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Ultima mea intrevedere cu Mikhail Gorbachev, omul care a determinat in mare masura si
destinul meu, a avut loc la Woodrow Wilson International Center la 18 noiembrie 2002, eu
aflindu-ma la o stagiune la acest renumit For al vietii politice, diplomatice si de cercetari
stiintifice din Washington. Am schimbat citeva vorbe, el recunoscindu-ma (spre surpriza mea),
mi-a semnat la rugamintea mea o fotografie de la intilnirea sa cu Nicolae Ceausescu facuta acum
15 ani in urma, unde eram si eu, consilierul si interpretul lui Gorbachev din timpurile politicii de
deschidere si transparenta – “perestroika i glasnosti”. Aceasta scurta intrevedere m-a determinat
sa-mi realizez insfirsit un gind tainuit de mai multa vreme – sa incerc sa “recladesc” memoria
celor 4 ani 7 luni si 21 de zile (ianuarie 1987 – august 1991) de serviciu la “Staraya Ploschadi”
din Moscova, la sectia de relatii internationale a comitetului central al partidului comunist al
Uniunii Sovietice (PCUS) in functiile de referent, iar mai tirziu referent senior pentru fostele tari
socialiste din Europa de Rasarit, in special pentru Romania…Un argument in plus era si
propunerea pentru asemenea notite a doi cunoscuti si prieteni de ai mei, doua personalitati
destines: Dlu Theodor Stolojan, ex Prim-Ministru al Romaniei pe care-l cunosteam inca din
timpurile activitatii Domniei sale la Banca Mondiala si de sfaturile caruia Moldova a  beneficiat
pe timpul promovarii privatizarii, el fiind numit de noi, cei carora le-a fost dat sa promoveze
aceasta reformna pe atunci “nanasul privatizarii”, si profesorul Vladimir Tismaneanu, editorul
revistei East European Politics and Societes, pe care il cunosteam de mai de mult, in special din
publicatiile sale in revista alternativa de cultura AGORA, precum si din alte lucrari la tema in
cauza1.

“Uniunea Sovietica si Partidul Comunist ar avea doar de cistigat, daca Secretarul sau General
s-ar ocupa mai mult de problemele interne, mai lasindu-le la o parte pe cele ce tin de istorie si
pe cele externe…”.

Pe 23 octombrie 1987 dupa 23 de ani de”relatii fratesti” ale Romaniei lui Ceausescu cu Uniunea
Sovietica, a avut loc prima si ultima vizita oficiala a lui Nicolae Ceausescu la Moscova. A fost
intr-un fel si primul meu”botez” in noua mea calitate, desi nici eu nici colegii mei nu eram de loc
entuziasmati de o asemenea “cinste”. Ba chiar mai mult. Anume de la noi, din sectorul respectiv
al comitetului central al PCUS, veneau propunerile de a nu accepta o asemenea vizita, sau cel

                                                
1 As mentiona in mod special: Stalinism for All Seasons: A Political History of Romanian Communism.
University of California Press, 2003; Between Past and Future. The Revolutions of 1989 and Their
Aftermath. Edited by Sorin Antohi and Vladimir Tismaneanu. Central European University Press, 2000.
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putin de a reduce la maximum “onorurile” cuvenite cu asa prilej pentru a nu-I discredita pe
Gorbachev si a nu-i crea lui Ceausescu iluzii in privinta propriei sale importante. 

Aici as face o paranteza. In ianurie 1988 Nicolae Ceausescu implinea 70 de ani. “Evenimentul”
s-a produs la doua saptamini dupa ce eu am fost selectat de la periferia URSS – “livada ei
infloritoare”- Moldova, de rind cu alti colegi de ai mei din diferite republici - “cadre tinere
nationale”2, si inclus in “echipa lui Gorbachev”. Asemena jubilee ale conducatorilor tarilor
socialiste si partidelor “fratesti” traditional se marcau cu cea mai inalta distinctie sovietica –
ordinul “Lenin” – “pentru merite deosebite in consolidarea prieteniei si edificarea socialismului”.
 
Propunerea noastra de a curma aceasta traditie si de a nu-l decora pe dictatorul Romaniei a fost
pentru conducerea URSS – biroul politic al comitetului central - una neasteptata. Era prima de
acest fel, - initiativa, care in alte timpuri ne-ar fi costat probabil nu numai posturile ocupate. Spre
regret insa nu am reusit sa strapungem “filtrul” care ne despartea de Gorbachev, iar traditia a fost
iarasi din plin respectata. Pentru N.Ceausescu acesta era deja al doilea ordin”Lenin” si inca un
prilej de auto-afirmare in calitatea de “iubit conducator al Romaniei, apreciat de URSS”.
Secretarul General sovietic mai avea si alti consilieri, cum ii numeam noi in culuare - “cu capul
patrat si cu stele mari in frunte si pe epoleti”.  Parerea lor conta pe atunci mai mult. Nu a fost
unicul caz, cind ideile, propunerile lucratorilor de noua generatie, nu erau receptionate, desi
corespundeau perfect spiritului si conceptiei noii gindiri politice si noilor abordari
gorbachioviste.
 
Mikhail Gorbachev nu era liber in optiunile sale, nu era consecvent in promovarea propriilor
obiective, care in lipsa unor activitati concrete si mecanisme de implementare, ramineau adesea
declarative. Noile conceptii, desi erau cu entuziasm salutate de catre Occident, in multe cazuri nu
erau intelese si sustinute in interiorul tarii, in special de catre atotputernicul inca pe atunci aparat
de partid. Ba chiar dimpotriva – anume din aceste structuri, in special de la periferie, unde
“perestroika i glasnosti” era mai curind perceputa ca o lozinca si o campanie de rind, provenea
opozitia tacita si necrutatoare. Aceias era situatia si in fostele state socialiste din Europa de
Rasarit, in multe din care persista inertia gindirii ortodocse socialiste, confortabile pentru vechea
generatie de conducatori.

Dupa parerea unui coleg de facultate de a lui M.Gorbachev, fostului lider al “revolutiei de
catifea” din Czehoslovacia, si unul din autorii “Hartiei 77”3, Zdenek Mlynar, care adesea venea
in vizite la prietenul sau din Kremlin in acei ani, – “Gorbachev raminea strins prins in
imbratisarile lui Brejnev” si era mult mai indulgent in privinta situatiei din state socialiste loiale
(si vasale inca) Moscovei, mai tolerant la greselile si stranietatile liderilor comunisti ai zilei. De

                                                
2 Noua politica de deschidere a lui Gorbachev prevedea si o innoire a cadrelor la toate nivelurile, - “singe
nou”, dupa cum avea sa spuna mai tirziu Nicolai Rembievschi, - unul din “patriarhii” si cei mai intelepti
lucratori din sectia respectiva a CC-ului, care-l insotise pe Secretarul General M.Gorbachev in prima sa
vizita oficiala in Romania in mai 1987. In prima mea zi de lucru la Moscova, pe 6 ianuarie 1987. Chiar de
la usa biroului sau de pe Staraya Ploschadi el m-a salutat intr-o perfecta limba romana cu sfatul sa termin
cit mai repede cu “moldovenismele” mele de la Chisinau si sa deprind “limba autentica a Bucurestiului”. In
resposabilitatile mele intra analiza situatiei in tara (tarile) respective, pregatirea propunerilor pentru
conducere si asigurarea informationala a intrevederilor la diferite nivele, inclusiv traducerea la cele de virf.
3 In ianuarie 1977 230 de intelectuali proeminenti cehi au semnat si publicat un “Manifesto” anuntind
formarea miscarii politice “Charter 77”.
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fapt multi din ei, daca nu chiar majoritatea, imitau reformele si-l sustineau pe Gorbachev mai
mult “de ochii lumii”, de teama ca societatea din tarile date le va gasi alternativa - un
“Gorbachev propriu”. Ce-i drept si Presedintele Uniunii Sovietice se plasa in rolul de
expectativa, preferind sa nu critice partenerii, cu unele mici exceptii (cazul Ceausescu), asteptind
ca legile biologice sa-i elimine in mod firesc de pe scena politica. Era de inteles aceasta pozitie a
noului lider sovietic, care dorea sa se distanteze de orice fel de amestec in treburile altor state, sa
depaseasca complexele traditionale ale predecesorilor sai de ai invata pe altii ce, cum si cind
trebuie sa faca. Daca “fratii mai mici” nu se conformau, se aplica cel mai “convingator”
argument - forta. Dar timpul era un factor critic nu numai pentru ei, dar si pentru insusi
Gorbachev.

Revenind la tema vizitei oficiale, as mentiona anumite detalii de la intilnirile “cu usile inchise” la
una din resedintele de linga Moscova, - Novo-Ogariovo, caci dupa cum spun americanii
“diavolul este anume in detalii”. Ma voi referi si la tonalitatea discutiilor neoficiale ce au durat
pina noaptea tirziu dupa o zi de “negocieri” lungi si istovitoare a delegatiilor, dupa vizita la
renumitul “Fond de Diamante” din Kremlin (a impresionat-o in mod deosebit pe Elena
Ceausescu). Discutiile se desfasurau mai lesne la masa copioasa cu bucate si vinuri alese,
traditionala “vodca stolichnaya” servita cu icre negre de caviar, sampanie - la desert si coniac - la
cafea, desi era timpul faimoaselor campanii anti-alcoolice.

“Eu nu sint adeptul lui Stalin, prelua o noua tema Ceausecu, dar anume lui ii revine meritul
victoriei in razboiul cu Germania fascista, refacerii in timp scurt a Uniunii Sovietice intr-o mare
putere economica si militara, creind astfel o contra-balanta efectiva pentru SUA. Sint convins,
continua conducatorul roman, ca si astazi Uniunea Sovietica si partidul ei communist ar avea
numai de cistigat daca Secretarul sau General s-ar ocupa mai mult de problemele acute interne,
mai lasindu-le la o parte pe cele ce tin de istorie, in special de defaimarea cultului lui Stalin,
precum si pe cele externe…” Aluzia era pe cit se poate de clara. In sala de oaspeti se lasase o
tacere apasatoare. Ma asteptam ca Gorbachev “va exploda”, - lucru, care la sigur s-ar fi
intimplat, cunoscind cit de bolnavicios si provocator era subiectul, daca nu intervinea sotia sa
Raisa, innabusind prima reactie. Replica lui Gorbachev a fost in consecinta calma, dar “taioasa”
si neplacuta pentru Ceausescu, care nici macar nu considera de cuviinta sa-si ascunda simpatia
fata de monstruosul tiran. 

“Stie oare tovarasul Secretar General al partidului comunist al Romaniei, ca 95 la suta din tot
timpul meu este dedicat anume problemelor interne, care s-au acumulat de zeci de ani, si l-a care
inca trebuie sa gasim solutie? Starea economiei este dezastruoasa, agricultura – in continuu
declin, resursele naturale - exploatate in mod barbar, desi pe contul exportului lor si a
conjuncturii preturilor pe piata internationala mai reusim sa facem fata crizei…Dar cea mai
dureroasa este problema trecutului, care la fiecare pas ne prinde in capcana. Constiinta oamenilor
este dominata de aceasta mostenire. Prin metode administrative, de dictat, asa cum gindesc unii,
mentalitatea nu poate fi schimbata”.
 
In acest context Gorbachev s-a referit la materialele din arhive despre cultul lui Stalin, invocind
experienta personala a bunicului sau, Pantelei Gopkalo. “Fiind responsabil pentru colectarea
produselor alimentare in raion, a fost arestat, invinuit de “oportunism contrarevolutionar trotkist
de dreapta”si supus torturilor. Dar chiar si dupa eliberare, continua Gorbachev, el sincer credea,
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ca Stalin nu stia despre toate aceste crime, si era sigur, ca anume Stalin va face ordine. Milioane
si milioane de oameni nevinovati, represati de Stalin, impartaseau aceiasi credinta”. URSS se
afla la etapa initiala, “romantica si naiva” a schimbarilor, dupa spusele lui Gorbachev, si “doar o
mica parte din materialele ingrozitoare din arhive despre epoca lui Stalin au fost date publicitatii.
Este greu sa prezicem care va fi reactia societatii”. Fraza chee, spusa de Gorbachev in concluzie,
avea sa devina profetica: “Toti dictatorii, indiferent de circumstante si de merite, o termina la fel
– la zidul istoriei”4. Dupa aceasta eu nu imi mai amintesc Ceausescu sa mai fi abordat vre-o data
la intilnirile oficiale si neoficiale tema data. 

“Daca eu nu am sa te critic, atunci cine…”

In iulie 1989, la sedinta de la Bucuresti a Comitetului Politic Consultativ (CPC) al Tratatului de
la Varsovia (Warsaw Pact), istoric-ultima a acestui “Stat Politic Major” al socialismului din
Europa de Rasarit, m-a impresionat nu atat atmosfera incordata a intrunirii, cind fostii lideri ai
statelor socialiste erau in asteptarea unei formule magice de salvare a “cauzei commune”, cit
prestatia lui Ceausescu, care pretindea ca are “receta”. De altfel a fost ultima “masa rotunda” la
care era prezenta vechea elita din tarile socialiste membre ale Tratatului practic in deplina
componenta.
 
Ma voi referi la acele momente unde mi-a fost dat sa asist dialogul la dineul privat oferit de
cuplul Ceausescu pentru Raisa si Mikhail Gorbachev la resedinta “Primavara” de pe pitorescul
lac din Bucuresti. Geamurile erau inchise cu draperii grele brodate in aur, iar focul in camin
ardea cu trosnet si flacari de parca ar fi fost mijlocul iernii si nu o calduroasa noapte de vara.
Secretarului General al partidului comunist al Romaniei, precum si sotiei lui, le erau pe plac
atributele unui mod de viata indestulat dupa standardele occidentale, cu vile, casute de vinatoare,
cu camin, piscina si alte mici placeri, chiar daca tara pe care o conducea era adusa la sapa de
lemn, iar poporul era disperat de lipsa celor mai elementare produse, de cozi nesfirsite dupa
alimente, de teroarea securitatii si represalii dure a oricaror manifestari de nemultumire. “Epoca
de aur” era deja pe sfirsite, Mikhail Gorbachev fiind bine informat despre starea lucrurilor in
Romania. Era una din responsabilitatile mele principale si ale colegilor mei, iar materialele
analitice pe care le pregateam, erau citite atent de Gorbachev inainte de fiecare vizita si intilnire
a sa. Nu a fost o exceptie nici intrevederea de la resedinta “Primavara”.

Ceausescu incerca sa-l convinga pe Gorbachev cit de reusita este experienta de constructie a
socialismului in Romania: “si-a achitat inainte de termene toate datoriile externe”, a “rezolvat
problema asigurarii fiecarei familii cu locuinta”, a realizat “cel mai democratic model de
autoadministrare muncitoreasca”, a “purces la reforma administrativ-teritoriala - de
“sistematizare a teritoriului”, care “va schimba in curind imaginea tarii fara a o supune diferitor
terapii de soc, reorganizari si restructurari inutile si periculoase”. Dictatorul de pe Dambovita era
tentat sa-i ofere musafirului din Kremlin o lectie despre ce si cum trebuie acesta sa faca, daca
intr-adevar doreste “sa-i readuca Uniunii Sovietice rolul si importanta de alta data”, invocind
exemplul Romaniei in solutionarea “cu success a problemelor economice si sociale”. Nicolae
Ceausescu isi asuma rolul nu numai de gazda ospitaliera, dar si de mentor, de “salvator al ideilor

                                                
4 Pe 25 decembrie 1989 Nicolae si Elena Ceausescu au fost pusi la zid intr-un orasel de linga Bucuresti si
impuscati cu verdictul tribunalului special “pentru crime impotriva poporului roman”.
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si practicii socialismului”, tentative, care s-au facut clar observate si la sedintele in plen a CPC a
Tratatului de la Varsovia.
 
Aceste incercari nu puteau fi trecute cu vederea de Mikhail Gorbachev. Reactiile lui, dupa cum
ma si asteptam, au fost dure si emotive. Uneori imi facea impresia ca assist la un show politic
desfasurat in spiritul teatrului absurdului, cind ambii lideri vorbeau concomitent, fara a se auzi
unul pe altul si neacceptind nici pentru o clipa un compromis de principiu. Ma straduiam sa
redau pe cit se poate de aproape de autor continutul replicilor si a discursului lui Gorbachev, de
Ceausescu avind grija consilierul si interpretul sau Gheorghe Stoica.

“Eu stiu foarte bine situatia nu numai in tara mea, dar si in Romania, afirma Gorbachev. Chiar
crezi, tovarase Secretar General ca nu inteleg ca ceea ce am vazut, bunaoara, la uzina “23
August”, unde muncitorii chipurile sint fericiti si satisfacuti pedeplin de situatia lor, de
aprovizionarea excelenta cu cele mai alese produse, este o vitrina, care nu corespunde de loc
realitatii?”. Cu cit mai serioase si argumentate erau replicile si comentariile lui Gorbachev, cu
atit mai vehementa si plina de reprosuri devenea pozitia lui Ceausescu, fapt care la rindul sau il
“atita” tot mai mult pe conducatorul sovietic. 

“Nicolae…, tovarase Secretar General…, incerca sa intervina fara succes oaspetele in monologul
gazdei. -  Tu mai invitat la discutie, sau sa-ti ascult discursul fara sa pot face o replica? Este nu
altceva decit “teatrul unui actor” si apoi, daca eu nu o sa te critic, nu o sa-ti spun adevarul despre
ce se face in tara ta, atunci cine o s-o faca? Doar Elena, sotia ta, isi poate permite luxul de a te
critica…In Romania nu cred ca mai exista cineva care ar putea sa faca acest lucru”, mentiona
Mikhail Gorbachev. Elena Ceausescu nu si-a putut ascunde zimbetul plin de satisfactie la aceasta
replica. Mi s-a intiparit o fraza plina de inteles a Raisei Gorbachev: “Mihail Sergheyevichi,
calmeaza-te, doar stii cu cine ai de aface…” De la acest “dineu prietenesc” ambele parti s-au
despartit cu o stare de spirit nu prea buna, iar eu, pe linga toate si flamind. Nici nu aveam timp sa
ma “infrupt” din bucatele copioase pregatite in cele mai bune traditii ale bucatariei romanesti, de
vinurile alese de Cotnari.
 
Ceausescu cu viziunile sale ortodocse asupra socialismului, cu o repulsie deschisa a noilor
abordari, a deschiderii si transparentei in Uniunea Sovietica, prezenta intr-un fel “piatra de
incercare” pentru Gorbachev, fiind printre acei conducatori din tarile socialiste de atunci care
oprimau orice fel de manifestare a simpatiei si interes in tara sa fata de evenimentele din URSS.
In acele timpuri pentru societatea romana “lucoarea, vorba cronicarului, venea de la Rasarit”, iar
printre cele mai solicitate surse de informatie erau televiziunea si radioul Moldovei. Insusi
“perestroika” fiind interpretata (parafrazata) drept o “ferestruica” spre o viata noua in speranta ca
anume Gorbachev o va aduce Romaniei. In numeroasele scrisori adresate conducatorului sovietic
din Romania, precum si de la romanii de pretutindeni, era numita si persoana, considerata
“Gorbachev al Romaniei” – Ion Iliescu. Aceiasi intuitie o avea de fapt si Ceausescu, distantindu-l
pe Iliescu de la putere, surghiunindu-l la periferie - in Moldova romaneasca, la niste posturi,
considerate drept “exil fara sanse de revenire”.

“Daca nu noi, atunci cine? Daca nu acum atunci cind?” 
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Aceasta fraza apartine Generalului Wojciech Jaruzelski, conducatorului Poloniei de
atunci, - unul din putinii lideri din tarile Europei de Rasarit, care sustinea fara echivoc
“deschiderea si noua gindire politica” a lui Gorbachev. Am avut prilejul sa-l cunosc mai
indeaproape la doua evenimente importante pentru destinul (declinul) socialismului: a 70
aniversare a revolutiei ruse (noiembrie 1987) si summitul din Bucuresti din iulie 1989 la
care deja m-am referit. Avea multe trasaturi comune cu Gorbachev: capacitatea de a
intelege esenta situatiei in propria tara si in blocul socialist in intregime, tendinta de a
gasi solutii politice, de compromis in baza dialogului cu opozitia (“masa rotunda” cu
reprezentantii “Solidaritatii” din februarie-aprilie 1989 din perioada revoltelor
muncitoresti), reticenta de a folosi forta in situatiile de criza, precum o faceau
predecesorii sai la “recomandarile” Kremlinului, sustinerea reformelor si a democratizarii
societatii, Polonia devenind un “laborator” al promovarii lor.
 
De notat, ca este vorba de reforme in cadrul unei economii de planificare centralizata
(centrally planned economy) din Europa de Rasarit, reforme, pe care unul din
participantii la mesele rotunde a guvernului si opozitiei, Grzegorz Kolodko, fostul prim-
vice-primministru si ministru al finantelor, si un fost coleg de al meu5, avea sa le asocieze
nu fara temei cu un fel de “false starts”. Liderii acestor tari nu erau nici sufficient de bine
pregatiti si nici dispusi sa promoveze schimbari radicale.

Printre calitatile, care-l deosebeau pe Jaruzelski de multi altii colegi ai sai, in special de
Ceausescu, as putea enumara intelectul, eruditia si curajul de a recunoaste infringerea, de
a nu o dramatiza si de a nu incerca sa “intoarca roata istoriei” atunci cind a intervenit
criza generala a socialismului, Poloniei revenindu-i si aici intietatea. Impresiona faptul
ca, bunaoara, stringindu-ti mina, se uita drept in ochi, “te observa”, indiferent de ce
pozitie ocupai in ierarhia de atunci. Si aici avea ceva comun cu Gorbachev. La
intrevederile lor ei nu aveau nevoie de interpret Jaruzelski cunoscind rusa in afinitati.
Toate acestea au favorizat schimbarea relativ “domoala” a orinduirii politice la sfirsitul
anilor 90, fara violente, creind un precedent si pentru alte tari, inclusiv si URSS.
 
Atitudinea fata de politica lui Gorbachev, de schimbarile din Uniunea Sovietica si
incercarile de ai reda socialismului “o fata umana” prin deschidere, transparenta,
constituia de fapt un criteriu clar al optiunilor liderilor tarilor socialiste, al intelegerii de
catre acestea a evolutiilor sociale, a starilor de spirit din propriile lor tari, care deveneau
tot mai incandescente, iar interesele guvernantilor si cele ale societatii - incompatibile.
Cu cit mai tare rasuna vocea lui Ceausescu la congresele “victorioase ale partidului”, cu
cit mai mult se straduia Honeker sa ingradeasca populatia Germaniei Democratice de
influenta “restructurarii si deschiderii” in URSS, considerate de el “schimbarea
tapetelor”, sau cu cit mai repede se grabea Zhivkov sa iasa inaintea acestei politici prin
schimbari cosmetice si declaratii goale – cu atit mai tensionata devenea situatia in aceste
tari, cu atit mai clar societatea constientiza ca prabusirea socialismului sub povara
problemelor sale si in primul rind a inconsistentei sale economice, este doar o chestie ce

                                                
5 In anii 1994-1997 eu detineam functia de ministru al privatizarii in Moldova, intilnindu-ma des cu el si
alti colegi din Europa Centrala si de Rasarit la diferite conferinte si foruri internationale.
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tine de timp. Caderea zidului din Berlin in noiembrie 1989 a demonstrat acest lucru cu
prisosinta, la fel dupa cum si evenimentele ulterioare din Romania si Bulgaria.

Distrugerea zidului mai avea insa si alta semnificatie. In opinia adeptilor unei pozitii
dure, iar acestea reprezentau majoritatea in aparatul sovietic si de partid, in structurile lui
de conducere, aceasta insemna nu altceva decit “infringerea Uniunii Sovietice dupa 50 de
ani de la Victoria in cel de al Doilea Razboi Mondial”. Se destrama nu numai un mit
despre “superioritatea istorica a socialismului asupra capitalismului”, dar si un bloc
socialist considerat “monolit”. Se intrezareau premizele destramarii Uniunii Sovietice,-
un “imperiu adunat snop cu snop in timp de 1000 de ani”, dupa cum avea sa spuna in una
din clipele de sinceritate la un dineu Vitali Vorotnikov, conducatorul delegatiei partidului
communist al URSS la cel de-al XIV si ultim congres al partidului comunist al Romaniei
din noiembrie 1989. Eu l-am asistat pe Vorotnicov, inclusiv si la intrevederea sa cu
Ceausescu. Aceasta deplasare mi s-a intiparit indeosebi prin citeva momente. 

In primul rind semnificativa prin stupiditatea sa era lozinca sub care s-a desfasurat acest
forum: “congres al marilor victorii si triumfului socialismului, al independentei si
suveranitatii depline a Romaniei”. Mai ramineau zile numarate pina la caderea partidului
comunist si executarea secretarului sau general, care continua sa fie ridicat in slavi de cei
prezenti, fiind ovationat de 43 de ori in timpul raportului sau. Ovatiile de care se bucura
Presedintele American la traditionala cuvintare anuala “Despre Starea Uniunii”, la care
mi-a fost dat sa particip de mai multe ori, nu merg in nici o comparatie cu cele puse in
scena la congresele lui Ceausescu. La un semnal al sotiei sale, sau al secretarului doi al
partidului Emil Bobu, toata sala se transforma intr-un cor de ditirambe “celui mai iubit
conducator”, “geniului Carpatilor”, “stejarului dintre stejari”, precum il idoliza presa de
palat de atunci. Peste 3 saptamini, la 21 decembrie, la mitingul general convocat de
Ceausescu in piata Palatulu pentru “consolidarea coeziunii cu poporul” zeci de mii de
cetateni romani tot asa de unit s-au pronuntat impotriva dictaturii lui Ceausescu. Prapastia
dintre guvernarea comunista si societatea adusa la limita rabdarilor era evidenta, iar
explozia - inevitabila, si acest lucru l-am perceput foarte clar la congres.
 
La intrevederea cu Vorotnicov, pe linga traditionalele teme despre importanta
“consolidarii cuceririlor socialismului”, a “cooperarii si schimbului de experienta”,
pentru prima data Ceausescu a propus sa fie convocata o consfatuire a conducatorilor
partidelor “fratesti” pentru a “gasi solutii la problemele stringente ale miscarii
comuniste”, pentru “a ne sfatui si coordona activitatile in numele revolutiei si a
socialismului”. “Trebuie sa procedam asa cum a facut-o Lenin in 1903. S-o luam de la
inceput cu cei care doresc sa salveze socialismul. Daca nu o vom face noi, atunci cine?”,
intrebase Ceausescu. Era aceasi intrebare care o formulase mai inainte si W.Jaruzelski,
dar in alt context si cu alte obiective.

Surprinzator era sa auzi aceasta de la persoana, care timp de aproape un sfert de secol isi
cistigase faima unui “l’enfant terrible”, unui “dissident incorijibil” al comunismului, fiind
de fapt mai ortodocs si mai devotat “cauzei commune” decit multi colegi de ai sai,
inabusind cu cruzime orice manifestare de spirit independent si mai ales opozitionist. In
Romania lui Ceausescu nu exista o simpla masina de dactilografiat, care sa nu fie
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inregistrata la securitate, sau un singur contact cu strainii, fie chiar si din “tarile prietene”
care sa nu fie raportat la instante. In sfirsit, propunerea venea de la cel, care nu a sustinut
interventia armata a pactului de la Varsovia impotriva Cehoslavaciei, avea o pozitie
deosebita de cea a altor tari socialiste, inclusiv si a Uniunii Sovietice pe multe probleme,
cum ar fi miscarea de nealiniere, sau relatiile cu Republica Populara Chineza, si nu
admitea nici un fel de presiune in favoarea “coordonarii actiunilor”. L-am vazut atunci
pentru prima data atit de exaltat, obosit, minile-i tremurau, iar ochii-i alergau in toate
partile de parca se ascundea de cineva. 
Probabil presimtea apropierea sfirsitului, lucru care s-a facut vazut si la ultima sa vizita la
Moscova pe 4 decembrie 1989 la sedinta conducatorilor din tarile socialiste membre a
pactului de la Varsovia, convocata de Gorbachev dupa intrevederea sa cu Presedintele
SUA G.Bush de pe Malta. 

“Tradarea lui Gorbachev”, “revolutie inspirata de KGB”, “Iliescu – agent al
Moscovei”…

Evenimentele din 22-25 decembrie 1989 mi s-au memorizat foarte bine. Eram la “linia
fierbinte” cu Ambasada sovietica si Agentia TASS din Bucuresti, cu MAE-ul, condus de
Eduard Shevardnadze, cu primul secretar de atunci al partidului communist al Moldovei
Petru Lucinschi, raportind operativ lui Gorbachev (prin consilierul superior al acestuia
Georgy Shakhnazarov) despre evolutiile dramatice din Romania. In acele zile
Presedintele Gorbachev participa la lucrarile congresului deputatilor Uniunii Sovietice si
avea interpelari din partea reprezentantilor Republicii Sovietice Socialiste Moldovenesti
“sa clarifice ce se intimpla in Romania si atitudinea sa fata de aceste evenimente”.

Din Bucuresti veneau informatii contradictorii, precum si situatia era departe de a fi
limpede. Ambasada sovietica, condusa in lipsa Ambasadorului Evgheny Tiazelinikov
(evenimentele il prinsese intr-o deplasare la Moscova), de ministrul –consilier
V.Pozdneakov, ezita sa spuna lucrurilor pe nume si cu insistenta recomanda Centralei “sa
nu se grabeasca cu concluziile”, “sa nu aibe nici o atitudine la moment, caci fortele de
elita ramin loiale lui Ceausescu si nu este exclus ca vor restabili in curind controlul
asupra situatiei”. Si inca un detaliu interesant. In telegramele “strict secrete” se
recomanda “sa nu credem informatiilor biroului Agentiei TASS din Bucuresti”, care erau
difuzate in direct si, cred, pentru prima data erau preluate integral de catre cele mai
importante agentii de informatie din lume (Reuter, Associated Press, France-Press etc).
Din aceste informatii era clar ca in Romania s-a declansat o revolta de masa impotriva
regimului Ceausescu, si ca dictatorul cu toate trupele sale speciale si cu tot partidul sau
este deja istorie. Biroul TASS se afla chiar in centrul Bucurestiului, si transmitea stirile in
direct din piata unde se desfasurau evenimentele, seful acestuia, Dumitru Diacov si
corespondentii lui fiind expusi aceluiasi pericol precum si manifestantii. Se tragea din
toate partile. Trebuia sa ai curaj sa esi din oficiu si sa vezi cu ochii tai ce se intimpla, sa
spui adevarul, chiar daca Ambasada era categoric impotriva “concluziilor pripite”.
V.Pozdneakov, poate nu era un rau diplomat, dar in timpul serviciului sau in Romania
(22 de ani), ce a durat aproape tot atit cit si “epoca de aur”, devenise exagerat de prudent,
si probabil nu se putea nici cum deprinde cu gindul, ca “epoca” s-a sfirsit, iar odata cu ea
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– si “calea victorioasa a socialismului” si nu numai in Romania. Pot sa spun doar ca el nu
era singurul, care gindea in felul acesta. 

In acest context ma voi referi la citeva mituri, care volens-nolens, mai persista si astazi in
reflectarea evenimentelor din decembrie 1989 din Romania si in general din arealul ex-
socialist. In primul rind – “tradarea lui Gorbachev” si “infaptuirea revolutiei de catre
comitetul securitatii de stat din URSS (KGB)”. Accesul pe care-l aveam in virtutea
functiei la practic toate sursele de informatii din interiorul si exteriorul URSS imi permit
sa afirm ca aceste teze nu corespund realitatii. Mikhail Gorbachev reprezenta un alt tip de
conducator, care se deosebea radical de predecesorii sai. La tema data mult s-a scris. Eu o
sa mentionez doar un singur lucru. 

Recomandari, scenario si propuneri de felul cum, cind si in ce mod sa intervina Secretarul
Gorbachev intr-o situatie sau alta de criza a “lagarului socialist” se pregateau multe, in
special in primul timp dupa venirea sa la putere. Existau traditii si sabloane verificate in
Germania de Est, Ungaria, Polonia, Czechoslovacia etc. El in mod hotarit refuza sa le
accepte, insistent promovind idea: “fiecare este stapin la el acasa si trebuie sa poarte toata
responsabilitatea pentru aceasta”. Nomenclatura veche, aparatul de partid in marea sa
majoritate interpretau aceasta drept “lipsa de fermitate’, “ezitare”, iar cei din categoria
“hard-liners” – ca “o tradare” din partea lui Gorbachev vis-à-vis de fostiii sai parteneri si
“prieteni” de peste hotare, iar ceva mai tirziu, dupa putciul din August 1991, - si referitor
la propria lor soarta si cea a partidului comunist, a socialismului in intregime. Impresia
mea este, ca daca mai exista cineva din fosta elita, care intr-adevar dorea sa “salveze
socialismul”, sa-i mai ofere o sansa – acesta a fost chiar Mikhail Gorbachev. El era totusi
un produs al sistemului, poate cel mai bun, si un aparator al lui. Involuntar sau nu a
confirmat aceasta si in seara cind a fost eliberat din captivitate din Foros in august 1991,
unde-l blocase putcistii. La toate intrevederile cu participarea lui Gorbachev nu-mi
amintesc o singura data ca dinsul sa puna la indoiala idea socialismului, iar criticile sale
cat de dure ar fi fost, vizau doar abaterile, schimonosirile acestei idei in practica proprie a
URSS si a satelitilor sai. Atit.

“Exportul revolutiei prin agentii KGB-ului de la Moscova” este un alt mit expluatat ani de
zile. Subiectul dat a fost unul ce s-a discutat la prima intrevedere a lui M.Gorbachev cu
noul Presedinte al Romaniei Ion Iliescu pe parcursul vizitei lui la Moscova in primavara
anului 1990, fiind acompaniat de Petru Roman, Prim-ministrul Romaniei de atunci. Imi
amintesc foarte bine atmosfera intilnirii, care era intr-un contrast mare cu toate celelalte
intrevedri ale predecesorului sau cu Gorbachev. Nu exista bariera psihologica intre cei
doi lideri, nu existau niste subintelesuri sau niste subtilitati ascunse dupa fraze.
Presedintele Iliescu a facut o analiza succinta a situatiei, referindu-se la criza din
decembrie, in timpul careia a fost creat Frontul Salvarii Nationale. Dupa afirmarile sale
“Totul s-a intimplat neasteptat de repede, evenimentele fiind provocate de insasi
Ceausescu prin convocarea “mitingului cu poporul”. Domina un haos si o incertitudine
nemaipomenite. Daca ar fi existat vre-un complot din afara, continua Dl Iliescu, lucrurile
s-ar fi desfasurat probabil dupa un scenariu mai organizat”. Comentind aceasta tema,
Gorbachev mentiona, ca este o insulta la adresa societatii si poporului roman sa consideri
ca “revolutia a fost adusa de agentii KGB-ului”. 
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Facind o paranteza aici, pot spune ca de fapt acest mit pornise inca de la Ceausescu, care
considera ca anume Moscova se afla in spatele oricaror manifestatii de protest, - repros
exprimat direct reprezentantului Ambasadei Sovietice in cursul ultimii sale intrevedere cu
acesta dupa ce protestele impotriva regimului incepuse in Timisoara. In toata aceasta
secventa istorica m-a surprins un lucru. Am efectuat o vizita la Bucuresti impreuna cu
colegii mei chiar dupa revolutie, la inceputul anului 1990, avind mai multe intrevederi
ocazionale cu oameni simpli, cu ziaristi, cu unii fosti activisti, care intre timp se raliasera
la unul din noile/vechile partide (‘istorice”). Am participat si la primele alegeri libere din
Romania in calitate de observator international. La multe din aceste intilniri,
interlocutorii aflind ca sint din “echipa lui Gorbachev”, ma felicitau cu multa simpatie
pentru…ceea ce “a facut Gorbachev in Romania, - revolutia si detronarea lui Ceausescu.
Trebuia sa faceti acest lucru mai inainte si romanii v-ar fi fost recunoscatori…”. Deci
ideia ca Moscova (prin KGB sau alte structuri) ar fi stat la baza revolutiei romane era
adinc inradacinata in constiinta oamenilor. Daca incercai sa le demonstrezi ca nu-i asa, ca
ei insisi trebuie sa se mindreasca ca au rasturnat dictatura, ei mai curind incepeau sa te
banuiasca ca “esti si tu agent”, decit sa creada argumentelor si faptelor. 

Imi amintesc sfatul unui bun prieten de al meu, care de mai multi ani isi facea cu succes
meseria de ziarist la Bucuresti, cunostea excelent situatia si caruia i-am povestit despre
aceasta reactie stranie in opinia mea. Bunicii si parintii lui au fost surghiuniti de Stalin in
Siberia, si el nici macar nu-si ascundea repulsia de tot ce era legat de KGB, securitate,
desi si pe dinsul il invinuiau unii ca ar fi fost “agent”. El mi-a spus atunci: “nici nu
incerca sa convingi lumea de aici. Ei vor sa creada in mituri. Asa au fost educati. O sa
dispara acesta, o sa fie inventat altul. Nu-i exclus ca si pe Ceausescu unii inca mult timp
au sa-l idolizeze”6.

“Cine nu este impotriva noastra – este cu noi”. “Goulash socialismul” unguresc.

Ma gindesc uneori ce aveu in comun liderii fostelor tari socialiste din perioada decadentei
si de ce atit de mult rivneau atentia din partea lui Gorbachev, desi multi din ei, daca nu
chiar majoritatea il detestau pentru ca a indus “in ispita” nu numai societatea sovietica,
dar si propriile lor popoare. Este vorba de cel putin trei lucruri.
 
A nimeri “in cadru” cu Gorbachev, noul lider sovietic, care-i cucerise pe toti prin noile
sale abordari, cultura si intelect cu totul netraditionale pentru liderii sovietici, avea o
charisma si un farmec de a-ti insufla stima si incredere de la prima privire, era nu numai
“la moda” si multi conducatori occidentali considerau vizita lui Gorbachev/la Gorbachev
importanta, un lucru de cinste. Pentru cei din Europa socialista acesta era si un prilej de
consolare a amorului propriu, de potolire a spiritelor ce incepeau sa se agite in tarile lor –
“Gorbachev merge pe aceiasi cale, pe care noi am traversat-o cu succes 15-20 de ani in
urma”. 

                                                
6 Au trecut multi ani de atunci, dar la cimitirul din Bucuresti unde sint inmormintati sotii Ceausescu poti
vedea mereu multa lume, in special din generatia “a treia” si flori vii, in special la mormintul lui Nicolae
Ceausescu.
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Cel mai iscusit in sesizarea momentului pentru “o fotografie” (photo-opportunity), cred,
era totusi Ceausescu. Chiar si la intrunirile multilaterale aparea in sala de sedinta
“intimplator” in acelasi timp cu Gorbachev, si imediat, iarasi “intimplator” nimereau
impreuna, cu zimbete prietenesti in toate camerele de luat vederi ale corespondentilor
romani. Chestiunile ajungeau pina la curiozitati. Eu, care il insoteam pe Gorbachev la
sedinta de la Bucuresti a CPC, sau la vizita oficiala a lui Ceausescu la Moscova, nu ma
gaseam in nici o fotografie din presa oficiala romana. “Secretul” mi l-au deschis colegii
mei mai experimentati: fotografiile erau foarte bine retusate, ca nu cumva sa mai apara
cineva alaturi de “marele conducator”. Deci eu si colegii mei eram pur si simplu retusati,
fiind “prezenti” doar ca “mobila” sau “tapete”, ceea ce vorbea elocvent despre esenta
presei de partid/palat mai bine decit oricare alta caracteristica. 

Nu doreau sa fie “trecuti cu vederea” si alti lideri. Bunaoara, G.Husak, conducerea caruia,
dupa parerea lui Z.Mlynar, a dus la bun sfirsit cea ce au inceput sa faca tancurile sovietice
in 1968 – a lichidat “Primavara din Praga”7. Nefacind nici un fel de schimbari nici in
conceptual de dezvoltare, nici in cadre, si asigurind un nivel de trai relativ inalt, desigur,
in comparatie cu Uniunea Sovietica, G.Husak dorea doar sa garanteze in continuare
pastrarea unui status-quo existent. Nu este de mirare ca atit Husak, precum si altii
incuviintau “cu inflacarare Perestroika lui Gorbachev”, dar nu faceau nimic pentru a o
promova in realitate. De fapt acelas lucru se intimpla si in URSS, dupa cum avea sa
recunoasca mai tirziu si insasi Gorbachev8. Chehii cu un bun simt al umorului in stilul
“bravului soldat Schweik” faceau glume pe socoteala bunastarii si avantajelor
socialismului, spunind ca sint interesati doar sa concureze, dar nu si sa “depaseasca
America”. La intrebarea “de ce?” raspundeau ca “nu vor ca americanii sa le vada din
urma fundul gol”9. 

Pe linga interesul “de a fi in cadru cu Gorbachev”, existau si alte interese mult mai
consistente, cele economice. Economia acestor tari functiona relativ bine in conditiile in
care erau asigurate in continuare cu resurse energetice si materie prima ieftina –
traditional livrate de Uniunea Sovietica. In mare masura pe aceasta baza anume se crea
iluzia “competitivitatii socialismului dezvoltat”, dar si o bunastare reala in aceste tari, un
nivel de viata neadecvat posibilitatilor si potentialului economic existent de tara, si
incomparabil superior celui sovietic. Mai exista si problema datoriilor externe enorme
practic in toate tarile socialiste (cu exceptia Romaniei), care necesitau “injectii”
permanente de miliarde de dolari si ele se efectuau chiar si pe timpul lui Gorbachev.
Dupa unele date Moscova aloca in fiecare an 10-15 mlrd dolari subsidii pentru sustinerea
economica a Europei de Est si aceasta in afara cheltuelilor pentru intretinerea fortelor sale
armate dislocate in regiune. Conducerea sovietica, inclusiv si Secretarul General, credea
ca socialismul mondial mai poate fi salvat chiar si cu pretul saracirii in continuare a
propriului popor.

                                                
7 Mikhail Gorbachev – Zdenek Mlynar. Conversations with Gorbachev on Perestroika, the Prague Spring,
and the Crossroads of Socialism. Columbia University press, N-Y, 2002.
8 Михаил Горбачёв.  Жизнь и Реформы.  Москва, Новости, Книга 2, с.358
9  “Why is that the socialist camp can catch up with America, but can’t pass it? Because we don’t want the
Americans to see our bare behind”.
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Incercari de a reforma socialismul, de ai reada “o fata (fatada) umana” s-au facut chiar si
in conditiile dictatului de la Rasarit, bunaoara in Ungaria. Inversind lozinca traditionala
“cine nu este cu noi – este impotriva noastra” in “cine nu este impotriva noastra – este cu
noi”, Ungaria din timpurile lui Janos Kadar a gasit probabil cea mai eficienta formula de
a initia si promova reforme in sustinerea sectorului privat si liberalizarea economiei, in
democratizarea societatii. Mikhail Gorbachev manifesta un interes deosebit fata de aceste
experimente, avind la rindul sau o intelegere si sustinere deplina din partea lui Kadar.
Anume in Ungaria si Polonia tranzitia de la economia central planificata spre una de piata
a inceput mai repede si a adus rezultate vizibile chiar si in conditiile socialismului. Era
semnificativa insasi evolutia acestor tari in cautarea obiectivelor strategice de dezvoltare:
incepind cu incercari de a realiza o “economie socialista de piata” (“socialist market
economy”), ceva mai tirziu scopul devenise “economia de piata social orientata” (“social
market economy”), ca in sfirsit sa se ajunga la telul “economie libera de piata de orientare
liberala” (“liberal free market economy”), care de fapt este nu altceva decit economie
capitalista (!) In conditiile Ungariei aceste experimente s-au materializat pe atunci in ceea
ce expertii in materie aveau sa numeasca “goulash socialism”, adica socialismul care se
asocia cu un nivel si o calitate satisfacatoare a vietii. 

Daca in Ungaria si Polonia reformele au condus totusi la anumite evolutii pozitive, in
Uniunea Sovietica cineva din specialistii occidentali le-a comparat metaforic cu o
“casha”, care nu era clar daca “a fost deja mincata, ori inca urma sa fie” (“goulash” este o
denumire a bucatelor traditionale unguresti, precum traditionala este de exemplu “casha”
in bucataria ruseasca). Este de inteles apropierea lui Gorbachev de Kadar, Jaruzelski.
Gorbachev cauta cu insistenta “modelul” economic eficient, experienta reusita a
reformelor interne, in primul rind a celor economice. El intelegea perfect cit de
superficiala si periculoasa este perceptia reformelor accelerate ca un mecanism efectiv de
imbogatire rapida a tuturor, “peste noapte” si nu ca un proces dificil si anevoios de
edificare a unui nou sistem economic. Sloganul cel mai popular al timpului in URSS-ul
de atunci a fost “dorim sa traim ca in capitalism, dar sa lucram ca in socialism”. 

Societatea era in asteptarea rezultatelor (a “imbogatirii”) dar nu era pregatita sa suporte
lipsurile si costurile mari ale reformelor; conducerea comunista era dispusa sa promoveze
reforme dar nu cu pretul sacrificarii “idealurilor socialiste” (si a propriei existente);
insfirsit radicalismul si eficienta reformelor depindea de nivelul de cunostinte al
reformatorilor, si ceea ce este nu mai putin important – de resursele materiale si
financiare, care erau foarte limitate. De aici si deceptionarea profunda a societatii in
“roadele” noii politicii, votul masiv al electoratului pentru cei, care promiteau restaurarea
curinda a “valorilor socialiste”. Este clar prin urmare de ce pentru Gorbachev la alegerile
prezidentiale din Rusia din 1996 au votat mai putin de un procent (!) din alegatori. Pentru
marea lor majoritate el se asocia cu “pierderea Europei de Rasarit si sacrificarea
socialismului mondial”, cu “distrugerea URSS” (ceea ce V.Vorotnikov numise
“destramarea imperiului milenar”), cu aparitia unei elite de “noii rusi”, a “oligarhilor” ce
s-au imbogatit extraordinar de repede pe fundalul unei degradari abrupte, socante a
nivelului de viata a majoritatii populatiei.
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Revenind la tema referitoare la interesul conducatorilor din tarile “surori” sa se intretina
cu Gorbachev – mai exista un lucru, de care mi-am dat seama peste ani de zile si m-a
ajutat sa-l inteleg insasi Gorbachev. La intrevederea sa cu Directorul Centrului Woodrow
Wilson ex-Senatorul Lee Hamilton si cu personalul acestuia, la care am avut prilejul sa
fiu si eu, Mikhail Gorbachev, semnindu-mi fotografia facuta acum 15 ani, mi-a
marturisit: “Ceausescu la ultima noastra intrevedere din decembrie 1989 cauta un
interlocutor, caruia vroia sa se destainuiasca si care l-ar fi inteles si sprijinit. El isi dadea
seama de impasul in care a indus Romania, dar nu-i ajungea curajul sa o inceapa de la
zero, sa revada si sa defaimeze ceea ce el singur a facut ani de zile. El dorea sa gaseasca o
scapare, un refugiu…” Ceausescu, la fel dupa cum si prietenii sai Honecker, Zhivkov,
Husak10 , spera sa gaseasca acest refugiu …tot la Gorbachev, inconstient probabil
conducindu-se de acelas principiu: “cine nu este impotriva noastra – este cu noi”.
Gorbachev nu era impotriva lor personal, nu si-a criticat deschis partenerii, a avut
rabdarea sa-i asculte, dar el nici odata “nu a fost cu ei”.

Ajuns aici doresc sa ma refer la unele aspecte mai putin cunoscute ale politicii de
deschidere si transparenta a lui M.Gorbachev, care la prima vedere nu sint relevante
pentru tema articolului. Insa dupa parerea mea conexiunile sint mai mult decit evidente.
Lectia prabusirii «socialismului dezvoltat» din Europa de Rasarit (de altfel mai avansat in
multe privinte decit in ex-URSS) a fost bine insusita de popoarele acestor tari. In anii de
dupa distrugerea zidului din Berlin au avut loc evolutii pe cit de dramatice, pe atat de
spectaculoase in aceasta parte a lumii. Tarile, care inca nu de mult formau «sistemul
socialist», erau aparent « strins prinse» in Tratatul de la Varsovia, si-au facut optiunea in
favoarea unei autentice democratii, construind cu succes o veritabila economie de piata.
Aceste tari beneficiaza de sustinerea si asistenta  din West, fiind practic toate acceptate in
NATO – lucru de neinchipuit acum 15 ani. In acelas timp fostele republici sovietice
parcurg o cale grea si anevoiasa in cautarea propriei lor identitati, in incercarile de a
democratiza societatea si reforma economia. Este o noua experienta, in multe –inedita,
bazata pe «probe si greseli», este o repetare intr-un fel a istoriei Europei de Rasarit. Iata
de ce este atit de important de a cunoaste aceasta istorie, de a insusi invatamintele ei si de
a trage concluzii nu numai din propriile greseli si experienta.

“Nu-mi place mie Grossu acesta al vostru [Semion Grossu era primul secretar al
partidului communist al Moldovei in acei ani]. Cind vorbesc cu el este de accord cu
toate, parca sustine cursul politic curent, dar in realitate sau nu face nimic, sau
procedeaza cu totul invers”.

Fraza ii apartine lui Gorbachev si mi-a spus aceasta in una din pauze intre schimbarea
felurilor de bucate la “masa de banchet” din iulie 1989 de la Bucuresti, oferita pentru
conducatorii statelor Tratatului de la Varsovia Eram alaturi de el si Ceausescu, traducind
ce-i spunea gazdei (aceasta imi era misiunea) si intervenind din cind in cind cu unele
comentarii. Gorbachev era o fire deschisa, democratica si accesibila pe cit se putea in
limitele “establishment-ului” de atunci. Ma intreba daca bucatele din Romania si
Moldova sint asemenatoare, in general care sint similaritatile in cultura, limba, traditii,
                                                
10 In culuoare erau numiti “banda celor 4”, ei avind multe in comun si in primul rind neacceptarea
schimbarilor initiate de Gorbachev.
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cum vad eu evolutiile din Moldova. La un moment dat avea sa spuna: “intr-adevar multe
lucruri le aveti in comun, dar totusi sinteti diferiti”, la care mi-am permis sa fac o replica
in sensul propriilor lui cuvinte “in diversitate si consta interesul de a ne cunoaste mai
bine, de a deschide insfirsit “ecluzele”, a inlatura “barajele” artificial ridicate ani de zile
intre cele doua maluri ale Prutului”. I-am sugerat ideia ca ar fi bine ca Secretarul General
sa viziteze si Chisinaul, mentionind ca in Moldova el este asteptat de oamenii simpli nu
mai putin decit in Romania, ba poate chiar mai mult. Mi-a spus, ca demult are intentia sa
vina in Moldova, - “una din putinele republici pe care inca nu am reusit sa le vizitez”, sa
se documenteze la fata locului asupra spiritelor si situatiei, “sa faca concluzii in privinta
conducerii partidului de acolo”. 

Concluziile le-a facut peste citeva luni, inlocuindu-l pe S.Grossu cu Petru Lucinschi, care
ceva mai tirziu avea sa revina la Moscova in functia de secretar al comitetului central ca
apoi, dupa putciul din august 1991, sa devina “groparul partidului comunist al Uniunii
Sovietice”, fiind imputernicit cu misiunea de lichidare a acestuia. Intentia de a vizita
Moldova, Mikhail Gorbachev, cu parere de rau, nu si-a realizat-o, ratind o sansa, poate
unica, de a preveni niste evenimente istorice ulterioare. In primul rind este vorba de
dezmembrarea Republicii de catre separatisti cu toate consecintele sale dezastruoase
pentru suveranitatea si integritatea Moldovei devenita in august 1991 Republica
independenta, securitatea si stabilitatea ei si a regiunii in intregime. 

George Soros pe care am avut prilejul sa-l cunosc mai indeaproape inca de la mijlocul
anilor 90 si sa beneficiez de sfaturile lui11, considera pe buna dreptate « noua gindire

                                                
11 Anume George Soros a fost persoana, care inca in octombrie 1995, pe cind eram ministrul privatizarii in
Moldova, la o intrevedere din Washington mi-a sugerat idea privatizarii pamintului si restructurarii
cooperativelor agricole - “kolhozurilor”, urmind mai apoi sa sustina activ prin Fundatia sa in Moldova
finantarea si realizarea acestor proiecte. La acea intrevedere urma sa participe Premierul Moldovei de
atunci A.Sangheli, dar se vede ca avea in programul sau “un conflict de interese”, precum spun americanii,
considerindu-l pe G.Soros mai putin important. In schimb eu am beneficiat din plin de o ora de discutii la
tema : situatia si perspectivele Moldovei prin reforme si democratizare. Eram la inceput de cale, la etapa
romantica a tranzitiei, si sfatul, sustinerea financiara a lui Soros s-au dovedit a fi crucial importante pentru
promovarea unei reforme,- privatizarea pamintului si restructurarea (lichidarea) cooperativelor colective de
tip socialist (kolhozurile), gratie careia  Moldova avea sa devina « model pentru tarile din regiune »,
precum mentionase Presedintele SUA Bill Clinton in replica sa la inminarea scrisorilor mele de acreditare
in ianuarie 1999 in calitate de Ambasador al Moldovei in Statele Unite. Astazi in Moldova 96 procente de
terenurile cultivate sint in proprietate privata, iar 98 procente din noii proprietari au primit si titlul de
proprietate. In pofida criticii permanente si neintemeiate a partidului comunist, ce a venit la guvernare in
rezultatul alegerilor libere si democratice din 2001 -  a fost votat de aproape 50 la suta din cei ce au
participat la alegeri, dominati de nostalgie pentru « piinea si vodca ieftina » din epoca « socialismului
dezvoltat » - aceasta reforma este una din cele mai reusite si consistente. Anume implementarea acestor
programe a condus la cresterea productivitatii gospadariilor individuale, a celor de fermier (cu 25 procente
in ultimii doi ani) si a produsului agricol in intregime in pofida conditiilor climaterice extrem de
nefavorabile din ultimii ani si rezistentei permanente si fara compromis a fostilor presedinti de
« kolhozuri » si sustinatorilor lor, care astazi constituie majoritatea in Parlamentul Moldovei.                                                      
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politica » si aplicarea ei in relatiile externe drept cel mai avansat compartiment al politicii
de deschidere a lui Gorbachev. Dupa parerea lui Soros greseala grava a lui Gorbachev
consta in faptul ca el nu a realizat ca «schimbarea politica este doar conditia necesara nu
insa si suficienta pentru o schimbare economica. El avea o perceptie naiva si curata
sufleteste a democratiei: lasa oamenii sa-si faca propriile optiuni si ei vor lua decizii
corecte. Dar businessul nu poate fi condus prin consens»12. Filantropul american avea
perfecta dreptate. « Perestroika » era « businessul » de baza a lui Gorbachev, vorbind la
figurat, si era greu sa contez la o reusita, cind «85 la suta din aparatul de partid, dupa
spusele Secretarului sau General, se opunea acestui curs». Am sesizat foarte clar acest
lucru in timpul  deplasarilor mele, bunaoara in Moldova si Armenia. 

In octombrie 1989, aflindu-ma in Moldova, unde evenimentele renasterii nationale, in
primul rind a limbii si culturii, demarase deja in spiritul « transparentei si deschiderii »,
conducerea partidului local  raspundea la cerintele firesti si manifestatiile pasnice printr-
un categoric «nyet», «nyet» si iarasi «nyet» (!?), considerindu-le in mod traditional drept
revendicari ale «extremistilor nationalisti» si invinuindu-l pe Gorbachev pentru ca «a
permis aceasta libertate de expresie si dizmat democratic». 

La intrevederile mele oficiale si neoficiale din acele deplasari mi-am dat foarte bine
seama, ca «noua gindire politica», noile abordari sint fara rezerve acceptate de oamenii
de rind, de intelectualitate mai intii de toate, si practic totalmente boicotate de elita si
aparatul de conducere de pe aceiasi pozitie de «beton armat», cu folosirea aceluiasi
«limbaj de lemn» ca pe timpurile lui Brejnev. Nu era doar o opozitie pasiva lui
Gorbachev. La crearea de catre intelectualitate si tineretul studentesc a Frontului popular,
care intrunea toate fortele pro-democratice (cred ca pentru prima si deocamdata ultima
data in miscarea de renastere nationala) a fost creat Interfrontul, ce intrunea fortele
reactionare sub vechile lozinci ale «solidaritatii si internationalismului proletar». La
demonstratiile de masa a adeptilor democratiei si renasterii se raspundea prin alte
demonstratii ale reprezentantilor «colectivelor muncitoresti», ambele parti neacceptind
nici un fel de dialog si nici un fel de compromis. 

Am avut la finele acelei deplasari o intrevedere cu primul secretar al partidului local
S.Grossu. L-am informat in detalii despre ceea ce am vazut, impresiile si concluziile
mele, ca dupa aceasta sa ascult o lectie de ora si jumatate despre «minunatele realizari»
ale Moldovei socialiste pe calea «specializarii si mechanizarii in agricultura – calea
magistrala a progresului», despre planurile de a construi «doua combinate de producere a
vinului si sampaniei, pe care data viitoare le voi vedea chiar din geamurile comitetului
central de la Chisinau», despre «centrala atomica ce urmeaza a fi construita pe Nistru la
                                                                                                                                                

12 “Gorbachev made a serious error in failing to recognize that political change was only a necessary but
not a sufficient condition of economic change. He had a rather naïve belief in democracy: allow people to
make their own decisions and they will make the right decisions. But business cannot be run on consensus”.
George Soros. Opening the Soviet System. Weidenfeld and Nicolson. London. 1990, p. 105.
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Grigoriopol, la citeva zeci de kilometri de la capitala, daca « gosplanul » de la Moscova
va da bani… ». Nici un cuvint despre situatia politica si economica reala, despre
manifestatiile de protest, despre problemele reale cu care se confrunta societatea, insfirsit
- despre politica de transparenta si deschidere si cum «comunistii si poporul» Moldovei
au de gind s-o realizeze in practica. Mi-am adus aminte atunci cuvintele lui Gorbachev
spuse cu o jumatate de an inainte. Avea dreptate.

Sansa de gasire a unui numitor comun, de prevenire a dezbinarii iar in consecinta - si a
«creaturii separatiste» – Transnistria, inca mai exista. In raportul meu dupa aceste
deplasari, care dupa cite stiu a nimerit «fara redactari» pe masa Secretarului General,
lucru care foarte rar se intimpla,13 am numit si persoana, care era in stare sa impace
spiritele si sa previna escaladarea confruntarilor – Mikhail Sergeyevich Gorbachev. El
inca mai putea sa convoace «taberele vrajmase» la un dialog civilizat.  Dupa citeva zile
am aflat ca «s-a luat decizia despre vizita lui M.Gorbachev in Moldova». Au fost
pregatite materialele necesare, un program detaliat de intrevederi. Pe aeroportul din
Chisinau in ziua respectiva sosisera trei cargouri cu automobilele si echipamentul de
insotire, paza, securitatea. Traditionalul careu din fete frumoase in costume nationale erau
deja in asteptarea inaltului oaspete cu traditionala «pine si sare». Chisinaul literalmente
«era intors cu fundul in sus»…Dar, spre regret, s-a intimplat ceea ce se mai intimplase si
cu alte prilejuri. In ultimul moment Gorbachev si-a anulat vizita, fiind sfatuit de
consilierul sau Maresalul Sergei Akhromeyev, deputat in Sovietul Suprem al URSS din
partea … Moldovei (circumscriptia Balti). «Nu aveti ce cauta acolo Mikhail Sergeyevich,
ei [moldovenii] sint nationalisti, abia asteapta sa se deschida granitele si sa se uneasca cu
Romania». Cam acesta a fost argumentul dupa cum mi-a spus mai tirziu un alt consilier al
lui Gorbachev.

Post Scriptum : «nu mergeti inapoi, nu va intoarceti in trecut…Nu ratati sansa pe care
istoria va ofera»

Pe 19 august 1991, in ziua putciului de la Moscova, ma aflam la Chisinau, in cladirea
comitetului central al partidului. Practic toti lucratorii lui, conducerea acestuia, cu care
ma intilnisem in acea zi radiau de bucurie, nu-si puteau ascunde sentimentele si ma
compatimeau intr-un fel – plecam in aceias zi cu trenul la Moscova, la «seful meu
Gorbachev». E drept ca bucuria revenirii la putere celor considerati de interlocutorii mei
drept «ai nostri» nu a durat decit 3 zile. Dar lectia am insusit-o pentru totdeauna –
democratia si reformele sant o cale grea si anevoioasa, fara garantii de reusita si fara
rezultate mari peste noapte. Multe s-au schimbat in acesti 15 ani de cind a fost facuta
fotografia cu «cei trei». 

                                                
13 Un proverb moldovenesc spune, ca “Pina ajungi la Dumnezeu – te maninca sfintii”. Cam acelas era si
cazul meu, unui lucrator de rind in sectia de relatii externe, care pina la Secretarul General avea de
confruntat cu “sfintii”: adjunctul sefului de sector, seful de sector, adjunctul sefului de sectie, prim-adjunct
al sefului de sectie, seful de sectie (secretarul comitetului central), consilierul Secretarului General,
consilierul-sef al Secretarului General, in total – 7 trepte si la fiecare treapta materialul putea fi stopat,
intors sau redactat in asa fel, ca nici autorul nu’l mai recunostea. Mi-a spus, ca propunerile mele i-au fost
raportate lui M.Gorbachev si se studiaza atent, consilierul acestuia Georgy Ostroumov. 
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Cladirea impozanta a fostului comitet central al Moldovei, construita dupa proiectul
fostului prim secretar al partidului comunist al Moldovei, un discipol credincios a lui
Leonid Brejnev, si care s-a aflat la cirma Moldovei timp de 18 ani -  Ivan Ivanovich
Bodiul, a fost renovata, si-a schimbat mobila si denumirea, gazduind acum Parlamentul
Republicii Moldova. Recent, pentru «merite desebite in dezvoltarea economica si sociala
a Moldovei» si in legatura cu implinirea a 85 de ani de la nastere Ivan Ivanovici a fost
decorat de Presedintele Republicii Vladimir Nicolaevich Voronin, care prin cumul este si
prim-secretar al partidului comunistilor din Moldova, partid de guvernamint, cu cea mai
inalta distinctie - ordinul « Republicii ». Ultimul sau ordin « Lenin » I.Bodiul il primise
cu 25 de ani in urma, cam in acelas timp cu Nicolae Ceausescu.  Astazi pe coridoarele si
in incaperile fostului comitet central, se discuta mult despre «distrugerile la care au
condus reformele si democratia, promovote de democrati si reformatori», de catre cei
«cumparati de Occident cu 30 de arginti», de «recrearea cooperativelor agricole
[kolhozurilor]», ridicarea unor noi monumete a lui Lenin si restabilirea vechii structuri
administrativ-teritoriale si a vechilor denumiri ale strazilor, pietelor, despre restaurarea
uniunii … Aceleasi discutii la aceleasi teme de pina la perestroika si cu aceiasi
participanti…

In noiembrie 1995 am participat la o conferinta internationala convocata la Moscova de
Fundatia «Gorbachev» la tema «Rusia si Europa de Rasarit: in cautarea unei noi
identitati» unde am fost invitat si eu de rind cu multi reprezentanti din aceste tari. Intr-una
din pauze l-am rugat pe Mikhail Gorbachev sa-mi semneze cartea sa de memorii
publicata in  ajunul conferintei «Жизнь и Реформы», intrebindu-l ce ar face daca astazi
ar fi fost posibil s-o pornesca de la inceput si daca ceea ce se intimpla in Rusia si alte
foste republici sovietice dupa “epoca Gorbachev” corespunde asteptarilor sale?
Raspunsul sau a fost intr-o oarecare masura intuit de mine, dar totusi neasteptat: “Eu sint
incredintat, ca socialismul putea fi restructurat, dar in baza unor reforme si schimbari
institutionale radicale, urmind scopul de a crea un sistem calitativ nou. Ceea ce vedem
insa astazi in Rusia si nu numai este cu totul altceva, este o reactie, o incercare de a
restaura ceva din trecutul istoric. Sfatul meu: nu mergeti inapoi, nu va intoarceti in trecut,
gasiti-va propria voastra cale corespunzatoare experientei, culturii, mentalitatii poporului.
Nu ratati sansa pe care istoria va ofera…”. 

***

In aceasta scurta schita am incercat sa redau doar citeva caracterisitici ale unei asemenea
distinse personalitati a secolului XX precum a intrat in istorie Mikhail Gorbachev,
bazindu-ma pe propriile mele perceptii si pe propria mea experienta din acele timpuri. M-
am straduit sa astern pe hirtie niste lucruri, care poate sint mai putin cunoscute, dar care,
in opinia mea, compleateaza intr-o oarecare masura portretul acestui important om
politic. Soarta mi-a oferit posibilitatea sa-l cunosc mai indeaproape, sa-mi aduc aportul
meu modest in elaborarea si realizarea unor aspecte ce tineau de politica de deschidere
vis-a-vis de fostele tari socialiste si republici sovietice, in particular – Romania si
Moldova. Am avut prilejul sa lucrez in contact cu asemenea personalitati din imediata
apropiere a lui Gorbachev cum ar fi Aleksander Yakovlev, Vadim Medvedev, Anatoly
Chernyaev, Georgy Shakhnazarov, Alexander Likhotal, Andrei Grachev, Valeri Musatov,
beneficiind de sfaturile, comentariile si adesea de viziunile lor critice asupra evolutiilor
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de atunci. Am regasit multe din acestea in memoriile lor14 si in lucrarile unor cunoscuti
experti occidentali, in primul rind americani, publicate la tema « factorului Gorbachev »,
precum cele ale Ambasadorul Jack F.Matlock, Jr., Profesorului Universitatii din Oxford
Archie Brown, Profesorului Universitatii Berkley din California George W.Breslauer,
Directorului institutului « American Enterprise Institute » Jefrey Gedmin, Directorului
Institutului pentru Studii Internationale a Universitatii Stanford Coit D.Blacker15. Ma
mindresc ca am fost unul din « echipa lui Gorbachev », fapt confirmat chiar de insusi
Mikhail Gorbachev la intrevederea de la Centrul International Woodrow Wilson din
noiembrie 2002.

                                                
14 M-a impresionat indeosebi: Anatoly Chernyaev. My six years with Gorbachev. Translated and edited by
Robert D.English and Elizabeth Tucker. The Pennsylvania State University Press, 2000.
15 Jack F.Matlock, Jr. Autopsy on an Empire. The American Ambassador’s Account of the Collapse of the
Soviet Union. Random House, N-Y, 1995; Archie Brown. The Gorbachev Factor. Oxford University Press,
1996; George W.Breslauer. Gorbachev and Yeltin as Leaders. University of California at Berkeley.
Cambridge University Press, 2002: Jeffrey Gedmin. The Hidden Hand. Gorbachev and the Collapse of East
Germany. The AEI Press, 1992; Coit D.Blacker. Hostage to Revolution. Gorbachev and Soviet Security
Policy, 1985-1991. Council of Foreign Relations, N-Y, 1993
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