indieating a eertain originality ofthe Romanian aetion, generated by the
specific situation of Romanians. The Revolution intended

a liberation

eased of a national regeneration.

