
FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 
1.1 Instituţia de învăţământ 
superior 

Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca 

1.2 Facultatea Istorie şi Filosofie 
1.3 Departamentul Departamentul de Istorie în Limba Maghiară 
1.4 Domeniul de studii Istorie , Relații Internaționale și Studii Europene 
1.5 Ciclul de studii Masterat (MA) 
1.6 Programul de studiu / 
Calificarea 

Istorie, Relații Internaționale și Studii Europene 

2. Date despre disciplină 
2.1 Denumirea disciplinei Rezistența anticomunistă în Europa de Est HMM4431 
2.2 Titularul activităţilor de curs Conf. univ. dr. LÖNHÁRT Tamás 
2.3 Titularul activităţilor de seminar Conf. univ. dr. LÖNHÁRT Tamás 
2.4 Anul de studiu II 2.5 Semestrul 4 2.6. Tipul de evaluare E 2.7 Regimul disciplinei DF 
3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 
3.1 Număr de ore pe săptămână 4 Din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 2 
3.4 Total ore din planul de învăţământ 196 Din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator 28 
Distribuţia fondului de timp:  ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 30 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 30 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 24 
Tutoriat 14 
Examinări  4 
Alte activităţi: ..................  
3.7 Total ore studiu individual 84 
3.8 Total ore pe semestru 56 fiz./196. conv. 
3.9 Numărul de credite 8 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
4.1 de curriculum   

4.2 de competenţe   
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 De desfăşurare a 
cursului 

 Realizarea cursului - vizualizarea unor documente, statistici, modele, 

fotografii și filme documentare digitalizate - necesită folosirea unui 
calculator şi videoproiector. 

5.2  De desfăşurare a 
seminarului/laboratorului 

 Realizarea semnarelor necesită pentru prezentarea rezultatelor aportului 

individual al studenților (prezentarea referatelor) și vizualizarea unor 

documente, statistici, modele, fotografii și filme documentare digitalizate 

folosirea calculatorului și al unui videoproiector. 



6. Competenţele specifice acumulate 
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e  Asimilarea și utilizarea conceptelor specifice domeniului 

 Utilizarea instrumentelor de cercetare socială 

  Capacitatea de a proiecta și implementa un proiect de cercetare 

  Capacitatea de a colecta date 

  Capacitatea de a analiza și interpreta datele 
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 Munca în echipă 

 Dezvoltarea gândirii critice 

 Vorbitul in public si abilitați de prezentare 

 Analiza și sinteza 

 Competențe digitale 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor acumulate) 

8. Conţinuturi 
8.1 Curs Metode de 

predare 
Observaţii 

7.1 Obiectivul general al 
disciplinei 

 În acest curs analizăm, pe baza istoriografiei, mărturiilor memorialistice şi 
de „istorie orală“, realizate şi editate în ultimul timp, fenomenul rezistenţei 
anticomuniste din Europa de Est. Momentele de vârf ale acestei istorii-
1956, 1968, 1977, 1980-1981, 1987, 1989- sunt completate de analiza 
formelor de contestare şi dizidenţă din sânul regimului- grupări dizidente, 
interpretările revizioniste, filiere şi grupări intelectuale, literatura 
„samizdat“, dar şi încercarea de coagulare a unor structuri şi organizaţii 
reprezentative intelectuale şi muncitoreşti, ce erau tot atâtea forme de 
contestare a autorităţii unice a statului totalitar comunist.  

 Metoda analizei comparative, precum şi studiile de caz vin să aprofundeze 
cunoaşterea dimensiunii reale, la nivel local şi regional, al acestui fenomen 
ce a cuprins diferitele nivele şi grupări socio-profesionale ale societăţii din 
Europa de Est. 

7.2 Obiectivele specifice 
 
 
 
 
 
 

 Pornind de la prezentarea naturii regimului comunist totalitar, al 
dimensiunii represive şi coercitive al acestui regim, instaurat în statele din 
Estul Europei după Al Doilea Război Mondial, am structurat prezentarea 
rezistenţei faţă de comunism urmârind diversele forme şi evoluţia 
diacronică a acestui fenomen, ce se integrează într-o analiză amplă a 
realităților perioadei comunismului est-european: rezistenţa armată, 
fenomenul rezistenţei faţă de colectivizarea agriculturii la sate,activitatea 
bisericilor şi elitelor culturale,„rezistenţa prin cultură“, dizidențele, 
revizionismul comunist, anticomunismul și diferitele forme de protest şi 
contestare de către elita intelectuală, revoltele, grevele şi organizarea 
unor structuri reprezentative autentice de către muncitorime - care erau 
tot atâtea forme de contestare a autorităţii unice a statului totalitar 
comunist. Încheiem cursul cu analizarea cauzelor prăbuşirii regimului 
comunist în 1989 şi premisele noilor realităţi socio-politice contemporane. 



I. Introducere: Instaurarea şi 
consolidarea regimului comunist în 
statele Europei de Est. 

Prelegerea 
participativă,  
expunerea, 
exemplificarea 

- Cuvinte cheie / concepte: Europa de Est, sistem politic, regim 
politic, democraţie, autoritarism, dictatură, totalitarism; socialism, 
social-democraţie, comunism, Comintern, republica sfaturilor, 
ilegalitate, acţiuni subversive; front popular, coaliţie, antifascism, 
rezistenţă, guvern în exil, ocupaţie, colaboraţionism; eliberare, 
ocupaţie sovietică, Conferinţa de la Teheran, „Acordul de la 
Moscova“ dintre Churchill şi Stalin, Conferinţa de la Ialta, 
sovietizare, instaurarea regimului comunist, război rece, Cortina de 
Fier; Comisia Aliată de Control, coaliţie, „tovarăşi de drum“, 
organizaţii de masă, republică populară, democraţie populară, 
dictatura proletariatului, partid unic muncitoresc, lovitură de stat, 
sistem represiv, partid-stat, economie de stat planificată, inginerie 
socială, revoluţie-contrarevoluţie, consolidare, stagnare. 

II. Rezistenţa armată în perioada 
instaurării şi consolidării regimului 
comunist în statele Europei de Est. 

Prelegerea 
participativă,  
expunerea, 
exemplificarea 

- Cuvinte cheie / concepte: ocupaţie sovietică, sistem represiv 
comunist, rezistenţă armată, guvern în exil, program naţional, 
partide ţărăneşti, societăţi preponderent agrare, reţele de 
aprovizionare, acţiunile armate împotriva rezistenţei, speranţa 
ajutorului american, forme de colaborare a societăţii locale cu 
reţelele de rezistenţă armată, Armija Krajowa, „Sumanele negre“, 
grupările de rezistenţă armată din Munţii Carpaţi (Munţii Făgăraş, 
Apuseni, Banatului). 

III. Elitele politice şi culturale 
tradiţionale şi totalitarismul 
comunist în Europa de Est: 
marginalizare şi represiune. 

Prelegerea 
participativă,  
expunerea, 
exemplificarea 

- Cuvinte cheie / concepte: elite politice tradiţionale, elite culturale, 
noua linie a politicii culturale a regimului democraţiei populare, 
cultură populară şi cultură proletară, proletcultismul, modelul 
sovietic, avatarurile identităţii naţionale şi regimul comunist, 
dizidenţă, cercuri culturale, „cazuri“ de marginalizare şi coerciţie 
(Constantin Noica, Ion Pillat, Petre Ţuţea, Lucian Blaga), folosite 
de regimul comunist pentru trasarea obiectivelor şi limitelor noii 
politici culturale, anihilarea vechii reţele ale elitei culturale, noua 
intelighenţie şi nomenclatura, sistemul penitenciarelor şi taberelor 
de muncă. 

IV. Rezistenţa bisericilor 
tradiţionale din Europa de Est faţă 
de totalitarismul comunist. 

Prelegerea 
participativă,  
expunerea, 
exemplificarea 

- Cuvinte cheie / concepte: materialism dialectic, ateism, religia şi 
ideologia comunistă, stat şi biserică în perioada comunistă: cazul 
Bisericii Ortodoxe, Greco-catolice şi Romano-catolice din Europa 
de Est, Cardinalul Wyszynski, Boleslaw Piasecki şi mişcarea 
„Pax”, Cardinalul Mindszenty, Episcopul Márton Áron, preoţi şi 
culte persecutate, mişcarea pentru pace în cadrul bisericilor 
tradiţionale în regimurile comuniste din Europa de Est, Biserica 
Romano-catolică şi rezistenţa anticomunistă, contactele cu nuclee 
ale societăţii civile, politica Vaticanului faţă de regimul comunist 
din statele Europei de Est: de la Ostpolitik la rolul Papei Ioan Paul 
al II-lea. 

V. Societatea rurală şi rezistenţa 
faţă de colectivizarea agriculturii. 
 

Prelegerea 
participativă,  
expunerea, 
exemplificarea 

-Cuvinte cheie / concepte: legăturile dintre lumea rurală şi 
rezistenţa armată faţă de comunism, reformă agrară, cooperative, 
SMT, GAC, campania împotriva „kulacilor“, colectivizarea 
agriculturii, forme de rezistenţă faţă de colectivizare,  măsuri 
coercitive şi represive, deportare şi încarcerare. 
 

VI. Dizidenţă şi revizionism în 
cadrul partidelor comuniste din 
Europa de Est. 

Prelegerea 
participativă,  
expunerea, 
exemplificarea 

- Cuvinte cheie / concepte: : lupte pentru putere, nomenclatură, 
fracţionarism, dizidenţă, deviere de dreapta şi de stânga, „titoism“, 
Cominformul şi ziarul „Pentru pace trainică, pentru democraţie 
populară“, Jdanov şi concepţia privind cele două tabere, procese 
politice, campania împotriva „titoismului“ (procesul Slansky, Rajk, 
Dimitrov, etc.), procesul „halatelor albe“, grupul Pauker-Luca-
Teohari,  surse de legitimitate, revizionism, lichidatorism, Gomulka 
şi Partidul Unic Muncitoresc din Polonia, lichidarea lui Lucreţiu 
Pătrăşcanu, izolarea lui Miron Constantinescu, Iosif Chişinevschi, 
Constantin Doncea, cultul personalităţii. 

VII. Efectele şi limitele 
„dezgheţului“ şi „destalinizării“. 
Dezbaterile politice din Europa de 
Est, 1953-1956. 
 

Prelegerea 
participativă,  
expunerea, 
exemplificarea 

- Cuvinte cheie / concepte: „dezgheţ“, rezolvarea conflictului 
sovieto-iugoslav, Hruşciov şi ofensiva diplomatică sovietică, 
revolta din Berlin din iunie 1953, Tratatul de la Varşovia, reforme 
şi restructurare guvernamentală în Ungaria: primul guvern Nagy 
Imre, Cehoslovacia şi rezistenţa la valul de reformare, Gheorghiu-
Dej şi practica guvernării colective, Congresul al XX-lea al PCUS, 
„destalinizare“, cultul personalităţii, „greşeli“ în edificarea 
socialismului, un nou val de reforme. 



VIII. 1956 şi „exemplul polonez“: De 
la revoltă la reformă. 
 

Prelegerea 
participativă,  
expunerea, 
exemplificarea 

- Cuvinte cheie / concepte: Congresul al XX-lea al PCUS, 
„destalinizare“, clivaje sociale şi economice, revolta din Poznan, 
guvernul Gomulka, reforme economice şi efecte sociale, 
deschiderea culturală, Tratatul de la Varşovia, presiunea sovietică, 
limitele reformelor. 

IX. Revoluţia maghiară din 1956 şi 
ecourile din Europa de Est. 
 

Prelegerea 
participativă,  
expunerea, 
exemplificarea 

- Cuvinte cheie / concepte: stalinism, restaurare, dezbaterile 
cercului Petőfi, manifestaţie de simpatie cu Polonia, revoltă, guvern 
Nagy Imre, insurecţie armată, intervenţie sovietică, programele 
revoluţionarior, activitatea de guvernare, consolidare, pluralism, 
independenţă, neutralitate, ieşirea din tratatul de la Varşovia, a doua 
intervenţie, rezistenţa armată, sfaturi muncitoreşti, represiune şi 
consolidarea regimului comunist, emigraţie, execuţii şi încarcerări, 
ajutorul dat regimului Kádár de partidele frăţeşti, refugierea 
guvernului Nagy la ambasada iugoslavă, răirea şi detenţia la 
Snagov, procesul şi executarea membrilor guvernului Nagy Imre, 
situaţia şi reacţia minorităţii maghiare din România, ecoul 
revoluţiei maghiare în societatea română, demonstraţii de simpatie 
în Polonia şi Occident, Iugoslavia şi revoluţia din Ungaria din 
1956, Hruşciov şi conflictul cu gruparea conservatoare din PCUS. 

X. 1968: „Primăvara de la Praga“. 
Experimentul „socialismului cu faţă 
umană“ şi intervenţia forţelor 
militare a Tratatului de la Varşovia 
în Cehoslovacia. 
 

Prelegerea 
participativă,  
expunerea, 
exemplificarea 

- Cuvinte cheie / concepte: „Socialism cu faţă umană“, „primăvara 
de la Praga“, o nouă interpretare a marxismului, revizionism, 
intervenţie şi „doctrina suveranităţii limitate“, participare şi 
distanţare- atitudinea statelor din Europa de Est faţă de intervenţia 
Tratatului de la Varşovia în Cehoslovacia în 21-22 august 1968, 
eşecul ferormării comunismului, stagnare, anchilozarea sistemului. 

XI. Contestarea regimului comunist 
şi (re)naşterea societăţii civile: 
dizidenţă, elite intelectuale şi 
discursul privind respectarea 
drepturilor omului în Europa de Est. 
 

Prelegerea 
participativă,  
expunerea, 
exemplificarea 

- Cuvinte cheie / concepte: Conferinţa privind Securitatea şi 
Cooperare din Europa, Actul final de la Helsinki, tematica 
drepturilor omului, Charta 77 şi germenele societăţii civile din 
Cehoslovacia , intelectualitatea poloneză şi formarea KOR, 
dizidenţă, literatura „samizdat“, intelectualitatea maghiară şi 
literatura contestatară faţă de regimul comunist (Bibó István, Illyés 
Gyula, Konrád György, Lengyel László), intelectuali contestatari şi 
dizidenţi în România (Paul Goma, Mircea Dinescu, Ana Blandiana, 
Radu Tudoran, Doina Cornea, etc.). 

XII. Contestarea regimului comunist 
de către clasa muncitoare în 
Polonia și România anilor 1977-
1987. 

Prelegerea 
participativă,  
expunerea, 
exemplificarea 

- Cuvinte cheie / concepte: stagnare, sistem centralizat de alocare şi 
gestionare a bunurilor şi valorilor,economie planificată de stat, 
retehnologizare, datorii de stat,  creşterea preţurilor, probleme 
sociale, revoltă muncitorească, societate civilă, KOR, dizidenţă, 
intelectualitate contestatară, Lech Walesa şi sindicatul liber 
„Solidarnosc“ („Solidaritatea“), generalul Jaruzelski şi introducerea 
„stării de urgenţă“, papa Ioan Paul al II-lea, biserica romano-
catolică din Polonia şi germenii (re)naşterii societăţii civile, greva 
minerilor din Valea Jiului,  Calciu Dumitreasa, încercarea de 
organizare a unui sindicat liber în România, revolta muncitorească 
din Braşov (1987), sistematizare şi „alimentaţia ştiinţifică“, regimul 
Ceauşescu, represiune, dislocare. Încarcerare, domiciliu forţat. 

XIII. Forme de rezistenţă, protest şi 
dizidenţă în Uniunea Sovietică. 
 

Prelegerea 
participativă,  
expunerea, 
exemplificarea 

- Cuvinte cheie / concepte: Gulag, tabere de muncă, stagnare, 
dizidenţă, literatură „samizdat“, contestatari şi ecoul extern, 
Soljeniţîn şi premiul Nobel, Saharov şi critica regimului comunist 
sovietic, acte de protest anticomunist şi fenomenul Bukovski. 

XIV. Revoluţiile din 1989 şi 
prăbuşirea regimului comunist în 
Europa de Est. 
 

Prelegerea 
participativă,  
expunerea, 
exemplificarea 

- Cuvinte cheie / concepte: stagnare, încercare de reformare, 
„glasnost“, „perestroika“, datorii naţionale, criza sistemului, 
societate civilă,revirimentul naţionalismului etnic, problema 
independenţei statelor baltice, intervenţie militară şi a forţelor de 
securitate sovietice, prăbuşirea Zidului Berlinului, unificarea 
germană, problema retragerii militare sovietice din Europa de Est, 
dialog, masă rotundă, tranziţie paşnică, alegeri libere, „revoluţia de 
catifea“, drepturile omului, Forum Civic, revoluţie, război 
interetnic, lovitură de stat, implozie, dilemele dezvoltării culturii 
politice democratice,  pluraliste, a  societăţii civile şi economiei de 
piaţă în perioada post-comunistă. 

   
 
 



8.2 Seminar / laborator Metode de 
predare 

Observaţii 

I.Introducere: Instaurarea şi consolidarea regimului 
comunist în statele Europei de Est. Abordări 
teoretice, modele, concepte, studii de caz. 

Problematizarea, 
exemplificarea, 
dezbaterea. 
  

- Cuvinte cheie / concepte: Europa de Est, 
sistem politic, regim politic, democraţie, 
autoritarism, dictatură, totalitarism; socialism, 
social-democraţie, comunism, Comintern, 
republica sfaturilor, ilegalitate, acţiuni 
subversive; front popular, coaliţie, antifascism, 
rezistenţă, guvern în exil, ocupaţie, 
colaboraţionism; eliberare, ocupaţie sovietică, 
Conferinţa de la Teheran, „Acordul de la 
Moscova“ dintre Churchill şi Stalin, 
Conferinţa de la Ialta, sovietizare, instaurarea 
regimului comunist, război rece, Cortina de 
Fier; Comisia Aliată de Control, coaliţie, 
„tovarăşi de drum“, organizaţii de masă, 
republică populară, democraţie populară, 
dictatura proletariatului, partid unic 
muncitoresc, lovitură de stat, sistem represiv, 
partid-stat, economie de stat planificată, 
inginerie socială, revoluţie-contrarevoluţie, 
consolidare, stagnare. 

II. Rezistenţa armată în perioada instaurării şi 
consolidării regimului comunist în statele Europei de 
Est. Studii de caz: Polonia şi România. 
 

Problematizarea, 
exemplificarea, 
dezbaterea. 

- Teme de referat şi dezbatere: 
1.„Armija Krajowa“: un fenomen important al 
istoriei polone și est-central-europene.  
 
2.Programe, identităţi şi afilieri politice ale 
grupărilor de rezistență armată din România.  

III. Elitele politice şi culturale tradiţionale şi 
totalitarismul comunist în Europa de Est: 
marginalizare şi represiune. 

 

Problematizarea, 
exemplificarea, 
dezbaterea. 

-Teme de referat şi dezbatere: 

1.  Elitele tradiţionale şi planurile de inginerie 
socială a regimului comunist din Europa de Est.   

2. Noul sistem educaţional şi politica culturală 
comunistă: deznaţionalizare, selectarea după 
„originea socială“ şi „lupta de clasă“. 

IV. Rezistenţa bisericilor tradiţionale din Europa de 
Est faţă de totalitarismul comunist. 
 

Problematizarea, 
exemplificarea, 
dezbaterea. 

- Teme de referat şi dezbatere: 

1. Relația dintre Biserica Romano-Catolică şi 
regimurile comuniste din Europa de Est (1948-
1956).  

2. Problema relaţiei dintre Biserica Ortodoxă şi 
Biserica Greco-Catolică din România, 
desfiinţată oficial în anii regimului comunist 
(1948-1989).  

3. Bisericile protestante şi regimul comunist 
din Europa de Est.  

V. Societatea rurală şi rezistenţa faţă de 
colectivizarea agriculturii. 

Problematizarea, 
exemplificarea, 
dezbaterea. 

- Teme de referat şi dezbatere: 
1. Societăţile agrare şi lumea rurală în anii 
instaurării şi consolidării regimului comunist: 
Impactul reformelor agrare din Europa de Est 
(1945-1948).  
 
2. Colectivizarea agriculturii: revolte şi forme 
de rezistenţă ale ţărănimii. Măsuri coercitive şi 
represive în vederea realizării colectivizării 
agriculturii în România (1949-1962). 
 
3. Rezistenta la colectivizare  în Regiunea 
Autonomă Maghiară şi în Bihor. 

VI. Dizidenţă şi revizionism în cadrul partidelor 
comuniste din Europa de Est. 

Problematizarea, 
exemplificarea, 
dezbaterea. 

- Teme de referat şi dezbatere: 



 1. Campania împotriva „titoismului“ şi 
procesele politice din Europa de Est. 

2. Efectele procesului Rajk asupra structurării 
relațiilor politice din Europa Centrală și de Est.  

VII. Efectele şi limitele „dezgheţului“ şi 
„destalinizării“. Dezbaterile politice din Europa de 
Est, 1953-1956. 
 

Problematizarea, 
exemplificarea, 
dezbaterea. 

- Teme de referat şi dezbatere: 
1.Revolta din Berlinul de Est  din iunie 1953. 
Cauze şi desfăşurare. 
 
2. Grupări şi cercuri de dezbatere privind 
reformarea sistemului comunist. Studii de caz: 
A. Lukács György. 
 
B. Cercul Petőfi din Ungaria. 
 
C. Gruparea din jurul lui Nagy Imre.  

VIII. 1956 şi „exemplul polonez“: De la revoltă la 
reformă. 
 
 

Problematizarea, 
exemplificarea, 
dezbaterea. 

- Teme de referat şi dezbatere: 

1. Semnificaţia raportului secret prezentat de 
Hruşciov la şedinţa cu uşile închise a 
Congresului al XX-lea al PCUS. 

2. Revolta din Poznan şi reacţia regimului 
comunist din Polonia. 

IX. Revoluţia maghiară din 1956 şi ecourile din 
Europa de Est. 
 
 

Problematizarea, 
exemplificarea, 
dezbaterea. 

- Teme de referat şi dezbatere: 

1. Cauzele izbucnirii şi programele revoluţiei 
din 1956 din Ungaria.  

2. Decizia și efectele politice ale intervenţiei 
armate sovietice împotriva revoluției maghiare 
din 1956. 

3. 1956 şi societatea din România.  

X. 1968: „Primăvara de la Praga“. Experimentul 
„socialismului cu faţă umană“ şi intervenţia forţelor 
militare a Tratatului de la Varşovia în Cehoslovacia. 

Problematizarea, 
exemplificarea, 
dezbaterea. 

- Teme de referat şi dezbatere: 
1. Intelectualitatea şi „scrisoarea celor 2000 de 
cuvinte“. 
 
2.Intervenţia sovietică şi „doctrina suveranităţii 
limitate“. 
 
3. Reacţiile diferenţiate a unor state din Europa 
de Est.  

XI. Contestarea regimului comunist şi (re)naşterea 
societăţii civile: dizidenţă, elite intelectuale şi 
discursul privind respectarea drepturilor omului în 
Europa de Est. 
 

Problematizarea, 
exemplificarea, 
dezbaterea. 

- Teme de referat şi dezbatere: 
1.”Noua clasă”: intelectualitate și regim politic 
în Europa de Est al perioadei 1968-1989.  
 
2. Forme de disidenţă politică și protest în 
România regimului Ceauşescu.  

XII. Contestarea regimului comunist de către clasa 
muncitoare: geneza sindicatului liber 
„Solidaritatea“(1977, 1980-1981), greva minerilor 
din Valea Jiului (1977) şi revolta muncitorilor din 
Braşov (1987). 
 

Problematizarea, 
exemplificarea, 
dezbaterea. 

- Teme de referat şi dezbatere: 
1.Sindicatul liber „Solidaritatea“ şi KOR: 
piloanele mişcării contestatare poloneze 
împotriva regimului comunist.  
 
2. și Biserica Romano-Catolică şi mişcarea 
contestatară din Polonia anilor 1977-1989. 
3. Revolte muncitoreşti în România regimului 
Ceauşescu.  

XIII. Forme de rezistenţă, protest şi dizidenţă în 
Uniunea Sovietică. 
 

Problematizarea, 
exemplificarea, 
dezbaterea. 

- Teme de referat şi dezbatere: 
1. GULAG: Opera lui A. Soljeniţîn şi problema 
sistemului concentraţionar sovietic.  
 
2. Andrei Saharov şi Vladimir Bukovski: 
critica intelectualilor față de regimul condus de 
Brejniev între dizidenţă şi rezistenţă. 



XIV. Revoluţiile din 1989 şi prăbuşirea regimului 
comunist în Europa de Est. 
 

Problematizarea, 
exemplificarea, 
dezbaterea. 

- Teme de referat şi dezbatere: 

1. Intelectualitate contestatară, societate civilă, 
masă rotundă: modelul tranziţiei paşnice din 
Polonia şi Ungaria.  

2. Vaclav Havel, Forumul Civic şi „revoluţia de 
catifea“ din Cehoslovacia.  

3. Revoluţia din 1989 din România: revoltă 
populară, revoluţie, lovitură de stat? Discursuri 
şi dezbateri post-1989.  
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