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Argument pemtru o carte-document 
 

 
În cadrul Memorialului Revoluţiei există o permanentă activitate de acu-

mulare a numeroase mărturii referitoare la Săptămâna Revoluţiei din Timişoara: 

interviuri, declaraţii, filmări de dialoguri cu cei ce au fost martori contemporani ai 

acelor evenimente de neuitat care ne-au bucurat nespus, dar pe mulţi ne-au şi îndu-

rerat. Această preocupare ne-a fost sugerată, de la început, de doamna Smaranda 

Vultur de la Universitatea de Vest din Timişoara, o prietenă şi susţinătoare a aso-

ciaţiei noastre, specializată în domeniul Istoriei Orale. 

După mai mulţi ani, doamna Smaranda Vultur ne-a oferit mai multe casete 

cu înregistrări făcute de studenţi cu urmaşi, răniţi în Revoluţie, martori şi partici-

panţi la evenimente, care au constituit nucleul unei arhive audio şi video. Noi am 

continuat procedurile, am preluat modul de lucru, reuşind să deţinem, în prezent, o 

importantă arhivă audio-video. Dorinţa de a valorifica acest adevărat patrimoniu 

prin filme documentare sau cărţi a existat permanent. Astfel că soluţia cea mai bu-

nă a fost iniţierea unor proiecte de colaborare cu instituţii şi persoane cu experienţă 

în domeniile noastre de activitate, respectiv cu prof. Smaranda Vultur, cu prof. Lu-

cian Ionică, cu jurnalistul Lucian-Vasile Szabo de la Universitatea de Vest şi, desi-

gur, cu personalul specializat de la Memorialul Revoluţiei. 

Volumul acesta s-a născut tocmai printr-o bună colaborare cu TVR 

Timişoara la realizarea unui film documentar în 8 episoade cu diferite personaje 

contemporane Revoluţiei din Decembrie 1989. În dorinţa noastră de a prelua între-

gul material brut cu filmările necesare, am solicitat realizatorilor filmelor, Vasile 

Bogdan şi Titus Suciu, acordul. Răspunsul a fost afirmativ. Afirmativ a fost şi răs-

punsul prof. Lucian Ionică – directorul TVR Timişoara, urmat de aprobarea Consi-

liului de conducere al TVR Timişoara. În acest fel, arhiva noastră s-a completat cu 

acest valoros material video inscripţionat pe suport digital. 

Dorind să punem în valoare tot acest material înregistrat, alături de filmul 

documentar Candelă împotriva timpului, după mai multe runde de discuţii cu scrii-

torii Vasile Bogdan şi Titus Suciu, aceştia au acceptat să scrie volumul în discuţie. 

Realizarea cărţii de faţă a presupus o muncă de aproape un an de transcriere în text 

a materialului înregistrat. Personal cunosc ce înseamnă această muncă, câtă atenţie 

şi cât timp este necesar, dar prietenii noştri au făcut-o într-un timp record, fiind pa-

sionaţi de subiect. 

Personal le mulţumesc foarte mult, la fel cum îi mulţumesc şi domnului 

Gino Rado, în calitatea sa de editor al volumului de faţă. Trebuie să-mi exprim re-

cunoştinţa şi faţă de domnul Ioan Savu, care a inscripţionat DVD-urile cu filmele 

din serial, ataşate cărţii.  

 

 

Dr. Traian Orban 

Preşedinte al Asociaţiei Memorialul Revoluţiei din Timişoara 
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CUVÂNT ÎNAINTE 
 

 

În noiembrie şi decembrie 2009, canalele TVR Timişoara şi TVR 3 

difuzau, în premieră, documentarul Candelă împotriva Timpului, o pro-

ducţie a Studioului Timişoara al Televiziunii Române. Filmul, realizat de 

Vasile Bogdan după un scenariu de Titus Suciu şi Vasile Bogdan, are la ba-

ză cărţile scriitorului Titus Suciu Reportaj cu sufletul la gură, şi Lumea bu-

nă a balconului, fiind compus din episoadele: I. Prin negura roşie, II. Noap-

tea în care s-a născut Visul, III. Treptele Golgotei, partea I, IV. Treptele 

Golgotei, partea a II-a, V. Singuri împotriva dictaturii, VI. Ziua în care 

Dumnezeu a pogorât la Timişoara, VII. Atunci ne-am mântuit de frică, VIII. 

„Comunismul s-a născut pe Neva şi s-a înecat în Bega”. 

S-au realizat 63 de interviuri, au fost folosite zeci de casete, organi-

zarea, filmările şi montajul au durat mai bine de cinci luni de zile. Docu-

mentarul e închinat Timişoarei, eroilor care şi-au dezvăluit stările de euforie 

şi momentele de incertitudini, timişorenilor care, datorită iniţiativelor şi cu-

rajului din săptămâna aceea, sunt eroii Revoluţiei din Decembrie ’89.  

Pentru buna reuşită a serialului adresăm mulţumirile noastre came-

ramanilor Olimpiu Vuia, Nicolae Zambori, Radu Ionescu, Adrian Covaci, 

care au convertit în imagini viziunile noastre; editorilor de imagine Constan-

tin Buţă –  primele două episoade, în acelaşi timp autorul inspiratului gene-

ric al serialului şi cel care s-a îngrijit ca serialul să fie reprodus pe DVD-

urile alăturate –, Cristian Ştefănescu, cu care am definitivat celelalte şase 

episoade, ambii oferindu-ne sugestive soluţii pentru animarea pe hărţi a 

evenimentelor din oraş în acele zile; luminiştilor Nicolae Nohaiu şi Gheor-

ghe Munteanu; documentaristei Elena Roşca pentru identificarea unor ima-

gini mai puţin cunoscute în arhiva studioului; compozitorului Ilie Stepan, 

personalitate binecunoscută în muzica de azi; domnilor Traian Orban, Virgil 

Hosu, Dumitru Părpăluţă, doamnei Mihaela Munteanu, factori de decizie în 

Asociaţiile de Revoluţionari din Timişoara, care ne-au propus interlocutori 

reprezentativi dintre membrii acestora; domnilor Iosif Kabai, Marius Mioc, 

Adrian Kali, George Ardelelanu, Radu Mircea şi Constantin Duma, pentru 

că ne-au pus la dispoziţie material documentar şi fotografic mai puţin cu-

noscut.  

Mulţumim totodată domnului Lucian Ionică, atunci director al Stu-

dioului, pentru implicarea în demararea proiectului, factorilor de decizie ai 

Televiziunii Timişoara din perioada în care efectiv s-a realizat filmul, 

doamna Dietlinde Dinesz şi domnul Florin Mihoc. Mulţumirile se adresea-
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ză, de asemenea, colegilor din Studio care, prin climatul creat şi înţelegerea 

acordată, au contribuit constructiv la înfăptuirea demersului nostru.  

Din cele peste 2865 de minute de mărturii şi înregistrări ambientale, 

datorită rigorilor specifice filmului, în documentar se regăsesc aproximativ 

180. Cum valoarea acestora nu se reduce la dezvăluirile selectate în serial, s-

a conturat ideea publicării integrale a interviurilor. Cartea reprezintă con-

cretizarea acestei idei.   

Succesiunea prezentării mărturiilor respectă, în mare, ordinea mani-

festărilor antidictatoriale ale protagoniştilor, fiecare interviu încheindu-se cu 

aprecieri la situaţia de acum, la visele de atunci şi realităţile de azi.  

La fel ca în serial am precizat ocupaţiile intervievaţilor în anii 1989, 

respectiv 2009, pentru a marca, în timp, evoluţia lor socială.  

 Scriitorul Titus Suciu, respectând ideile, opiniile şi observaţiile 

personale ale interlocutorilor, a modelat interviurile literar, dând astfel 

lecturii plăcerea întâlnirii cu un act artistic. 

Ideea publicării interviurilor în volum s-a conturat în urma unei dis-

cuţii cu domnii Traian Orban şi Gino Rado. Mai mult de-atât, reprezentanţii 

Asociaţiei au avansat ideea încastrării în coperţile cărţii a două DVD-uri cu 

episoadele serialului, ceea ce conferă ansamblului statut editorial aparte. 

Ideea a fost a Domniilor lor, meritul le aparţine, le mulţumim.    

În fine, o precizare mai mult decât necesară. Cartea se doreşte oma-

giu pentru cei ce nu mai sunt printre noi, pentru răniţii şi arestaţii noştri, 

pentru cei care au urcat la Balcoanele Revoluţiei, pentru prezenţele anonime 

dar determinante pe străzile oraşului în 16, 17, 18 şi 19 decembrie, în faţa 

Operei şi a Consiliului Judeţean de Partid în ziua-zenit a urbei noastre, apoi 

în Piaţa Operei de când aceasta a devenit Piaţa Victoriei!  

În ultima instanţă – spiritului Timişoarei!  

Care sperăm, încă sperăm că în Decembrie ’89 a deschis zorii unei 

primăveri sociale întregii Românii!    

 
                                                                                        

 

 

                                                                                   Autorii 

Timişoara, decembrie 2010 – iunie 2011    
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DE LA CARTE LA SERIAL DE TELEVIZIUNE, 

APOI... LA ALTĂ CARTE 
 

 

                                                                          Pentru mine Lorin Ioan 

Fortuna, Claudiu Iordache, 

Ioan Savu, Petre Petrişor… 

primii timişoreni care au 

urcat în cele două clădiri 

miercuri, 20 decembrie, au 

statura lui Danton, Robes-

pierre, Saint-Just… Nu 

înainte, nici măcar în dimi-

neaţa aceea nu ştiau că pes-

te câteva ore vor intra în 

Istorie. 

 

 

         –  Ne aflăm în maşină, ieşim din Remetea, mergem spre Făget ca oas-

peţii ai epigramistului şi poetului în grai bănăţean, prietenul Arcadie 

Chirşbaum. Invitaţia cade cum nu se poate mai bine. Am terminat ultimul 

episod al serialului de televiziune despre Revoluţia de la Timişoara, am 

ajuns la capătul a cinci luni de muncă susţinută, suntem obosiţi. Bucuroşi că 

am terminat, dar obosiţi. Titus, ce poţi spune despre perioada în care am trăit 

sub semnul acestui serial? 

 – Am mai lucrat într-un astfel de ritm când am scris Reportaj cu su-

fletul la gură. Am refuzat totdeauna funcţiile de conducere, nu-mi stă în fire 

să dau din coate, nu-mi doresc niciodată să fiu în faţă. Atunci am făcut însă 

tot ce s-a putut să predau manuscrisul înaintea tuturora. Iar tot înseamnă o… 

fraudă – salariul pe două luni jumătate fără să-mi fi ţinut orele! În 10 ianua-

rie ’90, prima zi a trimestrului II, m-am prezentat la şcoală, nu însă pentru a 

intra în clase. Mersesem să-i spun directoarei că-mi voi relua serviciul doar 

după ce-o să scriu cartea despre Revoluţie.  

 A fost o perioadă fabuloasă. Ziua luam interviuri, seara şi noaptea le 

dădeam haină literară, mâncam când se nimerea, adormeam când mă dobo-

ra oboseala. Osârdia mi-a fost răsplătită. E drept, înaintea cărţii mele au apă-

rut broşura lui Florin Medeleţ şi Mihai Ziman (30 de pagini) şi cartea istori-

cului Miodrag Milin. Dar primul volum despre Revoluţie semnat de un pro-

zator este Reportaj cu sufletul la gură.  
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Cărţile mele despre Revoluţie au poveştile lor. Prima a fost furată, 

cea care stă la baza filmului nostru refuzată, a treia – scrisă pe jumătate – a 

rămas neîncheiată din cauza refuzului amintit.  

Fără nici o intenţie, martorii în procesul de la Timişoara au făcut o 

incredibilă publicitate cărţii Reportaj cu sufletul la gură. Aceasta are şi un 

titlu de rezervă, Traseele Revoluţiei. Când l-am propus n-am avut o expli-

caţie, dar intuiţia face parte din viaţa de zi cu zi. Vei vedea de altfel cât de 

important a fost acest subtitlu. Să revenim însă la Reportaj cu sufletul la gu-

ră. La procesul criminalilor comunişti din martie ’90, când se pierdeau în 

detalii, martorii înşirau aproximativ aceste cuvinte: Îmi pare rău, poate în-

curc datele, dar în interviul luat de domnul Suciu atunci imediat, în decem-

brie (ori ianuarie), care o să apară în cartea…  

Şi cum în Timişoara exista o singură tipografie, şi cum trăim în Ro-

mânia… Aşa se face că la predarea cărţilor – nu vei fi uitat ce foame de cu-

vânt scris ne caracteriza în zilele acelea –, din tirajul de 40.000 lipseau 

aproximativ 5.000 de exemplare. N-a fost nici o problemă, tipografia era 

instituţie bugetară, ce s-a furat s-a completat şi repede şi fără a se ajunge la 

vinovaţi.  

Am predat manuscrisul primei cărţi la sfârşitul lui martie, când, în 

fine, am revenit la catedră. După doar câteva zile – iluminarea! Abia atunci 

am înţeles de ce insistasem ca volumul să aibă şi titlu de rezervă. Revelaţia a 

plecat de la interviul cu Ioan Savu. În economia cărţii era singurul balconar. 

De aici ideea unui triptic. Al doilea volum cu mărturii ale balconarilor, ale 

liderilor, care au văzut Revoluţia de la alt nivel, al treilea cu destăinuiri ale 

marilor români din diaspora, intitulate Balcoanele Revoluţiei şi Ecourile Re-

voluţiei.  

  O dată ideea conturată, m-am apucat de lucru. De data asta în alt 

ritm. Adică îi intervievam pe Claudiu Iordache, Petre Petrişor, Alexandru 

Ciura… după orele de la şcoală. Am avut primele întâlniri cu români de pes-

te hotare în vara lui ’90. În august, ajuns la Paris, am început să bat la uşile 

conaţionalilor. Faptul că nu i-am putut contacta pe Emil Cioran şi Eugen 

Ionesco – plecaţi în concedii –, suspiciunea lui Bujor Nedelcovici – care mi-

a stabilit două întâlniri la cafenele diferite, întrebările şi felul în care privea 

în jur trădând ideea că mă considera securist – nu mi-au diminuat entuzias-

mul. Am plecat din Franţa cu trei interviuri – Paul Goma, George Astaloş, 

Virgil Tănase –, mi-am zis că voi reveni, totul mi s-a părut în regulă.  

În decembrie ’90 am avut două veşti. Una proastă, alta bună. Vorba 

aceea, cu care să încep. Editura cu care lucrasem prima carte îmi respingea 

manuscrisul Balcoanele Revoluţiei, una recent înfiinţată, Seicon, particulară, 

publica a doua ediţie a cărţii Reportaj cu sufletul la gură. Nu sunt un ins 
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răzbătător, formularea editura nu mai e interesată de cărţi despre Revoluţia 

Română m-a blocat. Am fost în Franţa şi după aceea, n-am mai căutat însă 

pe nimeni, n-am mai realizat nici un interviu, cartea Ecourile Revoluţiei nu 

s-a scris atunci, timpul ei a trecut, nu se va scrie niciodată.    

– Bun. Adică nu-i bine, dar asta e situaţia. Vorba aceea, trăim în 

România şi asta – Oana Zăvoranu, Monica Columbeanu, Simona Sensual… 

– ne ocupă tot timpul. Până vom vedea ce e cu al doilea volum, o întrebare 

firească. În decembrie ’89 aveai statutul tău, erai membru al Ununii Scriito-

rilor din România, colaborările la ziarul local erau mai puţin decât sporadi-

ce. Şi dintr-o dată – o carte de reportaje. 

– Nu e de reportaje. Cele două cărţi reprezintă exerciţiile mele de 

admiraţie pentru timişorenii de excepţie, pentru ce s-a întâmplat atunci. Nu 

ştiu dacă e o calitate, îmi asum însă trăsătura fără nici o reţinere. Sunt un 

căscat. Dacă e ceva ce poate stârni admiraţia – admir; dacă cineva face ceva 

ce eu nu sunt în stare – îi acord toată consideraţia. Indiferent ce au zis, ce 

continuă să spună Ion Cristoiu, Marius Tucă… pentru mine Lorin Ioan For-

tuna, Claudiu Iordache, Ioan Savu, Petre Petrişor… primii timişoreni care au 

urcat în cele două clădiri în 20 decembrie, au statura lui Danton, Robespier-

re, Saint-Just… Nu înainte, nici măcar în dimineaţa aceea nu ştiau că peste 

câteva ore vor intra în Istorie. La Operă întemeiau primul partid necomunist 

de după război, la Comitetul Judeţean de Partid desfiinţau delegaţia guver-

namentală comunistă! E fabulos ce s-a întâmplat atunci! Nemaipomenit! În 

restul ţării se construia, încă, socialismul biruitor, noi îl dădeam peste cap. 

Intuind ce dorea Timişoara, formulând în mod exemplar revendicările ce 

nouă ne umblau trunchiat prin cap, balconarii s-au ridicat la nivelul de ade-

văraţi lideri. Au fost personalităţile acelor zile, conducătorii de care aveam 

nevoie. Cu toate astea, mai sunt inşi care, alături de mai sus amintiţii jurna-

lişti, au folosit, continuă să folosească stupidele sintagme agenturili străine, 

lovitură de stat…  

Din păcate răul e mai grav, Vasi. Mult mai profund decât credem. 

Nu ne respectăm valorile! În loc să le acordăm respectul cuvenit, să ne 

creştem copiii în cultul lor, presa, televiziunea, oferă doar lături mediatice – 

informaţii despre silicoanele cine ştie cărei fufe, averi de milioane de euro 

ale unor preşedinţi de sindicat, divorţuri dintre inşi ce-au hăcuit ţara şi pa-

raşute ce i-au scuturat pe ei de bani… Ştiu bunăoară tinerii de azi – şi nu 

doar ei! – ceva despre  savantul Gogu Constantinescu, inventatorul teoriei 

sonicităţii, la noi ignorat,  în Anglia o somitate deoarece, folosind principiile 

respectivei ştiinţe, aviaţia Marii Britanii a avut câştig de cauză la sfârşitul 

primului război mondial în disputa cu cea a Germaniei? Nu. Ştiu tinerii de 

azi – şi nu doar ei! – că Gustave Eiffel a venit la Vălenii de Munte pentru a-l 
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convinge pe Gheorghe Pănculescu să-i devină colaborator, la edificarea ce-

lebrului turn fiind folosite soluţiile tehnice descoperite de inginerul român? 

Nu. Ştiu tinerii de azi – şi nu doar ei! –, că unul din cei trei titani ai astrona-

uticii mondiale – alături de americanul Roland Goddard şi rusul Konstantin 

Ţiolkovski – a fost sibianul Hermann Oberth? Nu. Se ştiu îndeajuns de mul-

te despre marii oameni de ştiinţă Henri Coandă, Ştefan Odobleja, Nicolae 

Paulescu?… Nu. 

 Revenind la subiect, aş zice că răspunsul pentru întrebarea ta a înce-

put să se contureze. Sunt născut la Braşov dar locuiesc în Timişoara de la 

opt ani, Revoluţia s-a declanşat în Timişoara, ce s-a întâmplat atunci m-a 

marcat, curajul lor m-a copleşit – am scris despre ei! Am scris nu datorită 

vreunui simţ al datoriei, ci cu consideraţie, cu toată preţuirea. Cărţile nu 

aparţin Istoriei, Vasi. Sunt, repet, exerciţii de admiraţie. Nu interpretez, nu 

fac corelaţii, nu dau verdicte. Am ascultat cu gura căscată nişte relatări, aca-

să le-am transformat în povestiri, am pus povestirile între coperţi cu grijă, cu 

tot respectul, a apărut cartea.  

Hai, încă două-trei vorbe, ce întregesc răspunsul pentru întrebarea ta. 

Se ştie că între marii lideri ai Revoluţiei din Timişoara au existat, persistă 

unele animozităţi. X îl critică pentru o anumită iniţiativă pe Y, acesta pe X şi 

Z etc. Nu ţi-e străin faptul că am discutat cu mulţi dintre ei. Dar chiar dacă 

cel pe care-l ascultam considera că-mi oferea argumente zdrobitoare în criti-

cile adresate altuia, nu intram în joc. Nu-i preluam orbeşte acuzele, nu îl 

contraziceam cu încăpăţânare. Încercam, încerc ori de câte ori discut cu ei, 

să sting focul. Asta pentru că îi înţeleg. O să-ţi spun ceva ce, într-un anumit 

fel, te va surprinde. M-ar fi dezamăgit dacă, din când în când, nu s-ar fi 

înfruntat. Asta pentru că… Un moment, am pe limbă nişte cuvinte zglo-

bii… Da. Asta pentru că în foaier au urcat doar persoane care nu puteau 

să încapă în foaier!...  Te privesc şi zâmbesc. Asta e reacţia. Trăieşte-o în 

timp ce precizezi pe unde suntem, îţi dau explicaţia după aceea.  

– Afirmaţia, de fapt afirmaţiile, cele două formulări, ai dreptate, m-

au cam bulversat. Din fericire nu într-atât încât să nu recunosc locurile. Sun-

tem pe undeva între… A, ne apropiem de Chizătău. Şi-aşa zici, că te-ar fi 

dezamăgit dacă nu s-ar fi înfruntat… că au urcat doar cei care… 

– Mai mult de-atât, n-ar fi fost normal să nu se înfrunte! Există o 

întrebare mai niciodată formulată, insuficient conştientizată ce, cu puţină 

răbdare, poate fi identificată însă în oricare timişorean când vorbeşte despre 

fabulosul nostru Decembrie. De ce au urcat în clădirile Revoluţiei acei 

demonstranţi, nu alţii? De ce tocmai ei?  
– Da. De ce ei? 
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– Calcul? Nu. Mă simt însă obligat să fac o paranteză. Când vorbesc 

de cei care au urcat, mă refer la timişorenii care au făcut-o în 20 decembrie. 

La început. Cea mai mare parte a persoanelor ce-au apărut după aceea au 

fost un fel de turişti, cei de după fuga dictatorului – şarlatani sadea! La ei e 

vorba de miros de felină, calcul rece, la obiect. Alexandru Ciura relatează de 

altfel un episod semnificativ. La un moment dat erau atât de mulţi timişoreni 

în foaier, încât se călcau pe picioare. Situaţia a fost rezolvată de o precizare: 

rămân aici doar persoanele care acceptă să iasă în balcon, îşi precizează 

identitatea şi lansează un slogan. Turiştii au dispărut nu rând pe rând, dintr-

odată!  

Dar să revenim la întrebare. Calcul? Nu. Experienţă revoluţionară? 

De unde? Apartenenţa la un grup conspirativ? Nici vorbă. La Operă se cu-

noşteau între ei doar scriitorii Claudiu Iordache şi Nicolae Bădilescu, 

timişorenii ce-au format Comitetul Cetăţenesc la Judeţeana de Partid se ve-

deau prima dată. Atunci? 

Vasi, cred că răspunsul e acesta: au urcat în clădirile Revoluţiei 

timişorenii pentru care baloanele cu entuziasm au precumpănit lanţurile 

temerile de până atunci.   

Au intrat în Operă – pentru Comitetul Judeţean situaţia e identică – 

timişorenii la care înflăcărarea a copleşit simţul de autoconservare; însufleţi-

rea – îndoielile; impetuozitatea – spaimele. Sunt situaţii în care acţionezi nu 

datorită unui demers logic, ci dintr-un imbold căruia nu i te poţi împotrivi. 

N-au existat în momentele acelea gânduri pentru soţie, copii, părinţi, uitase-

ră până şi de ei înşişi. Mai repede ori mai târziu, au trecut prin clipe grele 

toţi. Ioan Savu, Petre Petrişor îşi sună soţiile dar nu au curajul să meargă 

acasă, Nicolae Bădilescu trimite vorbă soţiei şi fiicei să înnopteze la o fami-

lie de prieteni, Claudiu Iordache prinde câteva ore de somn la Ion Mono-

ran…  

Vezi, Vasi? Vezi? Ăştia sunt eroii celei de-a doua cărţi, pe care, ori 

de câte ori vorbesc, îi îmbrac în veştmintele întregii mele consideraţii. Nu 

sunt idoli, n-am vrut niciodată să fiu în locul lor – sunt eroi. Un erou nu să-

vârşeşte în fiecare clipă a vieţii fapte ieşite din comun. Momentele lor sub-

lime sunt consemnate de Istorie în dreptul zilei de 20 decembrie 1989. 

Atunci au fost magnifici. Imperiali. Au îngenuncheat un prim-ministru, 

delegaţia lui de activişti şi generali, au înfiinţat, după 45 de ani, primul 

partid necomunist din România. Toate astea în condiţiile – e foarte impor-

tant să menţionăm acest adevăr – unei izolări totale. E cutremurător ce s-a 

întâmplat în ziua aceea. De cinci zile în restul ţării oamenii mergeau la ser-

vicii, depăşeau indicii de producţie, noi de cinci zile ieşeam în oraş spunând 

că nu-l mai voiam pe dictator, ceea ce am făcut şi după ce ne-au arestat, şi 



 

 

 

13 

după ce ne-au împuşcat, şi după ce ne-au ucis, în 20 decembrie făcând o 

precizare ce a zguduit lumea – suntem oraş liber de comunism! 

– Ai dreptate, manifestarea din 20 decembrie e incredibilă. De altfel 

domnul profesor Eduard Pamfil a dat pentru ce s-a întâmplat atunci o sin-

tagmă ce-a devenit celebră: comunismul s-a născut pe Neva şi s-a înecat 

în Bega. Te rog să reiei mărturisirea de la o propoziţie formulată mai de 

mult. Ai spus: ăştia sunt eroii celei de-a doua cărţi.  

– Păi sunt. Ce nu e clar? 

– Nu sunt.  

– Vasi! 

– Nu sunt, deoarece cartea n-a apărut, încă. 

– A!... Pe scurt, cartea cu interviurile celor zece balconari a apărut 

pentru că francezii l-au enervat pe un român!  

– Asta ce-i, Titus? Vreo modalitate elegantă prin care mă inviţi să 

precizez din nou pe unde ne găsim. Bine, o fac. Trecem prin faţa motelului 

Ana Lugojana. Am trecut de Lugoj, unde am făcut ceva cumpărături deoa-

rece suntem oaspeţi cu ştaif, am fost atenţi la circulaţie, acum repornesc re-

portofonul.  Românul eşti tu? 

– Nicu Opriţescu. 

– Am înţeles, mai dau o indicaţie rutieră. Prima localitate prin care 

vom trece este Traian Vuia, sat în care s-a născut aproape uitatul pionier al 

aviaţiei mondiale, personalitate de acelaşi rang cu cele amintite de tine. În 

fine, vrei să revii la subiect? 

– Sunt. Am zâmbit fiindcă întâmplările se potenţează uneori într-un 

mod imposibil de anticipat. În 1994 Nicu Opriţescu, stabilit în Paris, se 

enervează datorită unor francezi, din cauza asta urcă în avionul de România, 

are o discuţie cu un vechi prieten din Bucureşti, Nicu Opriţescu şi Mihai 

Creangă iau o hotărâre, vin la Timişoara, se cazează la hotel, nu ştiu cine le 

spune de mine, cu Mihai mă ştiam, Mihai mă sună, merg la ei, discutăm, de 

fapt mă ceartă, intră în combinaţie Dinu Barbu, apoi Radu Ciobotea – şi car-

tea vede lumina tiparului! Ai înţeles ceva din toate astea? 

– Nu. 

– Nici eu. Dar pot să-ţi spun ce reprezintă. Viaţa! Cu asta, hai să fa-

cem pe înţelepţii. Nu ne putem explica totdeauna ce ni se întâmplă, dar 

ce ni se întâmplă e viaţa noastră! S-o luăm însă la pas.  

După ce termină Regia la Bucureşti, Nicu Opriţescu obţine o bursă 

în Franţa. Acolo se îndrăgosteşte, se căsătoreşte, revine în ţară voind să facă 

un film, academiciana îşi etalează cunoştinţele şi în cinematografie şi… dă 

dispoziţii pentru sistarea filmărilor. Nicu Opriţescu se enervează, din fericire 
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n-a fost nici o problemă să se întoarcă în Franţa, a plecat, şi-a văzut de 

atunci de ale lui.  

Şi decembrie ’89, şi la Timişoara flăcări şi fum. Ziariştii francezi le-

au muşinat printre primii, s-au dat peste cap să umple coloanele ziarelor cu 

informaţii, mai toţi au folosit însă urechea nu documentele, au auzit la colţ 

nişte cifre, ei le-au rotunjit binişor, ziarul trebuia să se vândă, s-a vândut. 

Dar ziarul trebuia să se vândă şi după ce s-a aflat adevărul. Simţiţi nevoie 

mare – iartă-mi te rog buna creştere, ar fi trebuit să folosesc antonimul –  au 

aruncat, cu eleganţă deloc elegantă, mâţa în ograda noastră. Vasi, sunt por-

nit, foarte pornit împotriva multor ziarişti şi scriitori străini. Au scris despre 

Revoluţia noastră fără să iasă din birou, necum din curte. Aflându-se la o 

sindrofie, Einstein, în ale cărui studii nu se afla şi tema conversaţii stupide, 

e asaltat de… o blondă. Marele savant, dacă tot dăduse de delicatese, le 

onora cu sârg. Blonda, dorind să poarte o discuţie cu celebrul om de ştiinţă, 

îl importuna cu fel de fel de întrebări. Oarecum nervos, probabil pentru că 

ratase vreo două tarte cu icre de Manciuria, la întrebarea Cum reuşiţi, dom-

nule savant, să faceţi descoperiri atât de mari?, Einstein îi răspunde în stilul 

său. Stimată doamnă, citesc mult, ascult mult, în general sunt de acord cu ce 

susţin alţii. Când însă văd lucrurile altfel, demonstrez că am dreptate eu, nu 

ei.   

– Vorbe după care, desigur, se va fi grăbit să recupereze tartele rata-

te. 

– Iar eu să prezint argumente pentru afirmaţia de sus. Cea mai recen-

tă lectură e cartea Prăbuşirea, de George Galloway şi Bob Wylie. Hai să 

vezi probitatea profesională a acestor publicişti din insulă. N-am volumul în 

faţă, nu pot preciza paginile, n-am cum reproduce formulările lor, însă date-

le şi esenţa afirmaţiilor celor doi sunt prezentate cu toată corectitudinea. 

După ei episodul de la Catedrală are loc în 17 decembrie, nu în 18, 

tinerii fiind împuşcaţi de pe terasele acoperişurilor, nu de militarii din cor-

doanele din faţa bisericii; şedinţa în care Claudiu Iordache îi scandalizează 

pe comuniştii din prezidiu ar fi avut loc în 19, nu în 18 decembrie; podul de 

lângă ELBA ar fi de acces în Timişoara, nu în plin centrul oraşului; Jean-

Louis Calderon ar fi fost împuşcat în 18 decembrie în preajma Catedralei 

din Timişoara, nu strivit sub şenilele unui tanc în noaptea de 22 spre 23 de-

cembrie, în spatele căruia se ascunsese pentru a nu fi împuşcat, la Bucu-

reşti…  

Cu asta mă opresc, te las să faci comentariile tale. Dacă vrei să le afli 

pe ale mele, consultă un dicţionar de înjurături birjăreşti! La care, o să-ţi 

spun imediat de ce, mai adaugă zece de la mine. Pe care te rog să le citeşti 

însă după mişcările buzelor, pentru că mi-e jenă să le rostesc cu voce tare. Îţi 
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spun de ce ofer acest supliment. Când vrea să publice o carte, scriitorul ro-

mân, chiar dacă a trăit evenimentele şi le prezintă cu tot respectul pentru 

adevăr, trebuie să-şi caute sponsor. Sponsori. Străinul – nu. Mai mult de-

atât, editura îl plăteşte. Păi să nu… Mă rog, trece din cont două eşantioane 

din suplimentul de care vorbeam. Trei, să mă răcoresc şi pentru ce voi spune 

în continuare. Cui foloseşte publicarea unor astfel de cărţi? Nouă? Celor ca-

re, peste ani şi ani, vor vrea să ajungă la o reprezentare corectă a Revoluţiei 

Române? Şi cum răspunsul e uşor de dat – întrebări mai tăioase. De ce banii 

aceia nu sînt folosiţi pentru traducerea unor cărţi din română în limbi străi-

ne. Cărţi care nu conţin astfel de inexactităţi? Apoi, de ce n-au intervenit 

traducătorul, redactorul, corectorul?  

Dar să ne oprim aici, de data asta pentru că răspunsul nu e uşor de 

dat! 

Oricum, nu le acord publiciştilor străini – nu e posibil să li se acor-

de! – nici o scuză. În zilele acelea ziarele din România – chiar şi cele din 21, 

din 22 decembrie – relatau succese din industria şi agricultura noastră socia-

listă, nicidecum materiale în care să se precizeze numărul răniţilor ori al ce-

lor ucişi de forţele de represiune. La cifrele vehiculate de ei se va fi ajuns 

astfel. Doamnă, ştiţi câţi români au fost împuşcaţi mortal?, va fi întrebat 

ziaristul străin. Ce vrei, maichii?, se va fi întors cu urechea spre el bătrâna 

de 80 de ani, da vorbeşte mai tare, că sunt surdă. Trimisul special va fi re-

petat fraza, va fi venit cu o sugestie. Câteva sute, doamnă? Câteva mii? Bă-

trâna îl va fi pus să repete de două, trei ori, după care, înţelegând în fine 

vorbele, va fi zis: Da maichii, câteva mii. Miiiii. După câte am auzit eu, 

vreo douăzeci, treizeci de mii. Cu asta – gata interviul. De fapt nu. Încă nu. 

Că jurnalistul îşi va fi zis, au fost desigur mai mulţi, bătrâna nu va fi auzit 

bine, în mod sigur au fost mai mulţi. Şi dintr-un condei – în articol… cinci-

zeci, şaizeci de mii! 

Ce-au făcut gazetarii de acest tip când a fost comunicată cifra reală. 

Au scornit sintagma sindromul Timişoara, cu care au încercat să iasă 

din… ştii din ce. Formularea ne lezează, lor nu le face cinste. Sensul aceste-

ia e… neadevăr, denaturare, exagerare. Şi, parcă pentru a se reabilita în pro-

prii lor ochi, au început s-o folosească ori de câte ori, pe ici pe colo prin lu-

me, se petreceau evenimente greu de crezut. 

Asta e expresia ce l-a enervat pe Nicu Opriţescu într-atât, încât a luat 

avionul de Bucureşti. Într-atât, încât i-a spus lui Mihai Creangă că voia să 

facă un film despre Timişoara ’89.  

Nu ştiu pe cine au contactat Nicu şi Mihai la noi, fapt e că m-am tre-

zit cu un telefon. Nu mai schimbasem cu Mihai vreo vorbă de prin ’69. Eu, 
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surprins că-l auzeam după atâta timp m-am cam fâstâcit, el, expeditiv, mi-a 

propus să ne vedem.  

Am aflat ce voiau la hotel. Reportaj cu sufletul la gură era pe masă, 

citiseră cartea, m-au întrebat dacă mai aveam pagini despre Revoluţie. Eu să 

le spun, să nu le spun… Că dacă editura îmi refuzase manuscrisul, îmi zi-

ceam, în iarna lui ’90, însemna că nu avea valoare. Şi dacă aşa stăteau lucru-

rile de ce să mă fac de râs în faţa celor doi?  

Ajunşi aici trebuie să fac o precizare. Nu mă pune într-o lumină bu-

nă, dar nu vreau să par altul decât cel ce sunt. Manuscrisul, intitulat de mine 

Balcoanele Revoluţiei – vei vedea imediat ce e cu titlul – n-a devenit carte la 

sfârşitul lui ’90 ori începutul lui ’91 nu pentru că redactorul îl va fi refuzat 

din cauza scriiturii. Nu l-a primit. Pur şi simplu nu l-a primit. Am vrut să i-l 

dau, el a spus că editura nu mai e interesată de cărţi cu acest subiect, m-am 

întors cu el sub braţ, l-am pus, vorba aceea, în lada de zestre. Din întâmpla-

rea asta am tras o concluzie ce nu face cinste matematicianului ce sunt, dar 

mă caracterizează din plin. Mi-am zis că n-are valoare. Dacă redactorul l-a 

refuzat fără să-l fi citit, mi-am zis că a făcut-o fiindcă îşi va fi dat seama prin 

alte mijloace, prin cine ştie ce alte modalităţi, pe care de altfel n-aveam cum 

să le înţeleg niciodată, că paginile acelea nu meritau să devină carte. Iar da-

că nu meritau… 

Mihai a repetat întrebarea, eu… să-i dau un manuscris pe care redac-

torul nici n-a catadicsit să-l citească, să nu i-l dau…  

Nodul gordian a fost tăiat de Nicu Opriţescu. Mihai, eu cred că are. 

De fapt sunt sigur că are. Atunci Mihai m-a luat din scurt. Ai? Spune o da-

tă, Titus, ai?  

Ce să fi făcut în situaţia asta. Aşa că ţup acasă, caută-l, despră-

fuieşte-l, ţup la hotel.  

Şi ţup la hotel şi-a doua zi, dis-de-dimineaţă, fiindcă îl dăduseră gata 

în noaptea aceea. Ce s-a întâmplat atunci? M-au certat. Şi Mihai, cu care mă 

ştiam, şi Nicu, pe care atunci îl vedeam prima dată. Iar eu… nu din colţ în 

colţ –  în acelaşi colţ! C-aşa procedez când mi se spune că ar trebui să fiu 

mai îndrăzneţ, mai insistent, mai tupeist.  

La această fază a aventurii manuscrisului lipseşte o mărgea. Nu-mi 

amintesc cum a intrat în combinaţie Dinu Barbu. În continuare însă toate 

mărgelele. Dinu avea editură, a citit manuscrisul, i-a plăcut, l-a rugat pe Ra-

du Ciobotea, pe atunci directorul Televiziunii Libere din Timişoara, să scrie 

o prefaţă, Radu a înşirat propoziţii ce m-au topit, a schimbat doar o formula-

re, în loc de Balcoanele Revoluţiei a scris Lumea bună a balconului, deci 

titlul e al lui… şi cartea a apărut. Ei, acum pot să spun că ăştia-mi sunt eroii 

celei de a doua cărţi? 
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– Acum da. Şi din cărţi – la film. Am fost mai bine de cinci luni îm-

preună zi de zi, cu cameramanul prin oraş, în biroul din Televiziune, la masa 

de montaj, la câte o cafea în mini-restaurantul de la subsol. Impresii, reve-

laţii, despre această perioadă. 

– Pe scurt – seducătoare, dar stresantă. Dorinţa de a face un film 

despre Revoluţia din Timişoara e nimic altceva decât un nou exerciţiu de 

admiraţie pentru cei care în ’89 au făcut mai mult decât mine. În 2009 se 

împlineau 20 de ani de la fabuloasele manifestări de atunci, simţeam că tre-

buia să-mi cinstesc din nou eroii, ce ştiam să fac făcusem, nu vedeam rostul 

altei cărţi şi, cum imaginea are alt impact decât cuvântul – cioc-cioc la Tele-

viziune. De fapt la Vasile Bogdan. Ne cunoşteam de la cenaclu, din mani-

festările literare, ne apreciam reciproc. Dar tu erai şi altceva decât scriitor. 

N-am vizionat toate filmele tale, dar cele la care am avut acces mi-au contu-

rat ideea că şi tu faci ce eu nu sunt în stare să fac. Deci de aceea… cioc-cioc 

în uşa biroului tău.   

Colaborarea noastră a fost, zic eu, perfectă. N-am încercat nici unul 

să ne impunem, idei diferite am avut, fireşte, dar n-am ţinut să dăm nicioda-

tă cu oiştea în gard, le-am analizat, am ţinut cont de sugestii şi, după cât se 

pare, am ajuns totdeauna la cea mai fructuoasă idee de lucru. Eu recunosc că 

fără tine acest film nu se făcea. Au fost momente în care instituţia nu părea 

dispusă să-şi angreneze disponibilităţile în realizarea lui, noi am insistat, 

mai ales tu, care erai în interior, în fine, proiectul a fost acceptat. Ce a ieşit? 

Un... exerciţiu de admiraţie pentru cei care în Decembrie ’89 au fost lideri, 

arestaţi, răniţi, ucişi. Un exerciţiu cu care le vom fi datori totdeauna.   

– Trebuie să-ţi spun că şi eu mă gândisem la un film-omagiu dedicat 

Revoluţiei din Timişoara. 2008 a fost de asemenea important pentru poporul 

nostru – 90 de ani de la Marea Unire. După cum ştii, am făcut un film serial 

în care prezint contribuţia bănăţenilor la acest act epocal. În ceea ce priveşte 

filmul despre Revoluţie, recunosc că nu-mi convenea să-l fac singur. Am 

îmbrăţişat de aceea propunerea ta fără reţinere. Veneai din interior, erai au-

torul a două cărţi importante despre Revoluţie, ele, entuziasmul tău şi dispo-

nibilitatea mea au creat, zic eu, un bun punct de plecare în această întreprin-

dere. Tu îmi deschideai o lume ce-mi părea destul de ermetică. Pentru mine 

liderii Revoluţiei erau persoane orgolioase, impulsive, aflate în conflict 

permanent, prin tine i-am receptat ca fiinţe care, în afara momentelor lor su-

blime, au avut îndoieli, frământări obişnuite, fireşti. Mi i-ai umanizat.  

  Vreau să te întreb însă altceva. Cum ai văzut, încetul cu încetul, 

trecerea substanţei literare din cărţi în produs filmic? Nu mai era vorba de 

sentimente, reacţii, meditaţii consemnate în cuvânt pe pagină, ci de imagini 

ce se succedau, în vizualizarea acestora. Tu erai tentat să lungeşti, să adaugi 



 

 

 

18 

un cuvânt, o propoziţie, în timp ce eu eram tot timpul cu ochii pe secundarul 

ceasului, pentru a mă încadra în acele nefericite 28, 29 de minute. 

– Ţi-aminteşti prima propoziţie din intervenţia anterioară? 

– Seducătoare, dar stresantă. 

– Acum ne vom referi la al doilea adjectiv. Vasi, sunt un mare, un 

foarte mare degustător al lucrului făcut în tihnă. Dacă vrei să mă găseşti, 

caută-mă în spatele expresiei – parafrază a uneia foarte cunoscută – ce nu 

faci azi lasă pe mâine, că poimâine poate ai o revelaţie. La început nu înţe-

legeam dar, încet-încet, am început să-mi dau seama că în film e vorba de… 

hai să zâmbim puţin, rigoare foarte riguroasă. Când spuneai că din interviul 

cutăruia trebuia să reţii 23 de secunde pentru primul episod, 17 pentru al do-

ilea… mi se părea că mă iei peste picior. Însă, încet-încet, mi-am dat seama 

că rigoarea însemna profesionalism, respect pentru telespectator, carte de 

vizită pentru autor. Pentru autorul de filme de televiziune care erai. Aşa că 

din cele vreo 70 de ore de filmare… 

– 63 de intervievaţi. Dar ai dreptate, unii au vorbit mult, deci cam 

acolo suntem cu durata filmărilor.  

– În serial au rămas 4 ore din materialul filmat. 8 episoade a câte 30 

de minute – 4 ore de film. De fapt mai puţin, din cauza timpilor pentru re-

clame, generic etc. Lucrurile s-au petrecut pe dos decât la scrierea cărţii Re-

portaj cu sufletul la gură. Ce-mi putea spune un intervievat? C-a fost acolo, 

dincolo, c-a strigat lozincile… Ce făceam acasă? Îmbrăcam aceste infor-

maţii sumare în haină literară. Asamblam o poveste. Într-un fel… o lun-

geam. Eu din cinci - şase propoziţii şi câteva denumiri confecţionam o isto-

rioară, tu, dintr-un interviu de trei sferturi de oră selectai 4,32, ori 3,28 mi-

nute … mă rog, cât se încadra în viziunea ta pentru film. Ei bine, ştii cum 

numesc eu treaba asta? Stres.  

Nu lua însă afirmaţia în serios. Am folosit cuvântul ăsta la început, 

după aceea i-am zis meticulozitate, în cele din urmă competenţă. Dacă îţi 

aminteşti, de la un timp veneam în cabina de montaj şi eu. Vorba aceea, 

stresul începea să mă seducă.  

Care e consecinţa acestui stres? Un film cu osatură, conceptual. Re-

voluţia din Timişoara, din România, e prezentată ca efect însumat al mişcă-

rilor anticomuniste declanşate de-a lungul timpului – lupta partizanilor, 

momentul 1956 în centrele universitare, Paul Goma, Constantin Pârvulescu, 

Liviu Babeş, Horăşti-Motru, Lupeni, Braşov… –, cât şi ca reacţie firească la 

evenimentele petrecute în Europa spre sfârşitul anului 1989. Vizionând fil-

mul, telespectatorul îşi poate forma o imagine globală a evenimentelor din 

Europa anului 1989. Şi nu numai. E ca şi cum, dă-mi voie să spun astfel, s-

ar găsi într-un elicopter şi ar vedea ce s-a întâmplat aici, acolo, dincolo… 
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– E de spus că am beneficiat, plasează te rog ghilimele de rigoare, de 

condiţii ideale, iarăşi ghilimele, pentru această întreprindere. Perioadă de 

frământări, discuţii, propuneri, neînţelegeri cu conducerea. Din păcate am 

pornit cu stângul. Iniţial doream să transpunem în limbaj vizual ideea ta cu 

balconarii, să realizăm opt episoade – din cei zece eroi ai cărţii n-aveam 

cum da de Sorin Oprea. Eustaţiu Cornel şi Ioan Rab, stabiliţi în străinătate; 

am început însă interviurile cu unul din cei mai importanţi lideri timişoreni, 

domnul Lorin Ioan Fortuna, despre care îmi spuneai cât de mult regreţi că n-

ai reuşit să-l contactezi când ai scris-o – dedicate fiecăruia dintre ei. Ideea se 

susţinea prin faptul că prezentam destine normale care însă, datorită pres-

taţiilor deosebite din fabuloasa zi de 20 decembrie, au devenit eroii Timişoa-

rei, eroii României.   

Am şi pornit pe drumul acesta şi l-am filmat, pe îndelete pentru pri-

mul episod, pe domnul Lorin Ioan Fortuna, liderul balconului. L-am plimbat 

prin toate locurile unde fusese în acele zile, am fost în balconul Operei, la 

fostul Comitet Judeţean de Partid, la facultate, în cabinetul dumnealui. Două 

zile de filmare. Apoi am montat filmul. Dar ceva nu se lega, nu era revolta 

în sine, erau doar evenimente, în amintirea şi prin faptele unui om. Atât. 

Lipsea spiritul acelor zile, mulţimea de eroi anonimi, explicaţia nebuniei 

care ne cuprinsese în acele zile. S-au întâmplat între timp unele schimbări în 

conducerea Studioului, noua echipă nu înţelegea demersul nostru început cu 

Lucian Ionică, fostul director, de aici unele divergenţe, tentativa mea de a 

lăsa totul baltă. Am găsit apoi o cale de mijloc, am regândit proiectul şi fil-

mul a devenit ceea ce este acum, o cronologie a evenimentelor în care bal-

conul reprezintă o chintesenţă a spiritului Timişoarei. Eu zic că acele neînţe-

legeri au fost, până la urmă, ceea ce şi trebuiau să fie, un proces de limpezi-

re, pe care acum îl privesc cu detaşare şi înţelegere dar atunci... Atunci am 

pierdut timp preţios iar filmările aveau să înceapă abia în septembrie. Din 

cauza asta n-am dispus de suficient timp de documentare şi, în afara a cinci-

şase inserţii din pelicule mai vechi, practic ne-am rezumat la cărţile tale. Aş 

zice însă că starea asta de lucruri nu ne-a împiedicat să facem un film de ca-

re să ne fie jenă. Dimpotrivă. Filmul respiră, o spun alţii, nu noi, autenticita-

te, corelaţii logice, viziune globală dar şi detalii relevante, căldură umană. 

Intervievaţii – cărora nu pregetăm să le mulţumim – s-au implicat cu admi-

rabilă bunăvoinţă în munca noastră, au venit la filmări, dacă a fost nevoie, 

şi-a doua oară, au acceptat să vorbească despre dramele lor chiar dacă retrăi-

rea acelor stări îi afecta sufleteşte. A rezultat de aceea un film sincer, des-

chis, din care se poate deduce că revoluţionarii sunt şi au rămas oamenii de 

până atunci, în acele zile eroi, acum concitadini preocupaţi de problemele 

vieţii ca oricare din noi. Dar, cum bine spuneai, pentru ce-au făcut atunci ar 



 

 

 

20 

trebui să le acordăm tot respectul, şi iar te citez, toată admiraţia noastră. Din 

păcate – şi nu doar din păcate, spre ruşinea noastră – unii dintre ei sunt de-

nigraţi de indivizi pentru care scrupulul e o caracteristică necunoscută, im-

proprie.  

Una peste alta, acesta e subiectul serialului, acestea au fost variante-

le, intenţiile şi frământările, acesta e filmul.   

– Cel mai măgulitor compliment al celor care au văzut episoadele e: 

de ce numai jumătate de oră? Întrebarea spune totul. Înseamnă că n-a plicti-

sit, nu l-a determinat pe telespectator să schimbe canalul ori să zică dar nu 

se mai termină odată filmul ăsta? Există un ritm pe care ai reuşit să-l prinzi, 

e meritul tău. Din… conglomeratul unei mărturisiri de o jumătate, de trei 

sferturi de oră, ai extras câteva replici, două-trei observaţii, o maximă me-

morabilă. Cum e cea care încheie serialul, formulată de distinsul profesor 

timişorean Eduard Pamfil, comunismul s-a născut pe Neva şi s-a înecat în 

Bega.  

În ceea ce tocmai am spus, trebuie să ştii că se găseşte respect, stimă, 

consideraţie. Doar ştii, admir la altul ceea ce eu nu sunt în stare să fac. As-

cultai înregistrarea, scoteai textul pe hârtie, după aceea acasă, la redacţie, 

din 6-7 pagini extrăgeai două-trei propoziţii care chiar scoteau în evidenţă 

un moment determinant, hotărâtor, dramatic ori impresionant al Revoluţiei 

din Timişoara. 

– Am trecut prin multe momente tensionate, vorbesc de cele în care 

aveam păreri diferite şi trebuia să ajungem la numitor comun. Cel mai dificil 

a fost însă cel trăit cu două zile înainte de începerea difuzării serialului. Luni 

Bucureşti-ul ne anunţa că filmul nu va fi difuzat miercuri pe TVR 3, din ca-

uza unor defecţiuni la coloana sonoră. Atunci am crezut că pocnesc. Mi-a 

venit să urlu. Ce a urmat chiar trebuie povestit. Telefoane, rugăminţi, insis-

tenţă, din fericire admirabilă înţelegere din partea celor pe care îi recontac-

tam, marţi, începând de dimineaţă, filmări, miercuri dimineaţă montaj, seara 

difuzare direct pe postul naţional de la noi din regie. Un galop ce ne-a stors. 

Tu cum ai trăit acel moment? 

– Vorba aceea, să-ţi spun, ori să-ţi arăt? Mi-am epuizat atunci tot 

stocul de înjurături. Doamne ce simplu e să scrii o carte. O închei azi, bine. 

O închei peste o săptămână, nici o problemă. Dar când eşti anunţat în pro-

gram şi filmul nu poate fi difuzat, e grav. Una peste alta, se cade să mulţu-

mim celor cu care am lucrat. Au fost admirabili. Nici un moft, nici o pre-

tenţie chiar dacă am fost nevoiţi să-i filmăm şi-a doua oară. E drept, am în-

tâlnit şi un individ chircit sufleteşte. L-am sunat la întreprindere, i-am spus 

ce doream, am aşteptat un zâmbet, ne-am trezit cu o palmă. Cu cât plătiţi 

minutul? M-am blocat, am crezut că nimerisem Spitalul de nebuni. Nu din 
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întâmplare am folosit cuvintele întreprindere, spital. Întreprinderea e spital. 

Nu fac însă nici o precizare. Nici la ce spital am sunat, nici cine e insul. 

Laptopul meu are o defecţiune, se blochează când e vorba de numele unui 

grobian. În asemenea situaţii îmi permite să formulez însă o întrebare. Una 

în care termenii esenţiali sunt jurământul lui Hipocrate şi ciubucul. Cu 

toate astea… 

– Trebuie să te întrerup, medicii cu care am colaborat… 

– Da. Asta voiam să spun, trebuie să le mulţumim din inimă medici-

lor cu care am lucrat. Ne-au înţeles, ne-au ajutat, au dovedit că sunt într-

adevăr timişoreni nu venituri degenerate. Nu-i numesc, sunt mulţi, apar în 

serial, în carte, le mulţumim din inimă.   

– Cu asta să ne întoarcem la filmul nostru. Ştii cum e, Traduttore, 

traditore. Tu ai pornit de la imagini livreşti, de la cărţi, ori filmul e altceva. 

Te-ai simţit trădat vizavi de textele din cele două volume? 

– Filmul e într-adevăr altceva. E un tot, un conglomerat,  compo-

nentele fiind imagine, cuvânt şi muzică. Din fericire ne-am bucurat de con-

tribuţia de excepţie a prietenului Ilie Stepan. În fine, dacă asta aşteptai să 

spun, spun: filmul e mai mult decât ambele cărţi. Sunt sincer, nu e vorba de 

compliment, filmul e mai mult decât ambele cărţi şi… 

– Te întrerup, ştii de ce.  

– Ştie şi cititorul, totul e în regulă. 

– Să revenim deci la film. 

– Să revenim mai ales că ţin foarte mult să fac o precizare. Să dau o 

explicaţie, nu să repet ca papagalul formulări lansate de individul care n-a 

înţeles nimic din ceea ce se petrecea în Europa la ora aceea. Unii – ştim ci-

ne, ştim de ce dar nu fac nici o precizare! – susţin şi astăzi că în 17 ne-ar fi 

scos din case agenţii CIA, KGB, MOSAD etc. Ne-ar fi bătut la uşă şi ne-ar 

fi lămurit să ieşim, să ne grupăm, să umblăm pe străzi scandând lozinci anti-

ceauşiste chiar dacă aveam să fim arestaţi ori împuşcaţi. Tovarăşii respec-

tivi ar fi bine să înţeleagă că lucrurile stau exact pe dos. Ne-au scos în oraş 

nu bătăile ci, dă-mi voie să inventez un cuvânt, nebătăile! În uşile a aproa-

pe nouă sute de apartamente n-au bătut, nici măcar dimineaţa, fiul, fiica, gi-

nerele, nora! Înmulţind numărul de sus cu cifra membrilor familiei, obţinem 

câteva mii. Mii de timişoreni, care au mers la Comitetul Judeţean de Partid 

să-i întrebe pe tartorii locali unde le sunt fiinţele dragi.  

Dar acolo n-au fost numai ei. Pentru Revoluţia din Timişoara noap-

tea de 16 spre 17 decembrie e fabuloasă. E noaptea… dă-mi voie să spun 

aşa, timinauţilor lui Oprea. Sorin a plecat de la Catedrală cu vreo şase sute 

de tineri, aici i-a înşeuat pe cai albi şi au hălăduit printr-o Timişoară incre-

dibilă, fără miliţieni, fără securişti, liberă, fascinantă, la întoarcere erau câ-
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teva mii, se uitau în jur şi nu le venea să creadă, uimirea fiind şi mai mare 

văzând că bidiviilor le creşteau aripi. Mai puteau oare sta pe loc? Şi pinteni 

spre Calea Lipovei într-o frenezie incredibilă, irepetabilă.  

Comunismul şi Libertatea sunt incompatibile. Victoria primului în-

seamnă dictatură, manifestarea celei de a doua – Revoluţie. În noaptea aceea 

Timişoara nu era, încă, în Revoluţie. Şi acolo, în Calea Lipovei, în tot 

oraşul, puterea comunistă a încercat să frângă un subjugător VIS 

TINERESC. Aproape 900 dintre timinauţi au fost arestaţi, câteva mii hăi-

tuiţi. Copleşiţi de ce trăiseră în prima parte a nopţii, revoltaţi de modul în 

care fusese hărtăniţi spre dimineaţă, şi-au descărcat sufletele în familii, prie-

tenilor. Înmulţind numărul lor cu cel al ascultătorilor, rezultă câteva zeci de 

mii de timişoreni. Şi deoarece dulăii ce i-a hăituit fuseseră asmuţiţi de tarto-

rii locali, au mers şi ei la Comitetul Judeţean de Partid să… Ştii de ce s-au 

dus la buncărul comunist, Vasi? Să le spună că VISUL LOR NU PUTEA 

FI UCIS! Aşa că de vei da vreodată de nostalgicii acelor vremuri, spune-le 

din partea timişorenilor, a tuturor timişorenilor, de ce în 17 decembrie am 

fost în faţa citadelei roşii atâţia răzvrătiţi. Explică-le apoi nostalgicilor ălora 

cum trebuie să perceapă următoarele 24 de ore. Noaptea de 17 spre 18 de-

cembrie nu e un interval de timp oarecare. E al sentinţei! La sfârşitul lui, pe 

foaia din Dosarele Istoriei pe care dictatorul o avea în mână, au început să 

apară, una câte una, semnăturile juraţilor – 50 de bărbaţi, 12 femei, 6 copii. 

Sentinţa a fost definitivă. Pentru că juraţii fuseseră ucişi, n-o putea mo-

difica nimeni! Ceea ce-a urmat… 

– Aparţine, zic eu, destinului Timişoarei! Am publicat, după Revo-

luţie, prin 2000, cartea Miracolul Timişoara. Ce s-a întâmplat în 20, 21, 22 

decembrie, e de fapt Renaşterea Timişoarei! De-a lungul Istoriei oraşul a 

avut perioade de aneantizare, de cufundare în comun. Însă de fiecare dată, 

mai devreme ori mai târziu, şi-a recâştigat statutul de oraş drag ursitoare-

lor. A fost o vreme capitala regatului maghiar, după eliberarea de sub turci, 

în 1716, a cunoscut o perioadă de impresionantă dezvoltare – de aici sin-

tagma de Mica Vienă! –, e unul din primele oraşe europene cu transport pu-

blic comun, cu trafic fluvial, e primul oraş din Europa cu iluminat stradal 

electric…  

În 20 decembrie Timişoara a devenit oraş liber de comunism. Cu as-

ta putem vorbi de vocaţie, nu de întâmplare. Timişoara a mai avut odată 

acest statut. Pe vremea lui Iosif al II-lea ori Francisc I. A unuia din cei doi… 

Dar mă întrerup, motivul fiind, vei vedea, întemeiat. Pădurea se răreşte… 

aşa… se desface… Acela. Pomul acela, din zare… da-da… se numeşte co-

pacul lui Vasile. Am trăit aici un episod interesant. Realizam un film despre 

Victor Vlad Delamarina. Se ştie, poetul a murit la 26 de ani. Pentru final 
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aveam nevoie de o imagine puternică, memorabilă. Victor Vlad a murit pri-

măvara. Într-un drum pe aici, într-o toamnă, nu mai ştiu cu ce ocazie, copa-

cul acela m-a impresionat într-atât, încât l-am filmat. Am oprit maşina şi l-

am filmat, deoarece era singurul arbore care, deşi toamna era târzie, îşi păs-

tra frunzele. Atunci nu prea ştiam cum, când aveam să folosesc imaginile, 

dar când am făcut filmul mi-am amintit de ele şi le-am folosit pentru final şi 

generic. Când l-am văzut prima dată, mi-am zis că era uscat. Nu, primăvara 

şi-a revenit. Ei, datorită poziţiei, a percepţiilor de atunci, copacul acela mi-e 

drag. Mi se pare chiar emblematic pentru Banatul acesta năpăstuit de istorie, 

care a rămas însă mereu verde în esenţa lui...Am folosit de altfel imagini cu 

el – după cum vezi deosebite, priveliştea din spate pare carte de vizită a Ţă-

rii Făgetului, a Banatului în general! – şi în alte filme. Bunăoară Eminescu 

în Banat.  

Dar să ne întoarcem la Lumea bună a balconului. Foaierul Operei, 

sala de şedinţe a Comitetului Judeţean de Partid. Entuziasm, impetuozitate, 

confruntări acerbe, îndoieli, revelaţii, temeri, speranţe, încrâncenări…  

– Cartea ta se numeşte… 

– Miracolul Timişoara.  

– Titlul e formidabil. 20 decembrie e ziua miracolelor. Până cu două-

trei ore înainte de a deveni lideri ai Revoluţiei, timişorenii aceia se găseau la 

locurile de muncă. Când a văzut coloana ce venea din Calea Buziaşului, 

Ioan Savu era în curtea fabricii, a ieşit însă imediat, s-a identificat cu mulţi-

mea, şi-a amintit că avea familie doar seara târziu, când un tânăr l-a întrebat 

Nea Savu, dar familia dumitale e la adăpost?; Petre Petrişor a ieşit din Tri-

bunal întâmplător, numai că de lângă magazinul Bega a păşit în rând cu de-

monstranţii spre Comitetul Judeţean de Partid; Ioan Marcu, deşi UMT-ist, a 

ajuns în centru – înfăşurat în celebrul lui cearşaf – cu coloana din Calea Bu-

ziaşului; Sorin Oprea, după ce-a ieşit de la Ortopedie, unde fusese pentru un 

pansament, a ajuns la Operă înaintea coloanei apoi, cu un grup, la Comitetul 

Judeţean de Partid; Claudiu Iordache, în fruntea colegilor de serviciu a făcut 

până la Operă doar câţiva paşi; domnul Lorin Ioan Fortuna a ajuns la Operă 

tot cu coloana din Calea Buziaşului; la fel poetul Nicolae Bădilescu; Ale-

xandru Ciura a venit în centru de unul singur, aşa, într-o plimbare, oarecum 

de curiozitate, şi a urcat doar pentru că, din balcon, s-a lansat o invitaţie… 

Şi-acum, Vasi… Acum urmează miracolul. Cele două comitete cetăţeneşti 

s-au constituit, în mare, din aceşti timişoreni neşcoliţi în taberele de pregăti-

re despre care nu obosesc să vorbească ştii tu cine, cu toate astea cei din 

Comitetul Judeţean de Partid au făcut praf guvernul, cei de la Operă au înfi-

inţat primul partid necomunist de după război. Miracol, Vasi. Adevărat mi-

racol. Pe care, Vasi, l-am trăit. Pe care am avut şansa să-l trăim. Nu oricine 
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are norocul să participe la un eveniment crucial al naţiunii sale. Copleşitoa-

rele evenimente din ultimele două secole au fost 1848, 1859, 1877-1878, 

1918, 1989. Din fericire noi am fost contemporani cu eroii Revoluţiei Ro-

mâne din 1989. Şi pentru că îmi sunt atât de dragi, am încercat să te fac şi 

pe tine să-i iubeşti. Apropiindu-se anul 2009, când se împlineau 20 de ani de 

la fabuloasa noastră Revoluţie, moment la care trebuia să dovedesc încă o 

dată cât de dragi îmi sunt, te-am căutat spunându-ţi că trebuie să facem un 

film despre ei. Mărturisesc că voiam să-l fac doar cu tine. În economia fil-

mului vocea comentatorului intervine des, prin microfon vocea ta sună ne-

maipomenit, mi se pare că doar ea se potrivea pentru cuvintele ce trebuiau 

rostite, îţi mulţumesc că… O clipă, telefonul… A, e Adi… Salut, române 

Arcadie Adolf Chirşbaum. Deşi suntem doi tipi nemaipomeniţi, nu trebuie 

să te ridici în picioare… Unde suntem? Prea aproape ca să ai timp să te as-

cunzi. La vreo doi kilometri de trecerea peste linia ferată… Vasi, Adi vrea 

să-i spui cu ce să ne aştepte pe masă.  

– Spune-i doar atât, că vii cu mine. 

– Aha… Auzi, te întreabă, totuşi, ceva. Te deranjează dacă… supa 

are 55 de grade? 

– Dacă e destulă, nu. 

– Acum, că trebuie să încheiem discuţia, hai să dezvăluim gândul 

nemărturisit ce ne-a determinat să facem acest film.  

– Nu e întrutotul nemărturisit. Se găseşte în fraza ta de mai sus. Şi 

pentru că îmi sunt atât de dragi, am încercat să te fac şi pe tine să-i iu-

beşti. 

 

 

23 decembrie 2009, spre Făget 

 

 

 

PETRU ILIEŞU 
 

 

În 21 decembrie 1989, la 

Bucureşti, am fost arestat 

de o echipă de la Filaj, îna-

inte de a putea să mă refu-

giez în Ambasada Suedeză, 
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unde am înţeles că primi-

sem un accept în acest sens.  

                                                                           

 

Titus Suciu: În 16 decembrie a fost în Piaţa Maria, în 17 a plecat 

spre Bucureşti, în 21  a fost arestat. Poetul Petru Ilieşu e unul din 

timişorenii care au trăit Revoluţia la cotele cele mai înalte ale implicării şi 

exuberanţei juvenile.   

  

Vasile Bogdan: Omul acesta face parte din cei cărora nu le place 

să se vorbească despre ei. Deşi intelectual de largă cuprindere, poet, 

scriitor, nu a făcut din demersurile sale, din cărţile  sale, un spectacol, 

deşi multe dintre ele tocmai aşa aveau să sfârşească, drept nişte momente 

memorabile. Are în el o modestie foarte bănăţeană, dar nu lipsită de un 

anumit calcul,  acela al lucrului bine făcut. În anii din trecut în mediile 

intelectuale se vorbea de el pe şoptite, nici acum nu este neapărat o per-

soană publică de prima linie, dar în tot ceea ce face este temeinicie, sens, 

mesaj. Atunci, când trăiam la limitele existenţei, el a făcut ceva pentru a 

ne zgândări conştiinţele, ceva notoriu, ceva care nu trebuie uitat.  L-am 

reîntâlnit, la 22  septembrie 2009, fireşte, la sediul Fundaţiei sale, între 

cărţi, panouri şi o seamă de maşinării electronice care ne simplifică viaţa 

complicând-o.  

 

 1989 –  bibliotecar, Biblioteca Judeţeană Timiş 

Am scris textul Scrisoare deschisă domnului Gorbaciov despre fra-

tele meu în primăvara anului 1989. Era un manifest, un strigăt disperat, 

scris în felul în care mi se părea că reuşea să cuprindă atât ironia amară 

faţă de sistem, sistemul neputînd fi luat în serios decât dacă îţi asumai 

dramatica idee că nu-l poţi schimba, cât şi neputinţa, disperarea care re-

curge de aici. 

Pe undeva cred că ăsta a fost, la modul unei atitudini generale ulte-

rior atât de blamate, salvarea noastră în acea perioadă, timp înţeles atunci 

ca aparţinând unui destin implacabil, în care am reuşit să luăm în derâdere 

lucrurile şi în felul acesta să ne păstrăm sănătatea minţii. 

Poemul este un pamflet dedicat sistemului politic din perioada res-

pectivă, dedicat personajelor ce populau scena politică, inclusiv viaţa 

noastră privată, care ne monopolizau clipele existenţei impunându-ne alt 

mod de existenţă decât ne doream. 
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Pentru că era singurul mod ca acest text să fie receptat, să aibă alt 

efect decât al literaturii de sertar, după câteva tentative nefructificate am 

reuşit, prin intermediul pastorului Petru Dugulescu, să-l trimit în Occident.  

Pe dl Dugulescu l-am cunoscut cu această ocazie, printr-un prieten 

neoprotestant. Acesta mi-a spus că ştia pe cineva de încredere care circula 

des în Statele Unite şi, fiind pastor baptist, nu e controlat la frontieră.  

Deoarece la un moment dat începuse să-mi fie teama că, din cauza 

antecedentelor – experienţa din 1982, a reţinerii, cum i se spune astăzi –, 

puteam fi din nou controlat, situaţie în care textul ar fi fost găsit, am dat 

copii unor amici din Timişoara. Unii au refuzat să le primească, nu-i con-

damn, pe undeva, acum, îi înţeleg. 

În vremea aceea cu toţii ne imaginam că repercusiunile faţă de ati-

tudinea noastră vor fi catastrofale, distructive pentru cariera şi familiile 

noastre. Ne imaginam tot ce se putea mai rău şi această spaimă era deseori 

vecină cu paranoia.  

În fapt lucrurile nu stăteau chiar aşa. Securitatea era mai mult un 

aparat de tip sperietoare, care avea rolul să-ţi creeze o stare de disconfort 

permanent şi obsesia că întruchipează ceva ce se poate oricând prăbuşi 

asupra ta, distrugându-ţi atât viaţa publică cât şi personală. De aici teama 

că textul ar fi putut fi găsit asupra mea înainte de a-l expedia în Occident, 

şi că mi-aş fi făcut rău în mod gratuit. 

Am reuşit să-l expediez şi, din câte ştiu – eu nu l-am auzit dar terţe 

persoane mi-au spus că a fost dat pe post –  fragmente din scrisoare au fost 

citite la BBC şi la Radio Europa Liberă, unele chiar în timpul Revoluţiei, 

în primele zile. 

Poziţia mea faţă de situaţia din ţară a fost întotdeauna influenţată de 

ce trăiam în mod direct, dar şi de faptul că am aparţinut unei generaţii de 

rebeli, care s-a manifestat, cel puţin cultural, ca atare. Purtam cu noi influ-

enţa Protestului generaţiei beat şi a nonconformismului curentului „flower 

power”, care considera libertatea individuală ca bunul cel mai important.  

Am avut prima ieşire din ordinea, din disciplina momentului, în 

1974-75, când am pus în scenă, la Casa Studenţilor, un spectacol de tip 

performance intitulat Nu războaielor, în care am proiectat pe un ecran 

imens, printre alte scene tipice de protest împotriva militarismului, sec-

venţe din invazia Cehoslovaciei, tancuri şi studenţi care ofereau flori baio-

netelor sovietice etc. etc.  

Bineînţeles că s-au găsit cetăţeni vigilenţi care au transmis, se ştie 

unde, faptul că spectacolul este plin de şopârle, cum se spunea atunci, că 

încearcă să demoleze mitul unei societăţi pacifiste şi ideale, instigă şi pro-

voacă neîncredere în sistemul comunist.  Ca urmare trupa a fost desfiinţată 
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iar „cariera” mea de regizor de teatru experimental încheiată cu o bilă nea-

gră. 

 În 1982 am avut o acţiune cu manifeste. Acţiune cu un efect 

parţial în sensul că unul din cei mai buni prieteni, Alexandru Gavriliu, a 

reuşit să împrăştie pe străzi un număr destul de mare de manifeste,  bucăţi 

de carton pe care erau scrise pueril şi cu temperamentul pe care l-am avut 

atunci Jos Ceauşescu!... Jos sistemul criminal!... Jos comunismul!... din 

câte îmi amintesc. 

Pe Sandu l-a văzut cineva pe când tocmai lăsa să cadă pe stradă un 

manifest, undeva pe lângă depozitul unde lucra, insul acela a anunţat Secu-

ritatea, l-au arestat, timp de o săptămână şi jumătate l-au bătut la interoga-

torii, apoi m-au ridicat şi pe mine. 

M-au acostat în oraş, pe stradă, a urmat percheziţia la domiciliu şi 

două zile de anchetă pe care acum, momentul fiind atât de îndepărtat, nu îl 

mai resimt la intensitatea cu care s-a petrecut, cu toate că a fost pentru mi-

ne o experienţă cu totul ieşită din comun, terifiantă, halucinantă, accentua-

tă de frica inoculată în noi de-a lungul timpului care era, probabil, mai ma-

re decât posibilele consecinţe ale unei asemenea acţiuni. Nu mai avusesem 

de a face cu Securitatea din anii ’50.  

În cursul interogatoriilor, cei patru ofiţeri de securitate au insistat să 

semnez o declaraţie prin care să recunosc faptul că obişnuiam să ascult 

Radio Europa Liberă, că sunt autorul manifestelor, că l-am folosit pe Ale-

xandru Gavriliu pentru a le răspândi etc. etc. Am refuzat să scriu şi să 

semnez o asemenea declaraţie, să-mi asum acţiunea cu manifestele, pentru 

că ar fi fost stupid  să devin o victimă a unei acţiuni care, din punctul meu 

de vedere fiind încheiată, continuată cu o recunoaştere eroică n-ar mai fi 

dus decât la un dezastru personal. 

Deci nu pot să spun că am făcut mai mult decât o acţiune ce s-a îm-

plinit cât s-a împlinit, în sensul că au existat nişte ecouri, că în oraş s-a 

răspândit vestea că există manifeste anti-Ceauşescu, şi cam asta a fost to-

tul.  

În 16 decembrie în jurul orei 10 şi jumătate, 11, prin intermediul 

unuia dintre enoriaşii bisericii, care se constituiseră într-un fel de gardă a 

parohiei ce a stat acolo şi în timpul nopţii, am reuşit să intru la părintele 

László Tőkés. Am vorbit cu dânsul de fapt în casa scării. A întredeschis 

uşa apartamentului, i-am spus cine sunt, contând pe faptul că numele meu 

fusese amintit la Radio Europa Liberă ca semnatar al protestului lui Dan 

Petrescu, adică crezând că acest amănunt îndepărtează orice suspiciune, că 

eram credibil. I-am spus la noapte voi pleca la Bucureşti, dacă aveţi ceva 

de transmis, dacă pot să vă fiu de folos cu ceva, vă rog să-mi spuneţi.  



 

 

 

28 

Mi-a răspuns scurt că totul este în regulă, i se părea că situaţia va fi 

rezolvată. Primarul Moţ fusese la el, vorbiseră, oficialul promiţându-i că… 

Nu mai reţin ce, discuţia a fost foarte scurtă. 

Îmi amintesc că în aceeaşi săptămână, cu o zi, două în urmă, am 

mai încercat să ajung la părintele Tökes. Am fost oprit însă de un miliţian, 

ce apăruse brusc pe când urcam scările din holul clădirii.  

Atunci înaintea mea, în capul scării, tocmai ajunsese o femeie, în 

mâini cu nişte plase. Ea a spus că greşise adresa, eu, preluând ideea, am 

repetat aceleaşi cuvinte, din fericire miliţianul, chiar dacă s-a răstit la noi, 

ne-a lăsat să plecăm.  

Am înţeles că nu puteam să mă aştept la altceva, aşa că am coborât 

în grupul adunat în faţa bisericii, am stat circa o oră-două discutând cu unii 

dintre cunoscuţi, după care am plecat să fac rost de benzină pentru drumul 

la Bucureşti.  

Spre seară am fost şi eu printre demonstranţii din faţa Consiliului 

Judeţean, am asistat la momentul busculadei cu maşina de pompieri, la 

apariţia scutierilor, la retragerea mulţimii şi arestarea unora dintre demon-

stranţi.  

După ce mulţimea s-a retras şi scutierii, miliţienii şi indivizi în civil 

au început să patruleze în lung şi în lat, am intrat într-o curte vecină, de 

unde, până noaptea târziu, am urmărit ce se întâmpla pe bulevard.   

Dimineaţa, devreme, am plecat spre Bucureşti prin Ghiroda, fiindcă 

şoseaua principală Timişoara – Lugoj, aşa cum am intuit, era blocată de 

maşini militare şi miliţieni. La Bucureşti am povestit peste tot, în toate 

mediile prin care am umblat, ce începuse la Timişoara.    

Printre alte lucruri importante petrecute atunci, în Capitală, amin-

tesc apelul pe conceput împreuna cu câţiva scriitori din generaţia mea – 

Bogdan Lefter, Magda Cârneci, Florin Iaru, Bogdan Ghiu, Augustin Frăţi-

lă... – pe care l-am expediat în străinătate luni, 18 decembrie 1989. În acest 

apel adresat lumii libere ceream: Consemnarea acţiunii represive de la 

Timişoara drept Crimă Împotriva Umanităţii; Proclamarea celei de-a doua 

zi de Crăciun  zi de doliu naţional (asta scriam în 18 decembrie!); Inter-

venţia trupelor ONU în România; Lista neagră cu securiştii care au tras în 

demonstranţi la Timişoara…  

A doua zi mesajul a fost scos din ţară de către un angajat al Amba-

sadei Belgiene, contact al lui Florin Iaru. 

În 21 decembrie 1989, la Bucureşti, am fost arestat de o echipă de 

la Filaj, înainte de a putea să mă refugiez în Ambasada suedeză, unde am 

înţeles că primisem un accept în acest sens.  
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În episodul ăsta au fost implicate mai multe persoane. Am fost 

arestat, împreună cu scriitorul Nicolae Prelipceanu, într-o staţie de autobus 

de pe bulevardul Kisselef, lângă intrarea în ambasadă. Înainte de asta însă 

trebuie să-l amintesc pe domnul Kazimierz Jurczak, polonez, care era pe 

atunci, din câte îmi amintesc, ataşat cultural sau profesor la Universitatea 

din Bucureşti.  

El a fost cel care, la apelul lui Nicolae Prelipceanu, a contactat câ-

teva ambasade străine pentru a obţine pentru mine un accept de refugiu. În 

momentele acelea nu mai vedeam nici o altă alternativă, nu aveam unde să 

merg, mă imaginam la capătul liniei, nu mă puteam întoarce la Timişoara 

dar nici nu mai puteam sta la prietenii care, şi aşa, îşi asumaseră un risc 

enorm adăpostindu-mă. În limbajul de atunci al Partidului şi al Securităţii 

eram un element duşmănos, un instigator periculos pentru societate, şi ce-

ea ce ar fi trebuit să se întâmple cu mine era previzibil. 

E un text mai lung această Scrisoare deschisă domnului Gorbaciov 

despre fratele meu, din care o să citesc un singur fragment:  

Ce se întâmplă cu familia vecinului dumneavoastră de apartament, 

domnule Gorbaciov? Nu simţiţi cum pereţii emană o demonică tensiune? 

Nu auziţi plânsetul ţevilor goale de calorifer? Nu auziţi geamătul conduc-

telor îngheţate? Nu auziţi în bezna odăilor bocetul uscatelor fire electrice? 

Nu auziţi chicotul foamei? Fratele meu v-ar putea descrie locatarii bâjbâ-

ind prin mormanele de gunoi şi negăsind ieşirea, fratele meu v-ar putea 

descrie despre cum locatarii se strivesc unii pe alţii, se devoră unii pe alţii 

în viermuială, beznă, miasmă şi moarte. Fratele meu v-ar putea povesti 

despre acest apartament cu o odaie anume şi în această odaie vecină 

anume, la vedere, v-ar putea povesti cum cineva se arată zilnic, îşi ia ma-

sa în sala cu oglinzi a cârciumii din cartier, înghite decoraţii din tuburi de 

medicamente, prizează oxigenul din spaţiul cosmic, se sprijină în bastonul 

cu care dresează câinii turbaţi şi mai târăşte după el o imensă legătură de 

chei. Atunci când nu vrea să fie zărit se ascunde după o umbrelă mare şi 

roşie, şi într-adevăr, nimeni nu pare să-l vadă. 

 

2009 preşedinte Fundaţia Timişoara 1989 

Mi-e greu să am o opinie foarte clară, competentă, despre felul în care 

văd evoluţia societăţii la trecerea celor 20 de ani de la Revoluţie. Sunt subiec-

tiv prins în fel de fel de contradicţii. 

Aş putea însă privi totul din două perspective. Una personală, alta ge-

nerală.  

Din perspectivă personală cred că fiecare dintre noi a avut prilejul 

unui moment de auto-valorificare ce a adus cu sine şanse, oportunităţi şi reali-
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zări mai pe măsura capacităţilor decât înainte. Când, fără să faci compromi-

suri cu sistemul, era imposibil să te afirmi. Ceea ce până atunci nu puteai să 

faci, acum s-a deschis ca perspectivă. Există libertatea opţiunilor şi libertatea, 

ca să spun aşa, mult mai liberă decât înainte de 1989. Doar că pe atunci pu-

team visa mai mult. Şi poate că, paradoxal, aveam câteva valori pe care acum 

le găsim tot mai atrofiate. 

La modul general e însă limpede că visele din 1989 nu s-au împlinit. 

Doream o societate ideală, în care toate lucrurile să funcţioneze perfect, lucru 

care, probabil, nu se poate concretiza prea uşor.  

Ceea ce avem acum e o lume cu libertate de mişcare, dinamică, în pre-

facere, cu binele şi răul ei, cu metehnele şi vicisitudinile proprii dar şi cu valo-

rile unei societăţi ce încearcă să se armonizeze cu cele înconjurătoare, partici-

pativă şi desigur zbuciumată, aşa cum pare să fie de fapt întreaga lume. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADRIAN KALI 
 

 

M-au salvat domnul doctor 

Anghel şi brancardierul 

George, în mare parte eu 

însumi, fiindcă la un mo-

ment dat a trebuit să ţin un 

cleşte în ale cărui fălci era 

pielea, carnea mea! 
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Titus Suciu:  În Decembrie ’89 era muncitor, practica rugbiul, azi e 

profesor de istorie, scriitor. A fost împuşcat în 17 decembrie la podul Dece-

bal. Şansa domnului Adrian Kali – împuşcat în spate – a fost natura rănii. 

L-au trimis de la Spitalul Judeţean la spitalul Victor Babeş. Dacă ar fi fost 

reţinut, s-ar fi putut întâmpla ca pe actul de deces să scrie împuşcat în 

frunte, ori să nu i se găsească niciodată rămăşiţele pământeşti. 

 

Vasile Bogdan: Chiar dacă nu ar fi ajuns profesor destinul i-ar fi 

hărăzit ceva în legătură cu meditaţia, filozofia. Are darul de a aşeza logic 

lucrurile, a găsi cauzalităţi în efecte, a apăsa concluzii şi a gândi mai de-

parte. Poate că încercările prin care a trecut aveau să-l „deformeze” astfel, 

nu ştiu, dar în viaţa lui zilele Revoluţiei au rămas ca linii de demarcaţie 

esenţiale. Discuţiile cu dumnealui, atât acasă, la 22 septembrie, cât şi cele 

din faţa podului Decebal, din 10 noiembrie, au fost de fiecare dată nu nu-

mai surse de informaţie dar şi largi priviri asupra lumii în care trăim, acolo 

unde era firesc, de la sine înţeles, ca întâmplările de la Timişoara să devină 

parte de istorie fundamentală a omenirii.  

  

1989 – muncitor, Întreprinderea Judeţeană de Producţie Indus-

trială şi Prestări Servicii, ( IJPIPS) 

În 1989, înainte de fabulosul nostru Decembrie, am văzut la televi-

zor ce se întâmpla în Europa – căderea dictaturilor comuniste, a vechilor 

conduceri politice din ţările estice ce aparţinuseră lagărului socialist. Lu-

crând la IJPIPS, cu un grup de colegi ne-am gândit să facem şi noi ceva. 

Prima noastră acţiune – scriam pe ziduri, cu vopsea, lozinci ca Jos Ceauşes-

cu!... Jos dictatura!... 

După nu mult timp am procedat altfel. Confecţionam fluturaşi cu 

aceleaşi sloganuri, pe care le împrăştiam seara, pe întuneric, în Calea Bu-

ziaşului. Mai mult de-atât, foloseam fotografiile lui Ceauşescu de prin al-

manahuri şi cărţi, pe care, după ce desenam gratii, le lipeam, cu pastă de 

dinţi, pe zidurile blocurilor din Calea Buziaşului, unde iluminatul public era 

practic inexistent. Asta pe de o parte, al doilea motiv fiind acela că în zonă 

locuiesc foarte mulţi muncitori. 

Şi 16 decembrie ’89! O să râdeţi, dar o să folosesc o formulare ce-mi 

place: la Revoluţie am venit cu tramvaiul! La întreprindere hala era plină 

de motoare, trebuia să ne facem planul de sfârşit de an. Seara, eu şi un coleg 

– în tramvaiul 8 în drum spre serviciu. Când ne-am apropiat de Piaţa Maria, 

înainte de curba în dreapta pentru a intra pe Gheorghe Doja, am văzut pe 

strada Timotei Cipariu prea mulţi oameni adunaţi pentru a pune totul pe 
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seama întâmplării. I-am propus colegului să coborâm, să vedem despre ce 

era vorba. El n-a fost de acord, eu mi-am urmat gândul şi fără să vreau am 

intrat… am intrat în Istorie, la fel ca toţi timişorenii, ca întreaga Timişoară. 

Printre oamenii de acolo am dat de un coleg de-al nostru, Gabi. Într-

o postură… Purta pe cap o farfurie cu o lumânare aprinsă. Era, eram toţi 

într-o stare aparte, dispuşi să… să facem ceva ce nu mai făcusem până 

atunci. Prima iniţiativă a fost a unui alt prieten comun, Tibi Covaci. El a zis 

Mă, trebuie să facem ceva… trebuie, că dacă pierdem ocazia asta… Atunci 

a intervenit Mircea Chinezoni. Ai dreptate, dar întrebarea e ce să facem? 

Fie că avea răspunsul pregătit, fie ideea i s-a conturat atunci, Tibi a zis: O să 

urc în pomul ăsta şi… Pe Timotei Cipariu întuneric beznă, în dreapta, cum 

stăteam noi, era… nu ştiu ce era, dar în stânga, de pe la fosta alimentară, se 

filma. Băieţii – la datorie. Fiind întuneric, cum deja am precizat, Tibi chiar a 

urcat în copac. Nu ne spusese ce va face, nu ştiam ce avea de gând, iar când 

l-am auzit de sus… După ce a urcat s-a întors spre noi şi a strigat Libertate! 

Libertate! A urmat un moment de uluire, de suspans, după care ne-am dez-

lănţuit şi am strigat toţi Libertate! Libertate! Atunci… nu, nu pot trece mai 

departe fără să vă împărtăşesc o senzaţie din momentele acelea. Mi s-a pă-

rut… Mi s-a părut că s-a ridicat de pe noi o greutate, o… toate zoaiele în-

chistărilor, umilinţelor şi temerilor din anii aceia, devenisem alţii, parcă mai 

drepţi, mai înalţi, mai frumoşi, da, ne-am zis, asta e, am făcut, în fine, ceea 

ce trebuia să fi făcut de mult. 

Trec peste ceea ce s-a petrecut acolo, peste descătuşarea pe care o 

simţeam cu fiecare lozincă scandată, fiindcă de la un moment dat ne-am dat 

seama că trebuia să facem altceva, mai mult, cu vreun rezultat. Printre lo-

zinci ne întrebam ce să facem, unul spunea una, altul alta, propunerea care a 

fost împărtăşită de toţi fiind aceea de a merge la Judeţeana de Partid. 

Am plecat din Piaţa Maria câteva sute de inşi înspre Universitate pe 

lângă Flora, în dreptul Liceului de Muzică am luat-o peste podul Michelan-

gelo, de aici spre Continental. Hotelul era o ţintă. Circula presupunerea că 

acolo se găseau ziarişti străini, voiam să fim fotografiaţi, filmaţi, imaginile 

şi informaţiile să fie difuzate pe canalele de ştiri şi lumea, vestul Europei, să 

afle ce se întâmpla în Timişoara – nu mai voiam comunism, nu-l mai accep-

tam pe Ceauşescu. 

N-am fost pe partea stângă a coloanei, cea dinspre hotelul Continen-

tal, nu ştiu dacă vreunul din noi se va fi repezit spre hotel şi va fi venit cu 

răspunsul că acolo nu se găsea nici un jurnalist străin, fapt este că, după 

Banca Naţională, am luat-o în dreapta spre Judeţeana de Partid. Cei care am 

venit am fost atât de mulţi, încât am umplut tot spaţiul din faţa clădirii. Oa-

meni până pe la Poştă, până după Policlinică, dincolo până spre pod. Pleca-
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serăm din Piaţa Maria câteva sute, aici ne găseam mii, cine ştie câte mii de 

timişoreni. 

Ajunşi în faţa Judeţenei de Partid ne-am repezit la porţi, nu oricum ci 

înarmaţi. La intrare covoarele roşii erau prinse cu ţevi de aluminiu, noi le-

am smuls şi le-am transformat în unelte de lucru… Altă iniţiativă a fost că, 

după ce s-a format o piramidă umană de parcă exerciţiul ar fi fost cizelat 

luni de zile, cineva s-a urcat, s-a căţărat până la cele două însemne, al parti-

dului şi al României, de cel al ţării nu s-a atins, dar pe al partidului l-a smuls 

şi, în uralele mulţimii, l-a aruncat jos. Cam pe atunci a apărut un autotun de 

pompieri ce a început să ne măture cu jetul de apă. A intrat efectiv în mulţi-

me cu tunul pe noi, e clar, cei ce se găseau în bătaia jetului nu prea aveau ce 

face, dar din celelalte părţi au început să zboare spre autotun tot ce putea fi 

aruncat. Şi nu s-a aruncat cu vată de zahăr ars că un geam, cel al şoferului, a 

fost făcut ţăndări. Atunci manevrele dihaniei au devenit haotice, maşina a 

dat înapoi, câţiva ne-am repezit şi am urcat pe ea, înăuntru erau patru pom-

pieri speriaţi, pieriţi, unul avea capul spart, fireşte nu pentru că ar fi fost lo-

vit cu o minge de tenis de masă, maşina s-a oprit într-un perete, în casa din 

faţa Judeţenei de Partid. Aproximativ atunci au apărut de peste pod două 

autodube de COMTIM, din care au coborât nişte scutieri. Vedeam astfel de 

indivizi pentru prima dată. Inşii s-au desfăşurat în formaţie de luptă, au îna-

intat şi s-au aşezat în faţa clădirii, după care au început să bată în scuturi – 

era un zgomot infernal – şi noi ne uitam la ei, ei la noi, un ofiţer a început să 

strige să plecăm, să părăsim zona, să mergem acasă. În situaţia asta încorda-

tă s-a petrecut ceva ce nu voi uita nicicând. Dintre noi s-a desprins o femeie 

impunătoare, cu păr lung, frumos, în blană şi cu o geantă în mână. Doamna, 

fiind între noi şi scutieri, s-a uitat spre ei, spre noi şi a zis: Mă, voi sunteţi 

bărbaţi, nu vă e ruşine, atunci uitaţi cum se luptă o femeie!... N-am prea lu-

at-o în seamă nici noi nici scutierii, însă doamna a înaintat şi cu geanta, care 

a nimerit între scut şi cască, l-a lovit pe unul din ei în gură. În momentul ăla 

a început nebunia. S-a declanşat o luptă de-asta… poate exagerat spus corp 

la corp, ei ne îmbrânceau voind să degajeze locul, noi ne repezeam în ei 

sperând să-i vedem că se resfiră şi pleacă. Pe unul din ei l-am imobilizat, i-

am luat bastonul, am fost rugbist, nu mă dau în lături chiar din faţa oricui, 

am avut bastonul individului acasă ani de zile; doi colegi s-au folosit de un 

semn de circulaţie, au avut şi ei câştig de cauză în disputa cu un scutier, care 

a căzut de altfel şi a ieşit din confruntarea aceea destul de şifonat. Cu toate 

astea scutierii s-au regrupat, şi-au recuperat oamenii şi, din păcate, ne-au 

biruit. Personal mi s-a părut că erau din ce în ce mai mulţi, poate primiseră 

întăriri şi noi, prinşi cu lucrul nu ne-am dat seama. Faptul este însă fapt, de 

la un moment dat aveam în faţă şi alţi inşi decât scutierii de la început, nu 
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neapărat în uniforme, unii în civil. În civil dar în mâini cu bastoane! De 

atunci de altfel mi s-a părut că tactica lor de luptă s-a schimbat. Nu urmă-

reau să ne alunge, ci să ne încercuiască. Cei de pe margine erau încet-încet 

arestaţi, îndesaţi în dube, din păcate mulţimea s-a împărţit în două, vorbesc 

de grupurile mari, o parte a luat-o înapoi spre Piaţa Maria, cealaltă, pe lângă 

actuala policlinică particulară, pe lângă vila lui Ceauşescu, pe Loga, de aici 

peste podul Michelangelo. 

În 17 decembrie, deşi duminică, trebuia să merg la serviciu. Atunci 

locuiam în cartierul Soarelui. Troleibuzul 16, apoi 14, sediul principal al în-

treprinderii găsindu-se atunci pe fosta stradă Karl Marx, nu departe de Gar-

nizoană. Eu trebuia să ajung însă la o secţie ce se găsea lângă Gara Mare. 

Din centru a trebuit să-mi continui drumul pe jos, nu circula nici un mijloc 

de transport. Din centru spre gară, semafoare sparte, panourile cu citate din 

maculatura ceauşistă deteriorate, tablourile cuplului dictatorial de asemenea. 

Ceea ce m-a surprins însă în mod deosebit a fost grupul de oameni îmbrăcaţi 

în uniforme de gărzi patriotice, ce tocmai intra la Electromotor. De ce în 

uniformele acelea? Cine erau de fapt inşii aceia? Nu mi-am dat nici o expli-

caţie, mi-am continuat drumul. 

Când am ajuns în apropierea gării, am auzit comentarii referitoare la 

evenimentele din noaptea ce trecuse. Vorbeau de alt grup decât cel în care 

fusesem eu. Mulţi dintre colegii ulteriori de la  ALTAR se nimeriseră printre 

demonstranţii care, după ce ajunseseră în Piaţa Dacia, au fost alungaţi, hăi-

tuiţi de forţele de represiune, o parte din ei fiind arestaţi. 

Când am ajuns la serviciu, lumea vorbea, mai pe ascuns mai fără să 

se ferească, despre situaţia din oraş. Nu s-a lucrat mai deloc, agitaţie genera-

lă, ne spuneam ce-am auzit, ce-am văzut, încercam să ne dăm seama ce avea 

să urmeze. În cele din urmă, fiindcă voiam să-mi formez o idee personală 

despre situaţia din partea aceea de oraş, pe la 12 jumătate, 13, am ieşit din 

întreprindere. 

Venind pe bulevardul Regele Carol I, care din Piaţa Sinaia intră în 

bulevardul 16 Decembrie, denumirile străzilor sunt de astăzi, fireşte, am 

avut ce vedea. Doar ştiţi ce s-a întâmplat cu vitrinele pe tronsonul dintre Ca-

sa Studenţilor şi Piaţa Maria. 

În apropierea Bisericii Reformate se putea circula doar pe partea 

opusă, celălalt trotuar fiind blocat de forţele de represiune: indivizi în salo-

pete, maşini de intervenţie, ABI-uri, husa de pe mitraliera uneia, dacă nu 

cumva greşesc de 7,60, fiind dată jos. 

Militarii de pe trotuare aparţineau unităţilor de Securitate. Soldaţii 

erau cu mâinile în buzunar, scuturile găsindu-se în spatele lor într-o stivă. 

Erau tineri, nu e loc pentru nici o îndoială, îşi satisfăceau stagiul. Mi s-a pă-
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rut însă că ne priveau cu oarecare aroganţă, cumva de sus, dispreţuitor. Per-

cepţia nu e singulară. Eu am sesizat-o, mulţi dintre noi au suportat-o mai 

greu decât mine – înjurături pe sub mustaţă, apostrofări cu glas scăzut –, un 

timişorean fiind atât de deranjat, încât nu s-a putut abţine. S-ar fi putut pe-

trece atunci o tragedie. Episodul s-a consumat în faţa mea demonstrând, da-

că mai era nevoie, natura sentimentelor poporului faţă de comunism în gene-

ral, de ce-i ce-l apărau în particular. Un bărbat mai în vârstă, roşcat, cu 

coşuri pe faţă, s-a apropiat de un militar şi l-a scuipat. Mă, vouă nu vă e 

ruşine pentru ce faceţi, voi nu sunteţi tot români, n-aveţi fraţi, prieteni ori 

părinţi printre noi? 

Din fericire gestul n-a avut urmări, timişoreanul s-a dus în treaba lui, 

eu mi-am continuat drumul. Pe parte aceea până la Regionala C.F., pe lângă 

Flora, pe Treboniu Laurian, pe bulevardul 16 Decembrie, voind să ajung în 

Calea Şagului, la un unchi. 

Când am trecut pe lângă unitatea de pompieri de pe această arteră, pe 

platoul din faţă – două maşini de pompieri avariate. Geamuri sparte, cauciu-

curi tăiate, urme de lovituri în caroserie cu pietre, poate cu răngi. Distruse, 

inoperante. Pompierii erau agitaţi, nu însă şi eficienţi. Nu exista un ordin 

clar, energiile nu erau canalizate, era vorba de fapt de nervi. M-am uitat la ei 

pe furiş, n-am ţinut să-mi creez probleme, mi-am văzut de drum spre apar-

tamentul unchiului. În Calea Şagului, la rudele mele, până pe la 15 şi ceva 

nu s-a întâmplat nimic. Sigur, eu eram cu noutăţile şi zvâcnirile, unchiul cu 

experienţa de viaţă şi cumpătarea, dar schimbul de vorbe nu e relevant. Ne-

am împărtăşit, în mod cert, cam aceleaşi gânduri ca orice alţi timişoreni. 

Situaţia s-a schimbat când vara mea, venind din oraş, a trântit uşa de 

pereţi spunând: Mă, voi ştiţi că cerul Timişoarei e brăzdat de elicoptere şi în 

oraş se trage? 

Dacă până atunci nu-mi găseam locul dar nici nu ştiam ce să fac, 

vestea m-a catapultat din apartamentul unchiului imediat. M-am ridicat şi 

am zis: Gata, nu mai stau, merg în centru. Şi am plecat. Mătuşa, parcă pre-

simţind ceva, m-a rugat să rămân, s-a agăţat de braţul meu voind să mă 

reţină cu forţa, cum să fi reuşit biata de ea, eram rugbist, am plecat ca 

glonţul. Nu direct în centru, în drum am trecut pe la un prieten de-al meu, 

Fanu Nicolae, care acum este poliţist. Acolo – vreo opt-nouă persoane. Ru-

de, prieteni şi colegi de serviciu. Iar el în pat ca… Nu ca un paşă, ca un nea-

jutorat. Nu pe şapte perne, pe o groază de vânătăi. Recente. De la fostul 

Comitet Judeţean, din noaptea ce trecuse. Făcute de miliţienii de atunci, unii 

dintre ei, culmea ironiei, fiind probabil colegii de serviciu de acum! Avusese 

norocul că nu fusese arestat, doar ghinionul că scutierii îl loviseră cu bas-

toanele pe unde apucaseră. 
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În situaţia din apartament, îndemnul Haideţi, c-au început să tragă, 

era nepotrivit. Cu toate astea n-am plecat singur. M-a însoţit prietenul nostru 

comun Leu Caius, fost rugbist şi el. 

Am ajuns în centru când începea să se întunece, în jurul orei 17. Că 

mergeam noi, doi tineri, era, zic eu, firesc. Nu ne era greu să facem un 

sprint, chiar să dăm cu cineva de pământ de ne incomoda. Mi se părea însă 

nebunie curată să vezi că, alături de noi, în acelaşi sens, mergeau femei cu 

copii în braţe, unele cu cărucioare. Nebunie curată. 

Când am ajuns în centru – un rug de cărţi ce ardeau. Focul nu era 

abandonat, fochiştii îl întreţineau cu conştiinciozitate, timişorenii făcând  

atunci constatarea că operele lui pingelică era într-adevăr valoroase – ardeau 

cu scântei. Dacă vreţi cu steluţe. Ca aia din stema de pe drapelul Uniunii 

Sovietice. 

Am căscat câteva minute gura şi noi, n-am participat dar n-am avut 

nici o obiecţie, după care ne-am continuat drumul pe lângă magazinul de 

blănuri, pe lângă parfumerie, mergând spre Operă pe partea dreaptă. În drep-

tul magazinelor ne-am oprit. De fapt cum să n-o fi făcut din moment ce totul 

era ars? 

Nu mai ştiu ce ne-am spus atunci, dar îmi amintesc ce-am simţit 

amândoi – trăiam clipe neobişnuite. Clipe istorice. Ne-am dezlipit din loc 

greu, dar n-am mers prea departe. În magazinul din colţ cu strada Lenau, 

unde acum se vând pantofi, pe vremea aceea era un magazin alimentar. 

Spart şi acesta. Numai că aici nu ardea nimic – se fura. Salam, făină, griş, 

ulei… Nu ne-am abţinut, am intrat, pentru a vedea de aproape ce se petre-

cea. După câţiva paşi ne-am oprit. Pe jos amestec de făină cu ulei, ori cu alte 

lichide, nu m-am gândit atunci să verific despre ce era vorba, un fel de clei 

ce punea destule probleme mersului. 

Ceea ce ne-a făcut să privim în jur destul de revoltaţi, m-a determi-

nat în cele din urmă să mă adresez unui tânăr ce ieşea având braţul plin de 

pachete. Mă, ce dracu faceţi pe aici? Mi s-a răspuns. Ceea ce-i va face să 

înţeleagă că existăm! 

Recunosc, răspunsul m-a cam descumpănit, şi-acum cred că e prea 

inteligent pentru persoana ce mi l-a dat, până mi-am revenit tânărul ieşise, n-

am fugit după el, dar pe următorul l-am oprit. Fac acum o precizare pentru 

care, din păcate, nu pot da nici o explicaţie. Tinerii aceia păreau membrii 

unui grup. Erau îmbrăcaţi la fel, în blugi, erau tunşi la fel, scurt. Nu mi-am 

dat seama atunci, n-am aflat nici după aceea, nu ştiu nici acum cine erau. 

Repet, m-au izbit amănunte ce păreau să probeze o oarecare legătură între 

ei, dar natura legăturii, dacă va fi fost reală, mi-a rămas, mi-e şi acum necu-

noscută. 
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În fine, să trecem la fapte. Am intervenit după aceea cu mai mult de-

cât cu cuvântul, am pus mâna pe unul, l-am oprit, i-am adresat aceeaşi între-

bare. Drept răspuns mi-a întins o sticlă de şampanie, m-a îndemnat să beau. 

L-am refuzat, insul a vrut să sară la bătaie. Tinerii aceia în blugi şi tunşi 

scurt erau energici, violenţi. Din fericire, cine ştie pentru cine, că erau mulţi, 

nu s-a ajuns la nimic, tipul ne-a abandonat. 

După aceea ne-am smuls din mocirlă, am ieşit. La câţiva metri, o 

maşină de pompieri încerca să stingă un incendiu. Fumul, flăcările, ieşeau 

prin geamurile din cealaltă parte a alimentarei şi se ridicau spre ferestrele de 

la etaje. La pompieri bunăvoinţă da, în tulumba apă nu. Nişte oameni, desi-

gur locatarii din apartamentele de deasupra, i-au sărit în ajutor. Scena rămâ-

ne totuşi şi hilară şi semnificativă felului nostru de a ne face datoria la locul 

de muncă. Iar întrebarea Ce-o fi avut în cap insul ce trimisese maşina fără 

apă? e îndreptăţită. Noroc că focul nu s-a înteţit, că proprietarii au fost pe 

fază şi situaţia n-a scăpat de sub control. 

De acolo am mers cu Leu înspre Operă. Bijuteria, de pe stânga faţă 

de sensul nostru de mers, spartă, în ea intrând şi ieşind indivizi… Ăştia nu 

erau demonstranţi. Mai peste tot se striga Jos Ceauşescu!... Libertate!... 

ăştia aveau însă treburile lor. Mai târziu chiar i-am spus unui amic, Dacă în 

momentul ăla intram, plecam cu ceva şi, dintr-un anumit punct de vedere, 

ar fi fost mai bine. 

Am plecat mai departe.  Materna, Modex-ul, nu erau distruse şi, 

gândindu-ne la situaţia celorlalte magazine, am oprit pe cineva pe stradă în-

trebându-l, Domnule, nu există pe aici ceva, vreo unitate, care să aibă grijă 

de prăvăliile astea? Nu era firesc să fie sparte, prezenţa pe străzi a oameni-

lor oneşti din Timişoara nu în asta trebuia să se concretizeze, în devastarea 

magazinelor. Se striga Libertate!... dar nu era vorba de libertatea de a fura. 

Mă rog, să trecem mai departe, să nu spunem nimic nici despre culoarea ce-

lor care procedau astfel, să vă spun ce-am făcut în continuare. Bănuind că 

lângă CEC trebuia să fie vreo grupă de militari, am apucat-o cu Leu spre 

locul acela. A, un detaliu. Eram îmbrăcat în alb, aveam pe mine o haină al-

bă, deci eram vizibil şi în întuneric. 

Mergând pe lângă Facultatea de Chimie spre CEC, o somaţie Stai că 

trag!. Strigătul m-a şocat. Cum să te împuşte din moment ce nu eram înar-

maţi şi nu comiteam vreun delict? Nu ne-a fost totuna, mai ales că militarul 

continua să strige Stai că trag, stai că trag! Mai înaintând mai stând pe loc, 

mai strigând că voiam să vorbim cu comandantul lor, am ajuns la un cordon 

de soldaţi. Deşi întuneric, am văzut în spatele lor o maşină de intervenţie. 

Din astea, de reparaţii auto. Pe linia de tramvai un tanc, din câte mi-am dat 

seama un TR, comandantul unităţii fiind ofiţerul Gheorghiu, ceva de genul 
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ăsta. Am reuşit să-i vorbim, i-am spus ce-ar fi trebuit să facă, să trimită sol-

daţi să păzească magazinele ce nu erau, încă, sparte. El a refuzat. Atunci ne-

am întors în centru, am oprit oamenii ce treceau pe acolo, treabă de amatori 

şi la noi, deci am oprit câţiva oameni rugându-i să rămână să păzească ma-

gazinele, mă rog, acum îmi vine să râd, dar atunci am luat totul în serios. 

Chiar am crezut că făcusem un lucru bun. 

După aceea am luat-o în sens invers. Pe lângă Muzeu spre parc, colţ 

dreapta şi spre Primărie. În apropierea ei, la colţul dinspre bulevardul Loga 

– un grup de inşi din gărzile patriotice cu lopeţi în mână. N-aveau arme, ne-

am apropiat, am întrebat ce păzeau acolo din moment ce anumiţi inşi spăr-

geau magazinele dintre Catedrală şi Operă. N-am aşteptat răspunsul, fiindcă 

unul din ei s-a apropiat înjurând, cu lopata ridicată. Am luat-o la fugă cu 

Leu, am trecut podul Mihai Viteazu. Când ajunsesem dincolo de el, am auzit 

în spatele nostru împuşcături. Ulterior am aflat că acolo a fost împuşcată 

timişoreanca Sava Elena. 

Pe lângă Facultatea de Electrotehnică era un grup destul de mare de 

demonstranţi, care strigau Români veniţi cu noi!…mă rog, lozincile din zile-

le acelea. Eu cu Leu ne aflam pe partea de pe bulevardul Pârvan unde sunt 

bazele sportive, ştrandul CFR. La un moment dat în grupul acela am desco-

perit un prieten, Iovanovici Florin, nepotul lui Petre Magdin, şi două cu-

noştinţe, doi tineri pe care-i ştiam doar din vedere. Ne-am apropiat şi ne-am 

continuat drumul cu grupul acela spre căminele studenţeşti, mulţimea pă-

rând a fi condusă de un bărbos. Nu vedeam rostul acestui drum, în seara 

precedentă nu ieşise nimeni, nu ni se alăturase nici un tânăr, cu toate astea 

am rămas în grup. Acolo insul cu barbă a urcat pe ceva de beton – bănuiesc 

că era vorba de ziduleţul ce delimita spaţiul în care se găseau containerele 

cu gunoi – de unde a înşirat mai multe cuvinte. Eram destul de departe, pe 

deasupra oamenii vorbeau între ei, exista un fel de, cum să zic… un fel de 

zgomot de fond, n-am auzit ce spunea, îndemnul de la urmă a fost însă per-

ceput de toată lumea. Să mergem la Miliţie să-i eliberăm pe cei arestaţi. As-

ta era pe la ora 4 dimineaţa. Mi s-a părut o idee proastă, am încercat să mă 

fac auzit. Ce să faci la Miliţie? Apropierea de clădirea aceea avea să fie lua-

tă drept atac, în fond asta şi era din moment ce se lansase ideea de a-i elibera 

pe arestaţi, or în situaţia asta miliţienii erau îndreptăţiţi să facă uz de armă. 

Dar de unde prudenţă şi gest cumpătat la o mulţime înfierbântată? Aşa că 

înainte spre Miliţie, că nu era să  mă despart de prietenii mei. 

Mi-amintesc că am avut atunci micile mele îndoieli în legătura cu 

persoana aceea. Mi-am zis că nu era timişorean. Ştiţi doar că, mergând de 

unde eram spre Miliţie, urma să intrăm pe o străduţă îngustă, în care ar fi 

fost foarte simplu să fim atacaţi. Ei, gânduri răzleţe de-ale mele, manifestări 
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ca ale tuturora. Gata, mergem, mergeam spre Miliţie. Strada Daliei, Pesta-

lozzi, podul Decebal, se apropia dimineaţa dar era întuneric din cauza între-

ruperii iluminatului stradal, ne găseam însă în grija cuiva de deasupra noas-

tră. A unui elicopter ce ne lumina cu spotul luminos de parcă ar fi vrut să nu 

călcăm, pe întuneric, în vreo groapă să ne scrântim gleznele. 

Şi mai e ceva de spus. Treceau taxiurile pe lângă noi în toate direcţii-

le, fără clienţi dar, în mod cert, cu sarcini. 

În fine, pe strada ce ducea spre podul Decebal. Atunci, ca un făcut, 

foarte mulţi timişoreni au ieşit din grup şi s-au apropiat de gard… înţelegeţi 

de ce, nu insist. Ei, ăştia erau câţiva, nucleul grupului continua să înainteze 

spre pod. Întuneric, nu vedeam ce era în lături, în faţă. Când cei din primul 

rând ajunseseră la vreo 30 de metri de pod – împuşcăturile! Noi cu lozinci, 

cu sloganuri, deci cu zgomote puternice, cu toate astea le-am auzit. În clipa 

următoare – o linişte de parcă strada ar fi fost pustie. Din pricina zarvei de 

până atunci nu mi-am dat seama dacă era vorba de  gloanţe de manevră ori 

adevărate. M-am trezit zicând ceea ce ştia oricare din noi. Mă, se trage. Ci-

neva, parcă pentru a ne linişti,  a completat, gloanţe de manevră. Aş zice că 

mulţi i-au dat crezare, deoarece nu s-a declanşat, încă, panica. Numai că în 

clipele următoare din nou focuri de armă, de undeva de sus. De la o oarecare 

înălţime. Probabil de pe un tanc ori TAB. Ceea ce am observat atunci şi nu 

voi uita niciodată, a fost faptul că flacăra era lungă, albastră. Deci gloanţe 

adevărate. În momentul ăla am sărit pe cei de lângă mine, trântindu-i la pă-

mânt. Geaca albă mi-a purtat ghinion. Bănuiesc că din cauza ei, fiind uşor 

de reperat, mi-a trecut o rafală pe lângă cap. Nu m-a nimerit, în schimb m-a 

asurzit. Şi-am fost atât de şocat, încât am început să strig nu trageţi, nu tra-

geţi, arestaţi-ne, nu trageţi!... Au tras. Şi imediat după aceea, câteva secun-

de nu mai mult, am simţit o lovitură în spate. Am crezut că ne înconjuraseră 

şi mă împungea vreun militar cu baioneta. Am strigat atunci din nou Nu tra-

geţi, nu trageţi!...  Şi, speriat de moarte, mi-am dus mâna la cap. Nu ştiu de 

ce. Adică ştiu. Dacă glonţul m-ar fi nimerit în cap, să treacă întâi prin mână. 

Nu fac pe eroul, m-am temut, am strigat din nou Nu trageţi, nu trageţi, sun-

tem fraţii voştri!... 

De data asta mi s-a răspuns, frate pi dracu!... cuvintele fiind însoţite 

de o nouă rafală. În momentul următor, e vorba de secunde, Iovanovici Flo-

rin ridica, imprudent,  capul, pentru a stabili în ce situaţie ne găseam. Am 

sărit pe el ca la rugbi, numai că la aterizare am simţit în gură ceva metalic. 

Nu-mi explic de ce dar asta-mi amintesc, că  mă sfredelea ceva şi în gură 

aveam un gust metalic. Nu mai ştiu dacă i-am spus ceva prietenului meu, m-

am ridicat şi am luat-o la fugă. În alergătură am călcat pe ceva şi m-am în-

tors spre stânga, să văd dacă pot să mă ascund undeva, eu fiind cam pe la 
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jumătatea străzii. Deci şansele mele: ori să fug până pe capăt, până după 

colţ, ori să mă adăpostesc undeva. Deşi disperat, mi-a rămas din momentele 

acelea pe retină o imagine pentru care am avut explicaţii doar mai târziu. 

Cineva aplecat asupra a ceva negru, trăgând de acel ceva. Cum spuneam lu-

crurile s-au lămurit mai târziu. Era Ioan Bânciu. Soţia fusese împuşcată 

mortal, el nu voia să creadă c-o pierduse şi trăgea de ea, spera să ajungă într-

un loc ferit, s-o ducă la spital. 

Când te stăpâneşte panica, în câteva secunde se întâmplă multe. Am 

reţinut imaginea domnului Bânciu, panica trădată de mişcările celor ce fu-

geau, toate astea în timp ce-mi continuam alergarea spre sensul giratoriu. 

Lumea, ca lumea. Într-o parte soare, în alta umbră. Noi veneam de unde se 

trăgea panicaţi, aici, poate vă amintiţi, pe vremea aceea în apropierea sensu-

lui giratoriu gardul era deteriorat, deci aici, desigur crezând că era vorba de 

gloanţe de manevră, câţiva inşi la gard cu problema aceea, ştiţi ce vreau să 

spun. Pe o stradă atât de scurtă, de aproximativ 250 de metri, se întâmplau 

două lucruri. La un capăt oamenii cu nevoile lor, la celălalt cu panica. 

Pe acolo pe undeva am dat nas în nas, m-am regăsit cu Leu Caius. 

Şchiopătam, începuse să-mi iasă sângele pe gură. Ce-ai păţit? I-am spus ce-

ea ce, fireşte, nu era nici un secret. Am fost împuşcat. Iovanovici, care venise 

în spatele meu, când a ajuns lângă noi încă râdea. De mine. Nu ştia în ce si-

tuaţie mă găseam şi râdea că mersesem… cum să zic, câş. Mersesem aşa 

deoarece, dacă încercam să fug în poziţie normală, sângeram. Când şi-a dat 

însă seama că nu jucasem teatru, întrebări peste întrebări. Culmea e că nu 

ştiam unde pătrunsese glonţul. M-au palpat pe piept, nimic, şi-au purtat mâ-

inile pe spate, s-au lămurit imediat când au dat de sânge. 

Acolo, în apropierea sensului giratoriu, fiind un loc în afara bătăilor 

armelor, s-a constituit, ad-hoc, un punct de recuperare al răniţilor. Nu ştiu 

câţi eram. Dar oriunde se găseau mai mulţi inşi aplecaţi, era vorba de îngriji-

rile acordate unui timişorean împuşcat. 

La un moment dat călăii noştri s-au dovedit ceva mai inimoşi. Cine-

va din cordon, probabil un ofiţer, a strigat hai, luaţi-vă morţii şi răniţii! Nu 

pot preciza cât timp a ţinut armistiţiul ăla, oricum, la câteva minute după 

aceea armele au răpăit din nou. 

Dinspre Pestalozzi a venit o Dacie. Noi, eu şi un timişorean îm-

puşcat în picior, eram întinşi pe trotuarul dinspre parc. Dacia a fost prima 

maşină ce-a apărut de când ne găseam acolo. Oamenii au oprit-o, l-au rugat 

pe proprietar să ne ajute. În maşină era un bărbat, soţia şi un copil. În spate 

aveau câteva găleţi cu cârnaţi, caltaboşi. Veneau de la tăiatul porcului. 

Omul, Dumnezeu să-i dea sănătate, a acceptat să ne transporte. Ne-am în-

ghesuit în Dacia lui patru inşi. Eu, insul împuşcat în picior, Leu Caius şi Io-
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vanovici Florin. Şi acum mă mir de bunăvoinţa lui, că vorba aia, i-am deşe-

lat maşina. Pe strada Cluj l-am rugat să accelereze. Doamna cu bebeluşul 

erau în faţă, noi în spate. L-am rugat să meargă mai repede nu de altceva, ci 

pentru că nu mai stăpâneam sângele şi nu voiam să-i murdăresc maşina. 

Dinspre Spitalul Judeţean, pe strada Cluj, veneau nişte TAB-uri. Nu i-a fost 

totuna. În fond omul nu ştia ce se întâmplase în Timişoara, el fusese nu mai 

ştiu unde la ţară, un schimb scurt de cuvinte, în urma căruia a înţeles, în fi-

ne, că noi nu fusesem accidentaţi într-un eveniment rutier, ci împuşcaţi. S-a 

speriat, cine ştie ce şi-o fi zis în gând, cu toate astea  ne-a dus până la Spita-

lul Judeţean. De aici omul de bază a fost Iovanovici Florin, mama lui lucra 

acolo. Întrebare scurtă, răspuns la fel, şi decizia dânsei: La Urgenţe! 

Ce-am văzut pe coridoare e greu de descris. Sânge peste tot, răniţi pe 

jos, alergătură ca la nebuni. Am fost dus într-o încăpere, nu ştiu dacă era 

salon pentru pacienţi, camera se găsea chiar la intrarea în spital, oricum 

existau paturi. N-o mai lungesc, precizarea vorbeşte de la sine de situaţia de 

acolo: am fost aşezat pe un pat de investigare pe care mai erau încă cinci 

răniţi! 

La un moment dat a intrat o tânără îmbrăcată în asistentă, în mână cu 

un dosar, cu un registru, şi a început să ne întrebe pe fiecare ce şi cum, nu-

mele, adresa, actele etc. În faţa mea era un tip care ţinea piciorul întins. 

Avea o gaură în picior, iar un alt glonţ îi luase… o porţiune din pielea de pe 

cap. Mi-amintesc că, într-un fel, deşi nu era cazul, m-am amuzat. Avea o 

freză de… de rapper american. Dar dâra era de sânge. Când asistenta sau ce 

era i-a cerut datele personale, acesta a rupt buletinul. Avea buletin din acela 

soios, neîngrijit, cu tot felul de pete pe el. Cu toate astea, fiindcă era într-o 

stare în care birocraţia tinerei era de-a dreptul absurdă, omul a dus buletinul 

la gură muşcând din el ca dintr-o felie de pâine. Gestul ne-a surprins, a bul-

versat-o şi pe asistentă, întrebarea conturându-se doar după câteva bune 

momente. Ce-i cu dumneata, ce faci, omule? Pentru mine răspunsul sunt 

condamnat un an de zile la locul de muncă a fost foarte important. De aceea, 

când a ajuns la mine am spus că n-aveam buletin – îl ascunsesem – când m-

a întrebat cum mă cheamă, am zis Cali Adrian. Nu Kali Adrian Matei, n-am 

precizat că e vorba de K, am zis Cali, mizând că va folosi C nu K. Din feri-

cire aşa s-a întâmplat. Veţi vedea imediat de ce a fost bine că am procedat 

astfel. Vară-mea, care lucra şi ea la Spitalul Judeţean, a zis că eram al şase-

lea pe acea listă. Din motive neelucidate nici acum, lista a dispărut. În 18 ori 

19 decembrie registrul a dispărut. 

După aceea a intrat un grup de medici şi nişte studenţi. Unul dintre 

studenţii care ne sorta ne-a şoptit: măi, e groasă rău, se trage în tot oraşul. 

Nu era o noutate. Păi noi, i-am zis, de ce crezi că suntem aici? 
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Pentru mine lucrurile au luat o turnură gravă. Ori favorabilă, greu de 

zis. Un medic de culoare, un african, care desigur mai văzuse urme de 

gloanţe ca la mine pe la ei, pe acolo de unde era, mi-a spus că n-aveam ce 

căuta acolo. Trebuia să fiu dus la Chirurgie Toracică. 

Nu ştiu ce s-a întâmplat cu Leu Caius, dar ştiu că Iovanovici m-a 

aşteptat, a adus o salvare şi am urcat amândoi în maşină. Când am ieşit cu 

salvarea din spital, porţile s-au închis. Apoi s-a întâmplat ceva ce nu înţeleg 

nici acum. Nu ştiu dacă a trecut un minut de când eram pe drum şi de unde-

va, parcă din spate, s-a tras asupra maşinii. A unei salvări! Şoferul a călcat 

pedala acceleraţiei până la podea, mă rostogoleam când în dreapta când în 

stânga, de câteva ori era să cad din pat, haina lipsea, aveam pe mine numai 

pantalonii, după aia am aflat că Iovanovici a dus geaca, puloverul, la o mă-

tuşă de-a mea de pe Intrarea Crângului. 

De la Spitalul Judeţean am fost duşi la spitalul Victor Babeş, acolo 

ne-au predat secţiei specializate în afecţiuni pulmonare şi cardiace. Mai era 

unul în faţa mea, cu toate astea s-a intervenit cu promptitudine. M-au pus pe 

masă, m-au anesteziat local, după care mi-au scos schijele. Mi s-a spus că 

primul glonţ a fost exploziv. M-au cusut, am fost dus în salon. Calvarul meu 

nu s-a încheiat. Aici, în faţă, eram mult mai umflat decât în spate. Şi dacă 

apăsam, ţâşnea sângele. 

Dar să vă dezvălui compania din salon.  Pantea Dan, Tabără şi nu 

mai ştiu cum, un bărbat din Arad împuşcat în mâna stângă şi… dar despre 

ceilalţi nu-mi amintesc nici un amănunt. 

Nu mai ştiu când, dar asta e şi explicabil şi nici nu are importanţă, a 

fost adus, pe un cărucior, un tânăr în pielea goală. L-au pus în patul din 

dreapta mea şi, datorită faptului că am pierdut sânge, ne-au băgat glucoză, 

pentru revigorare. Bărbatul din dreapta mea era împuşcat rău de tot. Avea o 

rană urâtă, foarte urâtă. Pe care, fiind gol-goluţ, i-am văzut-o toţi. Spunea că 

a fost împuşcat, mă rog nici o noutate, ce ne deranja fiind faptul că se văita. 

Toţi eram împuşcaţi, toţi sufeream, dar ne străduiam să ne abţinem, ca să 

nu-i deranjăm pe ceilalţi. La un moment dat, sperând că intrând în dialog cu 

el n-avea să se mai vaite, l-am întrebat măi, în ce loc te-au împuşcat, în ce 

grup de demonstranţi ai fost? Răspunsul m-a făcut să văd negru înaintea 

ochilor. Nu-s demonstrant, sunt soldat. Am fost gata-gata să-i dau cu bocan-

cul în cap, bine că m-am abţinut. Era şi el o victimă. E vorba de soldatul Za-

haria Adrian care, fiind în cordonul de militari din Libertăţii, a fost împuşcat 

în spate. 

Noaptea de 17 spre 18 e greu de uitat. Spre dimineaţă tunete ca vara, 

a plouat cu bulbuci, apa a spălat tot sângele din oraş. Într-un fel mi-a fost 
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ciudă, mi-amintesc că mi-am zis: ia uite, Dumnezeu ne face un deserviciu, 

spală urmele, mâine n-o să se mai vadă nimic şi cine ştie ce-o să păţim. 

A doua zi – Securitatea! Medicii au fost extraordinari, au făcut tot ce 

le-a stat în putinţă să nu ajungem pe mâinile nenorociţilor ălora. De altfel 

unul din ei, din păcate nu-mi amintesc numele, nu ştiu cine e, ne-a arătat un 

loc în gard prin care puteam ajunge la Gara de Est. 

Singurul care, din punctul de vedere al legii, putea fi O.K., era solda-

tul Zaharia Adrian. Am schimbat cu el câteva replici, n-am prea înţeles de 

ce aducea des vorba de Securitate, de ceea ce se putea întâmpla în zilele ur-

mătoare. Doar după aceea, cred că prin 20 decembrie, am aflat ce s-a întâm-

plat în Spitalul Judeţean. Dar hai să spun şi asta. Prima oară am crezut că 

doctorul, cu informaţia referitoare la spărtura din gard, încerca să scape de 

noi. Lucrurile s-au schimbat când, o femeie de serviciu, ne-a zis vedeţi că 

umblă prin spitale după voi, vă caută. 

Securiştii ne cam pierduseră urma, şantierul lor principal era Spitalul 

Judeţean, acolo luau declaraţii, vorba aceea, şi morţilor, de aceea noi n-am 

fost în atenţia lor imediată. Ştiau că sunt timişoreni împuşcaţi care fuseseră 

trimişi la alte spitale, dar cum acolo aveau de lucru până peste cap, pe noi ne 

vor fi programat pentru a doua, a treia zi. Care, din fericire pentru noi, n-au 

mai trăit-o! 

Ulterior aveam să aflu că, după datele din registrul de intrări, au în-

cercat să afle amănunte despre noi. În dimineaţă zilei de 18 decembrie, la 7 

jumătate, băieţii cu ochi albaştri au bătut la porţile IRET-ului, pentru a vorbi 

cu Kali Milan, vărul meu, dialogul ce-a urmat făcând parte din teatrul ab-

surd. Ei: Ai un văr. El: Am mai mulţi. Ei: Cali Adrian e cumva unul din 

aceştia? El: Cum se scrie? Ei s-au uitat pe hârtie, au ridicat privirea. Cu C 

românesc. El: Nu. Ei bine, asta m-a salvat şi pe mine, l-a scutit de necazuri 

pe el. 

Pe 18 şi 19 au mai fost aduşi alţi răniţi. Mi-amintesc că în 19 a fost 

adusă femeia împuşcată pe podul din Iozefin, Fan Odette. Au adus-o goală, 

au băgat-o în sală, au operat-o. Fusese împuşcată în spate. 

În 19 decembrie situaţia mea s-a înrăutăţit. M-am adresat medicului, 

i-am spus că aveam dureri, că mă deranja ceva în piept. Mi s-a făcut un ro-

entgen, doctorul Anghel şi-a dat seama că nu era ceva în regulă, a solicitat 

părerea unui specialist. Nu că nu era ceva în regulă, situaţia se dovedea de-a 

dreptul gravă. În mine un glonţ, ce se îndrepta spre inimă. Nu se punea pro-

blema unei planificări pe cine ştie când, au hotărât să mă opereze a doua zi, 

20 decembrie. 

Intervenţia s-a efectuat, într-adevăr, dar în condiţii mizerabile. N-au 

avut cu ce să efectueze o anestezie totală, doar locală, a fost o operaţie, în 
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mare parte, pe viu. M-au salvat domnul doctor Anghel şi brancardierul Ge-

orge, în mare parte eu însumi, fiindcă la un moment dat a trebuit să ţin un 

cleşte în ale cărui fălci era pielea, carnea mea! A trebuit să-i ajut fiindcă 

glonţul începuse să gliseze spre inimă şi au fost la un pas de a-l pierde. 

În fine, totul s-a încheiat cu bine, eram conştient, atât de lucid încât 

m-am ridicat de pe pat şi-am zis, Domnule, ce faceţi cu glonţul? Voisem să-l 

păstrez, domnul Anghel era din fericire cu picioarele pe pământ, a procedat 

bine. Lasă, că la mine e în siguranţă. Şi, fireşte, l-a aruncat. La mine, că bă-

ieţii cu ochi albaştri au apărut, l-ar fi găsit şi nu e greu de închipuit ce ar fi 

urmat. Că nenorociţii ăştia ştergeau urmele cu victimă cu tot. 

În timpul ăsta cei care nu erau la operaţie se uitau pe geam. Au văzut 

că muncitorii de la Uzinele Mecanice au părăsit întreprinderea – celebra zi a 

Timişoarei, 20 decembrie! –, nu câţiva, toţi, oamenii formau o coloană 

imensă, trecerea lor spre centru a fost urmărită minute în şir, o jumătate de 

oră, poate mai mult. Cred că vă daţi seama ce-au însemnat imaginile acelea 

pentru noi. Nu ştiam mai nimic de atitudinea salariaţilor din celelalte între-

prinderi, dar ieşirea în oraş a celor de la UMT a fost importantă, extrem de 

importantă pentru noi. A fost ca mâna întinsă unui ins gata să se înece. 

Pe 21, tot de la geam, de data asta şi eu, am văzut trenurile cu olteni. 

În prima fază ne-am speriat. Am zis că, cine ştie, lucrurile se vor complica 

într-atât, încât sacrificiile de până atunci aveau să se dovedească zadarnice. 

Trenuri întregi, mii, zeci de mii de ciomăgari, poate atât de înrăiţi, atât de 

orbiţi, încât să comită, sub înalta tutelă a celor ce-i trimiseseră, orice fărăde-

legi, nu aveau darul să te liniştească. 

Din fericire roata Istoriei îl prinsese pe dictator sub ea, începuse să-l 

calce. Mitingul din Bucureşti, figura tâmpă a tâmpitului din Scorniceşti, care 

nu mai putea scorni nimic – vă amintiţi promisiunea cu alocaţia copiilor – 

pentru a ne ţine cu frunţile în pământ, ne-a alungat mai toate temerile. 

Nu pot să nu înşir câteva cuvinte despre un rănit cu un destin aparte. 

Tânărul Constantin Jinga sărise pe un prieten, pentru a-l proteja, numai că, 

din păcate, se alesese cu trei gloanţe. Era într-o rezervă, arăta groaznic, îi 

curgea sânge din spate, sângera de mai bine de două zile, mama îl ţinea de 

mână, i-a stat alături tot timpul. Am mers de câteva ori şi eu la el, mă minu-

nam că încă respira, nu-i dădeam însă nici o şansă. Dar minunea s-a întâm-

plat. Cred că datorită unei promisiuni. Îi va fi făgăduit lui Dumnezeu că, da-

că avea să scape, va îmbrăca haina preoţească. Arăta atât de rău, încât mi-

am zis şi eu: dacă miracolul se va împlini, tânărul ăsta trebuie să-şi schimbe 

viaţa. 

Din fericire s-a împlinit, domnul Jinga a scăpat, a vrut să trăiască, 

trăieşte. 
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În 22, operat cum eram, am… fugit din spital. Am fost externat pe 

28 decembrie, dar două zile am fost în oraş. În 22 am fost la Operă. Am ur-

cat în foaier cu nişte ziarişti olandezi, m-am întâlnit cu Tibi Covaci, am trăit, 

în fine, liniştitoarele momentele ale pactizării armatei cu noi. 

Sincer să fiu, am privit unele manifestări cu suspiciune. Cu rezervă. 

Mi se păreau festiviste, formale. Îmi aminteau filmele sovietice de un anu-

mit gen, înţelegeţi ce vreau să spun. E vorba de delegaţiile întreprinderilor 

care… nu se poate să fi uitat, îşi declarau adeziunea totală, fermă etc. etc.  

Vineri, 22 decembrie, a fost şi ziua a tot felul de anunţuri: reţeaua de apă 

otrăvită, securişti depistaţi cu pistoale la ei etc., a fost însă şi ziua ajutoarelor 

venite de la fel de fel de întreprinderi, chiar şi din străinătate, a apariţiei zi-

ariştilor străini în număr de-a dreptul copleşitor. 

Atunci, dar nu mai ştiu cu exactitate când, am plecat, însoţit de trei 

demonstranţi, cu o maşină la Spitalul Judeţean după vitamine pentru răniţi. 

Arăta altfel decât în urmă cu cinci zile. Curat, linişte, ordine. Un doctor m-a 

întrebat: Nu cumva ai fost şi tu pe-aici? Am recunoscut, nu aveam de ce mă 

teme, dar următoarea întrebare m-a cam dat peste cap. Şi cum ai  scăpat? 

Doamne, câte gânduri m-au năpădit atunci, poate întemeiate poate 

nu, în legătura cu situaţia din spital, cu demonstranţii care la internare avu-

seseră răni uşoare dar după 22 fuseseră găsiţi cu orificii în tâmplă, cu sinis-

trul, incredibilul furt al cadavrelor din spital, incinerate, cenuşa fiind arunca-

tă într-un canal… 

În fine, am luat cutia cu vitamine, am revenit cu maşina până la spi-

talul Victor Babeş, la colegii mei de suferinţă, le-am povestit ce-am văzut. 

Ne stăpânea cu totul altă dispoziţie, teama dispăruse, încrederea ne 

copleşea. Numai că, spre surprinderea, spre uluirea tuturor, seara din nou 

răpăit de arme. Ale teroriştilor. Ori aşa numiţilor terorişti, despre care nici 

acum, după aproape 20 de ani, nu ştim nimic. Şi la noi, la spitalul de lângă 

Pădurea Verde, ca de altfel la toate celelalte, alţi răniţi, tot mai mulţi răniţi, 

cu răni mult mai urâte decât ale noastre… 

În 1992, un coleg de-al meu, Trapşa, de la ziarul  Timişoara, după ce 

i-am povestit ce-am păţit, s-a dus la spitalul  Victor Babeş . A găsit registrul 

din decembrie ’89, note privind operaţiile din 17 până în 20 decembrie. Du-

pă cum vedeţi – deschide calculatorul, ne arată copia documentului –, în 17 

decembrie, la 19.30 a fost operat soldatul Zaharia Adrian, la 20, Pantea Dan. 

Acesta a stat acolo puţin, după 22 cel mult două zile. Eu am fost al doilea 

externat, pe 28 decembrie. Tabără Ioan e tânărul care a condus grupul de la 

podul Decebal. Era în primul rând, a fost împuşcat în faţă, lovit direct nu 

prin ricoşeu, doar v-am spus, ne-au aşteptat şi au tras de la câţiva metri. A 

avut mare noroc. Tabără Ioan este vărul lui Tabără de la PROTV.  E 
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sculptor în piatră, locuieşte în Baia Mare, trăieşte. Despre Pantea nu ştiu ni-

mic, nu am nici o informaţie. Eu, vedeţi, am fost operat la 20.30. Vă 

amintiţi, vă spusesem că înaintea mea a avut loc o intervenţie de urgenţă. E 

vorba de Tabără Ioan, eu fiind operat după el. Jinga Constantin a fost adus 

după noi. La 21.30 l-au adus pe Horvath Ioan. Horvath Ioan era tipograf, a 

fost împuşcat în braţ pe Calea Aradului. I s-a dat atunci primul ajutor, nu i-

au putut scoate glonţul, medicii au reuşit acest lucru abia a doua ori a treia 

zi. A fost o operaţie dificilă, din păcate aproape pe viu, strigătele lui Horvath 

ne-au cutremurat, le auzeam şi dacă ne acopeream capul cu perna, bietul de 

el a trecut prin suferinţe groaznice. Aşa, să mergem mai departe. Munteanu 

Dumitru e din Arad. A fost împuşcat în partea stângă, atunci găsindu-se pe 

lângă rugul din centru. Se dusese acolo să vadă cum ard cărţile la Catedrală 

şi l-au împuşcat în mâna stângă. Şi Simicin Nicolae a fost adus după noi, dar 

acesta a murit. Nu se ştie cum, însă pe 9 ianuarie a fost găsit la groapa co-

mună din cimitirul Eroilor. A fost operat, vedeţi, după care e greu de spus ce 

s-a întâmplat. La noi n-a venit Securitatea, externat nu e, înseamnă că va fi 

plecat de capul lui, dar cum a ajuns la groapa comună nu ştiu. Vedeţi, din 

nou numele lui Jinga Constantin. Bietul de el a suferit câte o operaţie mai în 

fiecare zi. El şi Zaharia Adrian au avut cele mai grave răni. Pe listă mai apar 

câţiva răniţi care, din fericire, sunt în viaţă: Cheptănaru, Hauser, Constan-

tin… 

Asta e lista de pe data de 20, când am fost operat a doua oară, la 

17.20. Aici e precizat că a avut loc şi operaţia lui Fan Odette, împuşcată pe 

19, operată după mine, în 20. De fapt ea a fost operată atunci, imediat, în 19 

decembrie. Despre ea s-a zis că ar fi fost copilul aruncat în Bega, n-a fost 

vorba de copil ci de ea care, după ce a fost împuşcată, oamenii au plasat-o 

într-o maşină şi a fost adusă aici. 

 

2009 – profesor de istorie 

După 20 de ani mă simt om împlinit. Am familie, copii... În 1989 

eram muncitor, acum sunt profesor, în aceşti ani am publicat vreo 15 cărţi. 

Sunt mulţumit de realizările mele. Pe mine m-au scârbit, în primii ani de 

după Revoluţie, manifestările unor inşi care n-au avut nici în clin nici în 

mânecă cu Revoluţia. Legea 42 a dat la prea multe persoane drepturi. Am 

fost scârbit şi de scandalurile legate de hârtii, declaraţii, acte. În timpul aces-

tor mistificări s-a pierdut esenţialul, căutarea adevărului. Din păcate nici nu 

e de aşteptat să afli ceva, să ajungi la adevăr, fiindcă orice demers de acest 

tip e blocat de Puterea actuală din motive bine ştiute. Se vorbeşte despre 

Revoluţie an de an mai puţin, sunt profesor de istorie, nu se mai scrie despre 

momentele acelea unice nimic. Pentru mulţi români Revoluţia a devenit pa-
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gină ce trebuie uitată, ce nu trebuie învăţată fiindcă ar deranja prea mulţi 

indivizi ce-au hăcuit ţara, care au devenit milionari, miliardari în euro, prin 

fărădelegi criminale. Şi pentru că în manualele de istorie nu se fac precizări-

le de rigoare, pentru cei născuţi după 1990 Revoluţia Română e ceva nede-

finit, confuz. De aici – opinii împărţite. Unii consideră că Ceauşescu a făcut 

bine că ne-a împuşcat, că eram huligani, derbedei. Niciodată nu s-a explicat 

chestia cu huliganii, ce s-a întâmplat cu adevărat la Timişoara. În Bucureşti 

evenimentele s-au desfăşurat altfel decât la noi. În mod paradoxal, cei care 

în Timişoara au ucis, la Bucureşti au devenit eroi. Unii au devenit eroi ai 

Revoluţiei fără să fi participat la ea, alţii au profitat de situaţia creată. Dau 

un exemplu banal, indivizii care au prădat magazinul de bijuterii din centru. 

Dacă m-aş fi pretat la aşa ceva, azi aveam un SRL. Nu sunt croit din astfel 

de stofă, am preferat, vorba românului, să mor cinstit, nu regret, numai că, 

din păcate, nu toţi gândesc în acest mod şi situaţia în care ne găsim se dato-

rează tocmai acestor inşi versatili, fără scrupule… 

 

 

 

 

 

 

LORIN IOAN FORTUNA 
 

 

Pentru mine a fost o revelaţie, 

mi-am dat seama că trebuia 

să ajungem sus, dacă vorbeam 

de acolo puteam capta atenţia 

zecilor de mii de timişoreni 

din Piaţă…   şi imediat după 

ce s-a terminat rugăciunea am 

spus: oameni buni, trebuie să 

ajungem în balcon, trebuie să 

vorbim mulţimii de acolo, din 

balcon. 

 

 

Titus Suciu:  Aşa a început. Domnul profesor Lorin Ioan Fortuna a 

fost fulgerat de o revelaţie, entuziasmul, curajul şi spiritul de sacrificiu au făcut 
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selecţia, Revoluţia din Timişoara a avut din acel moment lideri, un prim comi-

tet format din cinci timişoreni, un partid, primul partid necomunist de după al 

doilea război mondial, Frontul Democratic Român, o platformă-program…şi 

am învins! 

                                                                                                  

Vasile Bogdan: Cu domnul Fortuna aveam să ne întâlnim în mai multe 

rânduri pentru a pregăti şi realiza filmările la acest serial. Dat fiind faptul că 

porniserăm la drum cu o altă concepţie de desfăşurare a acestuia, dorind să 

alocăm câte un episod fiecărui om al balconului în parte, am avut şansa, în 

zilele de 10 şi 11 martie 2009, de a sta mult mai pe îndelete de vorbă cu dom-

nia sa, să ne conducă pe urmele Revoluţiei sale, pe străzi şi în clădiri care 

aveau să treacă astfel în istorie. Cu patosul care îi este atât de caracteristic ne-

a relatat întâmplări, ne-a dezvăluit gânduri dintre cele mai intime, a descoperit 

pentru noi laboratorul interior al unui om care, luminat de idealul său, a con-

tribuit esenţial la Victoria Revoluţiei din Timişoara şi din ţară. Probabil însă 

că nu vom putea trăi niciodată la intensitatea sa momentul în care a declarat 

de la balconul Operei: De astăzi Timişoara este un oraş liber de comunism! 

 

 

1989 – şef lucrări suplinitor, Institutul Politehnic Timişoara 

 

În faţa Consulatului German, lângă Flora 

Ne aflăm la intersecţia străzii Caraiman cu bulevardul Tudor Vladimi-

rescu, aici este locul în care în seara zilei de 16 decembrie 1989 am venit, 

anunţat de fostul meu cumnat că la Maria se întâmplă ceva şi care m-a întrebat 

dacă vin şi eu să văd ce este acolo. Am urcat în maşină şi am venit aici. Era în 

jurul orei 9, între 9 şi 10 seara, şi am parcat maşina vizavi de restaurantul Flora, 

mi-am parcat-o cu intenţia de a merge spre Piaţa Maria, unde se întâmplau eve-

nimentele care se cunosc care au avut loc acolo în acea seară. Dar în timp ce 

eram în maşina parcată, vizavi am observat că din Piaţa Plevnei a venit o 

maşină specială, am remarcat acest lucru pentru că în interior lumina era aprin-

să, era o staţie de radio, erau patru oameni în interior, unul vorbea la staţia de 

radio. În momentul în care au ajuns exact în locul în care ne aflăm aicea maşina 

s-a oprit, cel care vorbea la staţia de radio a ieşit, era un bărbat deosebit de pu-

ternic, bine făcut,  îmbrăcat într-un parpalac, şi s-a îndreptat spre Piaţa Maria, în 

timp ce maşina a luat-o la dreapta şi a plecat încolo. Eu fiind vizavi am văzut 

toată această scenă şi mi-am dat seama că de fapt individul se ducea să intre în 

rândul demonstranţilor, al protestatarilor care se aflau în momentul respectiv în 

Piaţa Maria. După un timp m-am dus şi eu acolo şi l-am căutat cu privirea, nu 

am reuşit să-l văd, era multă lume acolo, mai cu seamă de o parte erau demon-
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stranţii care protestau şi aruncau chiar cu pietre în scutieri, în trupele de inter-

venţie speciale de scutieri care erau atunci şi apărau pătrunderea în Piaţa Maria. 

 

Pe podul de lângă Piaţa Maria 

Suntem la intrarea în Piaţa Maria din Timişoara, unde pe data de 16 de-

cembrie, în jurul orei 21,30, 22, mă aflam venind de pe bulevardul  Tudor Vla-

dimirescu, unde îmi parcasem maşina. Piaţa Maria era apărată de la jumătatea 

pieţei de un cordon de trupe speciale, de scutieri, cum li se spunea pe vremea 

respectivă, care blocau accesul în piaţă. În acest perimetru de aicea, inclusiv 

spre podul Traian se aflau demonstranţii care huiduiau forţele de ordine, arun-

cau chiar cu pietre în acestea. Pe de altă parte scutierii avansau din când în când  

spre pod, demonstranţii se retrăgeau, scutierii se retrăgeau şi ei, demonstranţii 

reveneau înapoi.  

Pot să menţionez faptul că, pe baza a ceea ce am relatat anterior, mi-am 

dat seama că demonstranţii sunt infiltraţi de oameni din cadrul forţelor de re-

presiune şi am descris cazul acelui bărbat care a plecat dintr-o maşină şi a intrat 

în mulţime. L-am căutat dar nu l-am văzut, dar erau câteva sute de oameni, de 

demonstranţi aicea şi i-am sfătuit pe cei care erau mai în faţă şi care se războ-

iau, ca să spunem aşa, cu forţele de ordine, cu scutierii, să-şi acopere feţele 

deoarece puteau fi filmaţi în infraroşu. Îmi aduc aminte că, student fiind la Bu-

cureşti, în seara de Ajun de Crăciun a fost o demonstraţie deosebită acolo, era 

în anii ’60, ’70, şi demonstranţii s-au adunat, în final, noaptea, în actuala Piaţa a 

Revoluţiei, pe vreme aceea Piaţa Comitetului Central al Partidului Comunist 

Român, iar mulţi dintre aceştia au fost filmaţi în infraroşu. Pe urmă s-au făcut 

şedinţe, inclusiv la Facultatea de Electronică şi Telecomunicaţii unde eram eu, 

s-au condamnat participanţii la acea demonstraţie şi, pe baza faptului că au fost 

înregistraţi în infraroşu pe timpul nopţii, foarte mulţi studenţi, eu am cunoscut 

chiar câţiva dintre ei, au fost daţi afară din toate facultăţile, fără dreptul de a se 

mai putea înscrie suferind din treaba asta daune considerabile. 

În acest context eu m-am adresat unor oameni care erau în faţă şi se 

războiau direct cu scutierii să-şi acopere feţele şi inclusiv eu m-am acoperit cu 

fularul ca să nu pot fi filmat, iar în cazul în care aş fi fost filmat să nu pot fi re-

cunoscut. La un moment dat scutierii au avansat din nou şi au împins coloana 

de demonstranţi, şi erau câteva sute, dar nu toţi se băteau cu scutierii, dacă pot 

să mă exprim aşa, majoritatea erau privitori, stăteau, huiduiau, apostrofau pen-

tru faptul că s-a închis perimetrul Pieţei Maria, dincolo era biserica cu pastorul 

László Tőkés, probabil că din cauza asta ca să nu se adune lumea acolo. Era 

însă un grup de tineri mai războinici şi care aruncau cu pietre, huiduiau şi avan-

sau spre scutieri încercând să-i agreseze. 
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În acest context, la o revenire mai puternică a scutierilor mulţimea a fost 

împinsă până dincolo, până la jumătatea drumului spre podul Mihai Viteazu, şi 

a rămas în perimetrul acela pentru că au venit şi noi întăriri de trupe. Mi-am dat 

seama în acest context că maşina mea rămâne izolată acolo unde am parcat-o  şi 

s-ar putea ca a doua zi, având în vedere evenimentele care s-au întâmplat aici, 

să se identifice ce maşini sunt parcate, să se vadă unde stau proprietarii şi în 

felul acesta să fiu chestionat vizavi de prezenţa maşinii mele aicea. Mă cuprin-

sese un sentiment de teamă, trebuie să recunosc, şi atunci m-am dus pe partea 

cealaltă, pe podul peste Bega care duce la Facultatea de Electronică şi Teleco-

municaţii, am traversat podul respectiv, m-am întors, am luat maşina, am plecat 

cu ea de acolo şi m-am dus acasă. Deci acesta a fost episodul pe care l-am trăit 

pe data de 16 în acest loc şi pot să certific faptul că aici au fost trupe de inter-

venţie speciale, respectiv scutieri, şi că au avut loc manifestări violente între 

protestatari şi aceste trupe care au durat până la o oră târzie din noapte din câte 

se ştie. 

 

La intersecţia străzilor Gheorghe Lazăr cu Circumvalaţiunii  

 Aici, la intersecţia străzilor Gheorghe Lazăr şi Circumvalaţiunii, a 

avut loc un episod mai puţin cunoscut în timpul Revoluţiei, şi anume în data 

de 17, nu îmi mai aduc aminte exact la ce oră, dar cred că era în jurul orei 

12, a venit un pluton de soldaţi care s-a aliniat de-a lungul trecerii de pie-

toni, aproape unul lângă altul, veniseră cu un camion, încercând să blocheze 

accesul spre oraş al populaţiei. Se ştie că în 17 a fost ziua în care a început 

reprimarea fizică la Timişoara, după cum în 16 au început arestările.  

Vreau să vă spun că eram în acest perimetru cu un vecin, Mircea 

Anastasiu se numeşte, şi văzând plutonul care s-a aliniat în felul acesta bine-

înţeles că pentru populaţia prezentă aici acesta a fost ca un factor de incitare, 

adică s-au simţit oarecum provocaţi, adică de ce nu ne lasă să mergem spre 

centru? Lumea a început să se adune în acest perimetru, în această piaţă, ai-

cea, şi nişte tineri mai îndrăzneţi, mai provocatori au mers până acolo încât, 

cum stăteau aliniaţi soldaţii unul lângă altul, pur şi simplu s-au postat în faţa 

soldaţilor, la o proximitate minimă de ei şi se uitau fix în ochii lor încercând 

să-i determine în felul acesta să aibă o reacţie. Fireşte, această sfidare putea 

să fie periculoasă pentru ei în acel moment, puteau să fie arestaţi, putea să se 

întâmple altceva. Asta a incitat oarecum mulţimea şi atunci cineva a avut o 

idee, trebuie să spun că nu eu, nu ştiu cine a avut-o. Hai să facem Hora Uni-

rii aici, să jucăm Hora Unirii. Şi atunci populaţia, cum să vă spun, ca un 

gest de ripostă faţă de acţiunea pe care o făceau soldaţii aici, a jucat Hora 

Unirii. Îmi aduc aminte că erau prezenţi aici profesorul Alexandru Vasilie-

vici de la Facultatea de Electrotehnică – coleg, nu de facultate dar de institut 
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cu mine – şi fiica sa. Ne-am prins toţi în această Horă a Unirii, noi am cân-

tat-o, noi am jucat-o în acest perimetru, aicea, iar soldaţii stăteau şi se uitau 

la noi dar blocau accesul spre centru. La un moment dat cred că s-a dat un 

ordin sau ceva în sensul acesta, ofiţerul le-a spus ceva, soldaţii s-au regru-

pat, s-au urcat în camion şi camionul a plecat în direcţia aceea, pe bulevar-

dul Circumvalaţiunii. Pot să vă spun că în acel moment câţiva dintre soldaţii 

care erau în spate şi camionul fiind acoperit cu prelată doar deasupra dar în 

spate nu câţiva ne-au făcut semnul acesta (semnul V, al Victoriei – n. n.). 

Atunci pentru noi a fost o bucurie deosebită pentru că ne-am dat seama că 

soldaţii trăiau aceleaşi sentimente ca şi noi, dar că erau obligaţi să facă ceva 

ce era împotriva voinţei lor. După care mulţimea a plecat, care a vrut spre 

centru, care în altă parte, dar acest moment a rămas semnificativ în cadrul 

acestui perimetru, deoarece a constituit un eveniment social care a demon-

strat o formă de reacţie specifică a mulţimii într-un moment în care aceasta a 

fost provocată cu un anumit gest, adică blocarea pentru a nu putea merge 

mai departe spre centrul oraşului.  

Trebuie să se ştie că tot în acest cartier în seara zilei de 17 cel puţin o 

coloană, eu nu am fost în ea dar cunosc acest lucru, o coloană de oameni s-a 

deplasat în cartierul Circumvalaţiunii strigând Români veniţi cu noi!... Aces-

ta este momentul!... Jos dictatorul!... lozinci care erau specifice la vremea 

respectivă, în special Români veniţi cu noi!... O parte a acestei coloane s-a 

deplasat pe urmă spre Calea Aradului şi Calea Lipovei şi s-a dus până la ca-

zarma existentă pe Calea Lipovei, unde s-a tras pe strada Ialomiţei, s-a tras 

şi au murit oameni şi au fost răniţi oameni în acest eveniment. O colegă de-a 

mea de facultate, secretara Veronica Meler, care acuma nu mai este în Ro-

mânia, a plecat în Germania, a fost în acea coloană şi mi-a povestit pe urmă 

foarte revoltată cum au tras în ei deşi ei nu făceau nimic, adică mergeau pur 

şi simplu pe Calea Lipovei. Din cadrul cazărmii respective s-a tras oarecum 

preventiv şi ulterior s-a văzut că comandatul unităţii militare respective a dat 

dovadă de exces de zel, ca de altfel şi mai mulţi ofiţeri în perioada respecti-

vă, care au procedat în acest fel trăgând în demonstranţii care, de fapt, de-

monstrau pe stradă şi nu încercau să atace, cum s-a menţionat de multe ori, 

cazarma din Calea Lipovei sau din altă parte, şi a rezultat un număr de morţi 

şi de răniţi care au avut un efect deosebit asupra populaţiei oraşului.  

După cum se ştie, în zilele următoare, mai ales în 20 decembrie – ca-

re a fost, zic eu, ziua fundamentală a Timişoarei, aşa cum 22 decembrie a 

fost ziua fundamentală a Bucureştiului – efectul represiunilor comise în zile-

le precedente a explodat într-o manifestare deosebită, declanşată de salariaţii 

de la întreprinderile din preajma sensului giratoriu din Calea Buziaşului, Pi-

aţa Gheorghe Domăşneanu, cum se numeşte în momentul de faţă, care au 
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avut curajul extraordinar de a se organiza şi ieşi în stradă, şi, sub forma unei 

mari mulţimi de oameni care s-a adunat în această zi, să se îndrepte spre 

centrul oraşului, centru care era înconjurat la vremea respectivă de forţe 

speciale de intervenţie, aşa numiţii paraşutişti, cu crengi în cap, cu echipa-

ment de mascare, dar care la apropierea coloanei au dispărut de acolo, şi să 

dea posibilitatea ca la Timişoara în acea zi să se declanşeze Revoluţia Ro-

mână din Decembrie 1989. 

 

La Catedrală 

În data de 17 decembrie, spre seară, nu pot preciza exact ora dar pot 

spune că a fost înainte de a începe să se tragă în Piaţa fostă a Operei, actuală 

a Victoriei, în care ne aflăm, mă găseam în acest loc şi mă uitam la un grup 

de tineri care stăteau, unii aveau nişte sticle de bere, şi îi ascultam ce vor-

beau şi cum strigau la trecători. Români veniţi cu noi aicea!... Nu plecaţi, 

staţi aici!... O viaţă avem!... Acum ori niciodată!... Alţii se aflau pe treptele 

Catedralei, acolo. Deci mulţimea era o parte aici, o parte era acolo. Am stat 

un timp cu ei până am văzut şi am remarcat curajul lor, că lumea se strângea 

în acest perimetru între cele două locuri.  

Apoi am plecat şi am revenit spre Piaţa Victoriei după ce a început 

să se tragă. N-am putut pătrunde atunci în piaţă, m-am oprit la intrarea din-

spre strada Paris în bulevardul Republicii şi am remarcat atunci că se tră-

geau gloanţele chiar şi aiurea, adică se vedea clar că se dorea să se facă un 

spectacol printre altele, deoarece gloanţele erau trasoare, deci erau luminoa-

se, ori dacă vrei să omori sau să tragi în cineva nu trebuie să foloseşti neapă-

rat un trasor. Deci se dorea să se facă spectacol şi foarte multe gloanţe tra-

soare s-au tras atunci pe care le-am văzut. Mi-am dat seama că este pericu-

los să rămân în perimetrul respectiv m-am îndreptat spre casă.  

 

La întreprinderea Electrobanat 

Suntem pe podul din spatele întreprinderii ELBA din Timişoara, o 

unitate economică emblematică pentru acest oraş. În data de 19 decembrie 

1989 mă aflam în acest loc, când am auzit că s-a declanşat o grevă la această 

întreprindere. Pentru prima dată după 16 decembrie, data de 19 decembrie 

devine zi de o importanţă majoră înaintea celei de 20 decembrie, deoarece 

una din cele mai mari fabrici din Timişoara, Electrobanat, a intrat în grevă. 

În mod oficial acest lucru s-a cunoscut şi se ştie că aici au venit reprezen-

tanţi ai conducerii de partid de atunci, de la nivel local şi judeţean, de ase-

menea că au venit reprezentanţi ai armatei. De exemplu, generalul Guşe 

descrie, într-o carte a sa, că în momentul în care a venit la ELBA şi a văzut 

ce se întâmpla, când a constatat amploarea grevei, şi-a dat seama cât de se-
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rioasă este situaţia şi se întrevedea deja posibilitatea ca în România să se 

producă anumite transformări politice, deoarece ceea ce se întâmpla la 

Timişoara avea o amploare care nu mai putea fi oprită decât cu o represiune 

corespunzătoare, care însă nu putea trece neobservată pe de altă parte. 

Eu vreau să vă spun că aveam la Laboratorul de Telecomunicaţii de 

la Facultatea de Electronică şi Telecomunicaţii, unde am funcţionat atunci 

ca şi cadru didactic, o aparatură specială de măsurat câmpul electromagne-

tic, care putea fi folosită însă şi ca receptor de radio variabil. Pe o parte din-

tre colegii mei de atunci, şi aş vrea să-i citez aici pe Gabriel Ghiocel şi pe 

Flaviu Pop, i-am rugat să urmărească şi să-mi transmită şi mie dacă pot 

prinde, pot localiza frecvenţele de emisie portabile ale Miliţiei de atunci. Ei 

au reuşit acest lucru şi, la un moment dat, unul dintre ei a venit şi m-a 

anunţat că urmărind o transmisie de acest gen, cineva relata că se află în 

spatele întreprinderii ELBA, că se adună lume, că se produce o mişcare de 

protest aici, că este periculos pentru el să mai rămână şi că va pleca în altă 

parte. Auzind acestea m-am decis să mă duc şi eu la întreprinderea ELBA, 

aşa cum am mai spus doream să mă pun în folosul unor demonstranţi, dar 

mai ales în folosul unor manifestări de protest importante, cu un efect şi un 

impact corespunzător şi să le spun, să-i ajut, ca un fel de consilier, ce ar tre-

bui să facă pentru ca aceste acţiuni să nu se încheie cu o reprimare. 

Când am ajuns aici, în partea aceea a podului, dacă bine îmi aduc 

aminte, era o remorcă incendiată, iar la intrarea aceasta din spate a între-

prinderii am văzut oameni, în curtea întreprinderii erau mulţi oameni care 

discutau între ei. Când am dat să intru pe poarta fabricii, a venit probabil un 

securist sau un miliţian în civil şi m-a întrebat ce caut acolo şi mi-a cerut să 

părăsesc locul. La geamurile halei ce dau spre malul apei am văzut mulţi 

muncitori care priveau afară şi se vedea clar că nu se lucra. Atunci mi-a fost 

evident faptul că întreprinderea se află în grevă, ulterior, după cum am spus, 

am aflat că au venit reprezentanţi ai conducerii de partid de atunci şi ai ar-

matei şi au încercat să-i convingă pe salariaţi să înceteze greva, dar nu au 

reuşit.  

Această grevă avea să aibă un impact foarte mare pentru că a doua 

zi, în altă platformă industrială a oraşului, Platforma Buziaşului, s-a de-

clanşat o acţiune de protest şi mai amplă, ce a cuprins câteva fabrici şi de 

acolo a plecat marea demonstraţie de protest sub forma unei coloane masive 

care, pe podul următor, noi suntem pe podul acesta, pe podul următor, spre 

Gară, a făcut joncţiunea cu coloana salariaţilor care veneau de la ELBA şi 

Electromotor. A fost un eveniment extraordinar acela al fuzionării celor do-

uă coloane, după care coloana întreagă, mare, întregită, a mers spre gară şi 
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de acolo a luat-o la dreapta şi, pe bulevardul Republicii, a mers spre centrul 

oraşului. 

În faţa Abatorului 

Era în data de 20 decembrie, cam în jurul orei 11, aproximativ, între 

11 şi 12, când în acest loc am venit în întâmpinarea coloanei de demon-

stranţi care au pornit din actuala Piaţă Gheorghe Domăşneanu, fostă Calea 

Buziaşului, adică Platforma Industrială Buziaşului, şi mergând pe Calea Bu-

ziaşului au luat-o pe urmă pe  strada Eroii de la Tisa. Eu aflasem, discutând 

la telefon în ziua respectivă, că se pregătea ceva în Calea Buziaşului, că s-a 

declanşat o demonstraţie şi am hotărât să merg, aveam o maşină Dacia 

1300, să mă duc să întâmpin coloana respectivă. Doream să văd ce se în-

tâmpla în spaţiul acela pentru că, având experienţa a ceea ce s-a întâmplat în 

zilele anterioare, îmi dădusem seama că era nevoie de o organizare cores-

punzătoare a revoltei timişorene care, cel puţin până în ziua de 20 decembrie 

1989, se produsese prin acte oarecum dislocate şi separate, şi mai ales la 

adăpostul întunericului, seara. Aveam nişte idei referitoare la felul în care ar 

trebui să se facă ceva în mod organizat, adică înfiinţarea unui partid politic, 

după modelul existent şi în alte ţări, care să-şi asume acest rol de a organiza 

revolta timişoreană pentru ca să nu se piardă efortul, jertfele şi eroismul ce-

lor care şi-au adus o contribuţie deosebită în zilele de 16, 17, 18 şi 19. Mai 

mult decât atât, am constatat trecând prin centru, că centrul oraşului era blo-

cat cu trupe de intervenţie specială, erau nişte paraşutişti, dacă bine îmi aduc 

aminte, cu nişte căşti cu crengi pe ele, deci echipaţi într-o anumită manieră, 

ca şi cum ar fi de camuflare, care blocau accesul spre centrul oraşului.  

Cu aceste informaţii, culese din centru, eu stând în Circumvalaţiunii 

şi deplasându-mă spre această zonă, am venit pe acest bulevard încoace cu 

maşina şi în dreptul clădirii Abatorului, aicea, nu pot spune exact locul, dar 

în orice caz acesta este generic locul respectiv, am văzut venind coloana şi 

mi-am dat seama că era ceva serios, adică erau sute de oameni cel puţin, su-

te de oameni, poate deja o mie. Coloana era impresionantă şi reprezenta un 

efect deosebit asupra oamenilor, erau oameni care stăteau pe margini şi 

aplaudau, iar coloana se deplasa în această direcţie. În contextul respectiv 

nici nu mai puteam să mai înaintez încolo cu maşina pentru că venea coloa-

na, mi-am lăsat maşina undeva în perimetrul acesta, am intrat în coloană şi 

am încercat să iau legătura cu cei pe care eu am încercat să-i identific ca fi-

ind liderii mişcării, sau organizatorii demonstraţiei. M-am uitat ce materiale 

aveau, aveau nişte afişe, nişte pancarte de genul Unde ne sunt morţii?... Jos 

cu Criminalul!... în genul acesta, Să fie judecat pentru sângele vărsat!... 

Analizând situaţia per ansamblu mi-am dat seama că nu exista o idee de or-
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ganizare în sensul în care eu o preconizam, adică de formare a unui partid 

politic de opoziţie, o structură politică care să-şi asume un rol deliberat în 

acest sens, un rol de a contribui la democratizarea situaţiei din ţara noastră, 

într-un context în care începuse dezgheţul în ţările din estul Europei. Am 

încercat să discut cu câţiva oameni pe care i-am văzut mai reprezentativi în 

coloană, am început să le spun că ar trebui să ne organizăm, să facem ceva... 

Se uitau la mine la început cu suspiciune, deoarece ei se cunoşteau între ei, 

avuseseră timp să se cunoască până a ajunge la acest moment, şi s-au uitat la 

mine ca la un intrus care a apărut dintr-o dată. Era în general o atmosferă de 

suspiciune în momentul acela, nu se ştia fiecare cine este, ce face şi cine cu-

noaşte pericolul şi faima fostei Securităţi îşi dă seama că era bine întreţinută 

o teamă corespunzătoare din acest punct de vedere şi era şi motivată la fie-

care om, deci toţi se temeau să ia legătura cu oameni care i-ar putea ulterior 

reclama. Dar, oricum, cei care deja îşi asumaseră riscul de a porni această 

demonstraţie s-au expus din punctul acesta de vedere şi categoric ei repre-

zentau un factor de curaj colectiv care trebuia luat în seamă şi către care m-

am îndreptat şi eu, deşi recunosc sincer că nu eram pregătit să îmi asum un 

rol deosebit, de primă linie să spunem în acel moment ci doar mai mult să 

ofer nişte sfaturi în legătură cu cum ar trebui să se organizeze mişcarea res-

pectivă şi căutam posibilii lideri ai mişcării cărora să mă adresez. Cu o sur-

priză însă dezamăgitoare trebuie să spun, am constatat că, de fapt, cei care 

erau în acea coloană erau oameni de mare curaj, dar erau oameni care ieşise-

ră aproape din disperare şi din răzbunare, dacă pot să spun aşa, adică în ur-

ma unor discuţii care avuseseră loc în întreprinderile respective vizavi de cei 

care au murit, vizavi de cei care au fost arestaţi, vizavi de faptul că nu se 

permitea accesul în spitale să se vadă unde sunt rudele lor şi dacă acestea 

mai sunt în viaţă. Deci era o atmosferă creată mai degrabă în numele familii-

lor care au avut membri arestaţi sau răniţi sau ucişi, aceştia îşi spuseseră du-

rerea în întreprinderile respective unde s-a creat un fenomen emoţional deo-

sebit, care până la urmă a generat această solidaritate extraordinară care a 

izbucnit, a explodat în data de 20 decembrie în Platforma industrială a Bu-

ziaşului din Timişoara. Trebuie să remarc ca pe un fapt fundamental această 

demonstraţie pentru că ea, practic, a fost elementul care a permis declanşa-

rea Revoluţiei de la Timişoara în aceeaşi zi.  

Venind coloana, eu am intrat în coloană şi, încercând să stau de vor-

bă cu unul, cu altul, să spun ce ar trebui făcut, la un moment dat cineva m-a 

cam repezit zicându-mi ceva de genul… Mă, dacă eşti aşa deştept, hai cu 

noi! Hai cu noi şi vedem!... Bine. Şi mi-am lăsat maşina acolo, am mers cu 

ei mai departe. Tot căutând să intru în legătură cu posibilii lideri, cu posibilii 

conducători, mi-am dat seama că, de fapt, nu aveau aşa ceva, erau nişte oa-
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meni de mare curaj, erau nişte oameni care doreau să-şi spună durerea, erau 

nişte oameni care voiau să-şi spună revolta şi să şi-o manifeste în acest fel 

dar nu erau pregătiţi să ducă mai departe această revoltă până la un stadiu 

corespunzător, astfel încât să aibă şanse de izbândă la un perimetru mai ma-

re decât cel al oraşului. În acest context, la vremea respectivă am remarcat 

câţiva oameni care păreau, din punctul meu de vedere, mai deschişi la pro-

punerile mele. Unul dintre ei, pe care aveam să-l cunosc ulterior, a fost Ioan 

Chiş, cu care am rămas în legătură, care era maistru la Electrotimiş. Mer-

gând pe traseul coloanei respective, după câteva sute de metri, am văzut un 

coleg, Ştefan Holban de la Facultatea de Automatică, eu fiind la Electronică 

şi Telecomunicaţii, pe care îl cunoşteam de mai demult, din perioada în care 

amândoi am lucrat la Centrul de Calcul Teritorial din Timişoara, şi i-am 

spus. Fane, hai cu noi! Entuziasmat de ce se întâmplă, ni s-a alăturat şi am 

mers împreună o perioadă de timp. Coloana a ajuns pe bulevardul Victor 

Babeş şi ni s-au făcut semne de salut de la spitalul pe lângă care treceam, 

este o maternitate acolo, deci era un entuziasm general vizavi de ce se în-

tâmpla. Acolo s-a purtat o discuţie în care se punea problema dacă să ne în-

dreptăm spre centrul oraşului, prin bulevardul Mihai Viteazu, sau să mer-

gem înainte, pe lângă sediul Bazei Academiei, prin faţa Consulatului Iu-

goslav pentru a da un semn, pentru a evidenţia în felul acesta ceea ce se în-

tâmplă în Timişoara, cu speranţa că cei de la Consulat, ceea ce s-a şi întâm-

plat, vor transmite informaţiile respective în afara ţării. Era deosebit de im-

portant în acele zile ca în afara ţării să se cunoască ceea ce se întâmpla în 

Timişoara, ce se întâmpla, în acelaşi timp, în România. Am fost printre cei 

care am susţinut ca traseul coloanei să fie pe la Consulatul Iugoslav atrăgând 

atenţia şi asupra faptului că, atunci când am venit, centrul oraşului era în 

mâinile unor trupe de paraştişti. Până la urmă această idee a avut câştig de 

cauză.  

Eu însă am părăsit coloana în acel moment, deoarece mi-am dat 

seama că nu aveam… elemente vizuale corespunzătoare, care să sugereze 

faptul că exista o organizare sau că s-ar dori o organizare corespunzătoare şi 

la nivel mai mare, care să depăşească efectiv revendicările pe care demon-

stranţii le formulau în acel moment, adică unde sunt morţii, unde sunt 

răniţii, unde sunt arestaţii şi mai ales să fie judecaţi cei care au contribuit la 

represiune. Nu am spus nimănui nimic, pentru că era o situaţie de mare ten-

siune, m-am dus la mine la facultate, care era în apropiere şi, în laboratorul 

meu de la facultate, pe nişte coli de desen de tip ciocan, care se găseau la 

vremea respectivă, pe care noi făceam planşe pe care le prezentam stu-

denţilor, am scris trei lozinci, îmi aduc şi acum aminte, una era… Asta-i 

Timişoara, unde este ţara?... a doua… Jos dictatorul!... a treia… Frontul 
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Democrat Român!... Ulterior a devenit Democratic, cineva a observat că a 

existat un Front Democrat şi că ar fi bine să nu fie aceeaşi denumire, ulterior 

s-a transformat în Democratic, dar pancarta a fost cu Frontul Democrat Ro-

mân. Am avut nişte beţe acolo, pe care le foloseam la realizarea planşelor, 

am confecţionat cu ele trei pancarte şi cu acele trei pancarte m-am dus să 

ajung din urmă coloana.  

Între timp coloana se deplasase pe podul de pe bulevardul Ion Dra-

galina spre gară, şi acolo a avut loc un eveniment extraordinar, a avut loc 

joncţiunea, chiar pe pod, între coloana ce venea din Calea Buziaşului, şi care 

între timp ajunsese la câteva mii de oameni, şi cea cu demonstranţii care ve-

neau de pe Platforma industrială a gării. Nu am participat acolo şi îmi pare 

rău, mi-au relatat cei care au fost acolo că a fost un eveniment deosebit de 

emoţionant. După care s-au hotărât să se întoarcă şi, pe bulevardul Republi-

cii, să se îndrepte spre centru. 

Eu am ajuns coloana în momentul în care se deplasa pe lângă Primă-

ria oraşului Timişoara pe strada care astăzi de numeşte 20 Decembrie. Se 

purtau  discuţii dacă să se ducă mai departe, la sediul Consiliului Judeţean 

de astăzi, fostul sediu al Judeţenei de Partid, sau să se îndrepte spre Piaţa 

Operei, Piaţa Victoriei de astăzi. Până la urmă coloana s-a împărţit în două, 

unii au rămas în Piaţa Victoriei, printre care şi eu, alţii s-au deplasat mai de-

parte către Judeţeana de Partid. Rămas în Piaţa Victoriei am încercat din nou 

să intru în legătură cu oamenii care erau, să le expun ideea unei organizări, a 

formării unui partid politic care să-şi asume sarcina de a înfrunta partidul 

unic aflat la putere, Partidul Comunist Român, şi să-l determinăm să proce-

deze la democratizarea ţării. În acest context am rugat pe câţiva oameni de 

acolo să afişeze lozincile pe care le-am adus, ceea ce au şi făcut.   

 

În Piaţa Victoriei, în faţa clădirii Operei 

În această piaţă în 20 decembrie 1989 în jurul orei 12,30, 13 venind 

din partea aceea, unde acum se află această monstruozitate care închide Pi-

aţa Victoriei de astăzi, Piaţa Operei de atunci (se referă la o construcţie 

apărută peste noapte, pe baza unor aprobări dubioase, care desfid opiniile 

timişorenilor, ce taie accesul firesc, liber dintre Piaţa Operei şi Muzeul Ba-

natului – n. n.), o parte a coloanei care se deplasa pe fosta stradă Săvineşti, 

actualmente 20 Decembrie, s-a despărţit şi a venit în Piaţa Operei de atunci, 

Piaţa Victoriei de astăzi, o altă parte a plecat mai departe spre Judeţeana de 

Partid. Existau două opinii atuncea, unii să rămână aici, ceilalţi să meargă 

acolo şi să continue demonstraţia. Am făcut parte din grupul care a rămas 

aici. Am avut cele trei panouri de care am spus, cele trei pancarte pe care le-

am dat unor oameni, unor demonstranţi care erau prezenţi aici şi i-am rugat 
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să le ţină afişate şi, aşa după cum v-am spus, cu acea ocazie pentru prima 

dată s-a putut vedea sintagma Frontul Democratic Român, care exprima ne-

cesitatea unei organizări a revoltei, a constituirii unui partid politic de 

opoziţie care să transforme revolta începută la Timişoara în 16 decembrie 

1989 în ceea ce a devenit mai târziu Revoluţia Română din decembrie 1989 

în data de 20 decembrie. 

Eram cu mai mulţi demonstranţi aici, erau câteva sute, majoritatea s-

au dus dincolo, dar au rămas suficienţi şi în Piaţa aceasta, iar participanţii 

discutau între ei, îşi expuneau opinii, îşi spunea păreri, transmiteau anumite 

informaţii. Am încercat să iau legătura cu mai mulţi dintre ei şi să pun pro-

blema unei organizări, să spun că trebuie să facem ceva că altminteri e păcat 

că totul se va termina, va urma represiunea şi degeaba s-a întâmplat ce s-a 

întâmplat în zilele anterioare, degeaba au murit oamenii, degeaba s-au luptat 

oamenii, degeaba au fost răniţi oamenii. Era însă greu să te impui în faţa lor 

pentru că o dată nu ne cunoşteam între noi, cei care se cunoşteau se cam 

adunaseră deja pe grupuri, erau cei de la întreprinderi, firesc, eu nu ieşisem 

cu întreprinderea, după cum am mai spus, eu am ieşit individual şi am intrat 

în coloană în zona Abatorului, că aceasta se deplasa înspre centru, de aceea 

era greu să încerc să impun ceva de aici. Oamenii nu mă cunoşteau, era o 

situaţie specială, existau anumite temeri, existau anumite suspiciuni, toată 

lumea se temea că aici sunt reprezentanţi ai Securităţii care ne urmăresc, ne 

înregistrează, ne vor aresta pe urmă.  

La un moment dat cineva a venit cu ideea, care pe urmă avea să de-

vină periodică: Toată lumea în genunchi, să spunem rugăciunea Tatăl Nos-

tru pentru cei care au murit, pentru cei răniţi! Ne-am pus în genunchi şi 

stând în genunchi, uite aşa cum stau şi acuma, atunci eram cu faţa spre Ca-

tedrală, la un moment dat, în timp ce rugăciunea curgea, ridic ochii şi văd 

balconul. Pentru mine a fost o revelaţie, mi-am dat seama că trebuia să 

ajungem sus, dacă vorbeam de acolo puteam capta atenţia zecilor de mii de 

timişoreni din Piaţă. În acest context, imediat după ce s-a terminat rugăciu-

nea am spus: Oameni buni, trebuie să ajungem în balcon, trebuie să vorbim 

mulţimii de acolo, din balcon. Ideea asta a captat. S-au găsit câţiva, au mai 

venit încă vreo doi oameni pe care îi cunoşteam şi, împreună, am stabilit să 

intrăm în interior. Ne-am deplasat spre intrare, intrarea, ca şi acuma, era în-

chisă, şi atunci am făcut un mic plan, unul dintre participanţi, Ioan Chiş, a 

spus că cunoaşte pe cineva din interior. Se referea la Vasile Bledea, care era 

administrator la Operă în perioada respectivă şi că ar fi bine să încercăm să 

discutăm cu el la intrarea laterală, pe unde intră actorii, care sigur că era 

deschisă. Ne-am împărţit atunci în două grupe, o parte, condusă de acest 

Ioan Chiş, s-a deplasat spre intrarea actorilor pentru a putea intra în clădirea 
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Operei, cealaltă parte a rămas în perimetrul acesta, aşteptând să se deschidă 

uşa pentru a putea intra pe intrarea principală. A trecut o oarecare perioadă 

de timp, vreo 15-20 de minute şi văzând că nu se întâmplă nimic şi că uşa 

nu se deschide, ne-a cuprins teama că cei care au plecat au fost arestaţi pen-

tru că în interior îi aşteptaseră probabil forţele de represiune.  

În momentul acela m-a cuprins o furie cumplită că o să eşuăm şi, pur 

şi simplu, am venit aici, la această uşă şi am început să bat cu pumnii în ea 

şi să strig deschide!... La un moment dat, în timp ce vorbeam şi cu alţii şi 

băteam cu pumnii şi strigam, haideţi, că trebuie să intrăm neapărat!, pentru 

că credeam că ceilalţi nu reuşiseră să intre, am lovit  cu pumnul în geam, 

care s-a spart şi eu m-am tăiat la mână şi am stat bandajat vreo câteva zile 

după aceea. Imediat după aceasta, după ce s-a spart geamul, şi îmi cer scuze 

că am făcut-o dar se pare că era un eveniment necesar, la vreo câteva minute 

s-a deschis uşa şi au apărut o femeie cu un bărbat, ulterior am aflat că era 

directoarea Teatrului Naţional, şi directorul tehnic. În momentul în care ne-

au deschis uşa noi am pătruns în interior. Ştiu că ne-au spus nu distrugeţi 

teatrul, că asta-i clădire... la care eu le-am răspuns nu numai că n-o să-l dis-

trugem, dar poate că abia acuma teatrul îşi va juca rolul său fundamental, 

pe care nu l-a jucat până acuma, un rol original şi de altă natură. Mă gân-

deam, bineînţeles, ca de aici să organizăm revolta şi să o transformăm în 

revoluţie.  

Am pătruns mai departe sus în Teatrul Naţional, pe scări. După ce s-

a deschis uşa şi am pătruns în interior, mi-am dat seama că trebuie să asigu-

răm o pază acolo, ca să nu vină peste noi iarăşi aceleaşi forţe de represiune 

de care ne era teamă atuncea. Am cunoscut între timp un om dintre cei de 

acolo, pe care îl ştiam şi mai dinainte, Traian Vrăneanţu. Era tehnician de-

panator radio-tv şi era un om masiv de tot şi i-am spus Traiane, tu rămâi 

aicea şi ai grijă, fă o pază aicea ca să nu fim luaţi prin surprindere, să vină 

să ne aresteze. Exista şi ideea asta că puteam fi acuzaţi că am pătruns cu 

forţa în Teatrul Naţional. El a rămas atunci cu această misiune aici, noi cei-

lalţi ne-am dus sus şi acolo au început dezbaterile vizavi de ceea ce ar fi tre-

buit să facem. 

 

În foaierul  Operei 

 Nu ne-am oprit în holul de la etajul I al Teatrului, ci am mers la ho-

lul mare, de la etajul II, care avea şi ieşirea spre balcon adică în acest hol în 

care pătrundem acum. Ne-am oprit în locul acesta şi am început să discutăm 

între noi. La câteva minute, pe scările acelea, pe culoarul celălalt a venit şi 

grupul care s-a dus să intre pe intrarea laterală, erau cei trimişi de noi, plus 

alţii care s-au adăugat pe parcurs, şi ne-au explicat de ce au întârziat. La in-
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trarea respectivă era un pluton de soldaţi care încerca să oprească intrarea în 

Teatrul Naţional şi în Operă, dar sub presiunea mulţimii care a fost adunată 

acolo, până la urmă au fost nevoiţi să-i lase să intre pe demonstranţi, poate şi 

ca urmare a unui gest deosebit pe care Claudiu Iordache l-a făcut în acel 

moment. La ameninţarea comandantului plutonului că dacă nu vor respecta 

ordinea şi vor încerca să pătrundă cu forţa în Teatrul Naţional şi în clădirea 

Operei ei au ordin să tragă, – era cunoscutul Vasile Paul, care mai târziu 

avea să ajungă general al armatei române şi, dacă nu mă înşel, chiar şi Lup-

tător în Revoluţie, pentru nu ştiu care merite, pentru că are pe conştiinţă ce-

ea ce s-a întâmplat în Calea Girocului – atunci Claudiu Iordache a ieşit în 

faţă, şi-a desfăcut jacheta şi a spus: dacă vreţi să trageţi, trageţi în mine!...  

Acest gest a fost de natură să paralizeze pe ostaşii respectivi, să-i in-

fluenţeze de o anumită manieră iar comandantul plutonului şi-a dat seama că 

într-o astfel de situaţie ar fi fost riscant să deschidă focul, mulţimea prezentă 

acolo s-a întărit şi ea şi pur şi simplu a luat pe sus plutonul, l-a împins spre 

intrare şi până la urmă a fost dispersat. Aşa au reuşit să intre în clădire şi au 

ajuns aici, lângă noi. 

Menţionez aceasta ca să se vadă că totuşi exista şi o opoziţie atunci, 

şi chiar în rândul forţelor de represiune, care aveau ordin să deschidă focul. 

De ce nu au făcut-o, pentru că presiunea mulţimii şi mulţimea demon-

stranţilor era mai mare decât a forţelor de represiune şi dacă acestea ar fi 

făcut greşeala să deschidă focul ceea ce ar fi urmat ar fi fost probabil cu 

mult mai rău inclusiv pentru cei care ar fi procedat la o astfel de acţiune. 

 După ce s-a intrat în acest hol şi au venit şi reprezentanţii celui de-al 

doilea grup care a pătruns în Teatrul Naţional pe intrarea laterală, ne-am 

adunat cu toţii aicea şi am început să discutăm despre ce ar fi trebuit să fa-

cem pentru ca revolta să capete o consistenţă corespunzătoare şi jertfa celor 

care au murit, au fost răniţi sau au luptat până atunci să nu fi fost în zadar. 

Eu mi-am expus planul meu vizavi de crearea unui partid politic de opoziţie, 

cu denumirea de Frontul Democratic Român, le-am şi spus că afară sunt 

nişte oameni care au afişat lozinca respectivă, şi această idee i-a captat. Le-

am explicat că dacă ne-am adresa doar ca un grup de oameni conducerii de 

atunci a statului, sau ştiu eu, ca reprezentanţi ai unor întreprinderi, reacţia ar 

fi fost probabil slabă, dar în momentul în care ar afla că s-a format un partid 

politic, şi era o mare îndrăzneală la vremea respectivă să organizezi un par-

tid politic în condiţiile în care Partidul Comunist Român era declarat prin 

Constituţie drept unic partid conducător în stat, ne-ar fi băgat în seamă cu 

mult mai mult. S-a acceptat ideea şi s-a pus problema cum să procedăm, 

cum să facem.  
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Am propus, ca la orice situaţie de acest gen, crearea unui Comitet de 

Iniţiativă, un comitet de înfiinţare care să îşi asume această sarcină şi să-şi 

asume şi răspunderea corespunzătoare pentru asta. A prins şi această idee, s-

a pus problema cu cine să facem acest comitet. Eu am pus întrebarea şi alţii 

au repetat-o pe urmă: Cine este de acord să facă parte din acest comitet? Ei, 

din acel moment s-a produs o oarecare sedimentare în rândul celor care au 

fost aici. Unii dintre ei veniseră aicea probabil din dorinţa de a-şi exprima 

un anumit curaj, o anumită atitudine faţă de ceea ce s-a întâmplat la 

Timişoara, dar nu erau corespunzător pregătiţi ca să-şi asume un asemenea 

risc, mai ales că au înţeles ce înseamnă acest lucru, să-ţi asumi şi să…Eu le-

am pus problema clar, se face Comitetul, se dă publicităţii, se anunţă mulţi-

mii componenţa acestuia şi începe să funcţioneze de acum, aici, în Teatrul 

Naţional. Eu am susţinut să rămânem la  Teatrul Naţional, alţii au pus pro-

blema să mergem dincolo, la Judeţeana de Partid. Eu am susţinut această 

idee a Teatrului Naţional pentru că Teatrul e o instituţie de cultură, are alt 

statut. Sigur că pătrunderea cu forţa în Teatrul Naţional reprezenta infracţiu-

ne la vremea respectivă, dar nu atât de gravă ca aceea în care am fi pătruns 

în sediul Judeţenei de Partid, care era organ politic conducător şi avea alt 

statut. Aceste argumente au prins la cei de aici, s-au formulat diverse păreri, 

şi unii s-au oferit ca să facă parte din acest Comitet. Alţii au spus că trebuie 

să meargă ca să se consulte cu cei din întreprinderile de unde sunt, cu fami-

liile... Atunci am tras pe jos o linie şi am spus: Domnilor, cei care vreţi să 

rămâneţi şi aveţi curajul să rămâneţi, treceţi de partea asta a liniei, ceilalţi 

rămâneţi de partea cealaltă a liniei. Aşa s-au ales cei care au vrut să rămână 

acolo şi aşa s-a format Comitetul. 

Celor care au rămas, printre care se aflau Claudiu Iordache, Ioan 

Chiş,  Traian Vrăneanţu, dintre cei pe care îi cunoşteam la vremea respecti-

vă, le-am solicitat să facem rost de o hârtie de undeva, coli ca să ne scriem 

numele. Pe de altă parte le-am spus că nu este bine ca numai noi cei prezenţi 

aici să facem parte din acest Comitet de Iniţiativă, şi că trebuie să apelăm şi 

la cei care se aflau afară, pentru că demonstraţia declanşată în data de 20 

decembrie, care de fapt a permis realizarea acestor acţiuni, inclusiv aceasta 

pe care o evoc acuma, a fost pornită din întreprinderi, deci întreprinderile 

din Calea Buziaşului, şi pe urmă cele din Platforma Gării de Nord, care au 

fuzionat şi au făcut acea coloană care s-a îndreptat spre centru şi ne-a dat 

posibilitatea să acţionăm în continuare,  ele aveau meritul principal şi în-

treaga legitimitate în acest sens. Subliniez acest lucru ca fiind foarte impor-

tant, se va vedea de altfel diferenţa faţă de ceea ce a fost la Bucureşti. Deci 

prezenţa lor şi reprezentarea lor mai ales era fundamentală pentru ca acest 

Comitet de Iniţiativă al Frontului Democratic Român să aibă credibilitate şi 
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să aibă tăria necesară pentru a-şi realiza programul pe care noi intenţionam 

să-l facem. În contextul acesta am spus că este nevoie să ne adresăm mulţi-

mii de afară, să-i spunem să se organizeze pe întreprinderi aşa cum au venit 

şi să trimită din fiecare întreprindere câte doi, trei reprezentanţi pentru că 

altfel Comitetul ar fi fost format dintr-o adunătură de oameni care au avut 

curajul sau curiozitatea de a merge până în punctul respectiv, dar nu avea 

legitimitatea şi reprezentarea corespunzătoare a celor care şi-au asumat ris-

cul şi misiunea de a declanşa şi de a realiza revolta respectivă în data de 20 

decembrie 1989. 

În punctul acesta din stânga uşii de ieşire pe balcon se afla o staţie 

de amplificare. Fiind electronist de profesie, inginer de telecomunicaţii, 

imediat mi-a venit ideea că poate fi folosită, dar am văzut că nu avea ele-

mentele necesare, nu avea microfon, era doar staţia. Între timp veniseră câţi-

va oameni din cei care lucrau la Teatrul Naţional, îmi aduc aminte de regi-

zorul Ioan Ieremia, de exemplu, au apărut şi alţii, erau nişte tehnicieni, era 

Vasile Bledea, care era administrator la Opera Română, şi am întrebat dacă 

pot pune în funcţiune staţia de amplificare. Mi s-a spus că da. Ulterior s-a 

speculat şi s-a spus că această staţie era pregătită pentru venirea lui Constan-

tin Dăscălescu aici, dar care a preferat să se ducă la Judeţeana de Partid, şi 

că voia să se adreseze eventual demonstranţilor, fie de aici, fie de dincolo. În 

realitate nu a fost aşa. După finalizarea Pieţei Operei de atunci, în forma în 

care este şi astăzi, adică prin eliminarea mijloacelor de transport din această 

piaţă şi transformarea ei într-un spaţiu pietonal, în acest perimetru de regulă 

sâmbăta şi duminica se organizau concerte de muzică populară, dansuri iar 

amplificarea se făcea cu această staţie, şi se cânta fie de jos, din faţa Teatru-

lui, fie din acest balcon, deci în acest scop era staţia de amplificare de aicea. 

În scurt timp au apărut câţiva tehnicieni, Mehedinţu parcă se numea unul din 

ei, bănuiesc că tot cu ajutorul lui Vasile Bledea s-au procurat microfoanele 

şi cele necesare, şi cablul necesar, şi s-a pus staţia în funcţiune, s-a instalat 

un microfon afară, în balcon. Noi între timp  discutam aicea şi parlamentam 

în continuare şi stabileam cei care rămân, cei care pleacă, ce să facă cei care 

rămân, să caute cineva o hârtie ca să facem o listă cu Comitetul de Iniţiativă, 

i-am notat pe cei care erau aicea în acel moment, uşa fiind deschisă lumea 

de afară a început să strige: Comitetul!... Comitetul!... Comitetul!... Din acel 

moment toţi cei prezenţi aicea am avut un sentiment că se aşteaptă ceva de 

la noi, că există o încredere în cei care au plecat şi au urcat în Teatrul Naţio-

nal, şi un orizont de aşteptare de la aceştia ca să facă ceva. Ne-am bucurat 

cu toţii şi am grăbit realizarea listei şi cu lista respectivă am ieşit primul în 

acest balcon. 
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În balconul Operei 

În momentul în care am ieşit în balcon ca să propun organizarea 

Comitetului de Iniţiativă pentru fondarea Frontului Democratic Român, vă-

zând mulţimea adunată, am spus: Stimaţi timişoreni,… la care, de jos am 

auzit nişte strigăte care până la urmă s-au sincronizat. Ce strigau. Cine 

eşti?... Cine eşti?... Mi-am dat seama că nu mă prezentasem. Atunci am 

spus. Mă numesc Lorin Fortuna, sunt cadru didactic la Institutul Politehnic 

din Timişoara şi vreau să vă spun că pentru mine cale de întoarcere nu mai 

există, am hotărât să lupt pentru ca jertfele celor care au murit la Timişoa-

ra în perioada 16-20 decembrie să nu fie inutile, la fel şi rănile celor care 

au fost răniţi şi efortul celor care au luptat. De aceea vă propun să constitu-

im un partid politic şi să organizăm revolta, să o transformăm într-o mişca-

re în care să se poată dialoga de pe poziţii corespunzătoare cu forţa condu-

cătoare politică de la Bucureşti. După ce m-au ascultat, mai mulţi aveau să-

mi spună, ulterior: Domnule, când am văzut că acolo se află un cadru di-

dactic universitar am avut un sentiment de încredere că se porneşte ceva 

serios, se încearcă să se facă ceva serios. În continuare i-am rugat pe cei 

prezenţi în piaţă să se organizeze pe întreprinderi şi să ne trimită câte doi, 

trei reprezentanţi care să intre în componenţa Comitetului de Iniţiativă pen-

tru fondarea partidului pe care noi l-am numit la vremea respectivă Frontul 

Democrat Român, dar care ulterior, chiar în aceeaşi zi, mai spre seară, şi-a 

schimbat denumirea în Frontul Democratic Român, la sugestia cuiva că a 

existat cândva un Front Democrat şi n-ar fi potrivit să mai luăm aceeaşi de-

numire, să-i spunem Democratic, pentru că nu mai este cunoscut în istorie 

altul cu această denumire. 

După ce am finalizat lista cu propuneri pentru a definitiva programul 

politic al revendicărilor pe care urma să le promovăm şi să le transmitem 

mai departe şi să le difuzăm, am ieşit pe balcon şi am început să prezentăm 

aceste propuneri mulţimii adunate în această piaţă pentru a avea girul aces-

teia, pentru că noi aici eram câţiva, meritul mare din acea zi de 20 decem-

brie a fost al celor care au organizat marea demonstraţie, iar ei erau prezenţi 

în această piaţă. Am început să le expunem pe rând principiile legate de de-

mocratizarea statului, legate de îmbunătăţirea condiţiilor de lucru, legate de 

îmbunătăţirea condiţiilor de alimentaţie, de îmbunătăţirea condiţiilor de cir-

culaţie în afara ţării, îmbunătăţirea învăţământului, şi vreau să vă spun că 

fiecare dintre aceste propuneri era primită cu aplauze şi era votată public în 

această piaţă, iar asta ne dădea nouă legitimitatea pentru a le putea susţine 

mai departe. 

După aceea am invitat persoane din cadrul întreprinderilor care mai 

doreau să vină să facă alte propuneri, sau completări la cele spuse. Având în 
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vedere că vizavi era clădirea Politehnicii, iar eu mă aflam oarecum izolat 

pentru că nu aveam oameni cunoscuţi lângă mine, am făcut un apel la uni-

versitari din Institutul Politehnic precum şi din alte institute de învăţământ 

superior din Timişoara să vină să ne ajute, să ne sprijine în acţiunea noastră. 

Am avut surpriza să constat că în ziua următoare au venit câţiva colegi de-ai 

mei de la Institutul Politehnic, Mircea Capotescu, Adrian Sanda, Nicolae 

Negruţ, şi m-au ajutat cum au putut ei şi în continuare am colaborat în ca-

drul realizării acestei acţiuni, dar au venit şi alţi universitari, de la alte uni-

versităţi din Timişoara, şi aş menţiona aici pe profesorul Ivan Evseev, pe 

profesorul Ştefan Ivan, pe profesorul Radu Motica. Aş menţiona acest lucru 

ca pe un aspect specific, care poate a asigurat o calitate suplimentară la ceea 

ce s-a întâmplat la Timişoara în acest balcon, care a devenit tribuna publică 

a oraşului pentru aproape o săptămână, faţă de alte centre similare din ţară, 

care au avut şi ele meritul lor, desigur, dar n-au putut merge în profunzime 

şi în amplitudine până acolo unde a mers Timişoara. 

 

Din nou în foaierul Operei 

 După ce am făcut apel celor de afară să se organizeze pe întreprin-

deri, să trimită din fiecare întreprindere câte doi reprezentanţi sus dintre cei 

care vor să facă parte din Comitetul de Iniţiativă, de organizare a Frontului 

Democratic Român, ne-am reîntors înapoi aicea, în foaier. Îndată am putut 

vedea cum au început imediat să se organizeze pe grupuri şi, pe rând, au în-

ceput să urce grupuri de câte două, trei persoane şi ne-au spus fiecare ce în-

treprindere reprezintă. Am reluat discuţia şi cu ei, le-am spus pentru ce sun-

tem acolo, ce dorim să facem şi i-am întrebat din nou dacă doresc să facă 

parte din acest Comitet de Iniţiativă, ceea ce spusesem de fapt şi la micro-

fon. Unii dintre ei au rămas, s-au stabilit între ei, au rămas toţi trei. Aşa cum 

au venit, sau numai doi sau numai unul. În sfârşit, s-a lărgit grupul de iniţia-

tivă, mai mult, s-a completat lista respectivă, şi cu această primă listă, care 

cuprindea în jur de 20 de membri la vremea respectivă, am anunţat mulţi-

mea de afară că s-a format grupul de iniţiativă şi l-am citit în ordinea în care 

se înregistraseră. După care am spus celor de afară că urmează să ne consti-

tuim ca o organizaţie, să alegem un Birou de Conducere, un colectiv de 

conducere care să-şi asume coordonarea acestei acţiuni, ne-am întors înapoi 

şi aici a avut loc o discuţie. Am reiterat ceea ce am spus mai înainte, cu 

anumite detalieri, am spus că trebuie să facem un program politic, care avea 

să constituie pe urmă baza Proclamaţiei Frontului Democratic Român făcută 

publică a doua zi, dar enunţată principial încă din ziua respectivă, şi s-a pus 

problema să alegem un Birou format din cinci persoane. În cadrul acestui 

Birou, sau colectiv de conducere format din cinci persoane s-au propus câţi-
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va oameni, trei bărbaţi şi două femei. Cineva a întrebat: Pe cine să propu-

nem? Cine vrea să fie mai întâi? Vrei să fii? Vrei să fii? Vrei să fii? Întrebat 

şi eu dacă vreau să fiu, am răspuns:  Da, vreau să fiu! Mi se părea firesc, 

doar eu venisem cu propunerea, sigur că voiam să fiu acolo. Modestia nu-şi 

are locul din punctul acesta de vedere, aici este o problemă de cine poate să 

facă acest lucru, pentru că nu oricine e în stare să-şi asume o asemenea mi-

siune, şi s-a văzut ulterior că, bine sau nu, aveau să se strângă, să se structu-

reze acolo nişte oameni care au fost în stare să ducă această acţiune până la 

bun sfârşit.  

A fost numit Claudiu Iordache,  la fel şi Ioan Chiş, oameni care au 

avut cele mai importante contribuţii, de asemenea a fost numită Mihaela 

Munteanu, din partea Întreprinderii de Comerţ din Timişoara, şi îmi aduc 

aminte că cineva a spus să fie reprezentat şi tineretul, să alegem pe cineva 

din rândul tineretului. A fost aleasă o elevă la vremea respectivă, Maria Tră-

istaru. Aceasta a fost gruparea iniţială. Am spus că, deocamdată, la câţi eram 

noi acolo, în jur de 20 de persoane, e suficientă o conducere de cinci, ur-

mând să o extindem dacă va fi cazul, ulterior, la mai mulţi. S-a pus apoi 

problema alegerii unui preşedinte. Iarăşi cineva a întrebat: Cine vrea să fie? 

şi mi s-a adresat: Vrei să fii?, iar eu: Vreau să fiu, sigur că da.   Sesizând că 

eu am avut iniţiativa principală, că am formulat ideologia corespunzătoare 

aceştia au acceptat să fiu eu preşedinte, deci am fost ales. Claudiu Iordache 

a fost ales vicepreşedinte, Mihaela Munteanu  secretar, iar cei doi membri 

au fost Ioan Chiş şi cu Maria Trăistaru.  

S-a pus problema unde să funcţioneze această structură, bineînţeles 

că am hotărât să rămânem aici. În acest culoar din dreapta al Teatrului 

Naţional, fiind mai separat decât restul holului, s-a hotărât să fie locul cu 

pricina, biroul în care să-şi aibă sediul Comitetul de Conducere, Biroul Per-

manent cum i-am spus atunci al Frontului Democratic Român. În acest loc 

s-a pus o masă şi existau două căi de acces, una pe acolo, una pe aceste scări 

de aici, s-a pus o gardă aici, s-a pus o gardă dincolo, de asemenea în interior, 

în balcoane erau unu, doi în permanenţă oameni care supravegheau ceea ce 

se întâmplă în stradă. Aici deci a început să funcţioneze nu doar Comitetul 

de Iniţiativă al constituirii Frontului Democratic Român ci însuşi Biroul său 

Permanent, deci organul executiv de funcţionare a acestei structuri. Ulterior 

s-a pus o placă în acest loc pe care o puteţi vedea, tocmai ca să marcheze 

acest moment, şi aici am funcţionat în zilele de 20, 21, 22 decembrie. 

După ce s-a stabilit acest loc s-a pus problema în continuare care 

sunt primele acţiuni pe care trebuie să le facem. Între timp mulţimea de afa-

ră scanda din nou: Comitetul! Comitetul!, ştia că urmează să se aleagă un 

colectiv de conducere. Am început să le vorbim pe rând noi, cei din comite-
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tul ales, să le spunem cine suntem, ceea ce a dat o mare încredere mulţimii, 

să explicăm acţiunea noastră, de ce am procedat astfel şi să începem să for-

mulăm revendicările pe care doream să le prezentăm conducerii de atunci 

oficiale, Partidul Comunist Român, care era organul de putere, partid unic în 

stat fixat prin Constituţie. De asemenea, pentru a da greutate şi a avea legi-

timitatea doleanţelor noastre era necesar să prezentăm aceste doleanţe şi 

demonstranţilor de afară, adică celor care au pornit acţiunea de protest din 

ziua respectivă, marea revoltă de la Timişoara din 20 decembrie, care a fina-

lizat, a încununat dacă vreţi revolta timişoreană începută în 16 decembrie 

1989 şi în acelaşi timp a declanşat o nouă acţiune, care avea să depăşească 

planul local, adică a declanşat Revoluţia Română din Decembrie 1989. 

Am început să facem o listă cu revendicările principale pe care urma 

să le prezentăm mulţimii de afară, să o consultăm dacă este de acord cu ele 

şi, acestea porneau de la realitatea pe care o trăiam: lipsa de democraţie, im-

posibilitatea de a te deplasa în afara graniţelor ţării, lipsa de alimente care 

era cronică, alte interdicţii, necesitatea de democratizare reală a ţării, după 

modelul care începuse deja să se manifeste în Estul Europei, începând cu 

Uniunea Sovietică. De asemenea trebuie să spun că de la început pentru ce-

ea ce s-a întâmplat la Timişoara toată lumea a fost de acord că trebuie să 

cerem în mod ferm şi hotărât ca Ceauşescu şi familia lui să plece de la pute-

re. Deci cu asta să începem. S-au formulat propunerile respective într-o 

anumită ordine, s-au mai triat, s-au mai modificat, s-au mai rearanjat şi, la 

un moment dat, cu aceste hotărâri, cu aceste propuneri m-am dus din nou 

afară, m-am adresat mulţimii în calitatea de această dată de preşedinte al 

Biroului Permanent, organul executiv de conducere al Frontului Democratic 

Român, am explicat ce vrem să facem şi am solicitat acordul demon-

stranţilor vizavi de problemele pe care noi vroiam să le propunem mai de-

parte, să le susţinem şi să cerem îndeplinirea lor în cazul României. Vreau 

să vă spun că fiecare propunere a fost primită cu adevărate explozii de apla-

uze, cu urale, deoarece pentru prima oară puteai vorbi liber despre astfel de 

probleme şi puteai să decizi da sau nu în legătură cu ele, să le poţi susţine 

mai departe. 

Odată organizată structura executivă de conducere şi stabilit Comite-

tul de Iniţiativă, ne-am împărţit în două grupe, Comitetul s-a retras în spaţiul 

pe care vi l-am arătat acolo, pentru a putea funcţiona, iar ceilalţi au început 

marele miting maraton care avea să se termine pe 23 decembrie, de fapt pe 

22, dar a mai continuat, noi am plecat la Bucureşti atunci. Deci fiecare din-

tre cei care făceau parte din Comitetul de Iniţiativă s-a adresat mulţimii, a 

spus cine este, a spus ce doreşte, şi-a spus ofurile, gândurile, speranţele, de 

asemenea au fost invitaţi din mulţime să vină şi să se adreseze mulţimii, pe 
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rând, tot aşa întreprinderile să-şi trimită în continuare reprezentanţii şi să le 

oferim posibilitatea să ia cuvântul. În felul acesta acţiunea noastră s-a ali-

mentat cu vorbitori iar jos a început să adune tot mai multă lume. Între timp 

au apărut şi alte probleme: cum să asigurăm alimentarea noastră, a celor ca-

re urmam să rămânem un timp nedefinit acolo, cum să asigurăm paza clădi-

rii, cum să asigurăm un dialog cu organele de conducere ale oraşului, cu ci-

ne să dialogăm, ce să facem.  

Au apărut reprezentanţii de la celălalt centru de putere, care încerca 

să iniţieze un dialog cu reprezentanţii guvernului la Judeţeana de Partid. 

Aceştia ne chemau, doreau să ne mutăm acolo. S-a discutat acest lucru şi eu 

am fost foarte categoric, am spus: Nu mergem acolo. Deocamdată stăm aici, 

ne fixăm aici, ne consolidăm aici. Dacă vom merge acolo, trimitem o dele-

gaţie. De ce? Încă o dată am explicat: aceea este clădirea unui organ al con-

ducerii de stat. Ni s-a spus că au intrat cu forţa acolo, că au făcut şi ei un 

Comitet de Iniţiativă şi parlamentau, discutau cu delegaţia condusă de Con-

stantin Dăscălescu, pe atunci prim ministru. Noi am rămas aici, dar am tri-

mis emisari să vadă, apoi să vină să ne povestească ce se întâmpla acolo.  

Între timp aveam şi noi destule probleme: trebuiau rezolvate lucruri 

aparent simple, normale dar fără de care nu puteam funcţiona, trebuia adusă 

o maşină de scris, o dactilografă, am solicitat un telefon, de exemplu. Era 

nevoie să se lărgească aria de audiţie a staţiei de amplificare, care nu bătea 

mai departe de Fântâna cu Peşti. Eu îl cunoşteam personal pe fostul director 

Traian Vesa de la Direcţia de Telefoane, am colaborat cu ei fiind inginer de 

telecomunicaţii, am avut mai multe contracte de cercetare cu Ministerul Te-

lecomunicaţiilor. Pot să vă spun, ca o curiozitate, de exemplu, că una din 

lucrările importante, pe care am realizat-o la Politehnica din Timişoara, a 

fost robotul de ceas de oră exactă cu voce artificială, care este în funcţiune şi 

acum pe serviciul 958. Acesta este proiectat de către mine, constituie o parte 

a tezei mele de doctorat. Deci cunoşteam o parte dintre specialişti, de ase-

menea  pe cei din conducerea Direcţiei de Telefoane, şi am ieşit pe balcon şi 

am spus. Facem un apel către tovarăşul director Vesa în primul rând să ne 

ajute cu un telefon, apoi cu lărgirea ariei staţiei de amplificare!  

Am mai spus ceva şi de legăturile telefonice cu alte localităţi din 

ţară, pentru că veniseră zvonuri precum că s-ar fi blocat accesul telefonic în 

afara Timişoarei, deci nu puteai să dai telefon în afară. Ulterior s-a constatat 

că nu era aşa, dar aşa se spunea atunci, sau poate că puteau fi blocate deoa-

rece toate mergeau automat, deci s-a fi putut opri convorbirile de ieşire spre 

exterior. În contextul respectiv iarăşi am făcut apel la directorul Traian Vesa 

să nu întrerupă legăturile telefonice care plecau din Timişoara, ca să se poa-

tă afla ceea ce se întâmplă aici. Pot să spun că apelul nostru a fost ascultat, a 
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doua zi dimineaţă au apărut oameni de la Telefoane, Dan Carp îmi aduc 

aminte că era acolo şi Mihai Haidău, care au venit şi au instalat un telefon 

aici şi s-au ocupat de celelalte, deci ne-au ajutat efectiv din punctul acesta de 

vedere. E drept că ulterior despre unii dintre ei am auzit că… ştii domnule, 

că ăştia colaborau cu ăia, că au fost trimişi şi să vă ajute dar şi să vadă ce 

se întâmpla. Nu ştiu dacă a fost aşa, cert este că aceşti oameni au rămas cu 

noi şi atunci ne-au ajutat. Asta a fost situaţia. Şi chiar explicam cuiva. Dom-

nule chiar şi informator să fi fost la vremea respectivă, în momentul în care 

ai sesizat că se schimbă curentul, se schimbă vântul şi ai luat o hotărâre: 

domnule, asta am fost până acum, dar de acum fac asta, înseamnă că trebu-

ie să ai alt statut, şi de acest lucru trebuie să se ţină cont, trebuie să se ia în 

considerare şi ce ai făcut înainte, dar şi de opţiunea ta ulterioară.  

Eu ştiu că chiar printre participanţii marcanţi ai Revoluţiei din 

Timişoara sunt oameni care colaboraseră înainte cu Securitatea. Nu este ca-

zul meu. La mine s-a văzut clar, imediat ce noi am ajuns la Consiliul Ju-

deţean, ne-au cercetat fişele la Securitate. În fişa mea scria, şi a spus-o la 

vremea respectivă colonelul Predonescu, care a venit cu rezultatul aici: 

Domnule, la dumneata se spune că au încercat să te racoleze dar ai refuzat. 

Aşa este, într-adevăr, deşi lucram la Centrul de Calcul Teritorial la vremea 

respectivă. Nu pot să spun că a fost un refuz ferm, că la vremea respectivă 

nu puteai să refuzi ferm, dar a fost un fel de tărăgăneală şi un fel de motiva-

re corespunzătoare care l-a enervat până la urmă pe ofiţerul respectiv şi m-a 

lăsat în pace, dar a consemnat în scris aceste lucru. Cert este că după aceasta 

nu am mai reuşit să plec în străinătate, de exemplu, nici măcar în ţări apro-

piate, dar asta a fost. 

Între timp, în acest spaţiu au început să se adune oameni care veneau 

de jos dar nu mai plecau. Asta ne împiedica să lucrăm. Veneau pur şi simplu 

aicea să vadă ce se întâmplă. Din acel moment mi-am dat seama că de fapt 

eram două categorii, unii care voiau să facă ceva, alţii cu… poate pică ceva.  

Ne-am pus problema organizării unei gărzi, pentru că nu se mai pu-

tea funcţiona aşa, deci veneau, nu ştiam cine sunt, cum sunt, stăteau aici şi 

refuzau să plece. După cum vă spuneam, am vorbit cu Traian Vrăneanţu, cel 

care a rămas jos să organizeze o gardă acolo, dar până la urmă lucrurile s-au 

schimbat, ne-am pomenit că, spre seară, intrarea principală a fost închisă şi 

se intra numai prin intrarea laterală. Ne-am dus acolo şi am găsit o gardă 

deja constituită ad-hoc. Atunci l-am cunoscut pe Sorin Oprea, care conducea 

această gardă, şi pe alţii care erau din gruparea lui şi stăteau acolo. Vreau să 

spun că nu noi i-am pus să facă treaba asta, dar din discuţiile care au fost 

aicea iniţiativa a apărut spontan pentru că începuseră să intre oameni necon-
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trolaţi şi să ne perturbe, să nu ne lase să funcţionăm. A fost o hotărâre salu-

tară la vremea respectivă.  

Veneau între timp de la Consiliul Judeţean tot mai mulţi emisari, 

Domnule, acolo sunt… discută cu ăia, au dat o listă şi vor să veniţi şi voi 

acolo ca cele două comitete să conlucreze. Am făcut la un moment dat o 

delegaţie, Nicolae Bădilescu, de exemplu, a fost un emisar trimis de noi, ca-

re a venit şi ne-a spus: Domnule, am fost acolo, într-adevăr trebuie să mer-

gem să vedem ce se întâmplă, ne cheamă. Şi acolo este o staţie de amplifi-

care montată, şi acolo se vorbeşte. Am făcut o delegaţie şi, ca să nu fim 

arestaţi pe drum, pentru că persista această teamă, în piaţă se adunase deja 

foarte multă lume, am ieşit pe balcon şi am spus: Ne vom deplasa o dele-

gaţie la Judeţeana de Partid, v-aş ruga din partea stângă, afară erau deja 

peste o mie de oameni, două, trei sute de oameni să veniţi cu noi, să ne în-

soţiţi până acolo şi să venim înapoi ca să nu fim agresaţi pe parcurs sau 

arestaţi. Când am ajuns la Judeţeana de Partid, am fost întâmpinaţi cu stri-

gătele: Vine comitetul de la Operă!, deja se ştia despre treaba asta. Afară era 

un tanc, cel care fusese rechiziţionat, adică în momentul în care coloana cu 

demonstranţi s-a deplasat pe lângă Primărie, acolo se aflase un tanc şi ei l-au 

înconjurat şi au spus: Vii cu noi!, iar ofiţerul nu a avut ce să facă şi a mers 

cu ei. 

 

În sala de şedinţe a fostei Judeţene de Partid 

 Aceasta este actuala sală a Consiliului Judeţean Timiş, înainte era 

sala de şedinţe a Judeţenei de Partid. În această sală s-au purtat tratativele în 

data de 20 decembrie 1989 între fostul prim ministru Dăscălescu, care a 

condus o delegaţie venită la Timişoara să se intereseze de situaţie, şi o gru-

pare cetăţenească constituită ad-hoc, ce formulase programul de revendicări 

reprodus în bronz pe peretele clădirii. Atunci, în sală, nu era aranjamentul 

actual, erau rânduri de scaune orizontale până în capăt, aici era tribuna, şi în 

spaţiul gol dintre ele s-au purtat discuţiile respective. Când am sosit noi dis-

cuţiile încetaseră, Dăscălescu şi ceilalţi se aflau în biroul fostului prim secre-

tar, iar aici nu mai rămăseseră decât Cornel Pacoste, Radu Bălan şi ministrul 

Tineretului de atunci, Constantin Toma dacă nu mă înşel. Şi o parte dintre 

reprezentanţii Puterii locale, care stăteau undeva în partea din spate a sălii 

când am intrat noi.  

Când am venit aici ne-am dus mai întâi la microfon, am spus cine 

suntem, am anunţat mulţimea că şi noi avem o grupare care a format Frontul 

Democratic Român, în clădirea Teatrului Naţional, i-am sfătuit public să ne 

grupăm toţi acolo şi am explicat de ce, pentru că aceasta era o clădire publi-

că, sediul Puterii locale, şi faptul că se pătrunsese cu forţa, că era ocupată cu 
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forţa, putea avea un impact din punct de vedere al represiunii, pe când din-

colo, fiind o instituţie de cultură, acest impact era diminuat.  

După aceea i-am abordat pe demnitarii comunişti din sală. În mo-

mentul în care i-am spus lui Cornel Pacoste fără dictatorul Ceauşescu şi 

familia lui, omul a avut o ieşire violentă. Cum vă permiteţi să propuneţi aşa 

ceva?! Am spus. Foarte simplu, cu asta începem, dacă nu sunteţi de acord 

plecăm şi... Pacoste a avut atunci un moment de furie şi mi-a spus că se inte-

resase cine sunt: Măi, Furtună, mă, ceva în sensul acesta, şi tu ai venit să 

faci aici furtună, mă, lasă că ne-am interesat noi, ştim cine eşti, lasă că vezi 

tu!  Credea că poate în felul acesta mă intimidează. Dimpotrivă, această re-

marcă şi acest mod de a se comporta m-au enervat foarte puternic şi atunci 

m-am dus şi am încercat să smulg microfonul care era la el, dă microfonul 

să mă adresez mulţimii, să spun oamenilor ce mi-ai spus acuma şi ce faci, 

ne ameninţi! Şi am dat să iau microfonul. În acel moment s-a transformat, 

şi-a dat seama că greşise, va fi înţeles că nu eram omul pe care contase el şi 

a spus stai, stai, stai să vorbim, lasă, lasă! A calmat lucrurile şi am continu-

at să discutăm. Am întrebat, printre altele, ce pot să ofere şi a spus că deo-

camdată tovarăşul prim ministru s-a retras pentru un dialog cu Capitala, să 

vadă ce directive primea pentru solicitările deja formulate de comitetul de 

aici. Părea, aşa, dintr-o dată alt om, ne îndemna să ne calmăm, promitea că 

lucrurile se vor rezolva, dar nu aşa, în realitate încerca să ne determine să 

renunţăm la Revoluţie, ceea ce…  

În realitate noi eram interesaţi de personajul Radu Bălan. Ni se tot 

transmiseseră informaţii precum că Radu Bălan se opusese, rezista presiuni-

lor făcute de cei din Capitală, de către delegaţia bucureşteană, privind re-

primarea demonstraţiilor din Timişoara. Ceea ce nu corespundea însă adevă-

rului. În realitate informaţiile astea reprezentau o acţiune concertată, în care 

erau implicaţi câţiva dintre reprezentanţii de aici, şi l-aş cita în primul rând 

pe Ioan Savu, care vedea o soluţie de genul să-l punem pe Bălan, fostul prim 

secretar, să conducă această revoltă pentru că el ne va salva. Deci am stat 

mult şi am meditat la problema asta, şi chiar am avut o discuţie cu Ioan Sa-

vu mai târziu şi l-am întrebat: Ioane, dacă noi atunci procedam cum spuneai 

tu, sau cum doreai tu, ce s-ar fi ales din Revoluţia asta română? Râdeau şi 

curcile de noi astăzi că am pus pe fostul prim secretar ca nou conducător al 

Revoluţiei”.  

Am fost interesat atunci efectiv să cunosc adevărata părere a lui Ra-

du Bălan pentru că, cel puţin ca administrator, când a fost primar al 

Timişoarei, a lăsat o bună impresie, adică s-a dovedit a fi un primar compe-

tent pentru acele vremuri. L-am tras deoparte şi i-am spus domnule Bălan, 

vreau să am o discuţie cu dumneavoastră între patru ochi. Noi eram grupaţi 
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atunci în jurul balconului acolo, l-am tras mai încoace, am pus pe cineva, i-

am zis stai aici, şi nu lăsa să ne conturbe nimeni, l-am luat pe Bălan deopar-

te şi am încercat să vorbesc cu el confidenţial, adică să văd în ce stare se 

afla. I-am spus tovarăşe Bălan, noi am constituit un partid politic acolo, 

suntem o grupare care încercăm să facem ceva, sper că sunteţi conştient că 

ţara nu mai poate merge înainte cu această conducere pe care o are într-un 

context în care la nivel internaţional se întâmplă ceea ce se întâmplă şi în 

România lucrurile stagnează. Din câte am auzit lumea are o părere bună 

despre dumneavoastră, nu doriţi să veniţi alături de noi? Noi nu avem o ex-

perienţă politică prea mare”.... Mărturisesc că eram pregătit să-l acceptăm 

ca şi conducător la vremea respectivă, cel puţin eu, ca fiind un om mai lu-

minat, cu o experienţă politică mai bună, dar bineînţeles de partea revoltei, 

nu de partea continuării fostului regim. Radu Bălan s-a întors cu spatele şi 

mi-a spus taci, mă, să nu ne audă ăştia. Ulterior aveam să realizez că îi fu-

sese frică până şi de faptul că s-ar putea auzi că am discutat aşa ceva. Am 

insistat încă o dată haideţi cu noi acum, este un moment extraordinar! Şi 

atunci mi-a spus ceva în care am văzut cine era de fapt. Nu se poate, măi 

băieţi, nu se poate. Mergeţi acasă. Acesta era sfatul lui: nu se poate.  

L-am lăsat, dar înainte de a-l lăsa am mai avut o discuţie cu el, dar 

din alt punct de vedere. Încă de la Teatru, apoi şi aici, Claudiu Iordache, 

când eram încă jos, înainte de a intra, ne-a spus că a primit informaţii că fa-

miliile noastre sunt urmărite, sunt ameninţate, se încearcă să fie arestate. În 

acest context l-am luat din nou pe Bălan de o parte. Tovarăşe Bălan, vreau 

să vă spun ceva. Uitaţi-vă, noi ne întoarcem acum la Teatru şi nu ştiu ce va 

fi cu mine, nu ştiu ce va fi cu noi. Vreau însă să vă propun, dacă se poate, 

un târg. Acum nu ştim cine va câştiga, dar dacă noi câştigăm, vă asigurăm 

că o să avem grijă de familia dumneavoastră, să nu păţească ceva, pentru 

că nu ştim ce se va întâmpla cu dumneavoastră. De asemenea vă solicităm 

ca, dacă noi vom pierde, să aveţi, în măsura în care puteţi, grijă de familiile 

noastre. I-am spus că am şi eu familie, un copil, o soţie care nu ştia pe unde 

eram şi ce făceam. Ulterior această discuţie a fost exploatată în sens negativ, 

deşi tot eu am relatat-o. La aceste cuvinte am revenit când Bălan a venit la 

Operă. Vă aduceţi aminte că v-am rugat şi am stabilit de comun acord să 

avem grijă de familiile noastre în caz că se întâmplă ceva? Adică am res-

pectat un cod. El mi-a răspuns staţi liniştiţi, mă băieţi, nu se întâmplă nimic, 

totul o să fie bine, o să vedeţi, mergeţi acasă liniştiţi. Deci acesta a fost fina-

lul.  

Am văzut că nu avem ce discuta cu el, le-am spus şi celorlalţi, am 

văzut că nu au ce oferi şi ne-am sfătuit cu ceilalţi să ne întoarcem, iar celor 

de aici le-am recomandat să vină cu noi la Teatrul Naţional. Nu au făcut-o, 
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au rămas aici, la ora 22 au venit trupele USLA, care, prin forţă, i-au scos pe 

toţi afară. E drept, fără să opună rezistenţă, au închis Judeţeana de Partid. O 

parte dintre ei au venit la Teatrul Naţional unde eram noi, altă parte s-au dus 

acasă. Şi aşa s-a încheiat acest centru de putere, în jurul orei 22 noaptea. 

Doresc să precizez cu acest prilej un efect mult mai târziu. Am fost 

de-a dreptul surprins să constat că într-o emisiune realizată de unul din pos-

turile de televiziune Antena, într-un interviu luat de Ion Cristoiu, care s-a 

specializat în ultima vreme în dialoguri despre Revoluţie la care invită nu-

mai reprezentanţi ai fostelor servicii şi instituţii de represiune, în cazul de 

faţă era Constantin Toma, fostul ministru al Tineretului, că îl întreabă ce are 

de povestit despre Timişoara. Eu nu am văzut emisiunea dar mi-au telefonat 

mai mulţi printre care şi Claudiu Iordache, care mi-a spus: Ai auzit ce a spus 

acolo? Nu, ce a spus acolo? Că noi am aranjat numirea lui Iliescu încă 

atunci, aici, la Consiliul Judeţean. Atunci s-a aranjat numirea lui Iliescu în 

fruntea ţării. Este o minciună sfruntată, toţi cei care au fost de faţă ştiu acest 

lucru. În primul rând acest Constantin Toma nu a scos un cuvânt acolo, cel 

puţin în perioada în care noi, cei de la Teatrul Naţional, am fost aici şi am 

purtat tratativele respective, nu a scos un cuvânt şi nu s-a discutat despre aşa 

ceva. Trebuie să se ştie foarte clar că problema  susţinerii lui Ion Iliescu, dar 

nu numai a lui Ion Iliescu, ci şi a lui Corneliu Mănescu, a apărut abia a doua 

zi, în 21, când, după mitingul eşuat din Capitală, au început să vină zvonuri 

de la Capitală precum că se intenţionează debarcarea lui Nicolae Ceauşescu 

din funcţia de conducător, de dictator şi numirea în locul acestuia a lui Nicu 

Ceauşescu, ceea ce, dacă reuşea, ar fi fost, într-adevăr, o lovitură de stat. Nu 

a reuşit, Nicu Ceauşescu a fost chemat într-adevăr, după cum se ştie, de la 

Sibiu, acolo unde îl prinsese Revoluţia. Dar noi fiind la Timişoara, având un 

partid abia format, nici nu ne puteam gândi că putem concura de la egal la 

egal cu partidul unic care se afla la putere, dar am hotărât să avem o atitudi-

ne fermă în ceea ce priveşte debarcarea clanului Ceauşescu, după cum şi 

rezultă din Proclamaţia pe care noi am dat-o, Proclamaţia Frontului Demo-

cratic Român, în care imperativ am început cu această condiţie. În contextul 

respectiv ne-am gândit că ar fi bine să propunem de la Timişoara, noi care 

aveam încredere numai în anumiţi reprezentanţi ai Partidului Comunist Ro-

mân, cei care nu au fost atât de implicaţi în degradarea ţării, şi degradarea 

vieţii, mai ales democratice a ţării aşa cum au fost alţii. S-a luat în conside-

rare în acest sens Scrisoarea celor şase, care reprezenta un act de demnitate 

şi sigur, reprezenta o recomandare pentru a alege nişte parteneri de dialog 

din cadrul Partidului Comunist Român. Unii era prea bătrâni, în sfârşit, până 

la urmă ne-am oprit la două personalităţi. Eu l-am propus pe Corneliu Mă-

nescu, care, din câte se ştie, a fost ministru de externe, a fost preşedinte în 
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exerciţiu al Organizaţiei Naţiunilor Unite, deci constituia o personalitate. 

Ulterior, când l-am văzut, mi-am dat seama că era deja degradat fizic. Dar 

nu ştiam asta la vremea respectivă. Pe de altă parte, alţii l-au propus pe Ion 

Iliescu, cei care îl cunoscuseră pe acesta la Timişoara şi le lăsase o impresie 

bună. Eu personal l-am cunoscut pe Ion Iliescu pe când eram student al Fa-

cultăţii de Electronică şi Telecomunicaţii din Bucureşti, când a venit la o 

şedinţă a noastră în calitate de ministru al Tineretului, şi vreau să spun că 

pentru vremea respectivă omul a dovedit, zic eu, mult curaj şi înţelepciune 

când ne recomanda să spunem lucrurilor pe nume, pentru că din cauza asta 

nu merg lucrurile în ţară, pentru că nu se spun adevărurile, se mistifică . A 

avea curajul să spui aceste lucruri la vremea respectivă constituia un risc. 

Aşa că am acceptat şi eu această propunere, care mi s-a părut justificată. 

Aceasta este motivaţia pentru care am susţinut de la tribuna Teatrului 

Naţional faptul că dorim să purtăm tratative cu Partidul Comunist Român 

pentru democratizarea ţării, dar noi nu avem încredere în oricine din con-

ducerea Partidului Comunist Român. Din acest motiv am sus că noi avem 

încredere într-un număr de personalităţi care şi-au păstrat demnitatea şi am 

evocat Scrisoarea celor şase şi altele şi am spus că dorim ca din partea 

Partidului Comunist Român să purtăm negocieri cu Ion Iliescu şi Corneliu 

Mănescu. Ordinea de fapt a fost Corneliu Mănescu şi Ion Iliescu. Ulterior 

Corneliu Mănescu nu a mai contat din punct de vedere politic, iar Ion Ili-

escu a avut evoluţia pe care o cunoaşteţi.  

În acest context ne-am pomenit cu propagarea unei idei de complot 

pro-Iliescu la Timişoara în timpul Revoluţiei. Lucrurile nu au stat deloc 

aşa. Că omul Ion Iliescu din 1989  nu mai era asemenea celui care a fost la 

Timişoara sau celui care a fost ministru al Tineretului este o altă problemă, 

noi nu l-am cunoscut astfel, dar este un fapt cert că, sub conducerea lui Ion 

Iliescu, Frontul Salvării Naţionale s-a constituit în mod fraudulos, fără le-

gitimitate. Acesta nu a fost constituit în Capitală aşa cum am constituit noi 

F.D.R.-ul, adică apelând la reprezentanţii întreprinderilor care au declanşat 

marea demonstraţie din 20 decembrie 1989, deci nu a avut la bază dele-

gaţii marilor întreprinderi din Bucureşti, voinţa populară, pe cei care au 

legitimat Revoluţia şi au înfăptuit-o. Nu s-a procedat aşa, dimpotrivă, Ion 

Iliescu şi-a ales structura pe criterii de asociere, de interes de grup, au pă-

truns acolo şi câţiva revoluţionari, dar nu ca reprezentanţi ai unor între-

prinderi, ci din aceia care au fost individual pe stradă, cum a fost Gelu Vo-

ican Voiculescu şi alţii,  şi ca atare acea structură de putere, care s-a intitu-

lat la vremea respectivă în mod viclean Frontul Salvării Naţionale, nu nu-

mai că nu a salvat România, dar a preluat puterea în stat şi a confiscat Re-

voluţia de la cei de drept, respectiv de la cei din Timişoara, care pregătise-
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ră revolta, au declanşat Revoluţia, au dat programul acesteia. Ei au făcut 

un Consiliu al Frontului Salvării Naţionale fără ca nimeni din Timişoara să 

facă parte din el, respingând astfel oferta noastră de colaborare sinceră. Ei 

ne-au anunţat pur şi simplu, printr-un document special ce ne-a fost trimis 

din care   reieşea că dorim să ne integrăm în cadrul Frontului Salvării 

Naţionale până la victoria finală a Revoluţiei, ca ţara să fie condusă dintr-

un centru unic. S-au folosit şi de o colaborare frauduloasă cu armata. Au 

adus practic oameni din fostele structuri şi au făcut din Frontul Salvării 

Naţionale o cacealma politică prin care a confiscat şi deturnat Revoluţia 

română cu consecinţele care se văd şi în prezent, iar România a ajuns 

dintr-un stat socialist ce a fost înainte, un stat capitalist, ceea ce e o mare 

greşeală şi chiar un act anticonstituţional pentru că noi în Constituţie sun-

tem prevăzuţi a fi stat social şi nu un stat capitalist. 

 

În balconul fostei Judeţene de Partid 

Suntem în balconul principal al fostei Judeţene de Partid, al Consi-

liului Judeţean Timiş de astăzi. În faţa clădirii, în data de 20 decembrie era 

adunată o mare mulţime de oameni. Şi aici s-a produs un fenomen similar, 

dar nu identic cu cel din Piaţa Operei, în sensul că s-au purtat discuţii între 

un grup de reprezentanţi ai populaţiei, întruniţi într-un Comitet Cetăţenesc 

de Iniţiativă alcătuit ad hoc, şi reprezentanţii guvernului de atunci condus 

de Constantin Dăscălescu. Această delegaţie însă nu venise să ofere ceva, 

ci venise ca să încerce să calmeze spiritele sau să investigheze cum stau 

lucrurile, să poată raporta la Bucureşti care este situaţia de fapt. Noi am 

fost chemaţi de la Teatrul Naţional să facem o joncţiune cu cei de aici, să 

ne spunem şi noi opiniile ca membrii delegaţiei respective să cunoască 

punctele de vedere ale ambelor grupări care se structuraseră pe cele două 

clădiri fundamentale, respectiv Teatrul Naţional şi Opera, şi aici, Judeţea-

na de Partid.  

Am venit, am ajuns în acest balcon, m-am adresat mulţimii, am 

spus cine sunt, că am venit în calitate de conducător al Frontului Democra-

tic Român constituit la Teatrul Naţional, am spus ce dorim, am spus cu ce 

probleme am venit şi noi şi am solicitat într-un final o solidaritate în sensul 

să adunăm cele două mulţimi în Piaţa Operei, unde este un spaţiu mai larg 

în care se poate rezista, este un spaţiu mai bun, perceptibil, nu treceau 

maşini, că este optim  pentru a ţine un miting şi a rămâne un timp îndelun-

gat beneficiind şi de clădirea Teatrului Naţional, unde s-a amenajase sediul 

Frontului Democratic Român, care era o instituţie de cultură, nu o insti-

tuţie politică cum era aceasta de aici. O parte dintre oameni au plecat cu 

noi împreună, alţii au rămas însă, dar s-a dovedit că am avut dreptate până 
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la urmă pentru că în jurul orei 22 seara a venit aici o unitate de represiune 

de tip USLA, cum se numea mai înainte, şi pur şi simplu i-au scos pe toţi 

afară, ce-i drept ei nu au opus rezistenţă, i-a scos pe toţi afară, i-au evacu-

at, s-a închis uşa clădirii, o parte au plecat acasă şi o parte s-au îndreptat 

din nou spre Teatrul Naţional, care avea să rămână singurul centru de pute-

re şi va uni timişorenii până la victoria Revoluţiei.  

 

Din nou în interiorul fostei Judeţene de Partid, sala de şedinţe 

Referitor la momentul în care revoluţia anticeauşistă, antidictatorială 

s-a transformat într-o revoluţie anticomunistă cred că aceasta este mai târziu 

şi practic s-a produs după fuga dictatorului şi îl explic în felul următor: pri-

mul munte pe care trebuia să-l depăşim, trebuia să-l dărâmăm, era de fapt 

dictatura comunist-ceauşistă, exercitată de către dictatorul Ceauşescu, întâi 

trebuia deci să scăpăm de dictator ca pe urmă să vedem ce facem cu siste-

mul comunist. Evenimentele însă au fost de asemenea natură, încât prăbuşi-

rea primului munte a antrenat după el şi dărâmarea celui de-al doilea, adică 

a sistemului comunist. Aici este meritul Bucureştiului, unde s-a conştientizat 

acest aspect în momentul în care se încerca preluarea puterii în Capitală şi a 

fost cristalizat, exprimat sub forma unei sintagme ce s-a impregnat şi a ră-

mas, Fără comunişti! Acest lucru s-a întâmplat în Piaţa actuală a Revoluţiei 

din Bucureşti, Piaţa Palatului de atunci, în clădirea fostului Comitet Central, 

care a avut un rol similar Teatrului Naţional din Timişoara de pe balconul 

căruia s-au rostit discursurile din Piaţa de acolo şi unde au început să fie 

prezentaţi, la un moment dat, pretendenţii pentru a intra în noul guvern, se 

punea problema să se formeze noul guvern, să se preia puterea  în stat. Şi la 

un moment dat au început să fie prezentaţi reprezentanţi ai fostului Partid 

Comunist Român, între ei Constantin Dăscălescu, Ilie Verdeţ şi alţii. Îmi 

aduc aminte că parcă atunci când a fost prezentat Ilie Verdeţ, printre primii, 

au început strigăte din cadrul mulţimii Fără comunişti! Cred că acela a fost 

momentul în care încă de atunci, dar intuitiv, s-a perceput necesitatea eradi-

cării sistemului comunist şi transformarea acestui sistem în altceva. Mai de-

parte această idee a fost din ce în ce mai bine percepută, preluată şi promo-

vată. 

 

În foaierul Operei 

Când ne-am întors de la Consiliul Judeţean deja se făcuse seară. Se 

punea problema unde o să dormim aici, se punea problema ce o să mâncăm 

aici, se punea problema ce o să facem, se punea problema câţi o să mai ră-

mână aici. Ne-am dus atunci împreună la cei de jos, am coordonat garda, le-

am dat dispoziţii să nu permită să intre decât oamenii care au avizul nostru, 
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adică dacă venea cineva şi voia să intre trebuia să spună cine este. Ne trimi-

teau de la poartă un reprezentant al gărzii care spunea vrea să intre cutare 

sau cutare. Iar noi, cei din Comitet, avizam sau nu intrarea acestuia. Nu pot 

să spun că a funcţionat prea bine pentru că încă erau prea mulţi aicea, apă-

reau mereu, nu ştiu de unde dar tot apăreau, puteau veni şi pe alte intrări, 

probabil, pe la Teatrul German sau… dar cert este că s-a diminuat semnifi-

cativ afluxul care fusese până atunci. Am început să ne pregătim pentru în-

tâmpinarea nopţii şi am spus că nu trebuie să lăsăm oamenii să plece acasă 

pentru că nu se ştie dacă se vor mai întoarce. Când am văzut că în timp lu-

mea de afară se diminua, am intervenit de aceea de nici nu ştiu câte ori. Nu 

plecaţi! Nu plecaţi! Rămâneţi cu noi aici peste noapte, pentru că dacă ple-

căm de aicea am pierdut tot. Deci trebuie să rămânem, până nu obţinem 

revendicările nu plecăm din această Piaţă în care suntem acum şi nu re-

nunţăm la acţiunea noastră! 

A fost un moment ceva mai înainte pe care trebuie neapărat să-l rela-

tez. A venit o delegaţie sau chiar două de oameni de afară, din întreprinderi, 

pentru că noi i-am trimis: Mergeţi în întreprinderile în care aţi fost, spuneţi-

le ce se întâmplă aici, faceţi şi acolo nuclee ale Frontului Democratic Ro-

mân dacă vreţi să faceţi ceva, şi pe urmă reveniţi cu colegii, aduceţi-i aicea, 

să rămână cu noi. Dacă întreprinderile sunt cu foc continuu rămâne schim-

bul care trebuie să lucreze, dar ceilalţi să vină să participe la această de-

monstraţie şi să o susţină, să ne susţină aicea pentru că fără susţinerea 

voastră, riscăm să fim arestaţi. Le-am spus acestea deoarece se ştie ce s-a 

întâmplat la Bucureşti încă în 20 decembrie, se ştie că la mitingul din 21 de-

cembrie conducătorul a vorbit nu de insurgenţii  de la Timişoara sau protes-

tatarii de la Timişoara ci de elementele declasate din Timişoara... La un 

moment dat au venit câteva grupuri şi ne-au spus că mulţi colegi de-ai lor ar 

vrea să vină încoace dar directorii întreprinderilor respective nu îi lasă şi îi 

ameninţă că îi vor da afară şi îi dau pe mâna Securităţii. Aceştia erau revol-

taţi şi ne întrebau ce să facă. Atunci am ieşit pe balcon şi am spus: Conside-

raţi că suntem într-un oraş liber şi vă dăm noi această putere, mergeţi în 

întreprinderile voastre de unde aţi venit ca reprezentanţi, iar pe directorii 

care vă opresc să veniţi încoace daţi-i afară şi alegeţi alţii. Noi vă dăm 

această putere. Consideraţi că suntem un oraş liber de acuma. Este momen-

tul care marchează proclamarea oraşului Timişoara ca primul oraş liber, eli-

berat de dictatura comunistă. Nu eram de fapt încă liberi, dar noi de drept 

am proclamat acest lucru.  

Trebuie să mărturisesc că noi nu am fost conştienţi pe moment de 

faptul că am proclamat Timişoara oraş liber, abia ulterior ne-am dat seama 

de asta, când lumea zicea domnule, din momentul în care aţi spus treaba 
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asta ne-am simţit deodată altfel, adică s-a mutat automat o parte din autori-

tate spre ceea ce se întâmpla aici.  

Deşi ceilalţi, de la Judeţeana de Partid, nu plecaseră încă de acolo, 

dar prin faptul că noi am proclamat Timişoara primul oraş liber, am început 

să avem în vedere şi sarcinile pe care le aveam de îndeplinit în continuare, 

elaborarea unei Proclamaţii ale cărei cerinţe fundamentale deja le-am testat 

prezentându-le demonstranţilor din Piaţa Operei şi în marea lor majoritate 

au fost aprobate cu aplauze, deci am avut girul, am avut legitimitatea cores-

punzătoare să le propunem, să le susţinem mai departe.  

De asemenea au început acţiunile referitoare la gări. Dau un exem-

plu, am trimis oameni în gările Timişoarei ca să explice celor de acolo ce se 

întâmpla în Timişoara, cei care plecau cu trenurile să anunţe în teritoriu, mai 

ales în Capitală, în Bucureşti, în marile oraşe din ţară, la Iaşi, la Cluj despre 

evenimentele de aici.  Ei s-au dus, unii dintre ei s-au întors şi ne-au spus: 

Este pază acolo, este Miliţie…, iar noi insistam:  Nu-i nimic, voi mergeţi… 

şi a reuşit acest lucru. Ne temeam să nu se oprească circulaţia trenurilor, nu 

s-a oprit.  

Jos la poartă se afla un telefon, pe care l-am recondiţionat şi am în-

cercat să-l folosim. Din păcate acest telefon până la urmă avea să ajungă pe 

mâna unuia, un ciripitor, care s-a postat acolo şi, de fapt, transmitea ceea ce 

se întâmplă în interiorul clădirii. Îmi aduc aminte că Radu Tinu, fostul co-

mandant adjunct al Direcţiei Securităţii Timiş, se lăuda că ei ştiau tot ce fă-

ceam noi aici, şi ar fi putut să intervină dar n-au vrut. Aş fi vrut să-i dau o 

replică de genul: Şi ce dacă ştiaţi? Ce aţi fi putut să faceţi? Acolo erau deja 

câteva mii de oameni, ce aţi fi putut să faceţi? Vă linşau.  

O altă măsură a fost identificarea listelor cu securiştii din Timişoara. 

Unde lucrează, ce fac, cum fac. Atunci am ieşit pe balcon şi am spus: 

Atenţie securiştilor, ne adresăm membrilor Securităţii, am făcut o listă şi 

avem o listă cu locurile în care staţi, unde domiciliaţi cu familiile dumnea-

voastră.  Vă prevenim că dacă nu încetaţi cu represiunea tot ce ne veţi face 

nouă vi se va întâmpla şi vouă şi familiilor voastre. Avem aceste liste aici, 

nu ne provocaţi, lăsaţi-ne să ne facem misiunea! 

Preocuparea legată de familiile noastre s-a accentuat în momentul în 

care au apărut zvonuri, transmise chipurile din partea fostei Securităţi, că am 

fost identificaţi şi că urmează să ne fie arestate familiile. În acest context 

fiecare dintre noi a încercat să transmită nişte mesaje familiilor lor, mai cu 

seamă noi, cei care eram în Biroul Permanent şi în Comitetul de Iniţiativă, 

toţi cei care ne făcuserăm publice numele şi locurile de muncă. Am avut no-

rocul să văd, în timp ce vorbeam la microfon, un fost student de-al meu la 

facultate şi care ulterior a plecat în Germania, Horia Colţeanu, căruia i-am 
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făcut la un moment dat un semn: Horia vino încoace că am să-ţi spun ceva. 

El m-a văzut, m-a înţeles, a venit la poartă, am coborât şi eu, l-am luat deo-

parte şi i-am spus: Horia du-te la mine acasă, el ştia unde stau, şi spune-le 

alor mei să plece, să plece, nu ştiu unde dar să plece! Şi vii să-mi spui dacă 

s-a rezolvat sau nu. După un timp, după vreo oră şi ceva, l-am revăzut de 

sus. Mi-a făcut semn că s-a rezolvat. Am răsuflat uşurat şi ţin să-i mulţu-

mesc şi acum unei rude colaterale, familia David, care mi-a găzduit atunci 

familia, care era foarte speriată, într-un context în care anumite rude mai 

apropiate chiar au refuzat să mai comunice şi la telefon de teamă să nu fie 

suspectate că au colaborat cu mine. Deci eram deja perceput ca un pericol şi 

în cadrul familiei şi pentru alţii, ceea ce nici nu este de mirare ţinând cont de 

situaţia foarte tensionată de atunci. Este şi familia la care ulterior aveam să 

sărbătorim Crăciunul, când avea să se termine totul aici, în balcon, şi nu în-

tâmplător, pentru că David, şeful familiei, fusese contabilul şef al Operei şi 

al Teatrului Naţional la un moment dat. 

Una din preocupările noastre a fost să întocmim o listă cu Comitetul 

şi să o trimitem la Consulatul Iugoslav cu solicitarea să transmită în afară 

ceea ce se întâmpla în România, de asemenea delegaţii noştri trimişi în gări 

trebuiau să identifice pe cei care plecau în afara ţării ca să trimită la Radio 

Europa Liberă apelul nostru, de a explica şi de a difuza mai departe ceea ce 

se întâmpla în Timişoara. Profesorul Miodrag Milin, istoric din Timişoara, 

ne-a spus, şi chiar a declarat şi public într-un simpozion dedicat rolului 

Frontului Democratic Român în Revoluţie, pe care l-am organizat cu câţiva 

ani în urmă, că, fiind la Cluj cu o delegaţie şi ascultând Europa Liberă a 

aflat în seara respectivă că la Timişoara s-a format un partid de opoziţie, i s-

a şi spus numele şi că este condus de cineva de la Politehnică.  

Alte acţiuni au fost legate de identificarea unor radioamatori din 

Timişoara pe care să-i rugăm să transmită mai departe tot aşa, ca radioama-

tori, ce se întâmpla, de asemenea am făcut apel la cei de la Telefoane ca să 

transmită fiecare telefonic ce se petrecea în Timişoara şi mulţi dintre ei au şi 

făcut-o, cum aveau să ne declare ulterior.   

În acel loc, acolo, s-a amenajat un bufet, se aduceau ceai, gustări, ne 

trimiteau din diverse locuri, erau oameni care se ocupau de asta sau îşi adu-

cea fiecare de unde putea, ne trimiteau familiile, la un moment dat şi ai mei 

mi-au trimis un termos cu ceai. S-a pus problema unde vom dormi, majori-

tatea dormeau peste noapte în aceste loji, puneau două scaune, se culcau pe 

ele. Noi, membrii Comitetului, dormeam acolo unde ne-am stabilit biroul, 

un loc care era şi păzit. În noaptea a doua Mihaela Munteanu, văzând că 

sunt surmenat şi că nu sunt odihnit corespunzător, mi-a spus că a vorbit cu 

cineva de la Teatrul Naţional şi îmi va da o cameră mai sus, undeva, un bi-
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rou în care să pot dormi mai ca lumea. M-a dus acolo, m-a încuiat înăuntru 

cu cheia şi n-a spus la nimeni ca să fim siguri că nu mă găsesc.  

Tot în seara respectivă am început să redactăm proiectul Procla-

maţiei Frontului Democratic Român. Pe atunci erau mese mai mici aici, mai 

joase şi scăunele joase, iar pe mese aveam lumânări, pentru că la un moment 

dat s-a stins curentul electric de la uzină. A doua oară am stins chiar noi cu-

rentul din motive de camuflaj. Deci aici, pe o masă joasă şi la lumina lumâ-

nărilor am început să concepem Proclamaţia Frontului Democratic Român. 

Eu am început să o scriu, de mână, am făcut preambulul, acum se cunoaşte, 

este document istoric. Am formulat toate problemele noastre, le-am centra-

lizat pe cele care am dorit să le menţionăm şi să le promovăm mai departe, 

şi am finalizat ciorna respectivă, după care am solicitat sprijinul unor oa-

meni ca a doua zi să aducă maşini de scris, să o multiplicăm şi să o putem 

difuza. Deci practic în seara zilei de 20 Proclamaţia Frontului Democratic 

Român, pe care o consider actul fundamental al Revoluţiei Române din 

Timişoara, a fost realizată în acest spaţiu, în acest loc, aicea. 

A doua zi, începând cu ora 9, toţi membri comitetului de conducere, 

ai Biroului Permanent, am început să citim periodic, din oră în oră, textul 

Proclamaţiei şi să nu vă spun ce entuziasm a fost afară atunci când ascultau 

ceea ce noi am proclamat, pentru că a proclama înseamna a nu respecta ce 

exista, a-ţi asuma riscurile corespunzătoare şi a milita pentru a înfăptui ceea 

ai proclamat. În caz contrar puteai fi declarat culpabil penal, judecat şi aşa 

mai departe.  

În seara aceea însă, după ce am întocmit textul Proclamaţiei şi l-am 

copiat de mână în două, trei exemplare, ne-am dat seama că mulţimea de 

afară se împuţinase şi exista riscul să fim atacaţi. Ulterior s-a şi spus că a 

existat un plan de atac al Operei, s-a vorbit despre el, s-au făcut chiar şi eva-

luări de către Securitate şi Armata de atunci cu privire la posibilele pierderi. 

Nu l-au dus la îndeplinire din alte motive şi o să mă refer la asta. Deci am 

copiat în mai multe exemplare textul Proclamaţiei Frontului Democratic 

Român, le-am împărţit la membrii Biroului Permanent, unii au rămas aici, 

alţii au coborât în Piaţă. Şi făceam cu schimbul. Eu m-am dus jos, pentru că 

doream să întreţinem şi jos mişcarea care exista acolo, să discutăm cu oa-

menii acolo, să le explicăm, să-i mobilizăm ca să rămână pe loc.  

Se spune astăzi că toată Timişoara a făcut Revoluţia şi mulţi îşi re-

vendică din aceasta un merit deosebit. Şi eu am fost atunci în Piaţa Operei! 

Ei, vreau să spun cu regret dar şi cu fermitate că în acea noapte aici nu au 

mai rămas să ne susţină decât poate o sută, două sute de oameni maxim, in-

clusiv cu cei care eram în balcon. Restul au plecat acasă. E drept că au venit 
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a doua zi dar dacă am fi fost agresaţi în noaptea respectivă nu ştiu ce s-ar fi 

întâmplat. 

S-a făcut un foc jos şi am stat de vorbă cu oamenii pe lângă foc. Ve-

neau şi ne întrebau: Domnule profesor, că aşa îmi spuneau, ce o să se în-

tâmple, ce va fi acum? Dacă nu reuşim? Deci ei văzuseră deja că ceilalţi 

plecaseră. Nu contează, noi stăm aicea. Am făcut şi un plan de evacuare, i-

am instruit şi pe ceilalţi: În momentul în care suntem agresaţi sau atacaţi, 

fugiţi, nu toţi într-o parte, în părţi diferite că atunci n-au cum să ne aresteze 

pe toţi. Unii, doi, trei tot scapă şi aceia vor merge mai departe…  

Tot în noaptea acea s-a făcut o delegaţie care a dus lista Comitetului 

nostru la Consulatul iugoslav. Acolo li s-a spus să o depună într-o cutie 

poştală, s-au conformat, ulterior nu s-a mai auzit nimic despre ea. Şi cei de 

la Judeţeana de Partid trimiseseră o listă a lor, dar care a rămas. A noastră 

dispăruse, nu s-a mai vorbit de ea. L-am întrebat mai târziu pe  consulul 

Mirko Atanaţkovici ce s-a întâmplat cu ea, dumnealui mi-a spus că ştie de 

treaba asta dar probabil că pe parcurs, între cutie şi Consulat, deci de la 

poartă până la clădire, au intervenit alţii. 

 

În balconul Operei 

A doua zi de dimineaţă, în 21 decembrie, începând cu ora 7 am con-

statat că au început să vină oamenii  pe care noi i-am trimis în întreprinderi 

ca să organizeze revolta acolo şi să aducă reprezentanţi la acest mare miting 

al democratizării României. Îmi aduc şi acum aminte că primul reprezentant 

care a venit mi-a spus vine 6 Martie!... 6 Martie a fost prima întreprindere 

din Timişoara care şi-a anunţat sosirea şi aderenţa la programul Frontului 

Democratic Român, după care au început să vină în continuarea alte între-

prinderi şi alte întreprinderi, iar pe la ora 9 dimineaţa, când s-a citit pentru 

prima dată textul Proclamaţiei, eu l-am citit şi după mine pe rând toţi ceilalţi 

membri ai Biroului Permanent din oră în oră, Piaţa se umpluse. În zona ace-

ea, deci până la magazinul Modern, era plin de oameni, la fel până la Muzeu 

acolo, la fel, până aproape de Catedrală, în partea din faţă. Era entuziasmant 

în acele momente şi cred că toţi cei care au fost atunci şi au văzut această 

mulţime şi-au dat seama de ce forţă publică exista în acel moment la 

Timişoara, vor rămâne cu această amintire şi vor înţelege de ce Timişoara a 

fost unică în acele momente în istoria ţării. Pentru că într-o ţară în care viito-

rul părea sumbru, într-o ţară în care se ameninţa că revolta de la Timişoara o 

să fie reprimată, s-a produs un efect extraordinar, s-a produs o conştiinţă de 

masă care a coalizat populaţia oraşului, elementul fundamental fiind bine-

înţeles jertfa celor morţi, suferinţa celor răniţi şi modul în care au fost trataţi. 

Asta a determinat o accentuare a curajului, a determinat o acutizare a demni-
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tăţii personale şi a demnităţii colective, şi a făcut posibil fenomenul istoric 

Timişoara, care, trebuie să se ştie, marchează de acum începutul istoriei 

noastre recente. Istoria noastră recentă, aşa după cum am putut constata la 

diverse colocvii de istorie la care am participat, începe cu declanşarea Revo-

luţiei Române la Timişoara în data de 20 decembrie 1989.  

Ori de câte ori mă întorc în acest balcon, nu pot să nu îmi aduc amin-

te şi să nu-mi revină în memorie imaginile de atunci. Atâta lume era aicea, 

totul era pavoazat cu lozinci, în faţă erau oameni care se ocupau special de 

asta, mulţimea era până în faţă, striga urale, Timişoara a devenit în acele zile 

şi acele nopţi nu doar o tribună publică politică ci şi o tribună publică cultu-

rală. Aici au început să vină şi să cânte diverse cântece, să se spună poezii, 

se recitau versurile poeţilor basarabeni, se revendicau Basarabia şi Bucovi-

na, se gândea lumea la românii din afara graniţelor ţării. Cei care treceau 

prin oraş erau invitaţi să vină să-şi povestească impresiile lor despre 

Timişoara, ce s-a întâmplat aici, cum le văd ei, ce vor spune mai departe. 

Deci Timişoara a fost un loc de o fermentaţie civică, culturală, politică şi 

spirituală extraordinară, şi nu în ultimul rând, din când în când, se făcea apel 

la rugăciunea Tatăl nostru, toţi se puneau în genunchi şi, întorşi spre Cate-

drală, spuneau o rugăciune întru cinstirea celor datorită cărora a fost posibilă 

această acţiune, precum şi datorită faptului că toţi au simţit, prin căldura 

primăvăratecă de exista atunci, nespecifică pentru acel moment de iarnă, că 

există o forţă supremă, o forţă superioară care ne ajuta, poate nu întâmplător 

din cauza asta se striga în cor Există Dumnezeu!... Există Dumnezeu!... Exis-

tă Dumnezeu!... 

 

În foaierul Operei 

Încă din noaptea de 20 pe 21 ne-au parvenit primele veşti că vin tre-

nuri spre Timişoara, vin trenuri cu trupe spre Timişoara. Ni s-a transmis de 

la gară, de la ceferiştii de acolo, au venit reprezentanţii lor care ne-au spus 

ce fel de trenuri veneau spre Timişoara. 14 trenuri au fost trimise spre 

Timişoara. M-am îngrozit pur şi simplu, dar n-am îndrăznit să le spun celor-

lalţi. Am spus doar atât, staţi să vedem mai întâi despre ce este vorba. Pen-

tru că dacă aş fi spus în Piaţă că vin trenuri cu trupe riscam să rămânem sin-

guri şi cine ştie ce s-ar fi întâmplat. M-am dus de cu noapte cu maşina spre 

gară, în mai multe locuri, inclusiv m-am postat la un moment dat la viaduc-

tul ce vine dinspre bulevardul Circumvalaţiunii, într-un colţ, şi am privit un 

timp, am urmărit să văd ce trenuri vin spre Timişoara. Într-adevăr, în gările 

Timişoarei a venit un număr de trenuri, dar ele n-au fost activate în seara 

respectivă ci au aşteptat dimineaţa, ca să vină şi restul. Ce se dorea de fapt? 

Se dorea ca represiunea împotriva noastră să se preschimbe dintr-un scena-
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riu de represiune de tip militar într-un scenariu de represiune de tip, să spu-

nem civil-militar, adică prin intermediul gărzilor patriotice. Şi-au dat seama 

că au greşit că au dat ordin să se tragă şi au fost atâtea victime, răniţi şi 

morţi, şi au hotărât să organizeze un scenariu de tip mineriadă în data de 21, 

coroborat cu mitingul de la Bucureşti din acea dată. Atunci noi am hotărât 

ca a doua zi să trimitem detaşamente de demonstranţi în gările oraşului, ca 

să vadă ce se întâmplă cu aceste trenuri şi să le dejucăm planurile.  

Dar tot în noaptea aceea de 20 spre 21 s-a ivit şi o altă problemă se-

rioasă,  o diversiune încercată de o parte din cei care erau în cadrul comite-

tului aicea, şi în cadrul Frontului Democratic Român, organizată şi stimulată 

de către cei din gardă. Oprea Sorin, comandantul gărzii, a început să ia 

iniţiative personale,  când noi plecam de aici el incita împotriva noastră, 

spunând că trebuie să fim schimbaţi, să fie puşi alţii. Ce se întâmpla de fapt, 

probabil sub influenţa unor forţe din afară, se dorea lichidarea liderilor, să 

fie puşi alţii, mai cooperanţi, care să poată fi dirijaţi. La un moment dat, chi-

ar când m-am întors, i-am găsit pe toţi strânşi iar Oprea le spunea că ar tre-

bui să alegem pe alţii. Cu prezenţă de spirit, răsuflând uşurată că mă vede, 

Mihaela Munteanu a zis scurt uite, a venit domn profesor, gata! Au plecat şi 

totul s-a spart. Vreau să spun că aveam o capacitate de a mă impune de care 

poate nu eram conştient la vremea respectivă, poate şi asta a însemnat ceva, 

după cum toţi ceilalţi au dat dovadă de energii extraordinare, care ne-au 

permis să ne menţinem până la finalizarea acţiunilor pe care ni le-am pro-

pus. 

 În ziua respectivă a trebuit să numim alt conducător al gărzii, pe în-

treaga clădire, faţă de care cei de la poartă erau subordonaţi. Astfel am re-

zolvat câteva momente neplăcute create de unele elemente contestatare, care 

ajunseseră să ne intimideze cu armele de care dispuneau. Vreau să spun că 

au fost totuşi evenimente serioase peste care a trebuit să trecem şi am reuşit 

să trecem. Cine îşi imaginează că aici doar s-a stat, s-a parlamentat, s-a 

mâncat, s-a băut şi s-a dormit se înşeală amarnic. Au fost două nopţi de 

groază.  

La un moment dat, când mă aflam jos, în Piaţă, am văzut pe bule-

vardul Republicii un grup de generali, ofiţeri ieşind din strada Paris. S-au 

uitat spre noi, au văzut câţi suntem, după care au plecat, şi atunci ne-a fost 

frică că ne vor ataca. N-au făcut-o, de ce, pentru că se schimbase scenariul 

de represiune, vă spuneam, într-un scenariu de tip mineriadă care trebuia 

aplicat în data de 21. Eu am şi denumit-o generic Mineriada Zero, cea care 

trebuia să aibă loc la Timişoara în data de 21 decembrie 1989.  

Între timp aici s-au adus un radio şi un magnetofon, ca să putem în-

registra ce se transmite... Ascultam tot timpul posturi de radio străine, Euro-



 

 

 

83 

pa liberă, Vocea Americii, ce se transmite, deci aveam un serviciu de comu-

nicaţii, un alt serviciu de dactilografiere, unde se multiplica, într-o măsură 

mai restrânsă deocamdată, textul Proclamaţiei pentru a fi difuzat, transmis 

mai departe. Ceea ce nu am reuşit în noaptea de 20 pe 21 am reuşit în noap-

tea următoare, din 21 pe 22, şi anume am luat legătura cu marile întreprin-

deri producătoare de alimente, care au început să trimită pâine, mezeluri; 

veneau maşini, se pot vedea şi în fotografiile realizate în acele zile, care dis-

tribuiau aceste alimente pentru că doream să convingem mulţimea să rămâ-

nă. 

A fost o diferenţă foarte mare între noaptea din 20 şi noaptea din 21 

decembrie. De ce. În noaptea de 21 trecuse deja pericolul mineriadei. Gărzi-

le patriotice sosite ca să ne reprime au fost întâmpinate de mari detaşamente 

de oameni, care pur şi simplu au anihilat scenariul autorităţilor. Deci aveam 

acum acest atu moral, că eram o forţă, mai mult decât atât, le-am spus oa-

menilor veniţi să ne bată cu bâte să se întoarcă de unde au venit şi să explice 

ce se întâmpla în Timişoara, că noi nu suntem nici delicvenţi, nu suntem nici 

infiltraţi din ţările vecine care vor să facă diversiune în Timişoara şi să rupă 

Banatul de ţară. O bună parte din ei au plecat înapoi şi, din câte cunosc, cum 

s-au dat jos din trenuri, la Craiova, la Severin, au început să strige lozinci 

împotriva fostei dictaturi organizând mişcările de acolo.  

La un moment dat, tot în noaptea de 20 spre 21, au venit  o parte din-

tre cei care formaseră grupul de rezistenţă de la Judeţeana de Partid. Deci de 

acolo au fost evacuaţi cu forţa şi s-a văzut cu această ocazie că am avut 

dreptate când am spus să rămânem aicea, pentru că au adus soldaţii, trupele 

acelea de intervenţie, paraşutişti în cap cu tot felul de crengi, cu căşti de me-

tal, i-au dat pur şi simplu afară şi au încuiat clădirea Judeţenei de  Partid. Nu 

au îndrăznit însă să vină aici. De ce, pentru că noi am reuşit să strângem pâ-

nă seara târziu o mare mulţime de oameni, al căror număr, ce-i drept, în 

timpul nopţii s-a diminuat. Aşa că noi am fost lăsaţi în pace.  

Cei de la balconul Judeţenei de Partid au venit deci aici şi, din nefe-

ricire,  a început o stare de tensiune între cei de aici şi cei de acolo. Odată 

ajunşi, cei de acolo au început să aibă pretenţii, voiau să fie cooptaţi inclusiv 

în conducerea Frontului Democratic Român, a Biroului Permanent. Ca să 

salvăm situaţia am propus extinderea Comitetului de la cinci la şapte şi as-

tfel au mai fost incluşi încă doi, Doru Curuţiu, ca reprezentant al gărzii, şi 

Ioan Marcu. Vreau să spun că Ioan Marcu ne-a provocat anumite probleme 

aici, ca şi Sorin Oprea, mă rog, erau persoane mai independente, mai intere-

sate de propria lor poziţie. Dar le-am rezolvat până la urmă într-o anumită 

manieră. 
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Însă, o spun cu regret, tot timpul a existat o neîncredere între cei care 

au venit de acolo şi cei de aici. Între altele s-a făcut un fel de organizaţie a 

tinerilor care fuseseră acolo, care a dorit şi ea să-şi impună reprezentanţi în 

conducere. A început între noi o luptă pentru putere, care cred că a fost sti-

mulată şi din afară. Astfel unii au plecat, nu s-au mai întors, şi au avut loc 

succesiv mai multe schimbări în componenţa Biroului Permanent. La un 

moment dat cel care avea să devină preşedintele Camerei de Comerţ, Eus-

taţiu, venit şi el de dincolo şi inclus în această structură, a  plecat a doua zi 

până acasă şi nu s-a mai întors. Am constatat, pe de altă parte, că cei din 

gardă îşi făceau jocul lor, adică stabileau ei cine să intre, cine nu, nu ne în-

trebau pe noi. Acesta a fost un motiv în plus pentru a face o schimbare şi a 

pune pe altcineva, pe Doru Curuţiu, în calitate de comandant al gărzii între-

gii clădiri, căruia cei de la poartă îi erau subordonaţi. 

În data de 21, a apărut aici, la un moment dat, profesorul Radu Moti-

ca, actualul decan al Facultăţii de Drept, pe atunci profesor de drept la Uni-

versitate, care ne-a pus problema că ar trebui să realizăm şi un act juridic, pe 

lângă actul politic pe care l-am făcut. El a venit cu modul de gândire juridic 

şi ne-a convins până la urmă, a conceput un act, Rezoluţia Marii Adunări 

din Piaţa Victoriei de la Timişoara din perioada respectivă, în care punea 

problema reformării juridice a sistemului, adică introducerea statului de 

drept, adăugând astfel câteva elemente noi, fundamentale. Deci cele două 

acte corelate, Proclamaţia Frontului Democratic Român şi cu Rezoluţia Ma-

rii Adunări Populare din Timişoara s-au completat reciproc, una fiind cu ca-

racter mai mult politic, cealaltă cu tentă juridică, astfel încât formează un tot 

şi un ansamblu deosebit de important, ce justifica, ce motiva statutul de Re-

voluţie, pentru că nu poţi să spui că a avut loc o revoluţie atâta vreme cât nu 

ai elementele constitutive, adică, întâi, o forţă corespunzătoare, un partid 

politic sau o altă organizaţie care să îşi asume această realizare şi, în al doi-

lea rând, un program politic pe care să-l enunţe, să-l difuzeze şi pe care să 

încerce să-l pună în practică. Iar acest lucru s-a întâmplat aici. 

Am mai trimis oameni la tipografie pentru a tipări Manifestul Fron-

tului Democratic Român, deci Proclamaţia sub formă de Manifest, dar asu-

pra acestui aspect voi mai reveni.  

În dimineaţa zilei de 21 s-a prezentat aici, din proprie iniţiativă, fos-

tul primar al Timişoarei, Petru Moţ, care a venit şi a cerut să stea de vorbă 

cu conducerea Frontului Democratic Român. A stat de vorbă cu noi, a aflat 

ce dorim, nu a promis nimic, a spus doar că va transmite mai departe do-

leanţele noastre. Pentru noi însă a fost un eveniment important, deoarece a 

fost primul reprezentant oficial al autorităţii locale care a venit vorbească cu 

noi, deci care ne accepta drept partener de dialog. Aceasta a însemnat pentru 
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toţi cei de aici o întărire a faptului că ceea ce făceam trebuia făcut şi trebuia 

să mergem mai departe. 

Aş dori să mai clarific câteva aspecte fundamentale legate de Revo-

luţie care, în opinia mea, sunt percepute deformat în momentul de faţă şi au 

fost percepute deformat şi imediat după Revoluţie. 

În primul rând s-a afirmat despre unii din Timişoara că au încercat să 

îşi aroge merite mai mari decât aveau, afirmând public că încă din 16 de-

cembrie în Timişoara se striga Jos comunismul! Ba mai mult, am auzit şi 

afirmaţii că în timpul Revoluţiei la Timişoara se striga… Să vină regele!... 

Regele Mihai! Din punctul meu de vedere, cred de altfel că orice om serios 

care s-a găsit într-adevăr în miezul evenimentelor atunci, poate afirma că 

sunt lucruri false. Asta deoarece era şi greu la vremea respectivă, într-un 

oraş ce se afla sub ocupaţie la nivel individual sau la nivel de grupuri res-

trânse, să-şi permită să atace sistemul sau să atace forma de guvernare din 

vremea respectivă. Nu a fost aşa, dimpotrivă. Ceea ce simţeam marea majo-

ritate a populaţiei era o imensă frustrare legată de faptul că în Estul Europei 

începuse o mişcare de dezgheţ politic şi social, în vreme ce România rămâ-

nea în urmă, în România lucrurile rămâneau îngheţate. Aceasta-i motivaţia 

pentru care, inclusiv în timpul demonstraţiei din 20 decembrie din Timişoa-

ra, nu au fost revendicări anticomuniste, nici lozinci anticomuniste n-au fost, 

revendicările erau exclusiv legate de regimul dictatorial, de dictator, care se 

dorea să fie înlocuit şi judecat pentru ceea ce a făcut. De asemenea familia 

lui, clanul Ceauşescu. Pe de altă parte s-a petrecut însă un fenomen deosebit 

de interesant, specific revoluţiilor. Vin unii şi spun: În România a fost revo-

luţie numai la Timişoara, în rest nu a fost revoluţie, a fost lovitură de stat. 

Sunt afirmaţii ale unor oameni care nu au elementele politice de bază cores-

punzătoare şi experienţa necesară. Într-un oraş nu se poate face o revoluţie. 

S-a vorbit, de pildă, despre Revoluţia de la Ploieşti, făcută de Candiano Po-

pescu împotriva regalităţii, în secolul trecut. Aceea nu a fost o revoluţie, a 

fost o revoltă.  

Revoluţia este un fenomen complex, care nu poate exista ca atare 

decât dacă a cuprins o ţară întreagă. Nu contează că a reuşit sau că nu a 

reuşit, dar a cuprins o ţară întreagă şi a încercat să facă ceva. Dacă se produ-

ce într-un judeţ, într-o parte a ţării sau într-un oraş, este o răscoală, o revoltă 

de mai mici sau de mai mari proporţii, dar nu este revoluţie. Pe de altă parte, 

nu este vorba despre o lovitură de stat, o lovitură de stat este înfăptuită de 

oamenii din preajma conducătorului, care dau jos un conducător şi pun altul. 

De exemplu, dacă armata l-ar fi dat jos pe Ceauşescu şi ar fi pus un militar, 

ar fi fost o lovitură militară de stat, cum s-a întâmplat şi în alte părţi. La noi 

nu a fost aşa ceva, dimpotrivă, Ceauşescu a fost dat jos de către marea de-
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monstraţie din 22 decembrie din Bucureşti, în care sute de mii de oameni, 

dacă nu chiar aproape un milion de oameni au ajuns în Piaţa Palatului de 

atunci, Piaţa Revoluţiei de astăzi, şi, cu forţa presiunii respective, l-au obli-

gat de fostul conducător şi pe ceilalţi reprezentanţi să părăsească clădirea 

fostului Comitet Central şi practic să abandoneze puterea.  

Puterea a devenit vacantă din acel moment, şi trebuie să fie foarte 

clar faptul că până în acel moment, în care puterea a devenit vacantă şi ceva 

după aceea singura formaţiune politică care şi-a asumat rolul de a înfăptui o 

revoluţie, a dat un program politic în acest sens, a fost Frontul Democratic 

Român, respectiv Proclamaţia Frontului Democratic Român, care este ade-

vărata Proclamaţie de la Timişoara, nu cea din martie 1990, care s-a redactat 

în alte condiţii şi cu totul în alt scop. Singura formaţiune politică, care a fost 

constituită în ilegalitate, în condiţii de risc extrem, ce şi-a asumat apoi con-

ducerea acestei revoluţii, inclusiv la nivel de ţară, a fost Frontul Democratic 

Român din Timişoara. Lui îi revine acest merit, iar constituirea Frontului 

Salvării Naţionale, a Consiliului Frontului Salvării Naţionale, în data de 22 

seara, târziu, practic noaptea, deci abia de a doua zi, 23 decembrie, a început 

să funcţioneze, nu este decât un fenomen de confiscare a puterii, a unei pu-

teri vacante pe care noi cei din Timişoara nu o puteam prelua pentru că nu 

eram acolo, principala forţă care a putut-o prelua şi practic a dirijat acţiunea 

respectivă, prin preluarea conducerii armatei, a fost acel Front al Salvării 

Naţionale. Dar nu s-a mulţumit doar cu atât, a regizat mai departe acel epi-

sod sinistru numit al teroriştilor, în care din  cadrul armatei unii făceau pe 

teroriştii. Mă refer acum la serviciile speciale ale Armatei, bunăoară la Bata-

lionul 404, de cercetare-diversiune de la Buzău, ce a conceput în fugă acest 

plan, în viteză, din cauza asta nici nu a funcţionat aşa cum au preconizat. 

Menirea lui era ca această echipă, selectată în principal cu Ion Iliescu în 

faţă, care a preluat conducerea Frontului Salvării Naţionale şi a ţării, a pre-

luat deci puterea lăsată vacantă de fostul Partid Comunist, să poată fi media-

tizată ca fiind un continuator al Revoluţiei într-o perioadă foarte critică, în 

care elementele fostului regim ameninţau să preia din nou puterea. În reali-

tate nu s-a întâmplat deloc aşa, nimeni nu poate verifica acest fapt şi, din 

nefericire, acest episod sinistru şi macabru, acest adevărat genocid în care au 

fost de zece ori mai mulţi morţi şi răniţi decât până atunci, nu a fost nici pâ-

nă acum investigat şi judecat în mod corespunzător, şi n-au fost traşi la răs-

pundere şi pedepsiţi adevăraţii organizatori sau cei care au ştiut despre ce se 

întâmpla şi au colaborat cu aceştia.  

Din păcate nu este încă voinţă politică în acest scop, iar pe de altă 

parte se încearcă să se acrediteze ideea că acel segment a făcut parte şi el din 
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revoluţia autentică şi fără el nu s-ar fi putut merge mai departe şi nu s-ar fi 

putut înlătura efectele fostului regim comunist. 

 

La Catedra de la Facultatea de Electrotehnică 

Mă numesc Lorin Ioan Fortuna şi m-am născut la 7 mai 1948 în 

oraşul Rădăuţi din Bucovina, părinţii mei fiind Aurel Fortuna, de profesie 

avocat şi jurist consult, mama Silvia Maria Olga, de profesie casnică, de et-

nie germană. Am făcut şcoala elementară, gimnaziul şi liceul la Rădăuţi, în 

clădirea care astăzi se numeşte Colegiul Naţional „Eudoxiu Hurmuzache”. 

Am absolvit liceul în anul 1966, am încercat să intru la Bucureşti la Faculta-

tea de Electronică şi Telecomunicaţii, dar n-am reuşit în primul an, m-am 

dus la Iaşi şi am făcut un an de Mecanică acolo, după care am revenit în 

anul următor la Bucureşti, am intrat şi am terminat Facultatea de Electronică 

şi Telecomunicaţii, secţia Telecomunicaţii, în anul 1972. Am fost repartizat 

la Centrul Teritorial de Calcul Electronic din Timişoara, care a fost primul 

Centru Teritorial de acest gen înfiinţat în ţară la vremea respectivă, mi-am 

făcut aici ucenicia în informatică, după care m-am transferat mai întâi, pe 

cale de transfer în interes de serviciu, apoi prin concurs, la Institutul Poli-

tehnic din Timişoara, unde tocmai se înfiinţase o Facultate de Electronică şi 

Telecomunicaţii şi am activat în cadrul disciplinei de Telecomunicaţii din 

cadrul acestei facultăţi. 

Am omis să spun că în timpul liceului mi-a plăcut sportul şi am fost 

sportiv destul de performant în sensul că am participat la concursuri ju-

deţene şi interjudeţene de atletism, volei şi handbal. Precizez aceste lucruri 

pentru că eu consider că practicarea sportului şi mai ales a sportului de echi-

pă, dar şi a sportului individual m-a format ca luptător, m-a format ca om 

dârz, m-a format ca om tenace, şi mai târziu mi-am dat seama că aceasta mi-

a fost de mare ajutor în definirea mea umană. 

Revenind, în cadrul Facultăţii de Electronică şi Telecomunicaţii am 

parcurs toate treptele didactice începând cu funcţia de asistent, apoi şef de 

lucrări,  conferenţiar, predând disciplina de telecomunicaţii telefonice până 

când m-am oprit pentru că am avut dreptul, datorită calităţii mele de Luptă-

tor în Revoluţie, să mă pensionez cu cinci ani mai devreme. 

Revoluţia m-a prins în calitate de şef de lucrări suplinitor, pentru că 

se blocaseră concursurile de promovare universitară, eram însă înscris la 

doctorat la Bucureşti, la Institutul Politehnic Bucureşti în domeniul teleco-

municaţiilor. 

După Revoluţie mi-am finalizat doctoratul, în anul 1991, cu o teză des-

pre aplicaţiile vorbirii artificiale în telecomunicaţii, mi-am susţinut această teză 

cu un proiect special realizat, proiectat şi condus de către mine ca fază de pro-
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iect, dar la care au lucrat mai mulţi, intitulat Robot telefonic de oră exactă cu 

vorbire artificială, ce a avut la bază un contract cu Ministerul Transporturilor şi 

Telecomunicaţiilor, cu care realizasem mai multe lucrări şi aveam o bună cola-

borare. Vreau să spun că robotul de transmitere a orei exacte prin telefon cu 

vorbirea artificială funcţionează şi în prezent, poate fi apelat la serviciul 958 şi 

reprezintă, consider eu, o realizare tehnică importantă pentru că de regulă dis-

pozitivele care se fac pentru sinteza vorbirii sunt făcute pentru limbi de circu-

laţie internaţională, iar la vremea respectivă a face aşa ceva pentru limba româ-

nă a fost o performanţă deosebită. 

În acest timp am ocupat prin concurs funcţiile de şef de lucrări şi res-

pectiv conferenţiar, după care, cum v-am spus, profitând de faptul că aveam 

dreptul să mă pensionez cu cinci ani mai repede, datorită faptului că am calita-

tea de Luptător în Revoluţie am preferat să mă pensionez, să nu merg mai de-

parte, deşi aş fi putut candida şi pentru postul de profesor, renunţând pentru că 

sunt atras foarte mult şi m-am ocupat foarte mult de ezoterism. Am considerat 

mai important să pot afecta cât mai mult timp acestui aspect ezoteric, foarte 

puţin cunoscut, din nefericire, în ţara noastră cu consecinţe, aş spune, nu doar 

dramatice asupra evoluţiei poporului român, ci de-a dreptul catastrofale. Atunci 

când se va înţelege cu adevărat ce înseamnă ezoterismul, care este rolul său în 

dezvoltarea unei societăţi, în dezvoltarea întregii civilizaţii, cum folosesc ezote-

rismul diferite ţări puternice, avansate ca Statele Unite, Rusia, Israelul, China se 

va înţelege şi care a fost rolul nostru, al grupului de cercetători în ezoterism pe 

care l-am format în România. 

M-am ocupat la un moment dat de creaţia literară, am scos patru pla-

chete de versuri şi un volum antologic intitulat Poemul existenţei, am avut satis-

facţia să constat că anumiţi compozitori mi-au pus pe note câteva din poeziile 

mele, rezultând nişte cântece reuşite. De asemenea am publicat multe articole, 

ca şi cercetător am peste 60 de articole publicate în diverse reviste de specialita-

te, am publicat diverse articole referitoare la fenomenul civic, politic, ezoteric şi 

spiritual din România, am publicat o carte despre vorbirea artificială în teleco-

municaţii, ca o extensie a tezei mele de doctorat.  

Pot să vă spun că în antologia de poezie am introdus şi câteva poezii pe 

care le-am compus în mod special cu ocazia unor anumite evenimente sociale 

sau politice, inclusiv Revoluţia română din decembrie 1989. De asemenea îna-

inte de Revoluţie am trimis la Europa Liberă două poezii de protest, care au 

fost citite la respectivul post de radio, la emisiunea De vorbă cu ascultătorii, 

chiar am înregistrarea emisiunii respective, şi atunci când am lansat volumul de 

poezii am pus înregistrarea ca să certific acest lucru. Am publicat anumite arti-

cole, inclusiv de critică literară, dar în special m-am ocupat de poezie, de jurna-

listică.  
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Am fost pentru o scurtă durată conducătorul Facultăţii de Informatică şi 

Calculatoare de la Universitatea  Tibiscus  din Timişoara, pe care eu am fondat-

o, m-am ocupat de înfiinţarea ei, de organizarea ei şi am funcţionat ca decan o 

perioadă de aproximativ doi ani de zile. 

Încep cu cele două poezii pe care le-am trimis la Europa liberă sub 

pseudonimul Ioan Bucovineanu şi au fost citite în emisiunea De vorbă cu as-

cultătorii  din 9 iulie 1989 şi, cum v-am mai spus, deţin înregistrarea respectivă.  

 

Strigăt 

(De ură disperare şi revoltă) 

(discurs) 

 

Se sparge liniştea cu un decret 

Scuipat de o trufie suverană. 

Cinismul cu prostia, în duet, 

Benchetuiesc şi-aruncă, drept pomană, 

 

Câte-un ciolan dulăului colţos, 

Să latre şi să sperie mai bine. 

În preajma lor se strâng, după miros,  

Tot soiul de gângănii şi jivine. 

 

E-o cloacă de gunoi şi de putori  

Ce spurcă apa şi usucă pomii, 

Iar mamelor le mor, de mici, feciori, 

Când se răzbună, pe întreg, atomii.  

Treziţi-vă fiinţe, e târziu! 

Se stinge viaţa şi-a  apus cultura. 

Grădina e învinsă de pustiu, 

Cuvântul plânge, râde înjurătura. 

  

Sculaţi-vă voi oameni, e-un coşmar 

Această viaţă ce vi se impune! 

Daţi focului tot răul tutelar! 

Să ardă ticăloşii pe cărbune! 

 

Deschideţi frâul apelor apoi, 

Un larg potop să treacă şi să ducă  

Cenuşa blestemată în noroi, 

Şi-n urmă vie vântul ce usucă! 
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Clădiţi o nouă lume pe ruini  

Cu grijă pentru tot ce-i viu sub Soare, 

Şi nu scăpaţi, pe ticăloase mâini,  

Nădejdea generaţiei viitoare! 

 

 

- Aş vrea să accentuez acest vers: Şi nu scăpaţi pe ticăloase mâini /  

Nădejdea generaţiei viitoare. Din păcate greşeala asta a fost. 

 

Pelerin la Ipoteşti 

 

Mai devreme stinge iarna ochiul zilei, dinspre dealuri. 

Vis domol, se-aprinde bolta, peste alb, la Ipoteşti. 

Lacul s-a ascuns sub gheţuri, iar tristeţea, dintre maluri, 

N-are glas, când Tu nu eşti. 

 

Poate vii în umbra zilei, când luceafărul scânteie. 

O, cât aş dori, prin vremuri, la fereastra ta să bat! 

S-ocroteşti, de spaima clipei, gingăşia din femeie 

Şi să arzi, cu biciul faptei, laşitatea din bărbat! 

 

N-ai lăsat în gheara vremii vatra care ţi-a fost mamă,  

Nici sărmani, întru virtute, n-ai lăsat pe fii ei, 

Când mai greu apăsa jugul, când istoria cerea vamă 

Şi se adunau s-o frângă, cei smintiţi, cu cei mişei. 

Să revii ca primăvara, ca o pasăre măiastră! 

S-alungi iarna ce ne îngheaţă, răului să-i spui pe nume! 

Poate floarea libertăţii va sfinţi grădina noastră. 

Floare albastră, floare albastră, n-o fi numai trist în lume! 

 

Iar când steaua suferinţei, în destin, o să-mi răsară 

Când se va împlini sorocul să mai port un singur dor, 

Nu lăsa ca disperarea să distrugă şi să doară, 

Ci, în linişte senină, mai învaţă-mă să mor. 

 

Iar acum poezia pe care am scris-o acolo, iar actorul Valentin Vârtan, de 

la Teatrul Naţional, avea să o recite în seara zilei de 21 decembrie, vă spuneam, 

la acel spectacol care a fost cu recitări de poezie şi cu cântece. 
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În cumpăna vremii 

(sonet) 

 

Se-adună prin preajmă un dor de schimbare. 

Un gust de surpriză aşteaptă ecou. 

Apasă pe cuget o gravă întrebare 

Şi-i searbăd cuvântul în vârf de stilou. 

 

S-ar spune că liniştea arde mai tare. 

În ea se destramă şi morţii-n cavou. 

Tăcut e înainte de lupta cea mare 

Cu sufletul sumbru, chiar bravul erou. 

 

Şi-atunci, dacă viaţa, prea rar milostivă, 

O lume mai bună n-aduce cadou, 

Las celor bicisnici izbânda fictivă, 

 

Las celor nevolnici jelania tardivă, 

Şi coaja prudenţei, ca puiul din ou, 

O sparg cu nădejdea în evul cel nou. 

 

Asta am scris-o acolo. Când aveam timp mă duceam undeva şi scriam. 

Şi un mesaj poetic dedicat viitorimii din partea generaţiei care la 

Timişoara a înfăptuit, în 1989, Revoluţia. 

 

Mesaj 

Vouă,  

celor care, mulţi, 

sau puţini, 

cândva veţi trece, 

neliniştiţi, 

peste urmele noastre, 

ale celor care am fost: 

Generaţia lui Decembrie ’89, 

un singur gând:  

ROMÂNIA! 

Iată acum Proclamaţia Revoluţiei Române, care a fost tipărită şi sub 

formă de manifest. Textul era aşa: 
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Din însărcinarea Comitetului de acţiune al Frontului Democratic 

Român dăm citire următoarei proclamaţii. 

1. Frontul Democratic Român este o organizaţie politică constituită 

la Timişoara pentru a realiza un dialog cu guvernul român în scopul demo-

cratizării ţării. Frontul Democratic condiţionează începerea acestui dialog 

cu demisionarea tiranului Nicolae Ceauşescu. 

2. Propunem guvernului român ca bază de discuţie următoarele re-

vendicări: 

1. Organizarea de alegeri libere, 

2. Libertatea cuvântului, presei, radioului şi televiziunii, 

3. Deschiderea imediată a frontierelor de stat, 

4. Integrarea României în rândul statelor care garantează şi 

respectă drepturile fundamentale ale omului,  

5. Eliberarea neîntârziată a tuturor deţinuţilor şi dizidenţilor 

politici din România, 

6. Revitalizarea economiei naţionale,  

7. Reforma învăţământului în spirit democratic, 

8. Dreptul de a manifesta liber, 

9. Libertatea reală a cultelor religioase, 

        10. Îmbunătăţirea asistenţei medicale şi a alimentaţiei publice. 

Referitor la evenimentele din Timişoara. 

3. Cerem cu fermitate să fie traşi la răspundere cei care au dat ordin 

să se tragă în popor, cerem restituirea decedaţilor pentru a fi îngropaţi du-

pă datină, cu doliu naţional, cerem eliberarea imediată a tuturor celor ares-

taţi în urma manifestărilor. 

Cerem autorităţilor recunoaşterea oficială a Comitetului de acţiune 

a Frontului Democratic Român înfiinţat la Timişoara. 

Mulţumim tuturor celor care s-au ridicat împotriva tiraniei precum 

şi Colectivului Teatrului Naţional din Timişoara pentru sprijinul acordat. 

 

Acesta a fost textul manifestului nostru, făcut public în 21 decembrie 

’89 în patru limbi. Pe lângă română – în limba germană, sârbă şi maghiară, 

limbi care se vorbesc în Timişoara, astfel încât a fost o conlucrare practic în 

acea perioadă între toate etniile conlocuitoare din Timişoara în a se uni, a-şi 

exprima demnitatea şi a-şi cere dreptul la demnitate, libertate şi la demo-

craţie împreună sub această formă, mai întâi de revoltă şi după aceea de re-

voluţie. 

Ideea constituirii Frontului Democratic Român ca formaţiune politi-

că care să-şi asume organizarea revoltei timişorene, să o transforme în Re-

voluţie, îmi aparţine şi mi-a venit ca o soluţie în timp ce în Timişoara se 
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desfăşura revolta, continua represiunea şi am avut ocazia să o aplic în data 

de 20 decembrie 1989 când s-a produs marea demonstraţie a salariaţilor din 

unele întreprinderi marcante din Timişoara. Atunci când coloana de mani-

festanţi a ajuns în faţa Operei, acea parte din coloană care a rămas în Piaţa 

Operei, am avut pregătite trei panouri, trei lozinci pe care le-am dat unora 

dintre participanţi să le ridice, să le expună, unul dintre ele era Frontul De-

mocrat Român, ulterior l-am numit Frontul Democratic Român. Atunci şi 

acolo am avut această putere de convingere şi îi mulţumesc lui Dumnezeu 

că mi-a dat-o ca să reuşesc să conving un număr de oameni să facem acest 

proiect politic, să înfiinţăm Frontul Democratic Român, care şi-a asumat 

declanşarea Revoluţiei, a condus-o până la căderea fostului dictator şi, mai 

mult decât atât, până când în Capitală s-a înfiinţat Consiliul Frontului Salvă-

rii Naţionale, care a preluat puterea în stat de o manieră care seamănă mai 

mult a confiscare pentru că, din punctul meu de vedere cel puţin, nu era legi-

timată printr-o participare reală la Revoluţie a celor care au comis acest lu-

cru şi, mai mult decât atât, s-a produs prin ignorarea meritului Frontului 

Democratic Român din Timişoara avut până atunci, practic prin confiscarea, 

prin furarea, prin deturnarea Revoluţiei declanşate şi înfăptuite până într-un 

anumit punct cu meritul altora. 

După încheierea Revoluţiei, după preluarea puterii în stat de către 

Frontul Salvării Naţionale, atenţia şi greutatea evenimentelor s-a deplasat 

spre Capitală. Deşi noi aici am preluat puterea la nivel judeţean şi local, ne-

am trezit dintr-o dată confruntaţi cu o serie de iniţiative din partea fostelor 

structuri în special, şi aş cita aicea mai ales fostul ziar Drapelul roşu, tran-

sformat în Renaşterea bănăţeană, a redactorilor de atunci, în primul rând 

Teodor Bulza – redactor şef la Drapelul Roşu –, care a contribuit la realiza-

rea, împreună cu fostul director al Întreprinderii Poligrafice Banatul, Ioan 

Iancu, a unui ziar fals, Luptătorul bănăţean, în care, în data de 22 decem-

brie, de fapt a fost în 23 decembrie, au încercat să lanseze public minciuna 

conform căreia conducerea Frontului Democratic Român a fost preluată de 

către fostul prim secretar al Comitetului Judeţean Timiş al Partidului Comu-

nist Român Radu Bălan, şi că în această calitate el trebuia să preia din nou 

conducerea judeţului Timiş. Noroc că delegaţia cu care plecasem spre Capi-

tală în după amiaza zilei de 22 decembrie a fost nevoită să se întoarcă, pen-

tru că a izbucnit fenomenul teroriştilor şi avionul a fost oprit la Arad şi as-

tfel am reuşit să contracarăm această lovitură – i s-a spus la vremea respec-

tivă lovitură de judeţ – prin care foştii activişti încercau să recupereze pute-

rea în Timişoara, cu sprijinul însă al unor participanţi la Revoluţie, ca Ioan 

Savu de exemplu. Am trimis imediat oameni în Poligrafie să se dea o dez-

minţire, Claudiu Iordache a fost acolo, au dat-o dar au publicat-o abia a do-
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ua zi. Deci vreau să spun că au început deja acţiunile subversive împotriva 

noastră, în care s-au coalizat conducerea fostului ziar Drapelul roşu cu con-

ducerea de atunci a armatei, la început colonelul Zeca, şi după aceea genera-

lul Gheorghe Popescu.  

Au făcut tot ce au putut ca să ne saboteze, să nu mai putem funcţio-

na. Am fost confruntaţi în fiecare zi cu demonstraţii prin care eram acuzaţi 

că datorită nouă nu s-au făcut investigaţii în legătură cu morţii Timişoarei, 

răniţii Timişoarei, şi în acest context ni s-a contestat dreptul de a conduce 

judeţul şi oraşul, deşi noi eram legitimaţi de participarea la Revoluţie. Dar 

ceea ce interesa şi aicea era preluarea puterii, furtul Revoluţiei practic, din 

partea reprezentanţilor fostelor structuri, în primul rând al acelora care au 

avut un rol deosebit, informatorii din întreprinderi. Am rămas uimit când a 

venit un reprezentant în data de 12 ianuarie şi m-a obligat să îmi prezint de-

misia, nu să mi-o dau ci să mi-o prezint, este o diferenţă. I-am spus: Dacă 

este nevoie eu îmi prezint demisia, ei au considerat că eu mi-am dat demisia 

şi imediat, după un sfert de oră, a apărut generalul Popescu să preia condu-

cerea. Ca să vedeţi cum s-au jonglat lucrurile atunci. Domnule, am precizat 

imediat, eu nu am demisionat, eu m-am oferit să-mi prezint demisia. Dar 

demisia nu o să ţi-o prezint nici dumitale, nici ăstora care demonstrează 

afară, ci am să o prezint Consiliului Judeţean Timiş al F.S.N. când se va 

întruni acesta. Ceea ce am şi făcut. Ei, aşa s-a contracarat o lovitură, să spu-

nem de judeţ, o altă lovitură de acest tip consumându-se în data de 12 ianua-

rie. Poate vă amintiţi, atunci s-a interzis vânzarea de băuturi alcoolice, dar o 

maşină a descărcat în parcul de la Catedrală şi a dat gratuit sticle cu băutură 

unor oameni exact ca să îi incite. Şi la Bucureşti s-a procedat la fel. Deci a 

fost o tentativă din partea fostelor structuri de a ne compromite pe noi şi a 

prelua ei conducerea, adică de a fura practic Revoluţia şi a o deturna.  

În acest context noi am hotărât să organizăm alegeri anticipate, că s-

a şi cerut acest lucru, să se organizeze în Timişoara şi în judeţul Timiş, în 

premieră, alegeri anticipate pentru cele două organe. Am fost de acord cu 

acest lucru şi am început să lucrăm la elaborarea documentaţiilor respective, 

ca să ne pomenim că, cu sprijinul armatei şi din nou al redacţiei fostului ziar 

Drapelul roşu, devenit Renaşterea bănăţeană, se formase o comisie ad-hoc 

alcătuită în mare parte din foşti informatori, care însă erau conspiraţi, şi 

mulţi dintre ei au fost ulterior certificaţi ca atare, au organizat această comi-

sie ad-hoc şi au mers la conducerea Garnizoanei, ca şi cum ar fi preluat pu-

terea militarii, şi au cerut ca ei să fie recunoscuţi de drept Comisie electorală 

de pregătire a alegerilor judeţene şi locale în judeţul Timiş şi în oraşul 

Timişoara motivând că au fost propuşi de un grup de întreprinderi. Discuţia 

a avut loc la UMT, dar nu aveau nici o legitimitate în acest sens, pentru că 
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legitimitatea era a celor care au înfăptuit Revoluţia. Generalul Popescu, un 

tip foarte subversiv şi reinstalat la putere de generalul Militaru, le-a dat acest 

gir şi astfel, încet, încet ne-au scos pe noi din cursă şi informatorii din între-

prinderi au mobilizat întreprinderile de partea Comisiei respective, astfel 

încât până la urmă am fost puşi în situaţia că alegerile au fost organizate de 

către reprezentanţii întreprinderilor coordonaţi însă de această Comisie elec-

torală, formată în mare parte din foşti colaboratori ai Securităţii din între-

prinderile respective şi care îşi avea sediul la redacţia ziarului Drapelul roşu 

devenit Renaşterea bănăţeană. 

N-au avut ce face până la urmă datorită demonstraţiilor care au avut 

loc, eu personal am acceptat această situaţie, şi alţii la fel. Deci se pregătea o 

contrademonstraţie, condusă de Florin Marton, un tip de la CFR. El a încer-

cat să facă o contrademonstraţie la ce s-a întâmplat în 12 ianuarie, a încercat 

să mobilizeze în numele meu, care eram preşedintele Consiliului atunci, 

populaţia de la sate să vină în Timişoara, într-o anumită zi şi la o anumită 

oră, şi să ne apere chipurile pe noi de cei care urmau să ne atace. Când am 

aflat acest lucru i-am spus: Cum vei face asta?... Până la urmă au încercat, 

cu sprijinul generalului Jean Moldoveanu de la Bucureşti, în data de 12 ia-

nuarie, să facă o schimbare şi aicea, deci cineva a jonglat atunci şi la Bucu-

reşti şi aici. Atunci a ieşit acolo Mazilu pe tanc şi a făcut ce a făcut. Proble-

ma este că cei de la Bucureşti pe undeva meritau să fie schimbaţi, că nu erau 

legitimaţi de Revoluţie, adică toată gruparea lui Iliescu, nu fuseseră aleşi de 

reprezentanţii întreprinderilor, care şi acolo au făcut marea demonstraţie. 

Noi însă eram legitimaţi de participarea la Revoluţie, şi de faptul că structu-

rile noastre se formaseră cu reprezentanţi din întreprinderi. Între timp înce-

puse şi la noi o altă fierbere în întreprinderi, schimbarea directorilor. Se pu-

nea  problema unui alt tip de director, cu alte concepţii, cu alte nevoi, cu alte 

interese, alegeri care în multe întreprinderi au fost manipulate de către in-

formatorii Securităţii din unităţile economice respective.  

Vă spuneam că în data de 12 ianuarie a venit un fost informator şi 

ne-a spus că afară a văzut câteva zeci de informatori pe care el îi ştia, că lu-

crase în Securitate, şi mi-a explicat că în toată Timişoara erau de ordinul su-

telor de informatori, iar în tot judeţul erau de ordinul miilor şi că aceştia 

constituie o structură subversivă care oricând poate fi folosită, organizată şi 

că ei de fapt incitau lumea la demonstraţie împotriva noastră şi doreau să 

preia puterea la nivel judeţean şi local. El a declarat acest lucru şi în faţa Te-

leviziunii Libere Timişoara de atunci şi a fost filmat. La sfârşitul înregistră-

rii declaraţiilor respective operatorul mi-a spus că a venit un ofiţer şi cu doi 

soldaţi şi i-au cerut să predea caseta cu care se făcuse filmarea. Şi ce ai fă-

cut?, l-am întrebat. Am predat caseta. Astfel materialul nu s-a mai difuzat, a 
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dispărut, pe urmă am aflat că a fost complice la problema asta şi Pompiliu 

Alămureanu, primul primar ales la Timişoara, caseta ar fi ajuns la conduce-

rea militară şi când l-am întrebat odată pe Alămureanu: Ce ai făcut cu case-

ta? Am predat-o domnului Petre Roman, a fost răspunsul lui. Până acolo s-a 

mers în subversivitate încât să se motiveze faptul că eram o structură KGB-

istă noi, cei din balconul Teatrului Naţional, prin faptul că am fi făcut parte 

dintr-un complot menit să-l propulseze pe Ion Iliescu în fruntea conducerii 

ţării. Ca o dovadă că nu stau astfel lucrurile este că a fost un timp, ce-i drept, 

cam târziu ne-am trezit din treaba asta, când am început să contestăm şi noi 

conducerea de la Bucureşti, asta facem şi în continuare, Frontul Salvării 

Naţionale trebuind să rămână un arbitru social şi politic şi nu jucătorul poli-

tic în  care s-a transformat ulterior. Şi am mers pe această linie, dar Revo-

luţia fusese deja confiscată şi deturnată. Iar aici, la Timişoara, s-a mers deci 

până acolo încât am ajuns să fim acuzaţi că am fi, aşa cum am spus, un grup 

complotist ţinând de fosta Securitate şi de KGB. Ne-a fost greu să demistifi-

căm această  situaţie, ea în timp s-a făcut, s-a văzut şi cine erau  oamenii 

respectivi.  

Aş  mai vrea să adaug doar faptul că la alegerile care s-au organizat 

Frontul Democratic Român nu a avut dreptul să prezinte candidaţi, dacă vă 

puteţi imagina aşa ceva. Numai întreprinderile puteau să propună candidaţi. 

Ce fel de democraţie mai era asta? Numai întreprinderile puteau să propună 

candidaţi, aşa au făcut-o, iar Institutul Politehnic din Timişoara, unde lu-

cram, nu m-a propus pe mine ci pe altcineva. S-a lucrat şi acolo la nivel de 

conducere, şi acolo au existat informatori, s-a făcut în aşa manieră încât să 

fiu scos din cursă. Claudiu Iordache a avut mai mult noroc, a candidat din 

partea Teatrului Naţional Timişoara. Au mai reuşit doi sau trei dintre noi, 

restul am fost daţi deoparte, am fost înlocuiţi cu o echipă în care s-au regăsit 

în mare parte foşti comunişti, cei care au participat la această înscenare, 

membri a fostelor partide dinainte de război, reînfiinţate acum, respectiv 

PNŢCD şi PNL, care nu avuseseră, cel puţin în opinia mea, nici o contri-

buţie la Revoluţia Timişoarei, dat şi numai pentru faptul că au încercat să 

sprijine, de la Timişoara, reinstaurarea monarhiei în România, ceea ce pur şi 

simplu avea să scadă, cred eu, mult din meritul Timişoarei în înfăptuirea 

Revoluţiei şi în ceea ce avea să urmeze după aceea.  

Aş vrea să mă refer puţin şi la Proclamaţia din martie 1990 din 

Timişoara. La vremea respectivă autorii ei s-au prezentat ca şi continuatori 

ai Frontului Democratic Român, deşi au făcut nişte afirmaţii nefondate. Zi-

ceau… noi, cei care din primele zile am fost pe străzile Timişoarei, am lup-

tat şi am făcut revolta… N-a fost aşa, şi mai ales în cazul lui George Şerban 

nu a fost aşa, cel care a creat această Proclamaţie. Apoi, în preambulul res-
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pectivei Proclamaţii se face afirmaţia următoare: A fi comunist nu este o vi-

nă. După părerea mea asta este o jignire la adresa tuturor celor ce au rezistat 

şi nu au fost membri ai Partidului Comunist. Eu, de exemplu, nu am fost 

membru al Partidului Comunist, nu am acceptat să devin, a fost o tentativă 

la un moment dat, când eram student în Bucureşti, la Institutul Politehnic, 

m-au întrebat nişte treburi şi le-am dat un asemenea răspuns că m-au consi-

derat nesigur din punct de vedere politic, şi atunci m-au lăsat în pace. Dar a 

proclama că a fi fost membru de partid nu este o vină este o mare greşeală, 

mai mult decât atât, este o batjocură faţă de cei care au rezistat, dar au făcut 

această precizare pentru că cei care au redactat Proclamaţia fuseseră în ma-

rea lor majoritate membri de partid. În acest context este explicabilă străda-

nia lor de a ne elimina, pentru că din punct de vedere moral şi civic ei nu se 

puteau compara cu noi. Deci ei aveau, mai toţi, grave carenţe dinainte şi 

atunci noi trebuia să dispărem ca Platforma de comparare, să se coboare la 

un nivel mai jos la care şi ei să aibă acces. 

Referitor la această Societate Timişoara şi la aşa zisa Proclamaţie de 

la Timişoara trebuie să ştiţi că Societatea Timişoara de fapt a fost înfiinţată 

tot de către noi, Claudiu Iordache a avut acest rol, pentru a înfiinţa un ziar 

independent faţă de ziarul Renaşterea bănăţeană, fost Drapelul roşu, care 

reprezenta din nou fostele structuri. Aşa a apărut ziarul Timişoara. Din nefe-

ricire ziarul Timişoara, înfiinţat din iniţiativa noastră, a fost preluat până la 

urmă de reprezentanţii unor foste structuri, sau, mă rog foşti oameni ai ve-

chiului regim. Dau un exemplu, George Şerban. Invit pe toţi să citească ul-

timul număr apărut din gazeta Forum studenţesc, unde el era vicepreşedinte 

cu probleme ideologice, să vedeţi ce număr omagial i se dedica lui Ceauşes-

cu după cel de-al XIV-lea Congres, număr care efectiv a apărut în zilele Re-

voluţiei.  

Dar oamenii ăştia erau oameni de tip giruetă, ştiau să se întoarcă 

foarte repede, foarte abil, se cuplau între ei şi se grupau cu multă abilitate, 

calităţi care probabil că nouă ne-au lipsit. În contextul respectiv această Pro-

clamaţie de fapt nu este o proclamaţie. În primul rând pentru că adevărata 

proclamaţie de la Timişoara este Proclamaţia Frontului Democratic Român, 

în al doilea rând aceasta nu este o  proclamaţie, pentru că ei au proclamat 

ceva ce n-au ştiut cum să susţină, pe când noi am avut realizări cunoscute, 

recunoscute de toată lumea, practic am înfăptuit Revoluţia riscându-ne, se 

ştie, vieţile. Ce au făcut ei? Au pus celebrul punct 8, cu lustraţia şi cu alege-

rile, care era un punct bun, într-adevăr, dar ar fi trebuit să-l susţină în mod 

corespunzător. Ce a făcut însă FSN-ul? A venit şi a aruncat momeala, a 

creat CPUN-ul, acea formă de parlament, şi a invitat partidele care vor să 

intre în cadrul acestuia. Brusc toată mişcarea de la Timişoara, parcă aşa s-a 
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numit, Confederaţia pentru Proclamaţia de la Timişoara, sau în sfârşit, să 

susţină acest lucru ca să facă lustraţia, s-a dezumflat dintr-o dată. De ce? Au 

plecat din ea partidele politice, acestea zise istorice, că nu mai erau interesa-

te, ele voiau să dea jos guvernul şi de aceea erau interesate mai degrabă să 

intre în acest CPUN. Deci lipsită de sprijinul respectiv Societatea Timişoara 

a decăzut în timp şi a ajuns o asociaţie civică care îşi face menirea aşa cum 

şi-o face astăzi.  

Dacă ei erau într-adevăr proclamatori, ar fi trebuit să determine 

populaţia Timişoarei, cum am făcut noi atunci, să nu accepte alegerile din 

1990 să fie făcute doar sub imperativul lustrării, aşa cum am făcut în ianua-

rie 1990. Trebuiau să spună nu, faceţi ce vreţi voi acolo,  dar noi la 

Timişoara facem alegeri fără comunişti! 

Dar pentru asta trebuiau să se expună, ceea ce ar fi însemnat să în-

calce legea, trebuiau să aibă curaj şi demnitate, dar nu le-au avut. Au cedat 

până la urmă şi foarte mulţi dintre membrii Societăţii Timişoara, de la ziarul 

Timişoara, mai toţi, au plecat în afară. Au folosit ca pe o trambulină pentru 

propriile lor interese activitatea pe care au făcut-o aici câteva zile. Deci iată 

că Proclamaţia pe care actuala Primărie a afişat-o în Piaţa Libertăţii şi care 

ar fi trebuit să fie Proclamaţia Frontului Democratic Român de fapt nu este 

decât o declaraţie de principii. Ei au dorit ceva, au spus ce doresc şi s-au fă-

cut că proclamă. Dar nu şi-au onorat calitatea de proclamatori, adică nu s-au 

expus corespunzător pentru a impune să se şi realizeze acest lucru. Au urmat 

mai multe proclamaţii, după cum ştiţi, Proclamaţia de la Cluj, Proclamaţia 

de la Vaslui şi altele, care mai mult erau parodice, o inflaţie de proclamaţii 

fără însă ca niciunul dintre autorii lor să conştientizeze ce înseamnă de fapt 

o proclamaţie. În Timişoara, în decembrie 1989, noi am conştientizat acest 

lucru, ceea ce abia acum se vede.  

Când am văzut că nouă, celor din Frontul Democratic Român, nu ni 

se permite să participăm la alegerile locale de aici, s-a pus problema ce să 

facem cu partidul creat de noi. Automat o parte din Frontul Democratic 

Român, care îl ataşase şi pe Petrişor Morar şi pe alţii, a început să vehicule-

ze ideea că trebuie să scăpăm de Fortuna şi ai lui, pentru că noi eram consi-

deraţi vinovaţi de ceea ce se întâmpla la Timişoara, de toată această bătălie 

şi toată această competiţie pentru preluarea puterii. Dacă nu ar fi fost vorba 

despre o creaţie ideologică a mea, dacă nu ar fi fost vorba de Frontul De-

mocratic Român, dacă nu ar fi fost vorba de ceea ce a însemnat Frontul 

Democratic Român pentru istorie, poate i-aş fi lăsat, dar aşa, m-am adresat 

mai multora dintre membrii fondatori ai Frontului Democratic Român şi 

le-am spus: Uite ce vor să facă cu Frontul Democratic Român, vor să-l 

transforme într-un FSN. Ce facem, îi lăsăm?” Mi s-a răspuns: „Păi nu-i 
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lăsăm, dar cum putem să nu-i lăsăm că-s destul de mulţi?...” Zic: Noi sun-

tem membrii fondatori? Da. Suntem majoritatea? Da. Că am fost vreo 17, 

20 atunci. Vom da o declaraţie prin care vom anunţa autodesfiinţarea 

Frontului Democratic Român, pentru că noi suntem Comitetul de Iniţiati-

vă. Ei n-au decât să-l reînfiinţeze, dar toată lumea va şti că nu mai este 

acelaşi Front Democratic Român ci este o altă structură politică înfiinţată 

ulterior. Ne-am dus la Bucureşti, la Televiziune, am citit mesajul respec-

tiv, a apărut la începutul lui februarie, când începuseră să se înscrie parti-

dele şi pentru alegeri. În urma noastră, tot în februarie, o altă echipă, con-

dusă de Petrişor Morar, s-a dus şi a înfiinţat partidul Frontul Democrat 

Român, care însă nu mai era partidul nostru. Vreau să spun că din gruparea 

care s-a pronunţat pentru autodesfiinţarea Frontului Democratic Român am 

făcut parte eu, Radu Motica, Claudiu Iordache, Mihaela Munteanu, deci 

majoritatea celor care au fost în conducere şi anterior au făcut parte din 

Comitetul de înfiinţare, de iniţiativă al Frontului Democratic Român.  

Deci în felul acesta s-a autodesfiinţat Frontul Democratic Român. 

Petrişor Morar a înfiinţat Frontul Democrat Român, adică prima denumire 

a acestuia, a participat la alegeri, a obţinut ceea ce a obţinut pe plan local, 

în timp însă acest Front Democrat Român a fost folosit mai mult în avanta-

jul unei grupări din care el făcea parte, şi a sfârşit în mod lamentabil, a fu-

zionat cu Partidul Democrat al lui Petre Roman, între condiţiile de fuzio-

nare fiind şi cea de obţinere a unui post de vicepreşedinte al Organizaţiei 

Timiş a Partidului Democrat pentru Petrişor Morar. M-am întâlnit ulterior 

cu el şi i-am spus: Petrişor, ce ar fi spus lumea dacă te-am fi lăsat să duci 

Frontul Democratic Român şi să-l dai acum pe un post de vicepreşedinte? 

Aşa s-a autodesfiinţat adevăratul Front Democratic Român la începutul 

lunii februarie 1990. Motivaţia a fost următoarea: Conştientizând că nu 

mai este ceea ce a fost şi nici nu mai poate fi ceea ce a fost, decât să ris-

căm ca şi acest partid să fie vânat pentru a fi transformat într-un alt tip de 

FSN, preferăm să îl autodesfiinţăm şi mulţumim tuturor timişorenilor care 

au fost alături de noi atunci când Frontul Democratic Român a declanşat 

şi condus Revoluţia din România de la Timişoara”. 

2009 – conferenţiar universitar, preşedintele Asociaţiei „Victoria” 

Aceşti 20 de ani au fost, dacă vreţi, pentru mine personal ani de rea-

lizări importante, dar din punct de vedere al României ţara a mers pe o cale 

de degradare continuă şi asta mă doare cel mai tare şi nu numai pe mine. 

Vreau să vă spun că am şi pătimit multe de pe urma acestei Revo-

luţii. De exemplu când m-am întors la facultate, aici, la Institutul Politehnic, 

mă aşteptam ca cel puţin colegii mei să mă primească într-o anumită manie-

ră, adică să aprecieze ceea ce am făcut. Dimpotrivă, la nivelul şefilor am 
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găsit o atmosferă de o ostilitate deosebit de dură, care a mers până acolo în-

cât au încercat să mă blocheze să nu pot să mă prezint la concurs, să-mi 

ocup prin concurs postul, aşa ca şi ceilalţi. Vreau să spun că s-a făcut un 

adevărat complot în acest sens iar în fruntea acestuia se afla profesorul Eu-

gen Pop. Cauza a fost că şi-au pierdut mulţi funcţiile de conducere şi au vă-

zut în mine ţinta şi motivaţia pentru care şi-au pierdut funcţiile pe care le-au 

avut. Au mers până acolo alţi profesori, Corneliu Toma, Vasile Stoica. În 

principal aceştia au format gruparea care a organizat totul. Ei aveau un nu-

măr destul de mare de conducători de doctorat. Au mers până acolo încât i-

au pus să se semneze pe o listă, să se angajeze că vor vota împotriva mea 

atunci când se va discuta în cadrul colectivului de catedră dacă să îmi acorde 

sau să nu îmi acorde recomandarea pentru a mă putea prezenta la concursul 

de ocupare a postului de şef de lucrări. Precizez că această recomandare era 

necesară numai pentru cei ce se aflau în interiorul catedrei, nu era însă nece-

sară şi celor care veneau din exterior. M-a mirat acest lucru. S-a făcut o 

adunare generală, chiar în această clădire, o sală mai încolo, în care eu tre-

buia să fiu pus în discuţie. Nu ştiu dacă s-a mai organizat aşa ceva pentru 

vreun alt coleg. S-a cerut de la început vot secret. Am întrebat de ce vot se-

cret, că până acum la toate celelalte cazuri nu a fost vot secret, au zis că aşa 

e democratic şi vor vot secret. S-a făcut vot secret, s-au făcut bilete, până la 

urmă să constat că din cei 30 şi ceva de membrii câţi avea catedra la vremea 

respectivă doar cinci au votat pentru a mi se acorda recomandarea, iar aceşti 

cinci au venit la mine imediat după vot şi mi-au spus, Lorine, nu ştiu ce se 

întâmplă, dar să ştii că noi am votat pentru tine şi nu înţelegem cum s-a 

ajuns la acest rezultat. Ceilalţi au făcut raport, l-au trimis mai departe la 

Consiliul Profesoral al facultăţii. În cadrul Consiliului Profesoral, unde in-

traseră şi studenţii, iarăşi au încercat să facă acelaşi lucru ca şi la catedră. 

Deci colectivul catedrei de Măsuri electrice şi electronice, care era condus 

de profesorul Pop, a votat din nou  împotrivă, iar colectivul catedrei de Elec-

tronică aplicată, condus de profesorul Tiberiu Mureşanu, s-a abţinut, deci nu 

a votat pentru, s-a abţinut, dar abţinându-se greutatea cădea pe cei care vota-

seră contra. Şi erau studenţii. Atunci s-a sculat un profesor, mai tânăr la 

vremea respectivă, Ionel Savin, şi a spus stimaţi colegi, nu putem să-i facem 

aşa ceva lui Lorin Fortuna pentru că dacă îi facem asta o să ne condamne 

toată Timişoara pentru ce am făcut. Ceilalţi au rămas cu capul în pământ şi 

au votat aşa cum au votat, după care s-au sculat câţiva studenţi, de discursul 

unuia dintre ei chiar îmi aduc aminte şi astăzi. Noi am venit aici. inclusiv ca 

reprezentanţi ai studenţilor din facultate, crezând că vom da de nişte oa-

meni deosebiţi, cadre universitare, dar când am văzut ce se întâmplă astăzi 

aici şi modul în care a fost lucrat acest om, ni se pare,  scuzaţi-mă, nu ceva 
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jignitor, ci ceva de-a dreptul infamant pentru mediul universitar”. Aşa le-au 

reproşat studenţii atunci. 

Referatul a plecat mai departe, cu menţiunile făcute de profesorii 

respectivi, la Consiliul Profesoral al Institutului unde m-am dus şi am con-

testat din nou. M-am prezentat în faţa Senatului, am explicat de unde mi se 

trag toate acestea, ei motivau că sunt un tip asocial, nu se pot înţelege cu 

mine. Dar în Consiliul Senatului am avut câştig de cauză deoarece s-a sculat 

cineva şi a pus problema aşa: Domnilor, dar în fond de ce avem nevoie de 

această recomandare? Asta-i o treabă comunistă, numai acolo îţi trebuia 

recomandare de la P.C.R., de la catedră, de nu ştiu unde. Acum trebuie să 

hotărască doar comisia de examen dacă omul e bun sau nu-i bun, nu să se 

decidă dinainte dacă poate candida sau să nu. Cu acest prilej s-a hotărât 

desfiinţarea acestei recomandări, care era o normă internă. Aşa am reuşit eu 

să mă prezint la concurs şi să-mi ocup postul prin concurs şi să funcţionez în 

continuare până când m-am pensionat. 

Ulterior, şi aici este durerea mea, nici unul dintre cei care au proce-

dat astfel atunci nu a venit măcar să-şi ceară scuze pentru ce a făcut. Din 

cauza asta am plecat cu inima strânsă de la facultate, nu am plecat cu bucu-

rie, aşa cum ar fi trebuit, cu nostalgie. Mai mult decât atât, am avut o dis-

cuţie cu un fost decan, Alimpie Ignea, care a fost la Bucureşti coleg cu mi-

ne, am terminat amândoi la Bucureşti, şi i-am spus atunci când el a votat tot 

împotrivă: Alimpie, cum ai putut să faci, să faceţi aşa ceva? La care el aşa, 

foarte dezinvolt, mi-a răspuns:  De ce, nu am avut şi noi dreptul să avem o 

opinie separată? Nu am mai discutat cu el de atunci. Acesta e mediul uni-

versitar şi trebuie să vă spun că îmi pare rău de asta, mulţi se aşteaptă de la 

mediul universitar să fie un mediu de elită, să ştiţi că din punct de vedere 

moral nu se întâmplă aşa. Cel puţin în vremea respectivă puteai să găseşti 

aici specimene umane din punct de vedere moral mult declasate faţă de ceea 

ce vedeam în medii cu mult mai simple. 

Aş dori să vă mai expun un episod dezamăgitor din viaţa mea de du-

pă Revoluţie. Am scos o carte despre vorbirea artificială în telecomunicaţii, 

despre care am vorbit, Aplicaţii ale vorbirii artificiale în telecomunicaţii, 

care a fost bine primită şi, prin proiectele realizate şi certificate, a fost pro-

pusă de către Baza Academiei din Timişoara pentru Premiul Academiei pen-

tru anul respectiv, cred că era în 1996 sau 1997. Cartea a obţinut avizele de 

la Institut, a plecat mai departe la Academie. La Academie, la secţia de In-

formatică electronică, telecomunicaţii unde cartea a candidat, era la vremea 

respectivă preşedinte Dan Dascălu, un profesor de electronică din Bucureşti, 

şi secţia respectivă a acordat două premii ale Academiei, pentru că erau şi 

două domenii, deci cartea mea a fost selectată pentru un premiu, cartea cea-
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laltă selectată pentru alt premiu, era a unui autor de la Institutul Politehnic 

Bucureşti. Între timp apare o schimbare, Mihai Drăgănescu, fost vice-

preşedinte, sau prim vicepreşedinte în guvernul Petre Roman, nu mai este în 

guvernul respectiv, se retrage la Academie şi, fiindcă era un personaj impor-

tant acolo, face presiuni ca să revină preşedinte la această secţie de Informa-

tică, şi obţine acest lucru. Aceasta înainte ca să se facă acolo alegerile gene-

rale. Devine noul preşedinte. Odată instalat la conducerea secţiei, a făcut o 

reevaluare a propunerilor pentru cele două premii bazându-se chipurile pe o 

intervenţie a lui Eugen Simion, pe atunci preşedinte al Academiei, care se 

plângea de faptul că se dau premii prea mici în bani premianţilor Academiei 

şi recomanda să se reducă din acestea ca să crească banii alocaţi fiecărui 

premiu – el dădea ca exemplu că Octavian Goga şi-a făcut conacul de la 

Ciucea dintr-un premiu al Academiei pe care îl obţinuse. Această indicaţie 

preţioasă a lui Eugen Simion de a se reduce numărul de premii pentru ca să 

crească valoarea lor, pe care eu mă abţin să o calific aici, Mihai Drăgănescu 

o aplică întocmai reducând unul din premii pentru a-l dubla valoric pe celă-

lalt şi decide să nu mai acorde premiul în acel an la categoria la care candida 

cartea mea. Când l-am întrebat cum a ajuns la această decizie a invocat su-

gestia preşedintelui Academiei, deci nu era o hotărâre ci numai o sugestie. 

Şi am spus atunci: Domnule profesor, dacă îmi spuneaţi despre ce este vor-

ba eu făceam o sponsorizare şi vă aduceam un premiu de zece ori mai mare 

decât este acesta în bani. Dumneavoastră aţi desfiinţat un premiu ca să daţi 

la celălalt în loc de un milion, două milioane? Cum aţi putut gândi aşa? La 

care zice:  Domnule Fortuna, astea au fost condiţiile, aşa s-a discutat, aşa 

s-a apreciat… Deci, fiind omul lui Petre Roman, numai când m-a văzut 

candidând acolo pentru un premiu a văzut roşu în faţa ochilor şi a făcut tot 

ce a putut ca să nu îl iau. Şi asta din nou m-a durut, ca şi alte lucruri…  

Pot să spun acuma faptul că Revoluţia Română nu se aniversează în 

Timişoara în mod oficial, şi nici în ţară, deşi este un eveniment menţionat 

special în Constituţie, iar alte evenimente sărbătorite cu mult fast nu sunt 

menţionate. În general Primăria Timişoara nu ne-a sprijinit decât cu fonduri 

date şi altor asociaţii ca să facem ceva dar nu a participat la manifestările pe 

care noi le-am organizat, mai mult, nu a participat la nici o manifestare or-

ganizată în data de 20 decembrie, decât odată când a venit aici şeful statului 

de pe vremea respectivă, Ion Iliescu. În rest, ei aniversau ziua de 16, consi-

derând în mod fals că aceea e ziua de declanşare a Revoluţiei, şi nu 20 de-

cembrie. Rămâne ca viitorul să confirme acest lucru. Dar mă deranjează din 

nou şi m-a durut faptul că în ultimii trei ani nici un conducător important al 

ţării n-a mai venit la Timişoara în ziua în care aici a fost declanşată Revo-

luţia şi Timişoara a fost proclamată oraş liber, şi nici nu există perspective 
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ca cea de-a 20-a aniversare care se apropie să se facă în condiţii mult diferi-

te.  

Mă deranjează din nou şi m-a durut enorm faptul că nu s-a acordat 

timp de 19 ani, titlul de Cetăţean de Onoare al Municipiului Timişoara unor 

participanţi marcanţi la Revoluţie, în schimb s-a acordat acest titlu la diverşi 

pasageri clientelari prin ţara asta, cum ar fi mai mulţi ambasadori ai Statelor 

Unite, ai altor state, reprezentanţi ai unor instituţii care aduceau ajutoare. În 

primul rând trebuiau onoraţi cei care au avut merite fundamentale pentru 

schimbarea istorică a Timişoarei. Am şi anunţat din acest punct de vedere că 

chiar dacă se va mai ivi ocazia şi se vor gândi să-mi ofere această distincţie, 

pe care vreau să spun că am dorit-o, şi cred că am şi meritat-o, o voi refuza 

tocmai pentru a arăta ce fel de oameni au condus Timişoara după Revoluţia 

din Decembrie 1989. Poate că din punct de vedere administrativ, urbanistic 

ceea ce au făcut au făcut bine, au fost mai buni profesionişti sau nu, mă 

abţin să mă pronunţ, dar din punctul de vedere de a cinsti acest eveniment 

prin care Timişoara s-a impus nu numai ţării ăsteia ci întregii lumi, a-l igno-

ra în continuare şi chiar a-i boicota aniversarea mi se pare un lucru josnic. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLAUDIU IORDACHE 
                                                        

                      

… s-a întâmplat să simt că 

trebuie să rup acest echili-

bru, am ieşit de aceea în 

faţa celorlalţi, i-am atras 

atenţia ofiţerului că nu are 

dreptul să îndrepte armele 

spre noi, că postavul din 
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uniforma lui e al poporului 

meu, că glontele din arma 

lui e plătit de poporul meu 

şi l-am somat să tragă sau 

să se dea la o parte. 

 

 

Titus Suciu: Poetul, dramaturgul Claudiu Iordache, a devenit li-

der al Revoluţiei din Timişoara înainte de a apărea, miercuri, 20 decem-

brie, în balconul Operei. A devenit lider în 18 decembrie declarându-se 

solidar cu manifestările timişorenilor din 16 şi 17 decembrie, din nemai-

pomenitele  nopţi dintre aceste zile. 

 E un lider atipic. Dacă ceilalţi protagonişti s-au impus prin entu-

ziasm, spontaneitate şi, de multe ori, intransigenţă, Claudiu Iordache şi -

a câştigat notorietatea datorită prestaţiilor civilizate, cumpătate, impe-

cabil argumentate.  

 

Vasile Bogdan: Claudiu Iordache a întâlnit şansa vieţii sale şi nu 

a ratat-o. A ttrăit evenimentele, a hotărât evenimentele. A fost cel care a 

dat prestanţă şi coerenţă, prin convingere şi înţelepciune, momentelor de 

atunci. Esenţială în acele zile a fost confruntarea sa publică cu directo-

rul comunist al IPROTIM, unde lucra, membru al Marii Adunări Naţio-

nale, căruia i-a replicat că nimic nu sunt mai convingătoare pentru eşe-

cul politicii partidului decât rafalele de mitralieră şi morţii Timişoarei. 

Apoi şi-a dezvelit pieptul să se tragă în el. Aşa a intrat în Istorie.  

Lucrând la Bucureşti, unde este directorul general al Institutului 

Revoluţiei Române din Decembrie 1989, nu ne-a fost la îndemână să ne 

întâlnim. O fericită coincidenţă a făcut că o importantă manifestare 

omagială l-a adus la Timişoara, şi astfel am avut prilejul să ne revedem, 

la 15 octombrie, într-o cameră de hotel pe geamurile căreia se văd aco-

perişurile şi cerul atât de frumos, de liber al oraşului . 

 

 1989 – proiectant IPROTIM Timişoara 

Aş începe prin a evoca un episod ce s-a consumat la Târgovişte. În 

1972 am fost implicat într-o anchetă a Securităţii pentru un motiv total be-

nign. Trimisesem o scrisoare la Scânteia, organul Partidului Comunist Ro-

mân, privind intenţia partidului de a vinde apartamente. Pentru prima dată 

partidul punea în vânzare apartamentele pe care, până în momentul acela, le 

acorda doar celor cuprinşi în câmpul muncii.  
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Reacţia la scrisoare şi sesizările oneste a cinci-şase informatori – o 

anchetă declanşată de Securitatea din Târgovişte. Ofiţerul de Securitate care 

avea, dacă bine îmi amintesc, gradul de locotenent colonel, a realizat că nu 

eram conspirator, un duşman al poporului. Eram un tânăr, să zicem oarecum 

imprudent, dar nu oponent periculos. Ca urmare mi-a spus, într-o discuţie 

liniştită. Ca să vă salvaţi de această anchetă nu e decât o cale – plecaţi din 

oraş. Lucram în Târgovişte la un Institut de Proiectări, soţia la Consiliul 

Culturii sau cum se numea la vremea respectivă instituţia, ca atare am pără-

sit Târgoviştea, am venit la Timişoara, m-am angajat la Institutul de Proiec-

tări. 

În 1972 spre 1973 mi s-a schimbat destinul. În toamnă revista Flacă-

ra mi-a preluat nişte poezii. Erau producţii iconoclaste, puneam sub semnul 

întrebării ideologia, spuneam că Partidul Comunist nu îşi face datoria în faţa 

propriilor răspunderi, pe care le clama la timpul respectiv. Un an, doi, ne 

amintim împreună, am publicat foarte mult în revistele literare ale Români-

ei, în presa din Timişoara, revista Orizont şi aşa mai departe. Am înţeles în-

să, la un moment dat, că această manieră de a lua lucrurile, de a accepta să 

fiu publicat de cei care reprezentau cultura românească la vremea aceea, îmi 

prisosea. Ca urmare am renunţat să mai trimit poezii, continuând să scriu 

însă în acelaşi ritm. După un timp, câteva din piesele mele au intrat în 

atenţia instituţiei de specialitate din oraş. Teatrul din Timişoara mi-a inclus 

de altfel una în repertoriu, dar mi-a pretins 30 şi ceva de schimbări.  Modifi-

cările erau legate de registrul politic, doreau să schimb secvenţele ce puteau 

fi interpretate a fi împotriva lui Ceauşescu,  am refuzat sugestiile, ca urmare 

piesa a fost scoasă din repertoriu. 

În institut am adoptat o poziţie independentă, am refuzat ipocriziile 

obişnuite, n-am participat la manifestaţiile ce dădeau oraşul peste cap când 

sosea Ceauşescu, n-am acceptat să merg la trageri deoarece îmi dădusem 

seama de frivolitatea şi formalismul acestor acţiuni… M-am simţit izolat, în 

ultimii ani – mă refer la situaţia în Institutul de Proiectări din Timişoara – 

eram o persoană însingurată, retrasă, poate, dacă vreţi, pentru anumite per-

soane deranjantă. Cu toate astea, având desigur în vedere siguranţa, stabili-

tatea institutului, nu a îndrăznit nici un salariat să schimbe situaţia. Nu avea 

nimeni nevoie de un caz.  

Dar colegii mei intelectuali, bineînţeles proiectanţii, au avut o reacţie 

destul de radicală în ceea ce mă privea când, cu un an înainte, unul dintre ei 

mi-a spus, dar du-te odată în piaţa oraşului, strigă acolo ce ai pe suflet şi 

lasă-ne în pace!  

Ce le pretindeam colegilor? Să reziste. Le spuneam, când vine 

Ceauşescu în Timişoara şi sunteţi duşi în centru nu aplaudaţi, măcar atât, 
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nu aplaudaţi, că nu au ce să vă facă, nu vă pot identifica în mulţime, nu 

aplaudaţi. Vorbeam din păcate în faţa unor oameni ce nu-şi puteau mobiliza 

curajul. 

Un an mai târziu, în decembrie – primele mişcări din Timişoara. Am 

fost pe străzile oraşului din data de 16, pentru a scăpa de senzaţia de sufoca-

re. Problema mea n-a fost că stăteam la cozi la lapte, la ulei. A fost că nu 

eram liber. Că nu mă mai suportam în poziţia în care mă pusese regimul, 

simplu suflet românesc pe pământul ţării mele. 

Sâmbătă, 16 decembrie, am primit un telefon. Claudiu, a început! 

Era Vico, coleg la Institutul de Proiectări, Vico Catona. Unde a început?, m-

am precipitat eu. În faţa casei lui Tökés.  

Nu ştiam unde locuia, mi-a dat el reperele, mi-am luat familia, am 

ieşit în oraş. Am ajuns acolo destul de devreme, am văzut cum se adunau 

oamenii, cum deveneau mai îndrăzneţi, mai decişi Astăzi se vorbeşte de 

acţiuni ale unor timişoreni, de blocarea tramvaielor dinspre şi înspre gară, 

blocaj în urma căruia călătorii au coborât şi s-au alăturat mulţimii din Piaţă. 

Mărturisesc că n-am remarcat în acele momente nimic intenţionat, determi-

nat de iniţiativa unuia ori altuia dintre timişorenii de acolo. Lumea s-a adu-

nat aşa, pur şi simplu, din curiozitate, şi fiecare persoană care voia să afle ce 

se întâmpla, se adăuga mulţimii. Situaţia pentru organele de ordine – le pu-

tem spune, încă, aşa! – nu era firească, s-au simţit obligate să intervină. Au 

apărut nişte ofiţeri care, fac precizarea, au vorbit politicos. Plecaţi acasă, nu 

vă riscaţi situaţia.  

Cu timpul însă, între noi şi persoanele în uniformă a apărut o tensiu-

ne tot mai puternică. Am pătruns de aceea pe strada Cipariu, deoarece acolo 

manifestările oamenilor mi se păreau mai radicale. L-am văzut, nu o singură 

dată, pe pastorul Tökés la fereastră, formulând însă o singură frază. Vă rog 

plecaţi acasă, să nu se spună că eu v-am provocat.   

Vreţi reacţia mea? Un deranjant sentiment de dezamăgire. Asta a fost 

starea ce m-a stăpânit atunci, astăzi accept că nu era întru-totul nefirească. 

 Ne-am retras de pe strada lui şi, la un moment dat, s-a anunţat 

apariţia scutierilor. Era prima oară în viaţa mea când vedeam scutieri. S-au 

apropiat de noi şi lumea s-a resfirat, s-a retras pe străzile laterale, s-a ascuns 

în curţile interioare ale unor clădiri vechi. Nişte scutieri s-au apropiat de mi-

ne, unul m-a lovit cu ceva... cu bastonul, fiica mea i-a prins mâna, s-a creat 

un moment de suspans, nici el nu ştia ce trebuia să facă, nici noi cum să 

reacţionăm, până la urmă ne-a lăsat şi a fugit după alţii. Cert este că atunci a 

pornit mişcarea. Mişcarea. Toată acea după amiază, seară, noaptea ce-a ur-

mat, a avut aspecte neverosimile. Ce făceam în momentele acelea noi, 
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timişorenii, în stradă? Visam ceea ce scandam, scandam ceea ce visam: Li-

bertate! 

Ulterior s-a spus că Revoluţia a fost din prima clipă anticomunistă. 

Poate în alte părţi, dar acolo nu s-a pornit aşa. Eram prea asediaţi de nepu-

tinţa noastră de 45 de ani ca să ne imaginăm că avem drepturi pe care să le 

exprimăm atât de categoric. Cuvântul ce ne mobiliza la început a fost Liber-

tate! Duritatea răspunsului oficialităţilor a construit, cred eu, tot ce s-a în-

tâmplat din 16 până în 22 decembrie. Într-un interviu am declarat că marele 

regizor al Revoluţiei Române a fost însuşi Nicolae Ceauşescu. Dacă ar fi 

tratat cu noi în 16 decembrie, poate că lucrurile se opreau la faza aceea. A 

făcut greşeala să ne considere iresponsabili, vagabonzi, oameni fără căpătâi, 

slugi, iobagi ce se răsculau pe moşia lui şi a trimis împotriva noastră, pro-

gresiv, toată puterea lui de represiune. Că a greşit, se ştie.  

Am asistat, în seara zilei de 16 decembrie, la scene pentru care nu 

există scuze, justificări, iertare. Oameni care se aflau întâmplător pe stradă 

erau ridicaţi de haidamaci salarizaţi de popor, călcaţi în picioare, îndesaţi în 

dube, debarcaţi în penitenciare. Am participat la un moment de conflict în 

zona mea, în Circumvalaţiunii, pe Calea Torontalului. Ne atacau ei, îi ata-

cam noi, militarii erau sub comanda unor persoane îmbrăcate în civil, aveau 

în mâini bâte proaspete, am rămas cu impresia asta deoarece erau albe, 

proaspăt şlefuite… 

Am fost în noaptea aceea pe străzi până după miezul nopţii, pe la ora 

1 am urmat o coloană de studenţi ce se retrăgea spre Institutul de Agrono-

mie, m-am întors acasă fericit. Tot oraşul era cu luminile aprinse, toţi încer-

cam să telefonăm, simţeam că se va întâmpla ceva, nu ştiam ce, dar simţeam 

şi asta era foarte bine.  

M-am trezit târziu, datorită unui telefon. Mi s-a spus că sunt conflic-

te, ciocniri serioase în centrul oraşului. După masă mi-am luat din nou fami-

lia, am ajuns la Primăria Veche. Am asistat acolo la evenimente ce vorbeau 

destul de direct despre ce urma să se întâmple. Erau trupe formate din mili-

tari în termen dispuse pe străzi, l-am întrebat pe un soldat dacă ştie despre 

ordinele pe care le-a primit, era speriat, înfricoşat, mi-a spus că e nemâncat 

de o noapte şi că nu au gloanţe, ceva mai târziu a apărut deasupra noastră un 

elicopter, s-au auzit împuşcături, un om a căzut în dreapta mea, un om care a 

fost luat de alţi timişoreni şi dus spre Spitalul Militar, aveam să aflu mai târ-

ziu că se dăduseră dispoziţii ca acolo să nu primească răniţii străzii, am oco-

lit zona, am ajuns în faţa Catedralei, am stat până seara târziu, sunt lucruri 

pe care timişorenii care au fost pe străzi le cunosc, am asistat la scene de 

bravură extremă, fetişcane, adolescente care se comportau cu un curaj extra-

ordinar, care îşi chemau colegii, prietenii, să nu fie laşi. De fapt în noaptea 
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zilei de 16 decembre în cartierul nostru se striga, nu vă-ascundeţi în balcoa-

ne, frica nu ţine de foame. 

În 17 decembrie s-a tras. Am înţeles că regimul nu va ezita, că va 

merge până la capăt. Deşi era condamnat – de Istorie! – înainte de a sfârşi, 

regimul putea să atragă în căderea lui vieţile a sute, a mii de oameni. Sunt 

detalii care au importanţa lor, poate nu în discuţia pe care o port cu dumnea-

voastră. S-a tras din intersecţiile bulevardului Republicii, am văzut pentru 

prima dată militari care nu purtau uniformă militară dar înarmaţi cu arme cu 

ţeava scurtă, cu atitudine hotărâtă, care trăgeau la întâmplare în toate di-

recţiile. A doua zi aveam să aflu că în curtea interioară a blocului în care 

stăteam, pe bulevardul Republicii 10, a fost găsit un mort. A fost a doua zi. 

Nu prea mai puteam să comunic cu Bucureştiul, cu prietenii, puţini pe care 

îi aveam. 

Se ştie, centrul oraşului a fost devastat. S-a vorbit despre trupe antre-

nate care, deliberat, au spart vitrinele oraşului în mod profesionist. După ei 

în Timişoara nu a avut loc o revoltă spontană, nu a avut loc o Revoluţie, ci o 

mişcare dirijată. Să nu uităm că ultimul satrap – ca să îi spun astfel – de la 

Timişoara, primul secretar, chinuise oraşul cu refacerea vitrinelor din centru. 

Obligase întreprinderile de construcţii să execute lucrările fără bani, ele fi-

ind prima victimă a furiei populare. S-au spart vitrinele începând cu cea a 

librăriei Eminescu din centru, unde erau expuse operele marelui asasin. Un-

de a fost cândva Expres-ul, nu departe de Catedrală, populaţia înfuriată a 

pătruns înăuntru, la un moment dat cineva, cu o fetiţă de mână, mi-a aruncat 

o cutie de chibrituri şi mi-a spus, ia-o, că de data asta plătesc ei. Aşa era, 

începuseră să plătească. 

Luni la IPROTIM atmosfera era sinistră, nimeni nu vorbea cu ni-

meni, ne ocoleam, ne suspectam unul pe altul. Aveam să aflu mai apoi că 

vom fi convocaţi la o şedinţă în sala mare a institutului. Directorul, membru 

al Marii Adunări Naţionale, a încercat să ne convingă că afară sunt agenţi 

maghiari, tâlhari, hoţi, huligani. Colegii mei tăceau, m-am ridicat şi i-am 

explicat că de fapt zilele trecute dovedeau un singur lucru, că puterea sfida 

populaţia, că dacă ar fi vrut să trateze cu ea poate că deznodământul ar fi 

fost altul, că afară nu sunt maghiari ori huligani ci timişoreni de ai noştri, pe 

care Puterea îi împuşca fiindcă doreau să fie liberi. I-am amintit acelui indi-

vid că şi Nicolae Bălcescu a participat la o revoluţie, Revoluţia Franceză, că 

a smuls o fâşie din postavul tronului regelui francez. Omul acesta m-a între-

rupt, m-a făcut informator, m-a ameninţat numai că, aşa s-au nimerit lucruri-

le, de afară s-au auzit rafale de arme. I-am arătat atunci fereastra şi i-am 

spus. Acesta e adevărul! Şedinţa s-a întrerupt, oamenii… conducerea s-a 
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retras precipitat, colegii mei au rămas fără să comenteze, fără să fie alături 

de mine, fără să fie alături de nimeni. 

Două zile mai târziu, câteva colege mi-au spus, du-ne în Piaţa Ope-

rei! Se auzea că vin coloanele muncitoreşti, ele s-au urnit, după cum ştim în 

20 decembrie. Este adevărat, trebuie s-o recunoască şi comuniştii cei mai 

înfocaţi, Revoluţia Română e opera muncitorilor, victoria a fost asigurată de 

prezenţa lor masivă pe străzi, în confruntările cu forţele de represiune. Oa-

menii aceştia, care sunt trataţi ca nişte fiinţe simple, în clipa în care au sesi-

zat că nu li s-au întors fraţii, surorile, taţii, au început să-i caute şi au aflat că 

sunt arestaţi, răniţi, ucişi. Or dacă aşa stăteau lucrurile, trebuia să existe un 

vinovat. Ce s-a întâmplat în 20 decembrie este cunoscut pentru istoriografia 

legată de Revoluţia de la Timişoara. Muncitorii au refuzat să discute cu ge-

neralul Guşă, l-au alungat, coloanele muncitoreşti ce-au ieşit în 20 decem-

brie au transformat, în câteva ore, o revoltă în Revoluţie.   

Am plecat de la institut, care nu se află departe de Operă, cu circa 

patru colegi şi circa 40 de colege, dintr-un total de 850 de intelectuali. Ajuns 

în centru am găsit clădirea Operei blocată, pe cele două flancuri şi în faţă 

găsindu-se TAB-uri şi militari sub comanda unui ofiţer. Populaţia deja sosi-

se, din mai toate direcţiile, Piaţa era blocată până la Catedrală. Mai târziu 

aveam să aflu că alte coloane, care nu au pătruns în zona centrală, s-au în-

dreptat spre Consiliul Judeţean, acelaşi cu sediul Comitetului Judeţean de 

Partid.  Au apărut astfel două comitete cetăţeneşti, primul la Consiliul Ju-

deţean, al doilea la Opera Română. 

În faţa Operei au existat momente de suspans. Ei cu armele pregătite, 

noi neştiind prea bine ce trebuia să facem, până cu o zi în urmă se murise, 

militarii aveau în arme muniţie de război. În situaţia tensionată în care ne 

găseam, s-a întâmplat să simt că trebuie să rup acest echilibru, am ieşit de 

aceea în faţa celorlalţi, i-am atras atenţia ofiţerului că nu are dreptul să în-

drepte armele spre noi, că postavul din uniforma lui este al poporului meu, 

că glontele din arma lui este plătit de poporul meu, şi l-am somat să tragă 

sau să se dea la o parte. În timp ce vorbeam înaintam spre el, ceva, poate 

conştiinţa de român, poate cunoaşterea regulamentului, l-a determinat să se 

dea la o parte, drumul spre foaier era deschis.   

Să nu uităm că, într-o situaţie asemănătoare, la Cluj, Călin Nemeş a 

fost împuşcat. Militarii au tras, un prieten, pictor, a fost ucis, el rănit.  

Militarii s-au eclipsat, au dispărut, m-am dus pe flancul drept al Ope-

rei Române, acolo am dat de doamna Lucia Zamfir, o cunoşteam, avusesem 

nişte piese de teatru în repertoriul Teatrului Naţional, v-am dezvăluit acest 

amănunt, ea mă cunoştea, eu o cunoşteam, directoarea s-a dat la o parte, am 

pătruns în Opera Română.  
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Când am ajuns în balcon, eu neştiind drumul de la intrare până acolo, 

deci în bună măsură bâjbâind, am dat peste timişorenii ce intraseră pe uşa 

principală. În foaier erau câteva persoane ce deserveau staţia de amplificare, 

fiinţe ciudate, zic ciudate deoarece aveau părul oxigenat, or pe atunci nu 

prea vedeai tineri exprimându-se astfel vestimentar.  

Cu Lorin Fortuna, cu ceilalţi, acolo ne-am văzut, cu mai toţi pentru 

prima dată. Am pătruns în balconul Operei după ce Fortuna i-a ameninţat pe 

cei care păreau tehnicienii staţiei de amplificare să nu întrerupă funcţionarea 

ei, şi s-a luat cuvântul.  

Acum un an am reuşit să dau, pe internet, peste intervenţiile noastre 

de atunci, au fost înregistrate. Lorin Fortuna, fără îndoială, e cunoscut, bine-

cunoscut în Timişoara şi nu numai. Nu ştiu dacă s-a mai ridicat vreodată la 

înălţimea momentelor de atunci. Dumnezeu ne-a adunat împreună şi, în po-

fida faptului că e posesiv, dificil, i-am admis manifestările deoarece meritele 

de atunci nu-i pot fi puse sub semnul întrebării nici o clipă. A avut iniţiative, 

simţ practic, curaj impresionant. După câteva zeci de minute am vorbit des-

pre formarea unei mişcări politice de rezistenţă, i-a dat denumirea, a avut 

ideea cooptării reprezentanţilor din marile întreprinderi – au fost invitaţi în 

balcon – pentru a dezvolta Frontul Democratic Român.  

Discursul meu a fost, să spun astfel, în altă cheie. Am vorbit despre 

libertate, despre anii în care ne-a lipsit această libertate, despre momentul în 

care, iată, libertatea este aproape de noi şi cât este de preţioasă, am reamintit 

românilor că armata este a poporului nostru şi nu trebuie să se simtă de cea-

laltă parte a baricadei. M-am prezentat, sunt Claudiu Iordache, sunt scriitor 

român… Am fost primul scriitor care şi-a dezvăluit identitatea, am vorbit 

despre familia mea, despre copiii mei. Am fost întrebat mai târziu de ce?  

Deloc întâmplător, aşa au procedat şi cei de la Consiliul Judeţean. De ce? 

Pentru a-mi tăia calea de retragere. În acest mod mă condamnasem, nu mă 

mai puteam retrage, nu-mi rămânea decât să fiu solidar cu crezul meu, cu 

deciziile mele.  

Au vorbit apoi Ioan Chiş, Nicolae Bădilescu... mulţi alţii. Mai târziu 

criticul Cornel Ungureanu a făcut o observaţie interesantă. Între primii zece 

vorbitori din ziua de 20 decembrie, şase erau poeţi. Merită reţinut. Puterea 

artistului de a se pretinde liber. 

Situaţia din foaier? Nu ne cunoşteam, nu schimbaserăm până atunci 

o singură vorbă – eu şi Bădilescu da, fireşte – e posibil să ne fi văzut vreo-

dată în oraş, dar chiar şi în situaţia asta nici măcar nu ne salutaserăm neşti-

indu-ne. Cu toate astea am făcut o echipă, am lucrat împreună. Am încercat 

să încropim ceva, să inventăm, să improvizăm. Am înfiinţat Frontul Demo-

cratic Român, a fost aleasă o primă structură de conducere. Care, dar nu e 
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cazul să încercăm să dăm explicaţii, avea să fie înlocuită de a doua, a treia, a 

patra… a n-a conducere. Oricum, această structură de conducere, aşa cum 

era ea, aşa cum se născuse, a reuşit să împlinească aşteptările celor de jos. 

Cei din Piaţă au trimis delegaţi, ideile au început să circule, cei de jos ne 

susţineau, se apropia seara, noaptea deveneam mai mult decât vulnerabili, 

eram o captură sigură, ne îngrozea gândul că timişorenii se vor retrage la 

casele lor şi ne vor lăsa singuri.  

La un moment dat a apărut o delegaţie de la Consiliul Judeţean. De 

la celălalt comitet. De existenţa căruia ştiam atât de puţine în momentul ace-

la. Tinerii  ne-au transmis propunerea, solicitarea celor de dincolo – să mer-

gem, toţi, la Consiliul Judeţean. Lorin Fortuna, lider incontestabil în balco-

nul Operei, a reacţionat furtunos – mi-a scăpat acest joc de cuvinte – a refu-

zat ideea, l-am susţinut, în momentele acelea gândeam la fel.  

Cu toate astea, după vreo oră, poate ceva mai bine, apreciind că o 

discuţie cu Dăscălescu şi ai lui nu era pierdere de timp, am decis să mergem 

dincolo. Delegaţia era condusă de Lorin Fortuna. Am mers şi eu, în total 

vreo cinci-şase persoane.  Deja se întunecase. Am ajuns, am urcat – n-am 

găsit pe nimeni din comitetul de acolo. Ne-au întâmpinat, la etajul întîi, Pa-

coste şi Bălan, s-a înfiripat o discuţie interesantă, Lorin Fortuna i-a cerut lui 

Bălan să treacă de partea Revoluţiei, zic că a fost şansa vieţii lui, fostul 

demnitar comunist ar fi putut deveni într-adevăr personalitate politică, din 

păcate pentru el n-avea stofă, a dat din colţ în colţ, a schimbat subiectul.  

A urmat o discuţie cu Pacoste. Pacoste s-a comportat lamentabil. 

Jalnic. Nu înţelegea nimic din ce se întâmpla în ţară, în Europa, a luat-o de 

la început cu ameninţările, ne-a acuzat de situaţia de la ELBA, a sărit apoi în 

Panama, unde americanii tocmai intraseră, ne-a vorbit despre jocul marilor 

puteri. Când i s-a propus şi lui să treacă de partea noastră, a spus, sunt socia-

list prea vechi ca să mai pot face asta.  

Cînd de jos ne-a parvenit o informaţie, cum că în faţa domiciliilor 

noastre apăruseră maşini ARO ale Securităţii, lucrurile s-au precipitat. Lorin 

Fortuna, în pragul unei crize de nervi, s-a întors spre secretar şi i-a spus. Să 

facem o ultimă înţelegere: dacă vom câştiga noi vă apărăm familiile, dacă 

veţi câştiga voi nu vă atingeţi de familiile noastre. Din fericire nu a mai fost 

cazul să le verificăm buna credinţă.  

La un moment dat Lorin a dispărut, nu-mi spusese că pleacă, nu şti-

am unde era, am rămas eu, spaţiul acela nu-mi era la fel de familiar ca foaie-

rul Operei, timpul trecea, trecea, în faţa Consiliului Judeţean tot mai puţini 

oameni, cei care rămăseseră aveau sentimentul că erau trădaţi, din când în 

când spuneau ne-au trădat comitetele, ne-au trădat comitetele… eu, de pe 

trepte, din faţa clădirii, deci din mijlocul lor, îi mobilizam, îi încurajam, le 
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spuneam că ei erau de fapt comitetele, ei erau forţa ce putea aduce schimba-

rea, îndepărtarea dictatorului, victoria… 

Seara târziu, noaptea, am decis, totuşi, să ne retragem spre Opera 

Română deoarece aici flacăra părea stinsă, nu apăruse nici un membru al 

Comitetului Cetăţenesc, demnitarii dispăruseră cu totul, în faţa clădirii ră-

măseseră doar cîţiva timişoreni. I-am invitat, i-am rugat să vină cu noi, ne-

am îndreptat spre centru. Alături de mine era poetul Monoran. În noaptea 

aceea am avut o problemă cu inima, o schimbare de ritm cardiac, a trebuit să 

mă întind, am stat vreo cinci minute jos, acolo, în faţa Consiliului Judeţean, 

ca să îmi revin. Mă durea cumplit capul, Monoran mi-a propus să merg la el, 

locuia undeva pe drumul pe care mergeam, am stat la el cam trei sferturi de 

oră, am băut o cafea, am încercat să mă relaxez, să-mi treacă starea pe care o 

aveam, şi, la un moment dat, el a spus. Eu mai am câţiva litri de benzină în 

maşină, hai să fugim spre Iugoslavia. Astăzi, la simpozionul internaţional al 

Institutului Revoluţiei Române care are loc aici, la Timişoara, Brînduşa Ar-

manca a prezentat cartea Frontieriştii. Am intervenit în plen, am relatat 

acest episod. Am fi putut fi ultimii frontierişti. Ea făcea referire la tipul fron-

tieristului, tânărul român ce părăsea România ceauşistă înfruntând riscuri 

majore, de multe ori moartea, a prezentat nişte cifre, conform documentelor 

e vorba de aproximativ 50.000 de tineri arestaţi în urma acestor tentative, 

foarte mulţi fiind împuşcaţi, ucişi, îngropaţi în cimitire din satele sârbeşti de 

pe malul Dunării.  

N-am ales calea asta, ne-am întors în Operă. Când am ajuns – cu to-

tul altă situaţie. Oamenii intrau în balcon şi ieşeau care cum voia, unii dispă-

reau definitiv, alţii un interval de timp şi se întorceau, nu ţinea nimeni vreo 

evidenţă, nu exista control, disciplină. Dintre cei nou apăruţi s-a impus un 

tânăr căruia i se spunea Studentul. Numele lui – Dan Mândrilă. S-a remarcat 

prin curaj, vervă, capacitatea de a mobiliza atenţia celorlalţi. Pentru el, ca de 

altfel pentru mulţi alţii, Opera însemna balconul. S-a creat de altfel un feno-

men gen Cenaclul Flacăra. Mulţi tineri doreau doar atât, să ajungă în bal-

con, nu urcau pentru a participa la viaţa din foaier, la frământările noastre, 

la încercările de a rezolva problemele ce ne asaltau în ritm tot mai alert.  Ca 

urmare am găsit soluţia prin care cenzuram accesul în balcon, ca nu cumva 

să se producă diluarea mesajelor transmise mulţimii. Pe de altă parte au 

început să apară oameni a căror prezenţă chiar se impunea. Bunăoară l-am 

prezentat demonstranţilor pe domnul Francisc Baranyi, care a ţinut un dis-

curs din partea comunităţii maghiare timişorene. 

21 decembrie e ziua – ca să vedeţi cât de prompţi au fost! – în care 

un grup de la Drapelul roşu a încercat, împreună cu Bălan, ceva mai târ-

ziu, să construiască o confiscare de putere. Joi a fost de altfel şi ziua în ca-
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re au ajuns în oraş oltenii. Au fost întâmpinaţi în gări, au fraternizat cu noi, 

unii dintre ei au urcat în balconul Operei, erau nemâncaţi, erau speriaţi la 

rândul lor. Aveam deja gărzi, gărzile noastre erau înarmate, cu puţine arme 

dar aveau arme. Se pare că au fost primite de la Miliţia CFR Timişoara şi 

că doi ofiţeri din această Miliţie au acceptat ca armele soldaţilor să ajungă 

în mâinile gărzilor noastre. Maiorul Medrea, dacă îmi amintesc bine, şi 

căpitanul Panduru. Gărzile aveau un lider, liderul gărzilor, gărzile  noastre 

pretoriene, gărzile pretoriene ale Frontului Democratic Român controlau 

parterul, ne protejau, erau cercuri concentrice ale acestor gărzi în jurul 

Operei în aşa fel încât să nu putem fi surprinşi. Şi în starea aceasta de ase-

diu am fost obligaţi să menţinem tonusul populaţiei transmiţând ştiri, în 

bună măsură neadevărate. De pildă anunţam că PTTR Cluj e alături de noi, 

sau anunţam că Oradea s-a revoltat şi aşa mai departe. Pentru ca populaţia 

să aibă sentimentul continuu că suntem pe un drum ascendent şi că victoria 

e aproape.  

A venit apoi o altă noapte. În prima, cea dintre zilele de 20 spre 21, 

ne-ar fi putut captura foarte uşor. N-au făcut-o nu mizând pe ideea că gata, 

după punctul maxim din 20 decembrie, manifestările noastre aveau să se 

stingă încet-încet. N-au apelat la acţiunea aceea extremă din considerente 

de politică internaţională. Au schimbat de fapt registrul, în locul forţei au 

mers pe şiretenie, au sperat să obţină prin manevre ceea ce nu reuşiseră 

până atunci prin intervenţiile militare. Pe scurt,  Bucureştiul a gândit un 

fel de mineriadă, un fel de clasa muncitoare se duce la Timişoara să 

facă ordine. Din fericire şiretenia s-a întors împotriva lor. În noaptea de 

20 decembrie puteam fi arestaţi uşor, foarte uşor, gând pe care represiunea 

lui Ceauşescu nu l-a uitat până în dimineaţa zilei de 22, la ora 5, când au 

fost nevoiţi să accepte că gata, nu pot să ne mai captureze, să ne pună după 

gratii. Aveam de altfel să aflu, mai târziu, că puterea comunistă se gândise 

la noi intens, cu toată grija – ne rezervaseră, la Târgovişte, locuri în… pe-

nitenciar! Acolo urmând, desigur, să fim lichidaţi ca atâţia frontierişti ro-

mâni de-a lungul dictaturii comuniste.    

Să vă vorbesc acum despre Proclamaţia Frontului Democratic Ro-

mân, citită în dimineaţa zilei de 21, după aceea de alte câteva ori pe par-

cursul zilei. A fost concepută în grup, cele mai importante prestaţii avân-

du-le Fortuna şi Motica. Am acasă, în arhivă, o variantă cu observaţiile 

mele. E vorba de manifestul A CĂZUT TIRANIA!, care a fost tipărit de 

F.D.R. în patru limbi.  

După ce trupele de paraşutişti ocupaseră tipografia şi convenisem 

cu Lorin Fortuna să merg să văd ce se întâmpla, am asistat acolo la un 

moment extraordinar. O fetişcană, o fată pe care n-am identificat-o nici 
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atunci şi, din păcate nici mai târziu, a ieşit în faţa grupului trimis de Fron-

tul Democratic Român la Poligrafie, i-a spus comandantului trupelor, ce 

blocaseră rotativele şi-i ameninţau pe tipografi cu consecinţe drastice dacă 

vor încerca să tipărească manifestele, că dacă va dori să se ţină de cuvânt 

să îi aresteze pe tipografi o să pătrundem peste ei. M-aş bucura să ştiu cine 

a fost fata aceea. Nu putea să aibă decât vreo 20 de ani, chiar mai puţin, 

dar intervenţia ei a fost atât de impresionantă, încât ofiţerul a dat înapoi, 

militarii n-au intrat în Tipografie.  

Sunt clipe dense în viaţa fiecăruia dintre noi, fiecare dintre concita-

dinii care au participat la aceste momente nu cunoaşte decât zona strâmtă a 

prezenţei acolo, de aceea e nevoie de o căutare minuţioasă a perlei, pentru 

a şti pe ansamblu ce s-a întâmplat în zilele Revoluţiei Române în Timişoa-

ra. 

Sigur e că în 22 dimineaţă eram teferi. Aflaserăm deja de eveni-

mentele din 21 decembrie de la Bucureşti, pentru noi a fost o enormă spe-

ranţă, eu, toţi, suntem recunoscători tuturor celor care au ieşit în 21 de-

cembrie la Bucureşti pentru a-l înfrunta pe Ceauşescu. A urmat ziua de 22, 

tot ce a urmat ne-a transformat în spectatori deoarece declaraserăm 

Timişoara oraş liber, anunţaserăm greva generală, armata se retrăsese în 

cazărmi, Miliţia dispăruse de pe străzi, oraşul era al nostru, al celor ce în-

fruntaserăm armele şi tancurile cu mâinile goale.  

Din păcate, avea să se mai întâmple ceva.  

În noaptea de 21 spre 22 am avut, haideţi să-i spun aşa, două vizi-

uni. Una în care îmi puneam problema, Doamne, dacă s-ar desprinde o 

garnizoană din celelalte judeţe am câştiga. Nu avea să se  desprindă niciu-

na. A doua viziune e sinistră, va fi fost rodul tensiunilor, stresului, încor-

dărilor, temerilor. Mi-am văzut trupul mort într-o nişă de la Opera Româ-

nă. Acum ştiu cum arată apropierea de un astfel de moment, ştiu ce reacţie 

am avut şi, pe undeva, de atunci, mi-e mai puţin teamă de ideea morţii de-

cât dacă nu aş fi trăit o astfel de experienţă. Restul – lumina soarelui, ştirea 

morţii lui Milea, a fugii lui Ceauşescu. Şi bucuria năvalnică, imensa bucu-

rie a Victoriei! Care, oricât te-ai strădui, oricât de priceput ai fi în mânui-

rea cuvintelor, nu o poţi împărtăşi nimănui. Îmi amintesc că atunci am ieşit 

în balcon dintr-un impuls interior imposibil de stăvilit. Ieşeam în balcon 

rar Am ieşit de trei ori în trei zile tocmai pentru că nu doream să mă exhib. 

Atunci însă am ieşit să spun ceva, să mă descarc, să împărtăşesc frenezia 

cu cei de jos, cu Timişoara, cu întreaga Românie! 

Câteva ore mai târziu s-au luat două decizii importante: întâlnirea 

cu Bălan, trimiterea unei delegaţii la Bucureşti. 
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Eu îl întâlnisem pe Ion Iliescu în 1973, el aflase că publicam la 

vremea aceea o poezie oarecum diferită, dorise să mă cunoască, l-am refu-

zat de câteva ori, până la urmă m-am întâlnit cu el, el având atunci calita-

tea de secretar cu propaganda pe judeţ. I-am făcut reproşuri legate de Par-

tidul Comunist şi rolul pe care îl avea, nu mi-a făcut nici o clipă semn să 

tac ori să mă abţin, am încheiat o discuţie de care-mi amintesc cu o oareca-

re nostalgie. Ştiu că m-a surprins atitudinea lui, era un om cald, netemător. 

Mai târziu m-a chemat la o nouă discuţie şi m-a întrebat dacă doresc să fiu 

sprijinit să public un volum de poezii. I-am replicat că, după cutuma editu-

rii din oraş, ca să ţi se publice o carte de poezie trebuia să aştepţi un an, 

doi, ori eu îmi pierdusem speranţa că aş putea să public poezii la editura 

Facla. M-a ascultat cu atenţie, după care mi-a spus, te rog să-mi dai un 

volum. I l-am dat, se numea Poeme pentru muncitori, îl scrisesem în tonuri 

mai radicale, era dedicat muncitorului universal. Din întâmplare a fost mu-

tat din oraş la doar câteva zile, am fost îndemnat să mă grăbesc, să-i spun 

de noua situaţie creată că altfel nu o să-mi fie publicat volumul, n-am făcut 

nici o încercare de a-l revedea, el a plecat la Iaşi şi la o săptămână, două, 

volumul mi-a fost restituit de editura Facla fără nici o însemnare. Mi l-a 

trimis acasă, prin poştă, deşi locuiam în Timişoara.    

Deci din 1973 nu-l mai văzusem, am dat cu ochii de el în 22 de-

cembrie, la televizor, l-am confundat cu Brateş. Vă dau detaliile astea pen-

tru că ulterior s-a vorbit despre complotul dintre Ion Iliescu şi Claudiu Ior-

dache la Timişoara. Cu doi ani în urmă, într-o scrisoare deschisă adresată 

timişorenilor, semnată de preşedintele Asociaţiei 21 Decembrie, autorul 

minţea timişorenii susţinând că mi-am trădat fraţii, că, împreună cu Ion 

Iliescu, făcuserăm, înainte de Revoluţie, un guvern în care s-ar fi regăsit şi 

Stănculescu. Minciună abjectă, cum vă spuneam, relaţiile noastre au fost 

atât de apropiate, încât îl confundasem cu Brateş.  

Trebuie să ne amintim că Ion Iliescu a lăsat în urmă impresii bune. 

Scriitorii erau ajutaţi să-şi primească paşapoartele, să-şi facă deplasările, 

găseau în el un om care să îi asculta, cenzura slăbise în bună măsură dato-

rită lui. Ciudate reacţiile de mai târziu, ale unor scriitori care avuseseră 

dovada bunăvoinţei lui. Şi care, după Revoluţie, la nu ştiu cât timp, şi-au 

amintit cât de criminal era. Dar asta este povara din totdeauna a inteli-

genţei, dispusă la două lucruri, să se vândă ori să calomnieze. 

Frontul Democratic Român exista, sosise momentul recompenselor, 

apăruseră ziariştii, fotografii, i-am încurajat să facă fotografii, să filmeze, 

era un moment pe care nu trebuia să-l pierdem. S-a decis ca o delegaţie să 

plece la Bucureşti. Fireşte, avea să fie condusă de Lorin Fortuna. În struc-

turile acelea volatile de conducere, aveam funcţia de vicepreşedinte. După 
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plecarea lui Lorin Fortuna, toţi colegii mei au devenit, brusc, vice-

preşedinţi. Fiecare avea câte doi-trei ziarişti străini în jurul lui, cărora le 

dădeau interviuri şi răspunsuri categorice, de mici Napoleoni. Cert este că 

obosisem să văd această stare legată de caracterul oamenilor. M-am retras 

dintre ei şi, la un moment dat, băiatul acela, Mândrilă, care avea să editeze 

mai târziu revista Amicul Public nr. 1, m-a întrebat. De ce sunteţi trist, 

domnul Claudiu? I-am răspuns cu sinceritate, mi-am devoalat starea ce mă 

stăpânea ca unui prieten. Pentru că tot ce a fost frumos a rămas în spatele 

nostru.  

Lorin Fortuna n-avea să mai ajungă la Bucureşti, a fost blocat la 

Arad. În intervalul acesta a început să se tragă în centrul oraşului, s-a 

schimbat vremea, gărzile noastre ne-au spus că garnizoana le-a adus la cu-

noştinţă că se pregăteşte un desant pentru a ne aresta, nu credeam în po-

vestea asta, cum nu cred nici acum, cert este că am fost aproape constrâns 

să mă refugiez în subsolul Operei, de unde nu am fost lăsat să ies până di-

mineaţa. Lângă mine erau nişte ziarişti maghiari, fireşte, destul de speriaţi. 

La un moment dat am vrut să ies, le-am spus celor din gardă că trebuia să 

ies să văd în ce situaţie se găseau tinerii de afară. Nu se poate, eşti liderul 

nostru, riscul e prea mare.  

Şi focurile de armă se înteţeau, n-aveam să găsesc, a doua zi, o ex-

plicaţie pentru ce se întâmplase între gărzile noastre şi inamic, cine era 

inamicul în ziua de 23 dimineaţa. Când am ieşit, în sfârşit, din subsolul 

Operei, l-am întâlnit pe Lorin Fortuna, care s-a uitat la mine încruntat, re-

ce, zicându-mi eşti trădător, ai părăsit Opera. N-ar fi trebuit să fie atât de 

dur cu mine, nu eram în serviciu comandat, nu eram salariat al Revoluţiei, 

nu am simţit nevoia nici măcar să mă mai justific, i-am întors spatele, am 

chemat secretara Frontului Democratic Român, am scris pe un bileţel cred 

că mi-am făcut datoria şi mă întorc în viaţa mea, când informaţia   i-a 

parvenit am ieşit, acela fiind momentul în care am părăsit Frontul Demo-

cratic Român. 

În ianuarie, în altă circumstanţă, am format o Federaţie a Scriitori-

lor Români. Alta decât cea ce aparţinea Uniunii Scriitorilor Români, ea 

determinând pe cei doi conducători ai Asociaţiei Scriitorilor, Anghel 

Dumbrăveanu şi Ion Arieşanu, să-şi dea demisia.  

Nu mult timp după aceea am aflat că trebuia să trimitem reprezen-

tanţi pentru discuţii, la Consiliul Judeţean, privind formarea noilor organe 

ale puterii. Aici trebuie să insist asupra unor detalii. S-a spus mereu că 

F.S.N. era partid. Greşit. La început F.S.N. s-a numit Consiliul Frontului 

Salvării Naţionale, organ de stat constituit ad-hoc, la care s-au raliat, pe 

parcurs, sindicate, partide, reprezentanţi ai Operei Române, instituţii, în-
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treprinderi… Frontul Salvării Naţionale a apărut mai târziu. Confuziile 

sunt, în bună măsură, voite. Cine se ralia Consiliului Frontului Salvării 

Naţionale nu se ralia echipei lui Ion Iliescu, ci unei formule de conducere 

temporară a statului. Inclusiv PNŢCD-ul şi PNL-ul s-au raliat la Consiliul 

Frontului Salvării Naţionale. Pentru că era o şedinţă care pregătea numirea 

noilor conduceri la Municipiu pentru Consiliul Frontului, m-am deplasat 

cu colegi în ale scrisului, la Judeţ, am deschis uşa, am dat cu ochii de Lo-

rin Fortuna, mă rog, m-a chemat şi mi-a propus să fac parte din noua for-

mulă provizorie de putere. Cam acesta este traseul vieţii mele prin momen-

tele glorioase ale Revoluţiei de la Timişoara. Poate am uitat să dezvălui 

unele amănunte, dar în mare…   

După căderea lui Ceauşescu, în timp ce eram la tipografie şi după 

plecarea lui Lorin spre Bucureşti, mi s-a adus la cunoştinţă că o grupare 

condusă de Radu Bălan dorea să ne întâlnim. Noi eram într-o situaţie in-

confortabilă. Eram învingători, numai că nu aveam posibilitatea de a fo-

losi, de a valorifica această calitate. Nu ştiam cum se produce apă caldă în 

calorifere, cum să dăm drumul la pâine, nu ştiam nimic despre un oraş care 

totuşi trebuia să subziste şi, în discuţiile purtate cu colegii, am ajuns la 

concluzia că trebuie să găsim o cale de a coabita. Am acceptat deci tratati-

vele cu echipa lui Radu Bălan, echipă în care se găsea şi camaradul meu 

Ioan Savu. L-am revăzut după o mulţime de zile în care nu ne-am întâlnit 

şi am ajuns la soluţia formării unui triumvirat. O treime membri ai Frontu-

lui Democratic Român, o treime ai armatei, ultima a foştilor conducători 

economici din judeţ. Între timp Poligrafia a fost atacată, am reuşit să pără-

sim locul într-un TAB trimis de garnizoană, dar înţelegerea n-a avut viaţă 

lungă deoarece Lorin Fortuna, odată întors, a încheiat discuţiile cu Bălan 

repede, categoric. Ulterior Radu Bălan, într-o ultimă încercare, a reuşit să 

producă o ediţie a ziarului Luptătorul bănăţean, din care reieşea că a fost 

numit preşedintele Frontului Democratic din România. Ceea ce, evident, 

nu era adevărat. M-am dus la tipografie, am obţinut o erată, care acum este 

de negăsit în arhivele momentului, în care specificam că Radu Bălan nu e 

preşedintele Frontului Democratic Român. Oricum, prin această manevră 

Radu Bălan a pierdut orice şansă de a mai comunica cu echipa Frontului 

Democratic, a ieşit definitiv din joc. 

Două-trei cuvinte despre colonelul Zeca. În timpul ciocnirilor stra-

dale, gărzile noastre arestaseră 12-13 ofiţeri de securitate cu arme asupra 

lor. În calitatea pe care o aveam atunci, ştiind că mulţimea i-ar fi linşat, am 

luat legătura cu colonelul Zeca. Acesta a venit cu o maşină militară, a urcat 

el însuşi în balconul Operei, a anunţat populaţia că armata era cu noi – era, 

în sfârşit, târziu dar era! – după care, preluându-i pe ofiţeri, a plecat la gar-
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nizoană. Conform înţelegerii trebuia să-i reţină până lucrurile aveau să se 

limpezească. Numai că Zeca le-a dat drumul imediat. Credeţi cumva că 

gestul lui nu lasă suficient loc pentru fel de fel de interpretări?   

Viorel Oancea! Iată câte poţi scăpa... 22 decembrie, dimineaţa, şi 

încă multe îndoieli că armata era de partea noastră. Atunci – informaţia că 

la parter se prezentaseră doi ofiţeri care voiau să urce. Am coborât, atunci 

l-am cunoscut pe Viorel Oancea, l-am dus în foaier, ne-am sfătuit ce să 

spună, el ne-a asigurat, cu voce emoţionată, armata e cu voi, armata nu va 

trage.  

Nu ştiam, fireşte, că Oancea nu venea din partea trupelor comba-

tante ale armatei, ci de la o unitate tehnică. Amănuntul n-avea relevanţă, 

atunci importantă era… cum să spun, faţada, nu ce se găsea în dosul ei. 

Adică discursul lui a fost tonic, întremător, ne-a redat optimismul, sigu-

ranţa, convingerea că aveam să reuşim.   

Gestul l-a costat, din fericire preţul a fost nesemnificativ. La întoar-

cere în cazarmă au fost arestaţi, noroc că dictatorul s-a eliminat din Istorie 

după doar câteva ore, n-au păţit nimic. Nimic, sunt acum sedus de un joc 

de cuvinte, nimic decât că au intrat în Istorie.  

Mi-am amintit de ei prin 10, 11 ianuarie, i-am căutat, i-am găsit, in-

terviul cu maiorul Damian şi căpitanul Oancea a apărut în revista Orizont,  

între mine şi Viorel Oancea s-a înfiripat o prietenie trainică, el a rămas 

aproape de Frontul Democratic Român, a făcut parte din echipa ce a 

susţinut organizarea primelor alegeri libere de după al doilea război mon-

dial în România. 

– Ce se întâmpla în foaier, acolo unde se petreceau marile frămân-

tări? 

– Confruntări, concilieri,  convulsii, decizii comune. Uneori cineva 

striga e securist, armele se întorceau spre el, persoana respectivă scotea 

buletinul, actele, tot ce avea asupra lui pentru a dovedi că era salariat al 

cutărei întreprinderi, alteori se făcea o propunere şi eram toţi de acord. 

După nu ştiu cât timp, fostul şef adjunct al Securităţii de la Timişoara, Ra-

du Tinu, a afirmat într-o emisiune transmisă de România Internaţional, şti-

am tot ce făceau în foaier şi Consiliul Judeţean, oamenii noştri erau acolo. 

Oamenii lor care erau acolo şi creau, din când în când, astfel de situaţii, iar 

noi nu aveam antidot pentru această filare continuă, ce privea siguranţa 

tuturor. Ajungeam să credem că unul dintre noi era securist, să-l izolăm, 

să-l jignim, să-l insultăm, să-l dăm în afara grupului, nu aveam răgaz să ne 

lămurim cum trebuia asupra unei situaţii ori a alteia.   

După cum v-am spus au existat tot timpul obiecţii, liderul unui 

moment era contestat de cei care încă erau lideri, e o boală românească 
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care, mai ales în ultimii 20 de ani, s-a exacerbat, toţi vor să fie şefi, puţini 

vor să construiască cu adevărat. Asta s-a întâmplat şi atunci, asta explică în 

parte faptul că i-am spus colegului meu tot ce a fost frumos a rămas în 

spatele nostru. Din păcate Victoria, tocmai Victoria ne lua ultima bucurie, 

fraternitatea. În zilele acelea nu m-am gândit la nici un semn de recompen-

să, am crezut însă că avem dreptul ca, o dată pe an, noi, camarazii, vetera-

nii unui astfel de moment, să ne revedem ca nişte fraţi, să ne amintim de ce 

am fost împreună, ce am reuşit să facem, ce am trăit atunci. Timp de 19 

ani, dorinţă aceasta niciodată rostită, nu mi s-a împlinit la Timişoara. Vin 

aici şi găsesc oameni dezbinaţi, care se insultă între ei, care îşi contestă 

meritele, aceeaşi stare de lucruri care duce la o sumedenie de revoluţii, re-

voluţia unuia, revoluţia celui de al doilea, revoluţia celui de al treilea… 

Parcă este un blestem pentru neamul românesc… 

– Ce aţi simţit în acele zile la balcon, când oraşul era primul oraş 

liber de comunism din ţară? 

– Atunci n-am avut suficientă linişte sufletească pentru a ne bucura, 

acum aveam toate motive din lume pentru a fi fericiţi că am fost acolo în 

acele zile fierbinţi ale Timişoarei, ale României. Ale românilor de pretu-

tindeni. Din păcate trăim aceste stări oarecum clandestin. Cum spuneam , 

atunci eram prea crispaţi, nu trebuie să spun de ce, acum suntem ignoraţi, 

nu trebuie să precizez de cine. Vă puteţi imagina un grup de oameni pre-

saţi de situaţii extreme, care trebuia să găsească soluţia într-un interval li-

mitat de timp? Şi nu ştiam care era soluţia, ce decizii să luăm, posibilităţile 

noastre erau restrânse. Să ieşi în balcon, să revii din balcon, să spui ceva 

oamenilor ca să-i ţii peste noapte în Piaţă, să te consume gândul că aveau 

să ne lase singuri. Ştiam, eram conştienţi că fuseserăm fotografiaţi, filmaţi, 

de altfel ne devoalaserăm identităţile singuri, prezentul era convulsionat, 

viitorul incert. Din păcate asta este, n-am avut parte de multe satisfacţii 

atunci, nu ne copleşesc bucurii supreme acum, am rămas suspendaţi în-

tre visele de atunci şi nerealizările de acum, nu ştim ce s-a întâmplat cu 

viaţa noastră, dacă n-am plătit destul, dacă am plătit prea mult, oricum nu 

am anticipat că, 19 ani mai târziu, va trebui să devenim avocaţii Revoluţiei 

Române din Timişoara, să dovedim, să demonstrăm românilor că în Ro-

mânia a avut loc Revoluţia Română. 

 

2009 – director general Institutul Revoluţiei Române din Decembrie 1989 

 Ne apropiem de împlinirea celor 20 de ani de la declanşarea Revo-

luţiei. Am calitatea de a fi directorul general al unui institut ce cercetează 

istoria acelui moment esenţial pentru România. Institut ce a apărut târziu, 

foarte târziu, într-o ţară bine mobilată cu institute ce se ocupă de istoria 
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contemporană: institut pentru studiul totalitarismului, pentru studiul crime-

lor de război, pentru comunism. Nici unul nu s-a ocupat însă de Revoluţia 

Română de-a lungul timpului. Din păcate acest institut a fost, este hulit, 

asediat încă de la început, ameninţat că i se taie bugetul. Am trecut, trecem 

prin momente penibile. Dacă aş scrie o cronică a începutului acestui insti-

tut, multe persoane ar trebui să plece frunţile. Să roşească de ruşine, să nu 

ni se poată uita în ochi. În ciuda tuturor acuzelor, institutul a reuşit să îşi 

construiască propria vocaţie. În momentul acesta sunt o sumă de titluri pe 

care nici un alt institut de cercetare istorică nu le-a produs în România, ca-

re transferă spre bibliotecile naţiunii date esenţiale, studii elaborate despre 

Revoluţia Română. I-am dat unităţii nostru un titlu: Institut împotriva 

uitării. Nu am vrut, nu vrem, nu vom accepta să treacă în uitare momente-

le acelea. Am lansat azi, la Timişoara, volumele Istoria Revoluţiei Române 

în Banat, Istoria Revoluţiei Române pe întreg teritoriul naţional, a profe-

sorului Scurtu, ediţia a II-a, pregătim lansarea la Bucureşti a tomului Isto-

ria Revoluţiei la Bucureşti, urmează să apară într-o lună Istoria Revoluţiei 

în Ardeal, avem studii despre oraşele în care Revoluţia a avut rol impor-

tant, noi am numit aceste oraşe capitale ale Revoluţiei Române, Târgo-

vişte, Brăila, Constanţa şi aşa mai departe. Nu am lăsat practic nimic ne-

cercetat. Că nu am ajuns la capătul studiilor e altă problemă. Dar cele 30 

de titluri de carte, publicaţiile noastre, 25 de Caiete ale Revoluţiei, zece 

numere ale unei reviste de profil academic, Clio, spun îndeajuns de multe 

despre activitatea noastră. Mai mult de-atât, trebuie să se ştie că oferim 

cercetătorilor străini toate condiţiile necesare informării corecte, complete, 

asupra fabuloaselor evenimente ce au avut loc în Decembrie ’89 în orice 

localitate din ţară.  

Din păcate trebuie să închei consideraţiile de mai sus cu o constata-

re amară: cercetătorii străini sunt mai impresionaţi decât istoricii români 

de Revoluţia Română!  

Suntem deci în Timişoara la 19 ani şi 10 luni de la tulburătorul De-

cembrie ’89, ne-am revăzut camarazii de atunci, s-au întâlnit istoricii, co-

mentatorii fenomenului politic. Deoarece anul acesta am avut buget res-

trâns, nu ne-am permis organizarea unui simpozion cu o mai largă repre-

zentare. Au răspuns, totuşi, invitaţiei noastre istorici din Basarabia, Turcia, 

Bulgaria, Ungaria… Întâlnirea noastră a fost onorată de prezenţa Înalt Prea 

Sfinţiei Sale, a primarului Timişoarei, urmează ca astăzi, mâine şi în con-

tinuare, invitaţii să ne comunice studiile lor, materiale acestea urmând să 

devină cărţi ale Simpozionului internaţional.  

Pot spune cu mâna pe inimă că, la încheierea mandatului, în biblio-

tecile ţării mele vor fi câteva mii de pagini despre Revoluţia Română. Da-
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că noi nu vrem să ne amintim de Revoluţie astăzi, poate că mâine urmaşii 

noştri vor găsi acolo urmele acestei Revoluţii. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÖKÉS LÁSZLÓ 
 

 

… în 15, în 16, i-am îndem-

nat în continuu pe oameni să 

se ducă acasă, să nu-şi pună 

viaţa în pericol, dar aceştia 

nu au putut fi opriţi şi, dintr-

o dată, solidaritatea lor s-a 

schimbat într-o voinţă hotă-

râtă împotriva dictaturii…   
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Titus Suciu: Poporul român s-a împotrivit implementării comu-

nismului în ţară din chiar primele zile de după încheierea celui de al doi-

lea război mondial. Au făcut-o partizanii retraşi în munţi, minerii din 

Lupeni, Horăşti-Motru, muncitorii din Braşov, dizidenţii Paul Goma, 

Constantin Pârvulescu, Vlad Georgescu, Gh. Calciu Dumitreasa, Mihai 

Botez, Vasile Paraschiv, Dorin Tudoran, Radu Filipescu, Mircea Dines-

cu… În Decembrie ’89 ţările socialiste din vestul României se eliberase-

ră de jugul comunist, în estul şi nordul nostru destinderea era evidentă, 

în continuu progres. Timişoara avea, prin televiziunea iugoslavă şi ma-

ghiară, o fereastră deschisă spre Vest, în centrul oraşului compasiunea 

faţă de un semen prigonit, pastorul Tökés  László, s-a constituit în mişca-

re de revoltă, în Revoluţia ce a dus la îndepărtarea dictaturii comuniste 

şi la noi. 

 

Vasile Bogdan: Nicicând nu am văzut cum un om devine mit sub 

ochii mei. Aşa s-a întâmplat cu omul acesta, obscur pastor reformat de-

venit scânteia care a aprins flacăra revoltei din Timişoara. Îl văzusem în  

de acum celebra emisiune Panorama a Televiziunii maghiare, fuseserăm 

anunţaţi din vorbă în vorbă, ne făceam că nu ştim dar tot oraşul era cu 

ochii pe micul ecran, apoi i-am aflat, tot din vorbă în vorbă, odiseea. A 

rămas acolo, în parohie atât cât s-a cuvenit, până ce bolovanul a pornit 

să se rostogolească la vale. Apoi totul a  devenit Istorie. 

Ne-a primit, în acea zi de noiembrie 2009, într-una din încăperile 

parohiei reformate din Timişoara. Venea direct de la Bruxelles, unde es-

te europarlamentar, vicepreşedinte al Parlamentului European. Pe când 

realizam interviul era încă episcop.  Dar amintirile sunt încă vii, crezul 

său s-a  păstrat întreg, nealterat.   

 

1989 –  pastor reformat, Timişoara 

Am devenit preot din chemare, nu din întâmplare. Am avut întot-

deauna dorinţa de a influenţa mersul lucrurilor, de a propovădui cuvântul 

Domnului cu efect şi influenţă asupra oamenilor. Am dorit să facem o lume 

mai bună, să împlinim voia Domnului, şi în acest spirit am slujit amvonul, 

cauza Domnului şi a credincioşilor. Am activat la Braşov, la Dej, apoi a in-

tervenit Securitatea să mă dea afară din Dej şi m-au numit în mod forţat la 

Timişoara. Deodată m-am găsit  la Timişoara, departe de locul în care am 

trăit, departe de pământul natal, într-un oraş în care nu fusesem niciodată în 

viaţa mea, şi aici am activat în atmosfera  şocantă din ultimii ani ai dictaturii 

ceauşiste. Aici m-au apăsat prin Securitate, a intervenit şi episcopul Papp 

László, care era colaborator al Securităţii, la aceasta, ne-au asuprit, ne-au 
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ameninţat, m-au stăvilit în activitatea mea firească de preot, au vrut să mă 

oprească, să-mi minimalizeze influenţa asupra credincioşilor, mi-au cenzu-

rat predicile. Simţeam din ce în ce mai mult că situaţia devine de nesuferit şi 

atunci m-am ridicat împotriva nelegiuirilor, împotriva nedreptăţilor. Am în-

ceput prin scrisori adresate Episcopiei, apoi i-am scris şi lui Ceauşescu, am 

propovăduit de pe amvon adevărul, am demascat Securitatea, partidul, pe 

episcopul care colabora cu puterea de atunci şi, astfel, situaţia mea a devenit 

insuportabilă. Am demascat starea de lucruri privind aşa zisa libertate de 

conştiinţă, libertatea religioasă, încălcările drepturilor minorităţilor, ale ce-

tăţenilor de rând din ţară, şi aşa, treptat, m-am radicalizat tot mai mult şi 

atunci au încercat să mă îndepărteze din Timişoara. Pentru aceasta au pornit 

un proces de evacuare a mea, şi de aici a ieşit toată acea situaţie revoluţiona-

ră care a urmat. Eu nu am vrut să devin revoluţionar, nu m-am amestecat în 

treburile politice înalte, m-am confruntat doar cu realităţile de toate zilele iar 

conştiinţa mi-a dictat să nu tac, că dacă tac atunci se va împlini propovădui-

rea biblică cum că pietrele vor grăi.  

– A făcut vâlvă atunci prezenţa dumneavoastră în emisiunea Pano-

rama a Televiziunii maghiare.   

– Am vorbit despre demolarea satelor, despre diabolicul plan de sis-

tematizare al lui Ceauşescu. Povestea a început cu un an înainte, în septem-

brie 1988, când, la o şedinţă preoţească la Arad, am formulat un memoran-

dum adresat organelor bisericeşti la Sinodul Bisericii Reformate, celor doi 

episcopi reformaţi, împotriva demolării satelor, care punea în pericol exis-

tenţa comunităţii maghiare, atrăgând atenţia că deja în jurul Bucureştiului au 

început demolările, chiar în sate româneşti, cu biserici şi mănăstiri româ-

neşti, şi apreciam că acest plan diabolic nu poate fi trecut sub tăcere. Eram 

pe pragul critic al toleranţei personale, individuale şi al unei conştiinţe de 

credincios. În acest sens am acordat un interviu, în secret, unei echipe care 

venise tot în secret din Canada, nişte francezi, întâlnire intermediată de fra-

tele meu, Tökés István, care în acea vreme trăia în Canada, la Montreal. În-

tre timp ne-am organizat, că era clar că nu poţi face faţă dictaturii în mod 

spontan şi nepregătit. Am acţionat prin familie, prin sistemul de relaţii foarte 

larg al familiei Tökés, pentru că noi suntem opt fraţi şi surori, tatăl nostru 

fusese vicar eparhial la Cluj şi deci fraţii şi surorile sunt oameni pregătiţi, au 

multe relaţii cu idei democratice şi cu caracter din opoziţie, anticomunişti 

putem spune ulterior. Deci împreună cu membrii familiei şi cu prietenii ne-

am organizat şi am încercat tot ce era cu putinţă în cadrul legal de atunci, 

nimic nu am făcut ilegal, am ţinut cont de Constituţia României, de normele 

europene şi democratice la care s-a alăturat şi ţara noastră. A fost deci o în-

cercare foarte înţeleaptă în sensul de a acţiona într-un cadru politic, social în 
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care de fapt nu prea ai ce face, dar, totuşi, legile îţi permit să faci ceva, un 

minim, să te foloseşti de acele legi care rămân pe hârtie de fapt dar măcar te 

îndreptăţesc să nu taci.  

– Şi a venit ziua de 15 decembrie, o zi în care Timişoara a început să 

devină alta, pornind chiar de la enoriaşii care au venit să vă sprijine cauza. 

– Eu cred că la Timişoara procesul de schimbare pe dedesubt a înce-

put mai devreme. Timişoara era cu totul altfel decât majoritatea localităţilor 

şi oraşelor ţării, era un oraş deschis chiar datorită faptului că era un spaţiu 

multicultural, multietnic, cu multe relaţii în străinătate. Pe vremea lui 

Ceauşescu soseau mulţi vizitatori în oraş, au venit rude ale ungurilor, ger-

manilor, eram aproape de Iugoslavia, puteam să ne uităm la televizor la pro-

gramele din exterior. Deci tradiţia multiculturală, tolerantă a Timişoarei a 

contat foarte mult, chiar şi oamenii proveneau din toată ţara şi veniseră aici 

cu tradiţiile lor, de exemplu în biserica mea aproape 80 la sută dintre eno-

riaşi proveneau din diferite părţi ale Transilvaniei iar aceştia aduseseră cu ei 

obiceiurile şi valorile lor. Astfel, oraşul era un teren foarte fertil pentru 

schimbări, pentru gândire, pentru opoziţie. Apropierea dintre români şi mi-

norităţi i-a făcut pe oameni să fie mai deschişi şi în acest fel se poate explica 

faptul că într-o anumită clipă ne-am adunat cu toţii în jurul bisericii, indife-

rent cărei biserici ori etnii aparţineam. A fost, de altfel, un miracol pentru 

mine să văd aceasta, pentru că eu aveam prejudecăţi şi credeam că, la urma 

urmei, majoritatea nu poate fi mişcată, iar naţionalismul exagerat care se 

cultiva în România în acea vreme, în timpul lui Ceauşescu, nu va îngădui să 

se alăture unei cauze nobile, de fapt unei cauze anticomuniste, antidictato-

riale. Dar, pe de altă parte, îmi aduceam aminte că în 1956 a fost singurul 

oraş din ţară în care românii s-au alăturat Revoluţiei maghiare şi au fost pe-

depsiţi foarte dur pentru această atitudine a lor. Deci Timişoara este ex-

cepţională în acest sens al cuvântului. 

– Au venit aici, lângă dumneavoastră, alături de reformaţi, enoriaşii 

pastorului Dugulescu, au venit ortodocşii. Ce aţi simţit în acele momente, 

acest sentiment al unităţii cum s-a reflectat în sufletul dumneavoastră?  

– Eram încântat dar mă frământa şi frica, aveam sentimente ambi-

gue, pe de o parte eram încântat de oamenii aceia simpli care riscau foarte 

mult opunându-se puterii şi adunându-se în apărarea noastră, a mea şi a fa-

miliei mele, dar, pe de altă parte, aveam remuşcări că îi pun în pericol, deşi 

nu am vrut aceasta. Astfel tot timpul, în 15, în 16 i-am îndemnat în continuu 

pe oameni să se ducă acasă, să nu-şi pună viaţa în pericol, dar aceştia nu au 

putut fi opriţi, şi, dintr-o dată, solidaritatea lor s-a schimbat într-o voinţă ho-

tărâtă împotriva dictaturii, deoarece le-a fost de ajuns cum au trăit, că nu au 

avut lumină, nu au avut de mâncare, le era frig, deci le lipseau necesităţile 



 

 

 

125 

elementare, la care s-au adăugat şi umilinţele îndurate de-a lungul anilor, 

toate acestea i-au motivat să se opună, să se ridice şi sunt mândru că pentru 

prima dată aici, în faţa bisericii noastre s-a cântat imnul de mai târziu al 

României Deşteaptă-te române. Şi ungureşte există o astfel de poezie, Tal-

pra magyar!, Ridică-te în picioare, maghiare!, scrisă de Petöfi Sándor, şi 

era o asociere extraordinară de solidaritate, că şi ungurii şi românii simt la 

fel, şi sunt în stare să acţioneze conform acestui spirit de solidaritate.  

– Pastorul Dugulescu, Dumnezeu să-l odihnească, a făcut o afirmaţie 

care mie mi se pare esenţială, şi anume că prima parte a Revoluţiei de la 

Timişoara a fost o revoluţie religioasă. Acceptaţi acest lucru? 

– Fireşte că da. Motivaţia primordială şi de bază era credinţa, Cre-

dinţă şi fidelitate a fost titlul primei noastre aniversări de zece ani, pentru că 

în urmă cu zece ani episcopul din Oradea m-a mutat oficial în Sălaj, într-un 

sat îndepărtat, şi, deci, din aprilie până în decembrie credinţa ne-a adunat în 

jurul bisericii. În cazuri similare oamenii obişnuiau să se îndepărteze, să fu-

gă, să dispară pe nevăzute fiindu-le frică de putere, de Securitate, dar în 

acest caz s-a întâmplat chiar  contrariul, tot mai mulţi oameni s-au adunat în 

biserică, nu mai încăpeau în biserică, ajunseseră la vreo 500 – 600 de oa-

meni. Aceştia veneau din toate părţile, veneau până şi părinţii studenţilor 

care îşi vizitau copii. Deci forţa de mobilizare a predicilor, a credinţei, a tex-

telor actualizate din Biblie a avut un însemnat efect asupra oamenilor şi 

aceasta s-a împlinit, s-a finalizat în revolta împotriva dictaturii. La fel, trebu-

ie să adaug că şi baptiştii răposatului Dugulescu, care mi-a fost un prieten 

extraordinar de bun şi fidel, au fost mobilizaţi prin credinţă, şi nu se poate 

uita faptul că mulţimea scanda: Există Dumnezeu! şi Dumnezeu este cu noi!. 

Şi noi am simţit acest lucru, iar în adventul din acel an chiar am avut senti-

mentul că promisiunile lui Dumnezeu se vor îndeplini de Crăciun. 

 

2009 – pastor, fost episcop, europarlamentar, vicepreşedintele Par-

lamentului European 

– Au trecut 20 de ani. Care au fost atunci idealurile dumneavoastră, 

cu ce vă întâlniţi astăzi? 

– Eu mă simt şi în prezent preotul timişorean de atunci. Nu contează 

rangul, episcopia. De altfel este foarte incomod să ai o astfel de funcţie, o 

funcţie de rang înalt, să te numeri printre ierarhii bisericeşti. Toată viaţa mea 

am luptat împotriva episcopilor, am fost un fel de om anticlerical, un preot 

simplu care îi slujeam pe credincioşi, şi îi mângâiam, încercam să îi mângâi 

într-o situaţie deplorabilă socială şi umană, deci am continuat să fac acelaşi 

lucru, să lupt pentru oameni, pentru interesele oamenilor. Din păcate, din 

cauze politice şi din cauza manipulării maselor în direcţia naţionalismului, 
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majoritatea  românească a fost indusă în eroare şi nu a văzut cu ochi buni 

atitudinea mea, persoana mea, serviciile mele pentru democraţie. Astfel eu 

am rămas cu ungurii mei şi activitatea mea s-a axat mai mult pe apărarea 

drepturilor minorităţilor, pentru că şi minorităţile aparţin populaţiei ţării iar 

drepturile minorităţilor aparţin drepturilor democratice. Deci aceasta este o 

particularitate a mea şi, în prezent, în Parlamentul Europei, mă simt ca pe un 

alt amvon, un amvon pe plan profan, politic, unde valorile pe care le slujesc 

sunt aceleaşi, valorile creştine, democratice, umane care ne unesc pe noi cu 

toţii. 

– Sunteţi un revoluţionar fără acte… Un paradox, cel care a pornit 

Revoluţia de la Timişoara nu este atestat ca revoluţionar... 

– Este foarte ciudat, într-adevăr. Ştiţi, e umilitor ca un revoluţionar 

adevărat să solicite în mod oficial, prin cerere, să fie recunoscut ca revo-

luţionar, aceasta nu am făcut-o niciodată, mi-ar fi şi ruşine să o fac. Eu cred 

că realitatea are ultimul cuvânt, dacă socotesc cei de sus, oficialii, că s-ar 

cuveni să am această calitate să mi-o dea, eu însă nu ţin să o dobândesc cu 

orice preţ. 

 

 

 

KABAI JOZSEF 
 

 

Dacă războiul declanşat în 

1939 a adus dictaturi socialiste 

în mai multe ţări, 1989 rămâ-

ne în Istorie ca an al imple-

mentării democraţiei…   

 

 

Titus Suciu: Interviul domnului Kabai e atipic. Despre sine nu vor-

beşte mai deloc, subiectul mărturisirii e activitatea pastorului reformat, si-

tuaţiile prin care a trecut acesta. 

 

Vasile Bogdan: Filmăm în interiorul Bisericii Reformate. Este 22 sep-

tembrie. Are amabilitatea de a ne descuia uşile şi ne arată încăperea cuprinză-

toare a lăcaşului, urcăm la balcon. Aveam senzaţia că parcă ne aştepta, că 

avea să ne spună ceva deosebit. A fost  o predestinare? Un joc al hazardului 
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ceea ce am trăit noi în acele zile ? Începem filmările în balcon, acolo de unde 

au plecat primele mesaje ce aveau apoi să inflameze România. 

  

1989 –  tehnician dentar Policlinica nr. 3 

Celebrul interviu pentru emisiunea Panorama a fost înregistrat în acest 

balcon al bisericii, unde este şi orga. Este vizavi cu amvonul şi se presupunea 

că aici nu sunt microfoane. Se pare că nici nu au fost, deoarece interviul a reuşit 

foarte bine şi a ajuns pe căi ocolite în afara ţării. A fost făcut de doi regizori 

francezi, din iniţiativa fratelui domnului Tőkés, Tőkés István, care locuia în 

Canada. Atâta ştiu despre aceasta. 

Am văzut interviul de la Panorama alături de dânsul. Aveam antenă pa-

rabolică şi l-am invitat la noi. Mi-amintesc perfect, era foarte bucuros că s-a dat 

materialul în emisiunea aceea. Cunoaşteţi conţinutul, dânsul vorbea acolo de 

anomaliile ce se petreceau la noi în ţară. Pastorul avea o zicală. Dacă nu vorbim 

noi, cu timpul o să vorbească pietrele. Interviul e o piatră desfăcută din zidul 

tăcerii. După emisiune au început să se înteţească şicanele împotriva dânsului. 

Clădirea era păzită de Miliţie, cu toate acestea intrau oameni beţi ce-şi făceau 

treaba mică în uşa locuinţei sale, veneau oameni cu diferite provocări, cei din 

familia dânsului erau întorşi ori pe stradă ori în gară, nu puteau adică să ia con-

tact cu pastorul, dar persoanele care trebuiau să-l înjure puteau să intre.  

În 1983 a fost dat afară din popie, au urmat aproape trei ani în care a 

fost şomer, la Timişoara venind după aceea. Pentru dânsul a intervenit episco-

pul de Oradea Papp László, care era cam de aceeaşi vârstă cu Peuker Leo, pa-

rohul reformat de aici. La început a fost paroh adjunct. Adică ajutor de preot.  

El a fost repus în funcţie din cauza presiunilor din afară, dânsul fiind… 

Pentru a înţelege însă mai bine activitatea pastorului Tőkés László trebuie să ne 

întoarcem la originile sale. S-a născut dintr-o familie de intelectuali, tatăl său 

era preot, profesor la Teologie, mama fiică de preot, soţie de preot, de episcop 

adjunct. Cum a ajuns la Facultatea de Teologie, unde preda şi tatăl dânsului, a 

fost deja predestinat atenţiei organelor de Securitate. În această privinţă el ştia 

că este cuvântul lui Dumnezeu către oameni şi cuvântul oamenilor spre Dum-

nezeu. La terminarea Teologiei, una din predicile sale suna… nu pot reda exact 

textul biblic, oricum vă puteţi face o idee destul de exactă. Ţara mea nu este din 

lumea aceasta, ţara mea este sus, în ceruri, alături de Dumnezeu. Organele de 

Securitate au considerat că făcea aluzie la situaţia din prezent a oamenilor, pen-

tru că a zis că ţara mea nu este din lumea asta. De aici eticheta de iredentist, de 

naţionalist. Terminând facultatea, a fost repartizat la Braşov, după un timp 

funcţionând la Dej. Şi într-un loc şi în celălalt a constatat că nu erau suficiente 

publicaţii pentru a-i putea învăţa pe copii religia. Mai mult de-atât, nu se putea 

ajunge nici măcar la calendare, decât dacă aveai pile. S-a adresat de aceea or-
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ganelor, subliniind nevoia de a fi tipărite multe publicaţii. Demersul acesta  a 

fost considerat drept o depăşire a atribuţiunilor. Pe atunci se practica un fel de 

omogenizare a populaţiei, se spunea mergeţi unde patria are nevoie.  Absol-

venţii din Ardeal erau trimişi în Moldova, în Oltenia, cei de acolo aici ori în 

Ardeal… În Banat de altfel, trebuie să ştiţi, umbla vorba: toţi oltenii din Banat, 

/ ce-ntr-un an n-au avansat, / sunt chemaţi în grabă mare / înapoi la reciclare. 

Deci oltenii erau aduşi aicea, ardelenii erau duşi în alte părţi, ca să se omogeni-

zeze populaţia. El s-a împotrivit şi acestui procedeu, a făcut referiri la Consti-

tuţia ţării, la dreptul fiecărui cetăţean de a învăţa în limba proprie. Aceste lu-

cruri nu erau privite cu ochi buni de organele care răspundeau de treaba aceasta 

şi, pe când se afla la Dej, au cerut forurilor superioare teologice şi bisericeşti să 

ia atitudine împotriva lui. El organiza, printre altele, serate literare în care se 

recitau în limba maghiară poezii traduse din Octavian Goga. Numai că poeziile 

revoluţionare ale lui Goga, în mintea securiştilor erau poezii revoluţionare ma-

ghiare. De aici presiuni ale autorităţilor, care cereau organelor bisericeşti să-l 

mute într-o localitate mai mică, să-l izoleze, acesta fiind cel mai bun mijloc de 

a-l ţine departe de public. Nu au putut obţine acest lucru, cu toate că au făcut un 

fel de proces bisericesc, în care se putea lua o asemenea hotărâre. Şi pentru că  

nu au reuşit să-l mute de acolo, episcopul de Cluj, la presiunea organelor com-

petente de la Departamentul Cultelor, l-a scos din popie.  

Din 1983 până în 1986 Tőkés László a fost şomer. În 1986 a ajuns la 

Timişoara. Începeau Campionatele Mondiale de Fotbal din 1986. Când am re-

venit din concediu, preotul în funcţie mi l-a prezentat. Uite, un preot tânăr. Du-

pă ce domnul Tőkés a plecat, mi-a spus. Este antistatal, mi l-au pus pe gât, dar 

o să am eu grijă de el. Acestea au fost cuvintele preotului bătrân care, deşi avea 

antenă specială şi putea prinde Belgradul şi Budapesta, n-a vrut să-l primească 

la televizor.  Ca să scape de el, i-a recomandat să apeleze pentru vizionarea me-

ciurilor din Campionatul Mondial la mine.  

Aşa ne-am apropiat, aşa am observat că făceam galerie pentru aceleaşi 

echipe, că avem aceleaşi opţiuni valorice şi în domeniul sportiv.  Fireşte, pe 

lângă televizor, mai ciocneam un pahar, mai mâncam ceva, în acest fel s-a creat 

o prietenie strânsă între mine şi dânsul. Aveam de altfel aproximativ aceeaşi 

vârstă, l-am considerat foarte repede ca pe un frate. Cum nu avusese slujbă atâ-

ta vreme, nu prea avea nici posibilităţi financiare. Ştiam că e însurat, că avea un 

copil. În primele luni, până s-au rezolvat problemele de instalare, a fost singur. 

De aceea era invitat la masă zi de zi. Încet-încet ne-am destăinuit, i-am spus 

despre mine, mi-a povestit trecutul său. Din ce mi-a spus, mi-am dat seama că 

n-aveai cum să-l acuzi de activităţi antistatale. Se ştie că, în urmă cu mai bine 

de 200 de ani, în timpul mişcărilor memorandiste, preoţii au ridicat vocea pen-

tru enoriaşii lor de aceeaşi limbă şi religie. Atunci de ce în zilele noastre, faptul 
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că un preot ardelean ridica vocea pentru drepturile enoriaşilor de aceeaşi limbă 

şi religie, trebuia incriminat? Mă refer la Supplex libellus valachorum pe de o 

parte, şi la memoriile pe care le-a trimis pastorul autorităţilor.  

Am amintit că dânsul era ţinta şicanelor organelor de Securitate. Aces-

tea au început să se înteţească foarte mult de prin luna noiembrie. A fost o bri-

gadă de trei oameni mascaţi care au intra cu forţa în locuinţa sa, au spart două 

uşi şi, înarmaţi cu cuţite, s-au năpustit asupra dânsului. Dânsul stătea pe un ta-

buret. A avut o reacţie promptă, a pus mâna pe taburet, l-a învârtit de vreo două 

ori, a luat cuţitul din mâna unuia dintre agresori, după care au fugit toţi trei. 

Soţia domnului Baranyi a fost cea care l-a pansat. Şicanele, cum spuneam, au 

devenit tot mai dese, tot mai agresive. Inşi beţi, care nu era firesc să ajungă aco-

lo, apăreau şi îl înjurau, aruncau în ferestre cu sticle de Coca Cola, pardon, pe 

atunci nu se găsea Coca Cola, sticlele erau oricum cam la fel de mari şi conţi-

neau tot o băutură răcoritoare, dar autohtonă. M-am referit, cum ziceam, la luni-

le noiembrie şi decembrie, când, pentru a ajunge în biserică, enoriaşii trebuiau 

să treacă printre miliţieni. Doi miliţieni stăteau tot timpul ba la uşă, ba la intrare. 

Or dacă era atât de păzită biserica, cum de putea cineva să spargă geamuri fără 

ştirea acestora? De la un timp de altfel pastorului i-a fost frică să se mai apropie 

de geamuri. În cele din urmă a baricadat ferestrele cu scânduri. Vă daţi seama, 

decembrie, sticla spartă, în locul ei scânduri. Noroc că vremea a fost cum a fost, 

neobişnuit de caldă pentru perioada aceea. Îmi amintesc că, determinat de cine 

ştie cine, Petre Moţ, primarul oraşului la vremea respectivă, l-a asigurat că o să 

fie bine, că se vor pune geamurile la loc. Şi, ce-i drept, au fost puse.   

Anul 1989 a fost prevestit în Biblie ca an al revoltelor. Citatul din Biblie 

spune aşa. Şi să sfinţiţi astfel anul al cincizecilea, să vestiţi slobozenie în ţară 

pentru toţi locuitorii ei. Acesta să fie pentru voi anul de veselie, fiecare din voi 

să se întoarcă la moşia lui şi fiecare din voi să se întoarcă în familia lui. 1989 

corespunde cu anul biblic 5750. Anul de veselie 5750, tradus, cum s-ar zice, în 

calendarul contemporan, începe în 11 septembrie 1989, zi în care a fost tăiată 

sârma ghimpată de la frontiera din Ungaria şi Austria, unde est-germanii se 

forţau trecerea în Austria şi de acolo în Germania federală. După aceea au că-

zut, pe rând, Honecker, Jakes, Jivkov, Jaruszelski… şi noi am început să spe-

răm că se va întâmpla la fel ca în 1848, când Revoluţia europeană ce a început 

la Paris a ajuns şi la noi.  

Există o anumită ciclicitate în evenimentele acestea. Anul 1789 al Re-

voluţiei franceze, a fost tot un an de veselie, acesta marcând încheierea feuda-

lismului şi începutul orânduirii capitaliste. Alt an marcant – 1939. Când, la or-

dinul lui Hitler, este atacată Polonia şi izbucneşte al doilea război mondial. Da-

că intrăm în amănunte, dar acum nu e momentul, se poate remarca o ciclicitate 

a evenimentelor importante, care se întâmplă la aproximativ 50 de ani. Dacă 
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războiul declanşat în 1939 a adus dictaturi socialiste în mai multe ţări, 1989 ră-

mâne în Istorie ca an al implementării democraţiei şi a valorilor capitaliste în 

mai multe ţări fost comuniste.   

Când predica pastorul Tőkés László, biserica era totdeauna plină, fieca-

re  rugăciune, fiecare predică fiind pentru oameni un fel de balsam. Dacă citea 

din Biblie despre Nabucodonosor şi explica ce făcuse acesta ori cine ştie ce alt 

rege din trecut, oamenii făceau legătura între dictatorul de atunci şi dictatorul de 

acum. Tot Biblia a fost cea care i-a dat puterea de a rezista până la capăt.  

În 10 decembrie pastorul Tőkés îşi anunţa enoriaşii că, dacă voiau să 

vadă cum e scos din locuinţă un preot reformat, să fie în faţa bisericii pe data de 

15 decembrie. A doua zi, 11 decembrie, eu l-am dus la o înmormântare şi mi s-

a destăinuit. Fii atent, a venit o maşină de la Partid şi ei mi-au spus aşa: nu 

veţi fi evacuat în 15, nici în 16; în 17 vă veţi ţine slujba; operaţiunea va avea 

loc în 18, luni. Care să fi fost mesajul acestor vorbe? Înainte cu câteva zile, în 

ziarul local a apărut informaţia – Ceauşescu cu soţia vor efectua o vizită în Iran 

în a doua jumătate a lunii decembrie. A doua jumătate începea în 15. Deci un 

for comunist a fixat evacuarea pe ziua de 15, cei care l-au chemat la Partid i-au 

comunicat altceva. Atunci ne-am dat seama că cineva voia ca, în faţa bisericii, 

în 17 sau 18 când Ceauşescu era plecat din ţară, să fie o adunare, să fie multă 

lume. Asta denotă că de undeva Revoluţia era dirijată. Ştiam, de exemplu, că 

atunci când Hruşciov s-a aflat în Crimeea în vacanţă, când a revenit nu a mai 

fost aşteptat la aeroport. Probabil că aşa voiau să se petreacă lucrurile şi acum, 

adică la întoarcerea din Iran totul să fie aranjat. Din cauza asta cred că s-a în-

cercat să se amâne acţiunea pentru data de luni. Se ştia dinainte, cu un an în 

urmă, sau cel puţin aşa se spune, că la Sofia au fost toţi şefii Tratatului de la 

Varşovia şi Gorbaciov l-ar fi întrebat pe Ceauşescu ce face prietenul meu Ilies-

cu? Deci atunci, deja de atunci s-a ştiut cine va fi emanatul Revoluţiei.   

 

2009 –  tehnician dentar privatizat 

E paradoxal că din această biserică au început evenimentele din 1989, 

că dumnealui a fost jarul de sub cenuşa care a declanşat flacăra în Timişoara, în 

toată ţara, şi cu toate astea pastorul nu are atestată calitatea de Revoluţionar. Şi 

aceasta în pofida faptului că recent, anul acesta, a fost chemat la Washington, 

unde a primit medalia Truman – Reagan, care este dată celor care au acţionat 

pentru schimbarea regimurilor totalitare din ţările lor.  

În Legea 42 din 1990 este precizată foarte clar competenţa Comisiei: 

comisia constată din oficiu sau la cerere. După mine nu se poate pune proble-

ma ca unul care a iniţiat Revoluţia să meargă să ceară atestarea calităţii sale. 

Toată lumea ştie ce a făcut. Deci Comisia respectivă trebuia să-i ateste această 

calitate din oficiu. Legea 341 din 1997 conţine doar prevederile prin care se 
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preschimbă Certificatele de Revoluţionar, care au fost date pe baza Legii 42 din 

1990. Preoţi, înalte feţe bisericeşti în număr de opt, plus Asociaţia Memorialul 

Revoluţiei, au trimis încă din 2007 cereri Parlamentului şi Guvernului Români-

ei, în care puneau în discuţie această problemă. Nici un rezultat, oamenii s-au 

spălat pe mâini. Au zis că nu intră în atribuţiile lor. Iar între timp Comisia res-

pectivă şi-a încetat activitatea. Ar fi bine ca, în contextul comemorărilor din 

anul acesta, 2009, să se revină cu o Hotărâre Guvernamentală sau Decret Prezi-

denţial, prin care să i se acorde, pentru meritele sale de dinainte şi din Decem-

brie 1989, Certificatul de Revoluţionar episcopului Tőkés László. E neplăcut că 

în alte părţi e recunoscut ca revoluţionar, pe când aici, acasă, nu.   

 

 

 

ILIE STEPAN 
 

 

… în primele rânduri ale 

celor care au ieşit în stradă 

s-au regăsit mulţi, foarte 

mulţi din cei care umpleau 

sălile de spectacole la con-

certele rock ale acelor ani. 

 

 

Titus Suciu: În Decembrie ’89 nu trebuia să facem toţi acelaşi lu-

cru. Ca în viaţa de toate zilele, era de preferat să oferim celor din jur ceea 

ce ştiam într-adevăr să facem bine. Deşi solist, în 20 decembrie Ilie Stepan 

a dirijat un ansamblu de mai bine de 150.000  de persoane, cel mai mare 

cor din lume.  

 

Vasile Bogdan: Ilie Stepan priveşte cu oarecare religiozitate spre 

balconul Operei. A fost Momentul Adevărului vieţii sale. Cea mai înaltă 

consacrare, când viaţa lui a devenit însăşi Muzica în eternitatea ei. Mărtu-

riseşte lucrurile cele mai tăinuite ale sufletului său, mai mult de atât, mai 

sus de atât nu se poate, nu se va putea nicicând. Emoţia din glasul lui co-

vârşeşte. Deşi am avut unele probleme legate de sunetul înregistrării, 

atunci, la 15 octombrie,  am preferat să nu îl mai solicităm a doua oară, nu 

am mai fi întâlnit acea trăire pe care o consumase dintâi. 
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1989 –  liderul formaţiei PRO MUSICA 

 Începând cu anii ’60, mişcarea muzicală din perioada comunistă a 

României a cunoscut, odată cu apariţia în Occident a formaţiei Beatles, o 

dimensiune nouă. E vorba de curentul pop, de curentul Beatles. S-a ajuns, 

după cum ştim, la o dezvoltare extraordinară a acestui gen de muzică. În anii 

’80 muzica asta avea şi în România rădăcini, atât cât puteau ele să crească în 

spatele Cortinei de Fier. Mă refer, repet, la anii ’80, deoarece sunt anii în 

care pot spune ce a însemnat pentru mine şi public Pro Musica, formaţie pe 

care am format-o în 1973.  

Din punctul de vedere al culturii muzicale au fost ani grei. Ideologie 

comunistă, cenzură năprasnică, putere discreţionară în mâinile unor rinoceri 

afoni. Fiecare cuvânt al textelor era cântărit, recântărit, disecat în toate mo-

durile posibile.  Ţin să spun chiar de la început un lucru. În Decembrie ’89, 

odată cu începerea evenimentelor de la Timişoara, în primele rânduri ale 

celor care au ieşit în stradă s-au regăsit mulţi, foarte mulţi din cei care um-

pleau sălile de spectacole la concertele rock ale acelor ani. Atâtea câte au 

avut loc în vremurile acelea de restrişte civică, deoarece muzica în general, 

cu atât mai mult cea modernă, au fost în vizorul cerberilor comunişti mereu. 

Am avut, hai să le zic doar incidente, cu orice melodie, la orice concert. 

Trebuia să slalomăm printre jaloanele cenzurii, să fentăm preceptele siste-

mului comunist vizavi de publicul tânăr, pentru că acesta era publicul care 

venea la concertele rock, tineretul. Aş zice, dacă e să privim înapoi, că ma-

nevrele noastre, chiar dacă eram mereu sub lupa puternicilor zilei, nu au fost 

zadarnice.   

În ultimii ani înainte de Revoluţie făceam meloterapie. Aveam câţiva 

prieteni buni – îi am şi acum –, medici la Spitalul de Psihiatrie din Jebel şi 

făceam meloterapie. Terapie prin muzică. Mergeam la Jebel de câteva ori pe 

săptămână.  

În 16 decembrie mă întorceam de la Jebel cu câţiva prieteni medici. 

Făceam naveta cu trenul. În Piaţa Maria – lume multă, foarte multă lume. 

Ştiam de cu o zi înainte că acolo fuseseră văzuţi, în 15 decembrie, enoriaşi 

cu lumânări aprinse în mâini. Am văzut în asta un fel de protest. Un protest 

pasiv împotriva a ceva ce urma să se întâmple.  

Mă aflam în atelierul de pictură al unui prieten, în apropierea staţiei 

de tramvai din Piaţa Maria, stăteam de vorbă. Ne-am întrerupt discuţia din 

pricina vuietelor de afară. Ale celor produse la şi după oprirea primului 

tramvai. Am ieşit, ne-am smuls din lumea noastră, am privit în jur surprinşi, 

de-a dreptul năuciţi. Nu insist, lozinci, discursuri de pe tramvai şi din apro-

pierea statuii, forţele de represiune. Trebuie să recunosc că în momentele 

acelea am fugit. Ne-am disipat pe străzi lăturalnice, am urcat în maşina unui 
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prieten şi am plecat pe ultima sută de metri. Sincer să fiu, eram nepregătit 

pentru o luptă fizică cu băieţii care veniseră antrenaţi, hrăniţi şi motivaţi 

pentru a împrăştia timişorenii din intersecţie. 

În 17 decembrie, în jurul orei 17, eram la gară. Îmi aşteptam soţia. 

Am mers acasă, ne-am schimbat, am luat nişte tenişi, în inconştienţa mea ca 

să pot fugi în caz că se întâmpla ceva neplăcut şi, cu un prieten şi soţia, am 

ieşit în oraş. Pe la ora 18,30 eram la Catedrală. Nu am mai prins locuri, ca să 

spun aşa, în faţă, stăteam pe trepte în lateral. Nu la mult timp după ce ajun-

sesem, cred că în jurul orei 19, a început să se tragă. A fost o canonadă pre-

lungă, nu am văzut prea multe, era întuneric, parcă mai întuneric ca oricând. 

Noi am fugit prin Parcul Catedralei, toată lumea fugea, se trăgea într-una, cu 

toate astea nu eram foarte speriat, disperat. Ştiţi ce-mi spuneam? Că se tră-

gea cu gloanţe oarbe. Cu gloanţe de cauciuc. Dar chiar dacă mi-am spus 

aceste cuvinte, am continuat să fug, să fugim. Trecând podul de la Maria, 

am ajuns în preajma fostei frizerii. Mă rog, acolo m-au năpădit nişte amintiri 

legate de frizerie şi de felul în care purtam părul în tinereţe. N-am avut când 

să-mi amintesc prea multe, deoarece din stâlpul de fontă vechi, ce există şi 

acum, a ricoşat un glonţ. Am perceput imediat situaţia în alt mod. Deşi nu 

am făcut armata, sunetul  mi-a dat de înţeles că se trăgea cu gloanţe adevăra-

te, ceea ce… A, un flash back de atunci. O imagine fulgurantă din momente-

le în care fugeam prin Parcul Catedralei. Mi se părea că văzusem în parc, 

aşa, timp de o fracţiune de secundă, un om plin de sânge. Coroborând aceste 

două, să zic informaţii, glonţul şi omul căzut, nu am mai avut nici o îndoia-

lă, se trăgea cu gloanţe adevărate.  

Abia a doua zi aveam să aflu, cât se putea afla atunci, dimensiunile 

năucitoare ale acelei… nopţi a Sfântului Bartolomeu din Timişoara.   

În zilele următoare, ca orice timişorean, am fost pe străzi. Dar cu 

atenţie, cu prudenţă, în primul rând din pricina spaimelor trăite în noaptea de 

17 spre 18 decembrie, în al doilea deoarece armele au continuat să răpăie.   

În 20 decembrie am fost la Jebel, m-am întâlnit cu prietenii mei, me-

dicii, am stat puţin, am revenit în Timişoara. În după amiaza aceea instinctul 

de conservare parcă a amorţit. Parcă a dispărut. Ştiţi ce mi-am pus în cap 

atunci? Să procur, cât mai repede, o chitară. M-am repezit la un prieten ce 

locuia în apropiere, i-am cerut instrumentul, mi l-a dat, am revenit în Piaţă, 

am urcat şi am apărut în balcon şi, în jurul ora 19 fără 20 am cântat Hora 

Unirii şi Deşteaptă-te române. Cântat e un fel de a spune, deoarece după 

primul vers a cântat mulţimea, eu doar i-am acompaniat. A fost ceva… Ca 

încărcătură emoţională şi acum, când rememorez acele momente, mă simt 

copleşit, gâtuit de formidabilele trăiri de atunci. Au fost, o spun cu toată 

convingerea, cele mai emoţionante momente din cariera mea de muzician,  
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cea mai înălţătoare, cea mai tulburătoare stare pe care am trăit-o ca om al 

scenei.  

Am stat în Piaţă vreo oră. Era enorm de multă lume în 20 decembrie 

aici. Sunt lucruri greu de explicat apropo de mentalul ce m-a determinat să 

fac asta. Probabil că eram depozitarul multor frustrări, multor privaţiuni, şi 

atunci m-am eliberat de tensiunile din mine dintr-o pornire pe care nu mi-am 

propus, nici nu m-am gândit s-o blochez. E foarte greu să explic ce a fost în 

mintea mea când mi-am zis domnule, în seara asta trebuie să cânt, şi voi 

cânta orice se va întâmpla după aceea! Este ceva la fel de greu de explicat 

ca şi răspunsul pentru întrebarea ce am simţit în momentul în care am com-

pus piesa Timişoara. Întâi că Timişoara, poate îţi anticipez o întrebare, a 

fost ca o… a ieşit aşa, ca o răbufnire. Parcă s-a scris singură, parcă mi-a dic-

tat-o cineva. Eu nu am avut altceva de făcut decât de scris tema, refrenul şi 

să orchestrez. A fost ceva atipic. Ceva altceva decât restul muzicii compuse 

de când mă ocup de aşa ceva. Şi hotărârea de a cânta în balconul Operei a 

fost un lucru care, repet, a fost o descătuşare în clipa aceea, descătuşându-

mă de anumite privaţiuni şi chiar de instinctul de conservare, pentru că după 

aceea mi-am dat seama, trebuie să recunosc, de riscul enorm la care m-am 

expus. Şi nu mi-a fost totuna, fireşte. Am trăit o stare destul de ciudată, vor-

ba aceea, ba cu cer senin ba cu cer noros în 21, în 22 până la fuga dictatoru-

lui. Repet, nu mi-a fost totuna. Instinctul de conservare şi-a revenit. Văzând 

în schimb curajul mult mai mare al unora ori altora dintre timişorenii, pe 

unii cunoscându-i, pe alţii nu, mi-am mobilizat resursele interne şi am trecut 

peste toate clipele mai tulburi, mai negre. Istoria a consemnat, se ştie, faptul 

că sunt primul muzician care a cântat în balconul Operei două cântece inter-

zise. Au fost însă timişoreni care, zic eu, au făcut lucruri de-a dreptul incre-

dibile. Au înfiinţat primul partid necomunist de după război, au spulberat 

delegaţia guvernamentală trimisă de tiran, au redactat Manifestul Frontului 

Democratic Român, au ţinut trează flacăra Revoluţiei, n-au părăsit Opera în 

nopţile de după 20 decembrie… Timişorenii aceştia au fost, nu ştiu dacă ci-

neva a mai folosit formularea asta, mai presus ca timpurile în care tră-

iam.    
Dar să revenim la cântecul Timişoara. După 22 decembrie am înce-

put să mă gândesc la o lucrare. La o piesă, la contribuţia personală pentru 

ceea ce mi-a fost dat să trăiesc, pentru ceea ce mi-a dăruit Timişoara. Prin 

26, poate 28 decembrie, când descreieraţii tiranului încă nu-şi dăduseră 

seama că vremea tartorului lor apusese, am avut o discuţie la telefon cu Ma-

rian Odangiu. Ideea l-a încântat, a scris textul, mi l-a dat. Ce a urmat e ră-

bufnirea de care vorbeam acum câteva minute. Am pus la punct melodia în 

câteva ore din după-amiaza aceea! 
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Nu pot să explic mecanismul prin care am compus piesa asta. Ceea 

ce nu are de fapt nici o importanţă. Faptul este fapt, după ce am scris-o am 

înregistrat-o imediat, atunci, în ianuarie 1990. Singurul studio performant pe 

vremea aceea era la Televiziunea Română în Bucureşti. Am luat trenul, am 

înregistrat piesa la ei, am cântat-o în primul concert rock liber din România 

– Bucureşti, 20 ianuarie – apoi la Timişoara într-un concertul în sala Olim-

pia.  

 

2009 – compozitor 

Timpul a trecut repede. Prea repede. Cu toate astea sunt convins că 

se puteau face mai multe, puteam avea alte condiţii sociale. Ca muzician, ca 

om care creez muzică, mi-am format un concept pe care ţin să-l enunţ. Pri-

vesc totdeauna jumătatea plină, partea plină a sticlei, nu cea goală. Ştiu că 

trebuie să lupt – lupt! Ştiu că trebuie să fac – fac! Ştiu că trebuie să mă im-

plic – mă implic!  

Dar păcate ce e bun, ce e caracteristic poporului român, e pus în um-

bră de politicianismul românesc. Dictatura ideologică a fost înlocuită de cea 

financiară, valoarea de nonvaloare, civilitatea de vulgaritate.  

În ce mă priveşte, în aceşti ani am scris multă muzică de teatru şi 

film. Am colaborat la câteva filme de televiziune, am scris lucrările impor-

tante ca Sensul vieţii şi Undeva în Europa. Acum lucrez la albumul ce, îm-

preună cu celelalte două, formează o trilogie. Acesta se numeşte Lumina. 

Lumina e mai presus de ceea ce se întâmplă în viaţa noastră. Este prinosul 

pe care trebuie să-l aducem fiecare din noi lui Dumnezeu, deoarece eu nu 

cred că poate să existe un artist adevărat care să nu creadă în Dumnezeu.  

Am mai învăţat în aceşti ani că trebuie să te bucuri în fiecare dimi-

neaţă pentru faptul că poţi vedea lumina zilei, că vezi soarele sau… chiar 

dacă nu vezi soarele, vezi lumina zilei. De care e bine să te bucuri, să încerci 

să dai din bucuria ta şi celor din jurul tău. Repet, atât cât este în sticlă, indi-

ferent că este jumătate, că este trei sferturi, că este plină, că este mai puţin 

plină, trebuie să vezi partea plină a lucrurilor. Acum, când mă gândesc în 

urmă cu 20 de ani, am un sentiment de durere şi tristeţe pentru cei ce nu mai 

sunt printre noi. În acelaşi timp mă încearcă un sentiment înălţător că am 

fost contemporan cu cei care au făcut lucruri remarcabile, eroice. Sunt cu 

adevărat mândru că sunt contemporan cu mulţi dintre cei care în zilele de 

azi au uitat de tot ceea ce înseamnă lumesc şi au devenit, prin ceea ce au fă-

cut, nişte eroi vii. Le mulţumesc pentru ce au făcut şi până la urmă am un 

sentiment de mândrie că sunt timişorean şi am o mare mulţumire sufletească 

şi le mulţumesc tuturor celor care au fost atunci pe străzi şi au făcut ceea ce 

au făcut. Politicul niciodată nu va putea confisca memoria colectivă şi isto-
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ria care se va scrie încetul cu încetul, istoria din câte citesc eu ca amator, 

cerne mult până când să rămână clar un lucru stabilit. Istoria îi va consemna 

pe ei, pe cei adevăraţi din stradă, pe cei adevăraţi din zilele acelea. Senti-

mentul revanşard nu îşi mai are rostul, importante sunt doar adevărurile ce 

trebuie spuse şi astăzi şi mâine, perpetuu, spunând adevărul te apropii de ce 

e frumos şi curat în tine, de Dumnezeu, ceea ce trebuie să devină un scop al 

fiecăruia din noi.    

 

 

 

 

BÁRÁNYI ILDIKÓ 
 

 

… stăteam în faţa spitalului, 

trăbănţelul având luminile 

de poziţie aprinse. Soţul in-

trase în tură, Monica ieşea, 

voiam s-o duc acasă. Stinge 

lumina, m-a făcut să tresar o 

voce. M-am întors în direcţia 

respectivă… spre capul meu 

– ţeava unei puşti. 

 

 

Titus Suciu: Când se vorbeşte despre Revoluţia din Timişoara, cu-

vântul voluntar nu se pronunţă. Voluntarii sunt şi ei demonstranţi, adevă-

raţi revoluţionari. Deşi medic de circumscripţie, doamna doctor a fost ală-

turi de soţul dumneaei în zilele şi nopţile în care puterea comunistă ne uci-

dea cu ferocitate.  

  

Vasile Bogdan: Pe doamna doctor Ildikó Bárányi am cunoscut-o 

într-o zi frumoasă de toamnă, la 15 septembrie, pe strada Timotei Cipariu, 

în faţa clădirii Bisericii Reformate de lângă Piaţa Maria. Aici amintirile 

erau mai aproape, copacii străzii tăinuiau încă umbrele unor timpuri de 

demult.  

   

1989 – medic circumscripţie Ciarda Roşie 



 

 

 

137 

 Fusesem medicul curant al doamnei Tőkés cu mult timp înainte de 

aceste evenimente, umblam în casa lor de luni de zile. Din păcate în ultima 

vreme nu s-a mai putut ţine legătura, deoarece firul telefonului domnului 

Tőkés a fost tăiat. Trebuie să vă spun că, împotriva măsurilor luate de 

comunişti, noi totuşi comunicam. Convenisem cu o vecină să mă sune ori de 

câte ori dânsa avea nevoie de mine.  

În 12 decembrie, seara, pe când mă aflam la circumscripţia din Ciar-

da Roşie, am fost anunţată că doamna Tőkés nu se simţea bine. Răcise şi 

avea febră. Şi, cum era gravidă, nu îndrăznea să ia nici un medicament. Mă 

ruga să o consult. Am venit degrabă dar, spre surprinderea mea, în faţa uşii 

stăteau doi miliţieni care nu m-au lăsat să intru. Le-am spus cine eram, de ce 

venisem, mai mult de-atât, i-am invitat să intre cu mine dacă nu aveau în-

credere în ceea ce le spusesem. Totul a fost în zadar, nu am fost lăsată să 

intru. Le-am zis, bine, atunci plec, dar o să trimit maşina Salvării fiindcă e 

vorba de o intervenţie medicală, doamna e gravidă. Vă amintiţi, desigur, 

decretul ce prevedea că dacă se pierdea o sarcină medicul care răspundea 

pentru asta putea să intre la închisoare. Decretul era de prin 1967-68. Mi-au 

replicat că degeaba voi trimite Salvarea, fiindcă nici medicul acela nu va fi 

lăsat să intre.   

A doua zi dimineaţa am mers la Direcţia Sanitară şi am relatat în-

tâmplarea. Inspectorul Jurchescu m-a ascultat şi a zis bine, doamnă, daţi o 

declaraţie în scris. Credea, probabil, că nu voi avea curajul să scriu. Bine, 

daţi-mi o coală de hârtie. M-am aşezat, am scris tot ce s-a întâmplat. El era 

foarte agitat. Dar grăbiţi-vă, că trebuie să plec. Am semnat şi l-am înregis-

trat, deci raportul a fost înregistrat la Direcţia Sanitară, dar mai mult de atât 

nu am putut să fac.  

Între timp zilele treceau, nu aveam nici o veste, nimic, până când, în 

16 decembrie dimineaţa devreme, m-a sunat vecina cu care ţineam legătură, 

care mi-a zis doamna doctor, haideţi că au plecat miliţienii şi puteţi intra la 

Edith să o consultaţi. Am venit imediat, am constatat că boala, în mare, i-a 

şi trecut, pentru că o gripă cam într-o săptămână trece şi tratată şi netratată. 

Pe când scriam reţeta pentru medicaţia pe care trebuia să o ia doamna Tő-

kés, a sosit o comisie de medici trimisă de tovarăşul Moţ, care cu o zi înain-

te fusese aici şi întrebase dar, domnule părinte, ce doleanţe aveţi, că eu nu 

ştiu nimic. Acesta i-a relatat întâmplarea din ziua precedentă. Vai, se poate? 

O să trimit o comisie de medici. Aşa a sosit comisia, după ce încheiasem 

consultaţia. Comisia era formată din doctorul Jurchescu şi domnul doctor 

Raab Ioan.  Când m-a văzut, Jurchescu s-a arătat surprins, după care a înce-

put să-şi motiveze atitudinea. Că trebuise să plece la Bucureşti, că din cauza 
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aceea nu a putut da curs raportului meu, că…  I-am spus că nu are de ce se 

dezvinovăţească în faţa mea şi am plecat.   

Mai este o întâmplare care o să-mi rămână veşnic în amintire. Nu 

îmi mai aduc aminte data, dar într-o seară familia a fost atacată de nişte per-

soane care aveau măşti pe faţă. Credeau că acasă se află doar doamna şi bă-

ieţelul,  dar întâmplarea a făcut că acolo se aflau şi domnul Tőkés şi un stră-

in, cineva care venise în vizită la ei. Între ei s-a iscat o bătaie în care domnul 

Tőkés a fost rănit. Am fost chemată să acord primul ajutor, să văd cât de 

adâncă era plaga şi dacă trebuie cusută sau, mă rog, ce alte îngrijiri erau ne-

cesare. Am constatat că domnul Tőkés avea o plagă nu prea mare şi nu prea 

adâncă, deci tratamentul s-a putut face pe loc. Ştiu că în clădirea de vizavi se 

aflau nişte oameni de la Securitate, care au filmat cum acord primul ajutor 

domnului Tőkés, probabil că imaginile respective, în care eram vedetă de 

cinema, urmau să fie piese la dosar. 

Duminică după-amiază, 17 decembrie, eram acasă când, deodată, 

sună telefonul. Era portarul de la spitalul unde lucra soţul. Domnul doctor 

să vină imediat la spital, avem mulţi răniţi, morţi, se trage în Piaţa Ope-

rei. Am mers la spital împreună, am trecut prin câteva bariere de soldaţi, 

au existat probleme, în fine am ajuns. Soţul e reanimator şi prezenţa lui era 

obligatorie. Am ajuns după ora 15, am lucrat împreună, fiind acolo şi 

doamna doctor Beczky Ilona, colegii soţului, domnul Sucik, domnul doc-

tor Babuşceac cu soţia, până a doua zi dimineaţă. Am acordat primul aju-

tor răniţilor, îi înregistram, făceam  pansamentele mai uşoare, în două săli 

se făceau operaţii… Despre perioada aceasta soţul poate să vă dea toate 

amănuntele fiindcă a fost  în sălile de operaţie şi, mă rog, la reanimare.  

De dimineaţă, când s-a luminat puţin – peste noapte a fost şi o fur-

tună cruntă, deci nu a fost destul că trăgeau ca nebunii, a venit şi furtuna, 

parcă pentru a îndepărta urmele fărădelegilor săvârşite de comunişti – pe 

străzile astfel spălate, pe un soare frumos, primăvăratec, am plecat la Ciar-

da Roşie, circumscripţia mea, să văd ce s-a întâmplat în teritoriu. De cir-

cumscripţia mea aparţineau vreo trei-patru fabrici şi doream să văd dacă 

nu aveau răniţi pentru care erau necesare intervenţii, dar care nu îndrăz-

neau să se ducă la spital. Au fost câteva cazuri. E vorba de o femeie tânără, 

de vreo 32 de ani, care avea o plagă prin împuşcare. Glonţul îi trecuse prin 

coapsă, i-am acordat primul ajutor şi, ca să nu aibă vreo neplăcere mai târ-

ziu, în registrul de consultaţie am scris, în loc de plagă împuşcată, amigda-

lită acută purulentă. I-am dat concediu medical vreo două săptămâni, peri-

oadă în care a venit la pansamente până am reuşit să rezolvăm cazul. 

 În acele zile am văzut însă mulţi copii aşa… drogaţi, care nu ştiau 

pe ce lume erau. Venind de la Spitalul Judeţean spre întreprinderea Elec-
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trotimiş, am găsit un copil în stare de inconştienţă. L-am luat cu mine, l-

am dus la spital. Pe atunci în jurul Spitalului Judeţean era gardă dublă, tri-

plă, nu au vrut să mă lase să intru dar când le-am arătat că aduc un bolnav 

grav am reuşit să-l predau, e drept, cu destulă dificultate, la Urgenţă. Nu 

ştiu ce s-a întâmplat mai departe cu el,  fiindcă la Spitalul Judeţean mulţi 

dintre cei care au fost internaţi, au ajuns cu plăgi uşoare dar de ieşit nu au 

mai ieşit. Mă refer la cadavrele trimise la Bucureşti pentru a fi incinerate. 

Nu ştiu de unde erau copiii aceia. Probabil de la vreun orfelinat. Zic aşa 

pentru că erau îmbrăcaţi la fel: un fel de uniformă, geacă neagră şi o sti-

cluţă mică cu ceva roz în ea, din care au tot băut. Erau înarmaţi cu bâte şi 

spărgeau vitrinele după cum le comanda cineva mai mare ca ei. Asta s-a 

dorit să fie ca un fel de mascare a evenimentelor, dovada că nişte huligani 

fac gălăgie în Timişoara şi că nu este vorba de un protest politic. Un astfel 

de copil s-a rătăcit până acolo, în afara oraşului, şi l-am dus eu la spital. 

 

 Ulterior, la 22 septembrie,  aveam să revedem familia dr. Bárányi, 

de această dată acasă la dumnealor. Amintirile relatate acum au dezvăluit 

noi nuanţe şi le consemnăm tocmai pentru că istoria acelor zile s-a scris şi 

cu amănunte de acest fel.  

 

 Eu nu eram medic de spital, eram medic de circumscripţie. Dar bi-

neînţeles că toată după masa de duminică, toată noaptea care a urmat, am 

lucrat în spital fiindcă a fost nevoie de noi. Împreună cu doctoriţa Becske 

am încercat să rezolvăm cazurile mai uşoare, care nu necesitau neapărat 

internare. Făceam pansamentele şi le dădeam drumul răniţilor acasă. 

Aceştia nu au fost înregistraţi ca răniţi.  Evitam să lăsăm urme, nu se ştia 

cum vor evolua lucrurile.   

Noaptea, cel mai crunt moment a fost când s-a dezlănţuit furtuna. 

Răpăitul mitralierelor, vuietele furtunii… a fost sinistru. Nu ştiu de ce, dar 

nici în timpul celui de-al doilea război mondial nu am avut impresia de 

război ca atunci, timp de câteva ore. În perioada aceasta, deşi se trăgea din 

greu, nu ne-a venit nici un rănit. Situaţia era inexplicabilă, ne-am dat sea-

ma că ceva nu era în ordine. Fireşte, nu credeam că erau împuşcături în 

aer, doar pentru a induce frica în oameni. Ne-am zis apoi că nenorociţii de 

comunişti blocaseră maşinile de salvare, ceea ce pentru noi, medicii, era 

ceva ce aproape că refuzam să credem.   

Am continuat să fac pe şoferul şi în zilele următoare. Îi duceam la 

spital pe rând. Ba pe soţ, ba pe Monica Şolea, secundara soţului la Reani-

mare.  
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Odată, dar nu mai ştiu când, stăteam în faţa spitalului, trăbănţelul 

având luminile de poziţie aprinse. Soţul intrase în tură, Monica ieşea, vo-

iam s-o duc acasă. Stinge lumina, m-a făcut să tresar o voce. M-am întors 

în direcţia respectivă, mă voi fi îngălbenit, spre capul meu – ţeava unei 

puşti. Stinge luminile, să nu ne ţintească teroriştii, şi nu te teme, eu îs om 

bun. Om bun… Puteai să crezi în astfel de vorbe din moment ce individul 

avea în mână o puşca? 

În fine, după câteva minute a ieşit doctoriţa Şolea, am plecat de 

acolo în viteză…   

 

2009 – pensionară, preşedinta Serviciului de Ajutor Maltez din 

Timişoara 

Atunci am fost foarte mândri de noi, de tot poporul român. Au fost 

trei zile în care am crezut că, uite, se poate şi altfel. Că adică nu trebuie nea-

părat să te supui dictaturii. Iar omul dacă vrea, poate să modifice totul.  

Acum, după 20 de ani, continui să spun că nu a fost degeaba, dar ce 

am visat atunci nu seamănă cu ce trăim astăzi. Au apărut alte probleme, de 

altă natură şi, din păcate, corupţia la nivel înalt a rămas ca în timpul comu-

nismului. Eu nu sunt de acord cu soţul că acum s-ar fi schimbat toate. Politi-

cienii nu au înfăptuit visurile oamenilor. Din această cauză m-am apucat să 

fac o organizaţie caritabilă, Serviciul de Ajutor Maltez, fiindcă mi-am dat 

seama că dacă în trecut dictatura a fost problema nr. 1 şi toată lumea era la 

fel de săracă, acum problema este că unii se îmbogăţesc pe spinarea celor-

lalţi, iar oamenii care în trecut, dintr-o pensie puteau trăi cât de cât în sigu-

ranţă, că deşi aveau un nivel de trai foarte scăzut şi trăiau prost, aveau totuşi 

o siguranţă. Acum această siguranţă lipseşte şi am încercat ca, prin organi-

zarea acestui serviciu, să-i ajutăm pe cei care au ajuns în nevoie. 
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BÁRÁNYI FRANCISC 
 

 

… văzând că ăla îl ţintea, a 

încercat să ajungă în spate-

le troleibuzului. Nenoroci-

rea s-a produs când a sărit 

pe scară. Glonţul  l-a nime-

rit în abdomen. În ziua de 

19 sau 20 noaptea a murit, 

n-a avut parte de bucuria 

Victoriei.   

 

 

Titus Suciu: Implicarea în Revoluţia din Timişoara, participarea, 

s-a manifestat şi altfel decât scandând lozinci ori lansându-le de la unul 

din celebrele balcoane ale oraşului nostru. Spunându-i ofiţerului ce-ţi 

interzice să continui drumul, dacă pericolul e aşa de mare daţi-ne un 

militar ca însoţitor, la spital sunt răniţi şi morţi, iar eu sunt reanimator 

şi fără mine nu se pot face operaţiile, înseamnă că ai fost unul din zecile 

de mii de demonstranţi, unul dintre revoluţionarii timişoreni.  

 

 Vasile Bogdan: Omul acesta a avut întotdeauna culoare. A intrat 

astfel în legenda oraşului vesel, guraliv, mereu cu o glumă pe buze, de 

un optimism debordant. Meseria lui a fost Viaţa, şi garantul acesteia pri-

ceperea şi flerul cu care îşi îndeplinea munca de medic reanimator la 

Clinicile Noi. Apoi a venit Istoria în care avea repartizat un rol impor-

tant, să-şi facă bine meseria. Mai târziu avea să cunoască înălţimi şi co-

borâşuri rapide, dar, vorba dumnealui, de ce a fost pe primele pagini 
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doar pentru unele fapte care îl incriminau iar cele care îl achitau şi îl 

declarau nevinovat au rămas uitate, prin omisiune…voită? Dar Adevărul 

său nu i-l poate lua nimeni şi este mândru de el. Pe bună dreptate. 

Aveam  să ne întâlnim în mai multe rânduri, la Biserica Reforma-

tă şi acasă la dumnealui, la 15 , respectiv 22 septembrie, prilejuri de a 

descoase evenimentele la care a participat şi a le aşeza într-o ordine lo-

gică.  

 

1989 – medic, Spitalul Municipal Timişoara  

La Biserica Reformată  

Suntem în apropierea Bisericii Reformate, pe vremea aceea aici oficiind 

pastorul Tőkés László, ne găsim deci în locul de unde a pornit Revoluţia din 

Timişoara, din România, Revoluţie care a doborât dictatura şi comunismul. 

 Tőkés László e eroul ei, a fost scânteia care a declanşat-o. Poate că şi 

altcineva putea face acest lucru, dar întâmplarea, la care a contribuit şi vo-

inţa bunului Dumnezeu, a făcut ca el să fie acela.  

 A doua zi când a sosit la Timişoara, Tőkés László m-a căutat şi am 

discutat pe îndelete. M-a rugat să-i fac cunoştinţă cu oameni de rând dar şi 

cu cei importanţi din oraş, pentru că el era din Ardeal, din Dej şi nu cu-

noştea Timişoara deloc. Ulterior aveam să ne  întâlnim în numeroase rân-

duri, când am abordat, bineînţeles, şi probleme politice. Ne-am plâns de dic-

tatura din acea vreme, dar nu făceam un lucru deosebit, pentru că atunci, 

când se întâlneau doi oameni, după primele trei minute începeau să se vaite 

de comunism, de dictatură, că nu avem asta, că nu avem aia. Episcopul re-

format de la Oradea, şeful lui Tőkés László, a hotărât să-l mute din Timişoa-

ra undeva într-un sat din nord-vestul Transilvaniei, dar dumnealui nu a vrut 

să plece. Dumneavoastră trebuie să ştiţi că la reformaţi există o democraţie 

internă puternică încă de prin anul 1500. La noi episcopul nu este atotputer-

nic. Nici măcar preotul unei biserici. Există prezbiteriul, care este un fel de 

parlament al fiecărei biserici, care hotărăşte prin vot secret ceea ce se va în-

tâmpla cu comunitatea respectivă. Iar prezbiteriul din Timişoara nu a dat 

aviz pozitiv acestui ordin şi, prin vot secret, a hotărât ca Tőkés László să nu 

plece de aici. Episcopul trebuia deci să se supună şi să accepte hotărârea 

prezbiteriului din Timişoara. Dar el nu a acceptat să respecte regula, a con-

tactat Miliţia, a contactat Consiliul Local, iar tovarăşul Moţ, primarul de 

atunci, a luat măsuri pentru evacuare.  

Reformaţii din Timişoara nu sunt prea mulţi, dar aproximativ 80, 90 

dintre ei au format aici, în faţa bisericii, unde este intrarea şi în parohie şi în 

locuinţa pastorului, un cordon uman, au aprins multe, foarte multe lumânări 

şi au spus nu lăsăm ca preotul nostru să fie mutat din Timişoara.  



 

 

 

143 

Este interesant faptul că diferendul a pornit dintr-o problemă banală. 

Nu politică, nu economică, nu revoluţionară. Şi totuşi aşa a pornit Revoluţia. 

A venit Securitatea, s-a strecurat printre enoriaşi, a încercat să îi tragă de 

mâini, însă reformaţii au fost foarte hotărâţi, şi-au încrucişat braţele şi, într-

un lanţ de oameni, au apărat intrarea în biserică, nu au permis Securităţii să 

intre în clădire. Tőkés László a scris atunci o scrisoare preotului baptist Pe-

tre Dugulescu, odihnească-se în pace pentru că a fost un om deosebit, poate 

că el ar fi trebuit să fi fost scânteia de la care să pornească Revoluţia, dar 

soarta şi Dumnezeu au vrut altfel. Primind scrisoarea, Petre Dugulescu a 

spus în biserică fratele nostru Tökes este în pericol, vor să îl evacueze, re-

formaţii stau în faţa casei, mergem şi noi să-l ajutăm. Şi au venit vreo 200 

de baptişti. Deci au fost vreo 80, 90 de reformaţi şi vreo 200 de baptişti care, 

braţ la braţ, au stat toată noaptea aici împiedicând orice posibilitate de a se 

executa ordinul de evacuare. Nu aveau pe altundeva pe unde să intre, cel 

puţin aşa ştiam noi. În locul unde ne aflăm acum se afla o maşină mare, 

roşie, a pompierilor, cu tunul de apă îndreptat spre populaţia care demonstra. 

Dincolo, unde trece tramvaiul, staţionau câteva jeep-uri şi Volgi negre pline 

cu securişti. Se vedea foarte bine că erau înarmaţi cu binocluri şi cu staţii de 

emisie. Lumea nu s-a lăsat intimidată, n-a părăsit locul, iar când securiştii au 

încercat să intre nu le-au dat voie să înainteze, au început să-i huiduiască.  

Cu toate astea, în noaptea de 16 spre 17 Tőkés, soţia, care era  gravi-

dă, şi copilul lor, au fost evacuaţi. Cum s-a întâmplat acest lucru? Securiştii 

ştiau că pe partea cealaltă a clădirii, care dă spre Monumentul Fecioarei Ma-

ria, se află o curte prin care se putea ajunge în biserica. Securiştii au intrat 

pe acolo, unii spun că ar fi folosit o scară, în fine, fapt e că familia pastoru-

lui a fost ridicată, plasată într-o maşină şi transportată în Ardeal. Lumea de-

monstra aici, în faţa casei, spunea rugăciuni, oamenii aveau în mâini lumâ-

nări aprinse, numai că apartamentul era deja gol. Asta a fost în data de 16 

noaptea. 

 

Acasă 

 Continuăm deci relatarea aici, la mine acasă. 17 decembrie, dumini-

că. Duminica sângeroasă, duminica groaznică a Timişoarei! La început, în 

zilele de 15 şi 16 fuseseră 250, 280 de oameni, la care,  în timpul nopţii, li s-

au adăugat alte sute de oameni, dar în 17 consider că pe străzi se aflau deja 

cel puţin 50.000 de oameni. Oamenii circulau fără să vorbească între ei, nu 

zâmbea nimeni, toată lumea era crispată, întărâtată şi, zic eu, foarte hotărâtă. 

Bineînţeles că printre oameni se aflau securişti şi miliţieni. La un moment 

dat militarii au început să mărşăluiască pe străzi. Asta nu supăra pe nimeni, 
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militarii se comportau, cel puţin la început, civilizat. Cu toate astea se 

simţea că va… pocni ceva. Că urma să izbucnească ceva.  

Timpul în 17, în duminică aceea, a fost plăcut. Zi de primăvară, nu 

de iarnă, tocmai bună pentru plimbări prin oraş. Pe la ora 14 am primit un 

telefon de la spitalul unde lucram, Clinicile Noi. Eram şeful serviciului de 

Anestezie, Terapie Intensivă şi Reanimare, deci mă ocupam de bolnavii cei 

mai gravi. Eram chemat de urgenţă, deoarece apăruseră răniţi şi morţi. De 

unde, ce s-a întâmplat? Informaţia mi-a dat-o portarul, persoana însărcinată 

să mă contacteze. De la noi se împuşcă, aici este o răscoală. Am urcat ime-

diat în maşină, dar nevasta mi-a spus eşti prea nervos, conduc eu. E şi ea 

doctoriţă, a condus ea.  

Când am ajuns în dreptul Primăriei, colţ cu cinematograful Capitol, 

ne-a oprit un maior. Pe aici nu se trece, nu e voie; Trebuie să trecem, sunt 

medic şi am fost chemat de urgenţă la spital; Nu înţelegeţi că nu se poate?; 

Nu. Repet, sunt medic şi trebuie să ajung la spital;  Bine, dar vă previn să 

este foarte periculos. Am ajuns până la alimentara Bega şi, foarte interesant, 

pe strada aceea lungă de la hotelul Continental la actuala Prefectură, fostul 

Comitet Judeţean de Partid, nu era nici o maşină. Nici o fiinţă, doar vântul 

ce gonea ziare şi pungi de nailon, acalmie nefirească. Numai că, din depărta-

re, se auzeau împuşcături.  

Ne-am continuat drumul, în faţa Tribunalului, când să ajungem la 

fântâna  Punctelor Cardinale, în sensul giratoriu, am fost opriţi din nou de 

un ofiţer, tot maior, unul micuţ şi grăsuţ. De aici nu se mai poate merge, 

acolo se împuşcă, vă rog să vă întoarceţi. I-am spus. Dacă e un pericol aşa 

de mare, daţi-mi un militar să ne însoţească, la spital sunt răniţi şi morţi, 

iar eu sunt reanimator şi fără mine nu se pot face operaţiile; Indiferent ce 

sunteţi, nu puteţi trece; Ba o să trec. Chiar dacă se trage, tot mă duc. Omul 

a desemnat, în fine, un ostaş care să meargă cu noi dar, pentru că acesta nu 

ştia cum să-şi aşeze arma, a ridicat din umeri şi i-a ordonat să iasă, lăsându-

ne să ne continuăm drumul singuri.   

În spital forfotă, răniţi în stânga, în dreapta, vreo 15 la număr, unii 

plângeau, alţii urlau, asistentele, surorile şi vreo doi doctori încercau să facă 

ceva. Spre marea mea bucurie a apărut şi doctoriţa Becski Ilona, care nu era 

medic al spitalului dar, printre gloanţe şi soldaţi, reuşise să intre pentru a ne 

da o mână de ajutor. Puţin mai târziu au sosit asistenta mea, doctoriţa Şolea 

Monica cu Ungor Csaba, dar ei au trecut prin mai multe peripeţii. Eu şi soţia 

mea eram acolo când a apărut doctorul Babuşceac, Dumnezeu să-l odih-

nească, o fost om deosebit, mai târziu secretar de stat în Ministerul Sănătăţii. 

Fiind ortoped de meserie, chirurg ortoped, ne-a fost de mare, mare ajutor.  
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Nu mai ştiam ce să facem, erau mulţi răniţi, în Piaţa Unirii a fost un 

măcel. Am vorbit cu o doctoriţă care a văzut ce s-a întâmplat. Armata şi nu 

altcineva, armata a tras. Soldaţii erau amplasaţi în mijlocul pieţei, demon-

stranţii în jurul lor. Deodată au fost blocate străzile de ieşire, strada Alec-

sandri şi strada spre sensul giratoriu spre Calea Lipovei, Calea Aradului, şi 

soldaţii au început să tragă din mijlocul pieţei. Oamenii au încercat să fugă 

care pe unde putea, în stânga, în dreapta, dar nu au prea reuşit. Şi pentru că 

spitalul se afla la câţiva paşi de  Piaţa Unirii, mulţi răniţi au fost aduşi la noi. 

Cel mai grav rănit a fost un bărbat împuşcat în torace, glonţul trecuse prin 

partea anterioară a toracelui, un bărbat de vreo 40, 45 de ani. Neavând 

atunci posibilitate să intervenim în acest caz l-am trimis imediat cu salvarea 

la Spitalul de Chirurgie Toracică de la Pădurea Verde, nu ştiu ce s-a întâm-

plat cu el. Din păcate am primit şi câţiva morţi. A fost cutremurător pentru 

mine să recunosc în bărbatul înalt, complet exsanghinat, palid şi mort, pe 

profesorul de muzică Czismarik. L-am identificat împreună cu  doctorul Ba-

buşceac, care avusese legături prieteneşti şi chiar de familie cu acesta. L-am 

băgat la morgă, nu aveam timp să ne ocupăm de el, nici să-i anunţăm familia 

pentru că veneau tot mai mulţi răniţi. Spre seară, era deja întuneric, nişte  

tineri, vreo patru fete şi vreo doi băieţi, ne-au adus pe spate un tânăr şi l-au 

aşezat, în fugă, în faţa spitalului. Abia mai puteau umbla din cauza efortului. 

L-am pus repede pe masa de consultaţie, dar a trebuit să constat că murise. 

Un copil foarte drăguţ, cu haină de culoare închisă şi cravată împuşcat direct 

în inimă, parcă cineva l-ar fi ţintit anume. Am aflat că se afla în faţa Cate-

dralei, cu lumânarea în mână, când a trecut o maşină blindată şi din acea 

maşină a fost împuşcat, aşa mi-au povestit tinerii.  

Vreo 36, 38 de răniţi am tratat în ziua aceea de duminică 17 decem-

brie, până noaptea târziu. Noaptea târziu s-a mai întâmplat încă un lucru cu-

rios. A venit un maior, un militar, nouă nu prea ne-a convenit să vedem mi-

litari, s-a prezentat,  mi-a spus că este urmărit şi că îi este frică şi mă roagă 

să-i dau o haină civilă. I-am dat un halat de molton, de spital. Nu aveam de 

unde să-i dăm haine civile. Dar l-am rugat ca, după ce trec evenimentele, să 

mi-l aducă înapoi. A dispărut. Mai târziu aveam să primesc înapoi halatul, 

iar într-o scrisoare acesta avea să ne mulţumească pentru  ajutor. Nici până 

astăzi nu am aflat de ce era urmărit, dar asta este o altă problemă. 

O mare parte din răniţii din Piaţa Unirii au fost aduşi la noi, alţii la 

Spitalul Judeţean. Cred că cei care au sosit la noi au avut mai mult noroc 

decât cei de la Spitalul Judeţean, unde se ştie că unii răniţi, chiar cu răni mi-

nore, au fost găsiţi după aceea cu un glonţ în cap. Se zice că în lift au fost 

omorâte câteva persoane. Nu cunosc detalii pentru că eu nu am fost acolo, zi 

şi noapte am stat numai la Clinicile Noi. 
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În ziua de 18 decembrie am urcat pe acoperişul Clinicii şi, în Piaţa 

Mărăşeşti, acolo unde este staţia de troleibuz, în sensul giratoriu, am văzut o 

companie cred, vreo 40, 50 de militari, cărora li s-au dădeau cartuşe pentru 

armă de foc şi pe care le băga fiecare pe unde apuca, în buzunare şi pe unde 

mai avea loc. Ne-am speriat, era semn că se va trage în continuare. Această 

companie a stat acolo până a doua zi, nu ştiu ce au făcut în ziua aceea, apoi 

în noaptea care a urmat, n-am avut timp să-i urmăresc, am fost în operaţii tot 

timpul, dar în 19 sau în 20, nu mai ţin precis minte când, am observat că s-a 

dat ordin şi militarii au scos din buzunare cartuşele de armă şi le-au băgat 

înapoi în cutii. Deci au rămas fără muniţie.   

Într-una din zile, în 20 sau 21, ne-am dus cu tot personalul spitalului, 

mă rog, cei care nu aveam treburi imediate, în Piaţa Operei, unde se vorbea 

de la balcon. Atunci am observat că sunt trei mitraliere ţintite spre balconul 

Operei, o mitralieră se afla la ultimul etaj al clădirii unde este acum Mc Do-

nald-ul, şi acum se văd în jurul ferestrei de la ultimul etaj urmele de gloanţe 

ce s-au tras aiurea şi degeaba… O altă mitralieră era plantată în podul Rec-

toratului Politehnicii. Pe cea de-a treia nu am văzut-o cu ochii mei, mi-a 

spus cineva că era pe acoperişul Muzeului Banatului. De altfel, dacă îmi 

permiteţi, am aici o bucată de ziar, care a apărut în ziua de 27 decembrie, 

deci cu mult după ce Bâlbâitul a încercat să fugă cu elicopterul şi a fost ares-

tat, chiar eu am scris articolul în care se spune aşa: În ziua de 25 decem-

brie, în sfânta zi de Crăciun, erau morţi şi răniţi, că se împuşca în 

Timişoara. De exemplu copilul Ioniţă Constantin, de 9 ani, care era în 

casă. Ştiţi unde? În strada Ion Ionescu de la Brad nr. 105, la etajul 3, şi prin 

fereastră, prin jaluzele a fost împuşcat. Norocul lui că nu a murit, doar că un 

braţ i-a fost distrus complet. Sau Măntăluţă Adrian, de 53 de ani, care a în-

cercat să ajute armata ce lupta împotriva teroriştilor, a fost împuşcat din spa-

te. Sau Zamfir Victor, 36 de ani, muncitor la Fabrica de pantofi Modern, a 

fost împuşcat din spate, glonţul a trecut prin lombe şi prin abdomen şi a fost 

adus la spital într-o stare foarte gravă şi nu ştiu dacă a supravieţuit. Sau elec-

tricianul Koos Şandor, care în Piaţa Operei a fost unul din cei norocoşi, avea 

un pistolet automat şi a încercat să împuşte şi să reţină teroriştii care atacau 

Piaţa Operei, aşa a reuşit ca 30 de persoane să fugă şi să se adăpostească în 

spatele Operei, unde este intrarea artiştilor, în strada aceea micuţă. Dar el a 

fost împuşcat, am vorbit cu el şi mi-a spus că este foarte fericit că a scăpat 

cu viaţă şi a reuşit să salveze multe persoane. Sau ceva foarte trist, în ziua de 

25 decembrie, dimineaţa, un bărbat tânăr de 23 de ani, electronist, Kelemen 

György, a fost împuşcat în laboratorul Direcţiei de Radio şi Televiziune, 

unde era antena aceea înaltă, vizavi de Poligrafie, pe Calea Lipovei. El săra-

cul nici nu a observat ce se întâmplă, cu siguranţă, pentru că glonţul i-a tre-
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cut prin cap, aşa a fost adus la noi, a murit pe masa de operaţie pentru că nu 

mai aveam nici o posibilitate să oprim hemoragia, creierii şi toată faţa erau 

distruse.  

Toată lumea întreabă, şi eu întreb, cine a tras? Toţi au tras, toţi au 

tras. A tras Miliţia, a tras Securitatea, a tras armata, fireşte nu toată armata, 

nu toţi miliţienii, nu toţi securiştii, aceasta este adevărul. Dar au fost printre 

ei şi figuri curioase, aşa, cu bască şi îmbrăcaţi în costume de camuflaj, care 

ţinteau cu precizie. Un bolnav mi-a povestit că el fugea dinspre Piaţa Operei 

şi, în faţa fostului Comisariat Militar, unde este Clinica de Oftalmologie, a 

văzut că un militar ridica arma spre el. Acolo staţiona un troleibuz şi, vă-

zând că ăla îl ţintea, a încercat să ajungă în spatele troleibuzului. Nenoroci-

rea s-a produs când a sărit pe scară. Glonţul  l-a nimerit în abdomen. În ziua 

de 19 sau 20 noaptea a murit, n-a avut parte de bucuria Victoriei.   

Dar s-a petrecut şi un lucru drăguţ. Luni, 18 decembrie, la Reanima-

re era plin de răniţi. Au apărut doi tineri, bine îmbrăcaţi, cu cravată, dar des-

tul de palizi. Mi s-au adresat cuviincios, politicos. Doctorul Bárányi?; Da; 

Domnule doctor – domnule, nu tovarăşe doctor! –, domnule doctor, suntem 

de la Securitate, dorim să vorbim cu bolnavii dumneavoastră care au fost 

răniţi. Auleu, ce mă fac, m-am întrebat eu atunci. Da, bine, nici un fel de 

problemă, staţi o secundă, nu puteţi intra în Reanimare decât în halate, vă 

vor fi aduse imediat. Ei s-au aşezat să aştepte halatele, eu fuga prin saloane. 

Fraţilor, atenţie, a venit Securitatea. Toată lumea tace. În salonul 1 un copi-

laş de vreo 11, poate 12 ani. Ascultă, ce spui dacă te întreabă nenea de la 

Securitate?; Că am fost la demonstraţie; Tu nu ai fost la demonstraţie, ai 

fost la bunica; Bunica mea nu locuieşte acolo; Atunci ai fost să iei ţigări; 

Nenea doctor, eu nu fumez; Mă, tâmpitule, ai fost să iei bomboane; Nenea 

doctor, nu sunt bomboane la alimentara… 

Acum un episod dintr-un salon cu opt paturi, patru pe dreapta, patru 

pe stânga, ocupate de răniţi grav în ziua de 17. Le-am dat următorul sfat. 

Domnilor, aveţi grijă că vine Securitatea. Toată lumea spune că a fost la 

plimbare, nu ştiţi nimic, n-aţi văzut nimic, n-aţi auzit nimic, doar că deodată 

cineva v-a împuşcat, nu ştiţi cine, nu ştiţi cum; Bine, am înţeles. În patul 2 – 

un sârb musculos. Lasă să vină, că le spun eu fir-ar ai dracului să fie, că de 

scap de-aici îi omor pe toţi. Eu, care întâmplător ştiu sârbeşte, am dat-o pe 

limba lui. Mă, tu ţine-ţi gura, nu fii dobitoc, nu ştii ce se poate întâmpla.; 

Dar eu o să…Între timp se apropiau securiştii. I-am făcut atunci semn doc-

toriţei Monica Şolea, care a învăţat meseria la mine. Diazepam, pune-i în 

perfuzie un Diazepam. Ajung securiştii la patul 1, bolnavul spune ceva, la 

patul 2 nimic, pacientul sforăie, sârbul e în comă, doarme. Bine, mergem 

mai departe... Aşa a scăpat sârbul şi nu a apucat să vorbească. A rămas în 



 

 

 

148 

viaţă. În patul 4 era un doctor care, săracul de el, a vrut să se ducă şi el la 

demonstraţie dar în faţa Tipografiei l-au împuşcat în picior. Ulterior avea să 

sufere mult, a fost operat de vreo două, trei ori, chiar şi la Viena. Un doctor 

balneolog.  

În 19 sau 20 s-a petrecut un lucru simpatic. Vedeam că, dinspre sen-

sul giratoriu din faţa Clinicilor Noi, venea spre noi o armată întreagă. Mulţi 

militari. M-am uitat mai bine – militarii nu aveau arme. Iar ofiţerul, parcă un 

maior, mergea cu mâinile în buzunar. Le-am spus asistentelor şi femeilor de 

serviciu, fetelor, haideţi cu mine.  Am coborât în curte, am ieşit. Fetelor, 

haideţi să vorbim cu militarii. Eu l-am ţintit pe maior, fetele s-au dus la mi-

litari. Să nu trageţi că sunteţi de-ai noştri… şi aşa mai departe. Interesant e 

că militarii erau foarte speriaţi, nu ştiau unde se află. Cum a fost cazul mili-

tarului împuşcat în picior, care nu ştia că a fost la Timişoara, nu ştia cine l-a 

împuşcat, nu ştia nimic doar că a fost împuşcat. Nici măcar nu a ştiut că e la 

Timişoara. Copiii aceştia erau foarte speriaţi, dar maiorul a spus nu, nu tra-

gem. Asta a fost în 20, dar vezi că şi în 25, chiar şi în 26 au mai apărut răniţi 

prin împuşcare. La Gara de Nord, în faţa intrării principale, un om a fost 

împuşcat în 26 decembrie. 

Cu registrul e o poveste neclară. A dispărut. Nu se ştie când, cum, a 

dispărut. Din fericire am o copie după toate înregistrările făcute în acele zile. 

Cu numele, prenumele fiecărui bolnav, fiecărui rănit care a fost adus. În to-

tal vreo 36-38 de persoane, câte au fost aduse într-o zi şi o noapte. Bănuiam 

că s-ar putea să urmeze cine ştie ce repercusiuni, de aceea i-am spus unuia 

dintre asistenţii mei, copiază foile din registru şi dă-mi hârtia. Asistentul  a 

copiat, eu am luat copia, ea este la mine. Un coleg din spital m-a atenţionat. 

Tu nu ştii că tatăl asistentului e maior de securitate?; Aşa o fi, dar băiatul 

mi-a copiat şi mi-a dat totul aşa cum trebuie. După aceea, după Revoluţie, i-

am amintit tânărului cele întâmplate. Îţi mulţumesc, ştiu că... Răspunsul tâ-

nărului merită să fie ştiut. Da, aşa este, dar am făcut-o pentru că aşa am 

considerat că este corect. Am avut şi o asistentă, nevastă de ofiţer de securi-

tate. Era tânără dar a stat cu noi şi a lucrat la fel ca ceilalţi, vreau deci să 

spun că personalul a fost formidabil.  

Încă un lucru simpatic, din ziua în care au sosit oltenii cu bâte din 

schimbul de noapte pentru că am fi fost atacaţi de unguri. Când au sosit, 

timişorenii i-au întâmpinat la gară spunându-le: Fraţilor, ei vor cu totul al-

tceva, noi suntem sătui de dictatura lui Ceauşescu şi împotriva lui am făcut 

răscoala aceasta. Şi au venit în Piaţa Operei unde, spre surprinderea lor, au 

primit de la demonstranţi pâine, salam…  Atunci au spus, bine fraţilor, am 

înţeles, ne ducem acasă să facem şi noi ce trebuie. A fost chiar un fiasco din 

partea conducerii comuniste, pentru că aici craiovenii au avut ce învăţa, şi 
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după ce s-au întors au pornit revolta şi ei. Se ştie că, după Timişoara şi 

Arad, Craiova a fost al treilea oraş mare unde a continuat Revoluţia. 

În ziua în care au venit oltenii, după amiază, a intrat în curtea spitalu-

lui o maşină blindată. Am fost anunţat imediat. Domnule doctor, vă rog 

veniţi, sunteţi căutat. M-am uitat prin fereastră – maşină militară blindată. 

Ce o mai fi şi asta? Nu mi-a fost totuna. Am coborât încet, măcinat de gân-

duri. De fugit nici vorbă, iar alternativa unei arestări nu-mi surâdea deloc. 

Când am ajuns în curte uşa maşinii s-a deschis şi a apărut un steag tricolor 

cu gaură! Odată cu steagul a ieşit şi purtătorul acestuia, un ins bărbos, Gabi 

Marinescu. Ulterior a dispărut din viaţa politică, deşi în zilele acelea a fost 

unul din eroii Revoluţiei. Inginerul Marinescu lucra la întreprinderea Elec-

trotimiş. V-am adus pâine şi salam pentru bolnavi; Mulţumim dar noi avem 

ce să dăm la bolnavi. Am primit totuşi pâinea fiindcă era proaspătă, am dat-

o bolnavilor.  

Un amănunt acum, ce m-a emoţionat şi nu pot să-l uit. Când am rein-

trat în clădire, m-au înconjurat vreo 20 de asistente şi femei de serviciu. Ştiţi 

ce au zis? Eram aici, pregătite, nu i-am fi lăsat să vă ia.   

 

2009 – medic, fost ministru, fost parlamentar 

După 20 de ani omul vede multe lucruri altfel. Cei care acum se bat 

în piept zicând eu, pe vremea aceea… aşa şi pe dincolo nu sunt totdeauna 

sinceri. Foarte mulţi oameni s-au trezit ulterior şi şi-au dat seama că în tim-

pul comunismului nu a fost bine şi că acum e mai bine. Dar acum să faci pe 

deşteptul şi să spui că eu atunci am văzut deja… Nu, nu, nu. Vă spun un lu-

cru ce pentru unii va fi neplăcut şi nu îmi va aduce simpatie. În timpul Re-

voluţiei, în primele zile, nimeni nu a strigat Jos comunismul! ci Jos 

Ceauşescu! În primele zile ale Revoluţiei, o mare parte din oameni aveau, 

încă, încredere în comunism. În Ceauşescu nu, în comunism da. Problemele 

s-au lămurit după aceea. Eu, de exemplu, acum îmi permit să spun aceasta. 

Încă din 1956 ştiam că, din păcate pentru el, comunismul nu este o ideolo-

gie, e o boală. În 1956 am fost dat afară din facultate, ghiciţi pentru ce. Pen-

tru că ne aflam în anul 1956 şi atunci au avut loc evenimentele din Ungaria. 

Comunismul nu este o ideologie, e o boală. Un fel de cancer. Şi cancerul se 

vindecă foarte greu, dă foarte uşor metastaze. Asta e situaţia cu comunismul. 

Totdeauna am fost împotriva regimului comunist. În 1956 cum spuneam, m-

au dat afară din facultate şi am suferit mult, nu am fost membru de partid, 

m-au persecutat permanent, am fost ascultat, interceptat, nu am primit vize 

pentru străinătate. Când aveam câte o petrecere, în faţa casei, vizavi, stătea 

maşina care mă intercepta. Odată a venit la mine un securist care mi-a zis 

direct, nu te supăra, eu te cunosc, mai bine vin eu decât să vină altul. Am 



 

 

 

150 

fost totdeauna în opoziţie şi am fost foarte convins că situaţia se va schimba. 

Am văzut căderea zidului de la Berlin, deschiderea graniţei dintre Ungaria şi 

Austria şi aşa mai departe, am văzut că nu mai poate să ţină mult, dar nu 

credeam că trecerea de la comunism la un alt regim se va face cu atâta sân-

ge, cu atâta suferinţă. Nu credeam acest lucru, cu toate astea am văzut totul 

cu ochii mei. Deci am  sperat şi am făcut totul ca să se întâmple acest lucru.  

Acum se pune întrebarea, ca şi la Alexandre Dumas, după 20 de 

ani… Dacă întrebi pe cineva pe stradă ce spui?...  E… E… Lumea nu este 

mulţumită. Sunt greutăţi, şomaj, criză economică, sărăcie, boli, bătrâneţe şi 

aşa mai departe. Deci sunt probleme. Vor fi întotdeauna. Dar dacă pun în-

trebarea aceasta, ei, ce zici, ai vrea să fie cum a fost?; Nu, aia nu! Cam asta 

este părerea populaţiei României. Nu este bine, e foarte greu acum, dar este 

totuşi mai bine decât pe vremea dictaturii. Bineînţeles, nici eu nu sunt 

mulţumit cu ceea ce am realizat în 20 de ani, am fi putut să facem mai mult. 

Chiar şi eu personal aş fi putut face mai mult dacă aş fi fost lăsat. Dar cum a 

spus Emil Constantinescu, fostul preşedinte al României, Securitatea m-a 

învins. Cred că şi pe mine. Iar foştii securişti, tovarăşii, stau acolo sus, unii 

în Parlament, îi ştiu după nume, sau în Guvern, îi ştiu după nume… Este o 

zicală, lupul îşi pierde părul dar năravul ba. Aşa sunt şi comuniştii. Acum 

sunt cei mai bogaţi, cei mai aranjaţi, noii bogătaşi ai ţării, milionari, miliar-

dari, şi râd de noi, lor le convine ceea ce este, însă în adâncul lor au rămas 

comunişti şi plâng după vremurile trecute. 

Eu personal sunt pe de o parte bucuros că am reuşit să supravieţuiesc 

acestei crize istorice şi morale, am trecut prin ea, sunt aici, cvasi-sănătos, 

acest cvasi este un cuvânt foarte elegant şi modern în ultimul timp, deci ca 

fiecare la vârsta aceasta, de peste 70, cât voi trăi mă voi folosi de cu-

noştinţele mele ca să fac ceea ce îmi mai stă în putere. Deci slavă Domnului 

că am scăpat de dictatură, ar putea să ne meargă mai bine, însă vorba aceea, 

sperăm să ne fie mai bine dar pentru aceasta trebuie ca fiecare din noi să 

contribuim cu ceva. Gata cu şmecheriile şi socotelile murdare, trebuie să 

punem umărul la treabă, să lucrăm. Românul este foarte harnic, dar numai 

dacă stă un şef cu biciul în spatele lui şi îl obligă. Atunci este deosebit de 

bun, de harnic, dar în secunda când nu îl mai supraveghează nimeni nu mai 

face nimic. Ei, acest lucru trebuie să îl schimbăm… 
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STELIAN BORZA 
 

 

Atunci… inspirat de soare-

le acela incredibil, am spus: 

Oameni buni, priviţi, întoar-

ceţi-vă şi priviţi, soarele 

dreptăţii se află deasupra 

crucii mari a sfintei Cate-

drale! Şi oamenii s-au în-

tors, au îngenuncheat şi am 

rostit împreună rugăciunea 

domnească Tatăl Nostru. 

 

 

Titus Suciu: Pentru ce ne doream în Decembrie ’89 era nevoie de 

mai mult decât de prezenţa noastră, a tuturor timişorenilor. La cuvintele 

părintelui Stelian am îngenunchiat cu faţa spre Catedrală şi Dumnezeu a 

fost cu noi.  

 

Vasile Bogdan: Îl întâlnim la locul său de muncă de decenii, Biseri-

ca Ortodoxă română din Mehala, o construcţie masivă, luminoasă. Filma-

rea are loc la 6 octombrie.  Îl amplasăm pe părinte în centrul imensei incin-

te, pentru a valorifica lumina dar şi a surprinde mişcarea din fundal a eno-

riaşilor care vin să se închine la icoane punctând un oarecare dinamism 

celor relatate.    

 

1989 – preot, Biserica ortodoxă română Mehala, Timişoara 

 Atunci, spre sfârşitul deceniului, se trăia greu pentru că lipseau ali-

mentele. Din păcate produsele de bază: zahăr, ulei, lactate, mezelurile. Ne 

sculam noaptea la 2 pentru lapte, iaurt, smântână, brânzeturi… Să primeşti o 

jumătate de kilogram de salam sau un kilogram de cârnaţi era lucru mare. 

Stăteam la coadă şi ne ţineam rândul unii altora, după cum ne înţelegeam. 

Pe vremea aceea locuiam în Calea Aradului. Să vă spun cum procedam pen-

tru a avea ce pune pe masă. Veneam de cu seară la soacră-mea fie iertată – 

Gheorghe Lazăr, blocul 46,–  dormeam până pe la 2 când, fie iarnă, fie vară, 
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fie frig, fie cald, mă trezeam şi mergeam să mă aşez la coadă. Ţineam rândul 

pentru încă alţi doi-trei vecini, aceştia venind pe la 5 jumătate, 6, înainte de 

a merge la servicii. Funcţiona o înţelegere tacită, frumoasă. Oamenii aveau 

copii, nepoţi şi, poate pentru că aşa sunt românii, îngăduitori, poate pentru 

că eram slujbaş al bisericii, nu au fost probleme niciodată. Eu le ţineam rân-

dul, cum v-am spus la produse lactate şi la mezeluri. Şi la pâine, evident. Se 

trăia într-un mod mizerabil. Să mă ierte Dumnezeu, şi dumneavoastră, ştiţi 

doar că nu exagerez, era un lucru extraordinar să ajungi la serviciu liniştit că 

ai luat lapte, ceva salam ori parizer, şi dacă nu pulpe ori piept, celebrele ta-

câmuri socialiste!  

Vreau să spun că, personal, eram bucuros de faptul că marea majori-

tate a oamenilor se hrăneau sufleteşte. Dimineaţa la rând discutam cu ei 

probleme religioase. Mă cunoşteau, ştiau că sunt preot deşi eram îmbrăcat în 

civil de multe ori, şi mă abordau cu problemele religioase. Începând cu ru-

găciunea Tatăl Nostru, cu Născătoare de Dumnezeu, cu Rugăciunea înge-

raşilor, rugăciunile spirituale care le aduceau pace, linişte sufletească. Cei 

mai mulţi nu le ştiau. Comuniştii ridicaseră stavile, ziduri între biserică şi 

oameni de mai mult de patruzeci de ani, cultura religioasă fusese înlocuită 

cu idei şi cuvinte seci, afurisite, în şcoli nu se făcea religie, comuniştii ne 

obligaseră să trăim în afara lui Dumnezeu. Mai mult de-atât, cei care îndrăz-

neau, totuşi, să meargă la biserică, erau  agresaţi. Ce ai căutat la biserică? 

Cine te-a adus? Cu ce scop? Ce ai cu popa?...  Mulţi purtau frica în sân, 

ascultaţi ce vă spun, purtau frica în sân de a merge la biserică, de a te ruga, 

de a-ţi face cruce, deşi unii îşi făceau semnul sfintei cruci trecând prin faţa 

bisericii sau a Catedralei chiar dacă erau luaţi la întrebări că de ce te închini 

în faţa bisericii?, ceea ce, credeţi-mă, pe vremea aceea era un lucru extraor-

dinar.  

La fel ca mulţi alţi timişoreni, începusem să cred că momentul se 

apropia. Prin intermediul televiziunilor vecine, în special a celei iugoslave, 

am văzut ce se întâmplase în Berlin, Praga, de altfel şi în fostul lagăr sovie-

tic, adică în ţările baltice, în Basarabia noastră, şi-mi era tot mai clar că so-

cialismul, comunismul nostru avea zilele numărate. 

În ziua de 14 decembrie m-am dus la Protopopiat să ridic o cantitate 

mare de lumânări. Eram cu maşina şi i-am spus şoferului să intrăm pe strada 

unde se afla casa lui Tőkés. Imediat ce ne-am oprit în faţa casei parohiale, a 

venit un cetăţean în civil şi mi-a spus Părinte, pe strada asta să nu mai 

calci. L-am întrebat, fireşte. Dar de ce? N-a urmat o explicaţie, s-a repetat. 

Nu aveţi voie, de-asta. Să nu mai călcaţi pe aici.  

Mi-a dat astfel de înţeles că nu trebuia să mai fiu văzut în zonă. Ştia 

că sunt preot, eram în reverendă, am dedus, fireşte, ceea ce veţi fi reuşit şi 
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dumneavoastră s-o faceţi, de ce mi se interzicea să mai apar pe acolo. Dar 

cum să nu am informaţii din moment ce acolo se petrecea ceva important, 

foarte-foarte important. Aşa că împotriva interdicţiei, am fost la curent cu 

tot ce se întâmpla în zonă. Ştiţi în ce mod? Printr-un corespondent special – 

fiul meu. Avea atunci 10 ani. În zonă, la două case distanţă – numărul 5, 

apartamentul 1 – locuia cumnata mea, doamna Apostol fie iertată, care a de-

cedat în urmă cu câţiva ani, şi fiul meu îi bătea la uşă de două ori. La prânz 

şi seara cu un sufertaş cu mâncare. Numai că de acolo nu venea cu mâna 

goală. Îmi aducea o corespondenţă consistentă a evenimentelor din zonă. 

Am fost deci la curent cu tot ce s-a întâmplat acolo în 14, 15 şi 16 decem-

brie.   

Se ştie, în seara lui 16 decembrie situaţia din zonă s-a radicalizat. Pe 

la ora 19 şi 30, 19 şi 40 am auzit pentru prima dată strigându-se Jos 

Ceauşescu! Poate se va fi strigat şi înainte, eu atunci am ajuns în preajma 

Pieţii Maria, atunci am auzit lozinca aceea. Eram în faţa blocului cu soacra 

şi fetiţa, ea având 4 ani şi câteva luni – acum e la masterat în Franţa – şi 

când a auzit fătuţa cuvintele acelea ştiţi ce-a făcut? I s-a adresat bunicii ei cu 

o mirare pe chip ce-mi va rămâne în memorie toată viaţa. Buni, auzi ce stri-

gă lumea, Jos Ceauşescu! Fireşte, mirarea ei a fost altfel  decât a mea. Pe 

mine pur şi simplu m-au trecut fiorii. Mi s-a ridicat părul în cap. Părea im-

posibil, dar în staţia Maria se striga Jos Ceauşescu! Aveam să aflu ulterior 

cum s-au desfăşurat evenimentele, cum au fost oprite tramvaiele, cum a stri-

gat cineva şi lumea a rămas şi a strigat apoi cu el, cu oricine lansa lozinca, 

Jos Ceauşescu! A fost extraordinar. E incredibil, dar a fost adevărat. 

În ziua de 17 decembrie, duminică, aveam liturghie. Când am venit 

dimineaţă la biserică, în jurul ei se aflau maşini pe care nu prea le cu-

noşteam să fie de pe aici. Aveau numere mici. 100 şi ceva, 200 şi ceva, 3, 

400 şi ceva… Numere de maşini de pe la Miliţie, de pe la Securitate. Nu le 

văzusem până atunci prin zonă niciodată. M-au prevenit de altfel şi oamenii 

din biserică. Atenţie părinte, sunt pe-aici nişte străini care s-au interesat de 

dumneata. Au întrebat de mine. Înainte de a începe liturghia, a venit un eno-

riaş de aici, din apropiere, care m-a întrebat ce părere aveţi despre Tőkés, 

despre situaţia creată, cum vedeţi problema? Mi-am spus părerea dar într-

un mod subtil, să nu am complicaţii. În ziua respectivă, după ce-am terminat 

cu liturghia, a trebuit să merg la o înmormântare. M-am dus acasă, am mân-

cat şi i-am spus soţiei. Iei copilul şi mergi în faţa Consiliului Judeţean să 

vezi situaţia de acolo. Vreau să ştiu ce se întâmplă, vreau să ştiu ce se poate 

întâmpla.  

Voiam să ştiu deoarece la noi nu exista cale de întors. Eram urmărit 

de ani de zile. Am un frate în America, corespondenţa ne era verificată de 
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ani şi ani, nu primeam nici o scrisoare care să nu fi fost deschisă, telefoanele 

ne erau ascultate zilnic. Până şi corespondenţa obişnuită, bunăoară din Isra-

el, de la un fost coleg de serviciu, din Ungaria de la nişte neamuri, chiar şi 

cea din ţară, din judeţul Bihor, din judeţul Timiş, ne era permanent deschisă 

şi citită. Ne dădeam seama, oricât de abili erau, că plicul fusese desigilat şi 

lipit din nou.  Asta era deci situaţia în vremurile acelea, şi nefirească şi ten-

sionată, din cauza fricii inoculate în subconştient zi de zi prin toate mijloa-

cele lor staliniste, ruseşti.   

În timp ce ne pregăteam pentru a merge cu procesiunea spre cimitir, 

dinspre aeroport se apropiau două elicoptere. Pentru că unul se părea că se 

îndrepta spre noi, lumea s-a speriat. Staţi liniştiţi, le-am spus, nu vă faceţi 

probleme, n-au nimic cu noi. Am rostit ectenia aici, în faţa bisericii. Unul 

din elicoptere a mers spre Consiliul Judeţean, celălalt s-adus spre zona Fa-

bric. Pe la ora 15 eram în cimitir, terminasem înmormântarea, pe la ora 15 şi 

jumătate am auzit un foc de armă şi am zis,  nu e în regulă, înseamnă că ci-

neva a murit. Oamenii erau în jurul meu, mă ascultau şi le-am spus, sunt 

sigur că acest foc de armă, care s-a auzit dinspre Piaţa 700, a omorât pe 

cineva, numai că folosirea puştii contra civililor e curată nelegiuire.   

Am avut din păcate dreptate. Focul acela a ucis un tânăr de 18 ani, 

care ieşise să cumpere medicamente pentru maică-sa, femeie bolnavă. Era 

singur la părinţi, era nădejdea lor şi puterea comunistă le-a adus în casă cea 

mai mare nenorocire.  

 Înspre seară s-au auzit focuri tot mai dese şi în toate părţile oraşului, 

intraseră în panică şi ciracii comunişti dar şi timişorenii, veneau oamenii din 

oraş şi, fiind în apropierea bisericii, rămâneau cu mine spunând ce văzuseră, 

ce auziseră. Părinte, a fost împuşcat un tânăr în zona Piaţa 700… Părinte, 

s-a tras în zona garnizoanei, acolo e greu de spus ce s-a întâmplat. E greu 

pentru că  fost împuşcat un militar în termen de către un civil…   

Seara, după vecernie, mergând pe Gheorghe Lazăr, mi s-au adresat 

mulţi timişoreni ce veneau spre case din diferite zone, relatându-mi cele în-

tâmplate pe unde se nimeriseră.     

A, am uitat să vă spun ceva important. În seara de 16 era cât pe ce să 

fiu arestat. Fusesem la sfinţirea casei la o familie. După slujbă, nişte prieteni 

care mă aşteptaseră cu maşina în spatele blocului 46 din Gheorghe Lazăr, 

m-au invitat să mergem în Piaţa Maria. Acolo ne-am pierdut unii de alţii, ei 

au apucat spre grosul mulţimii, eu, v-am spus, spre soacra mea, eram cu 

fetiţa, şi, din păcate, au fost arestaţi. Aş fi încăput pe mâna lor şi eu dar, 

vorba aia, n-a a fost să fie, mulţumesc lui Dumnezeu. După aceea, aşa cum 

deja v-am spus, am auzit strigătele cu Jos Ceauşescu!  
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Se ştie, nu insist, în 17 decembrie s-a tras sălbatic în tot oraşul. În 

drum spre casă, pe Calea Aradului, am văzut primii timişoreni împuşcaţi. 

Am trecut strada pentru că pe partea aceea era o maşină de la Salvare. Echi-

pajul tocmai lua un tânăr rănit, plin cu sânge. Am aflat ulterior că l-au dus la 

Clinicile Noi.  

N-am urcat în apartament, am rămas în faţa blocului cu nişte vecini. 

Era cu noi domnul inginer Ionel Moţ, de el îmi aduc aminte acum, dânsul 

locuind în blocul AB de vizavi, un băiat de pe la Aviaţia utilitară, Lupaşcu, 

alţi chiriaşi…  

Am din noaptea aceea o amintire aparte. La un moment dat ne-am 

trezit faţă în faţă cu un grup de militari. Din fericire nu s-a petrecut nimic 

grav, explicaţia constând, poate, în statutul pe care-l aveau. Veţi vedea ime-

diat despre ce e vorba.  Unul dintre ei a spus. E adevărat, suntem militari, 

dar în rezervă. Asta nu înseamnă însă că putem să ignorăm dispoziţiile su-

periorilor, dar dacă ni se va cere să tragem în semenii noştri, în civili, n-o 

vom face-o! Şi cum spuneam, între noi n-a avut loc nici o altercaţie, militarii 

au rămas în zonă până a doua zi, luni, dar ei nu au comis nici o ilegalitate.  

În 18 decembrie, din cauza celor spuse de unii, de alţii, n-am pu-

tut rămâne în casă, am mers la Consiliul Judeţean. Voisem să văd cu 

ochii cum arăta reduta comunistă. Acolo mi-am amintit că înainte cu o zi, 

duminică, 17 decembrie, soţia şi copilul, trimişi de mine, fuseseră în zo-

nă. Ce li s-a întâmplat e legat de clădirea redacţiei ziarului Drapelul 

roşu, numele cotidianului nostru de dinainte de Decembrie ’89. Soţia a 

mers acolo înarmată. Avea un steag fără stema comunistă pe el. Şi ştiţi 

ce a făcut? A ridicat copilul pe umeri şi a desfăşurat drapelul acela al ţă-

rii, nu al dictaturii ceauşiste. Al ţării.     

Ea şi copilul au avut ghinion. Au fost şi ei ţinta jeturilor de apă ale 

unei maşini a pompierilor până când demonstranţii au făcut-o inofensivă, 

cel mai grav fiind faptul că un nenorocit de militar a lovit-o. Şi a lovit-o 

rău, cu sălbăticie, din cauza aceasta îmbolnăvindu-se apoi grav.   

Închei relatarea despre ei spunându-vă că din faţa fostului Consi-

liu Judeţean soţia şi copilul s-au retras pe strada Buftea, amândoi uzi la 

piele, băiatul fiind bătut a doua oară – fusese lovit şi în Piaţa Maria – ne-

vasta prima dată, din păcate rău de tot.  

În 19 decembrie mă găseam la o înmormântare în Elisabetin. Era 

atât de cald, încât mă dezbrăcasem de haină. Greu de imaginat, dar ştiţi la 

fel de bine ca mine ce vreme frumoasă a fost atunci, în plină iarnă. Stră-

bătusem oraşul pe diagonală în reverendă, nu în palton ori geacă. Cheia 

bisericii, ştiind că nu-mi era necesară, se găsea în haină. Copilul, care 

rămăsese acasă şi servea masa, s-a ridicat la un moment dată, a luat cheia 
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şi a venit la biserică. Pe drum a oprit doi copii din zonă, prieteni de-ai lui 

mai mărişori cu vreo doi ani, zicându-le. Haideţi să tragem clopotele, că 

tati n-are voie să le tragă nici pentru morţi, nici pentru vii. Pentru ni-

meni. Fireşte, n-a trebuit să insiste. O aventură ca asta la puşti de vârsta 

lor nu se poate refuza. Unul din copii a fost Sârbu Mihai, verişor, altul un 

amic de joacă de aici din Colonie, care acum e mecanic auto. Deci au ur-

cat în turn şi au tras clopotele ca pe vremuri când năvăleau tătarii ori tur-

cii. Pentru că treaba asta a ţinut mult, unii spun că în jur de o oră, lumea 

chiar s-a adunat. Atunci copilul a deschis gemuleţul şi a strigat. Şedinţă 

în faţa Operei diseară, să fiţi prezenţi toţi, să nu lipsească nimeni, 

şedinţa e în faţa Operei! Copil, ce să te fi aşteptat la el, ce înţelegea din 

ce se întâmpla în oraş, pentru el cuvântul şedinţă însemna lume multă, 

multă-multă, şi el asta văzuse la Consiliul Judeţean, lume multă, şi cum 

mai văzuse aşa ceva când venea dictatorul la Timişoara… Şi ca lucrurile 

să fie clare, a dat explicaţii suplimentare. Că o să vină şi tata, dar acum e 

la o înmormântare şi nu poate, dar diseară…   

Un fost enoriaş de aici, din Mehala, care înainte vreme a fost în 

Jandarmerie, l-a luat pe copil la rost. Cine ţi-a dat voie, mă, cine ţi-a 

permis să tragi clopotele? Răspunsul copilului l-a cam încurcat. Nimeni. 

Dar aşa am simţit eu, că trebuie să trag clopotele ca să ştie toată lumea 

de şedinţă. După care, prevăzător, a ieşit din biserică prin spate. Dar 

acesta, fiind din zonă, bănuia că aşa avea să procedeze şi l-a prins şi l-a 

luat la întrebări. Insul se numeşte Almiş Ioan. Ăsta a fost tot timpul îm-

potriva Revoluţiei, împotriva bisericii, Dumnezeu să-l odihnească că a 

murit de vreo 17 ani. A fost de altfel şi împotriva mea ca preot, deoarece 

ştia că aveam o influenţă destul de mare asupra enoriaşilor din zonă.   

În 21 decembrie am avut de oficiat o slujbă de  înmormântare în 

Calea Lipovei. Când s-a terminat procesiunea, le-am spus oamenilor nu 

mergeţi acasă, nu mergeţi la pomană, vă rog veniţi şi mergem în Piaţa 

Operei. Era pe la ora 15, 15 şi ceva. 

Am ajuns în Piaţa Operei şi oamenii mi-au zis imediat ce m-au 

văzut părinte, ar fi bine să urcaţi în balconul Operei, ar fi foarte bine.  

Am zis că nu eram pregătit să urc, dar că aveam să rămân printre ei. 

Atunci s-a petrecut un miracol. Lumea, neîndemnată de nimeni, s-a aşe-

zat în genunchi să rostească Tatăl Nostru. Nu vă închipuiţi ce bucurie am 

trăit. Cineva din balcon se străduia să rostească rugăciunea. Îngenun-

cheasem şi eu dar m-am îndreptat, am ridicat mâna stângă şi am rostit 

Tatăl Nostru cu o voce cu care speram să fiu auzit de cât mai mulţi 

timişoreni, din fericire chiar am fost auzit, oamenii s-au întors spre mine 

şi am spus rugăciunea împreună. Mă găseam între magazinul Mercur şi 
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ceasul electric, în plină Piaţă. După ce-am încheiat rugăciunea lumea s-a 

uitat la mine, m-a ovaţionat, şi atunci am avut curaj să rostesc încă două 

texte deosebite, Să vii părinte, să vii, să vii, şi Domnule, voi veni.  

În seara de 21, pe la ora 19, ţin minte că a vorbit de la balcon un 

medic de la Chirurgie de la Clinicile Noi. Îmi scapă numele. Era om în 

vârstă. Un om de o capacitate şi o moralitate extraordinare. Aşa l-am 

simţit. Ştiţi doar că în spitale erau oameni care mureau cu zile datorită 

faptului că nu se găseau medicamente… A, mi-am amintit, nu cred să 

greşesc, pe chirurg îl chema Puiu. A vorbit frumos, foarte frumos, iar 

oamenii care au urmat au zis despre lipsa de medicamente, lipsa de în-

credere, de respect a Statului pentru pacienţi, pentru oameni în general.  

În  21, seara, am ajuns în Piaţa Operei din nou. De data asta cu 

copilul. Andrei, cu care am rămas în Piaţă până pe la miezul nopţii, a fă-

cut o animaţie extraordinară. Avea 10 ani, dar i-a mobilizat pe demon-

stranţi de parcă ar fi făcut asta de-o viaţă. Striga împreună cu oamenii, 

lansa el lozinci şi oamenii se luau după el, a fost ceva extraordinar. Im-

posibil de descris. Dar să vă spun unde s-au petrecut toate astea. Prima 

dată ne găseam pe bulevardul Republicii colţ cu strada Paris, după aceea 

în partea cealaltă, lângă fostul Lactobar. 

În 22 decembrie am ajuns Piaţa Operei dimineaţa, pe la ora 8. De 

data asta nu am stat printre demonstranţi. Am mers direct la intrarea în 

Operă, cea pe unde intră salariaţii. După ce mi s-a făcut un control rigu-

ros, domnul profesor Ivan mi-a zis să scriu pe o hârtie ce vreau să vor-

besc. Domnule profesor, eu sunt preot, nu activist. Dar nu e o problemă, 

pot să vă şi scriu. Şi am scris pe vreo două-trei pagini, precizând ce vo-

iam să spun. Le-am vorbit timişorenilor din faţa Operei despre oportuni-

tatea bisericii şi a preoţilor pe parcursul istoriei. Am început dinainte de 

Mihai Viteazu, am vorbit despre Mihai Viteazu, că Mihai Viteazu a avut 

la vremea respectivă un căpitan care era preot şi care în timpul luptelor a 

fost alături de el tot timpul, de la A la Z. Le-am vorbit despre situaţia 

preoţilor din Ardeal în perioada ’40 - ’44, când au trecut prin situaţii in-

credibile, când preoţii ortodocşi români din Transilvania au fost decapi-

taţi asemenea lui Constantin Brâncoveanu. Dar i-am întărit sufleteşte 

precizându-le că din dramele noastre de-a lungul veacurilor a rezultat tă-

ria de caracter a preoţilor noştri ortodocşi. Că ei au fost în fruntea popo-

rului nemulţumit şi înainte şi în timpul acestor ani, ’40 - ’44. Le-am vor-

bit apoi şi despre cartea scrisă de către fostul director de la Muzeu îm-

preună cu mitropolitul Nicolae Corneanu, un om cu caracter deosebit, 

care în timpul Revoluţiei s-a nimerit să fie la Bucureşti, de unde n-a putut 

veni. Puterea comunistă i-a interzis să părăsească Bucureşti-ul, ştia ea de 



 

 

 

158 

ce, ştie oricine, putând să ajungă în Timişoara doar în 22 seara, după ce 

tiranul îşi părăsise scaunul.   

Cred că le-am vorbit vreo 20 de minute când, la ora 12, au început 

clopotele Catedralei să bată. Momentele acelea sunt unice. Poate vă 

amintiţi ce vreme frumoasă era, ce cald, ce bine. Dar mai ales ce soare. 

Atunci, în Piaţă fiind după părerea mea 150.000 de persoane, inspirat de 

soarele acelea incredibil, am spus. Oameni buni, priviţi, întoarceţi-vă şi 

priviţi, soarele dreptăţii se află asupra crucii mari a sfintei Catedrale.   

Şi oamenii s-au întors, au îngenuncheat şi am rostit împreună rugăciunea 

domnească Tatăl Nostru. Am rostit-o cu toată tăria pentru că era un mo-

ment extraordinar. Imaginile de atunci sunt formidabile. La un moment 

dat Catedrala părea că atârna de razele soarelui.  

M-am întâlnit după aceea cu mulţi timişoreni şi mai toţi mi-au 

spus aceleaşi cuvinte. Părinte, atunci, recunosc, atunci am învăţat rugă-

ciunea Tatăl Nostru.    

Când la 12 şi ceva s-a anunţat fuga lui Ceauşescu, după euforia 

aceea de nedescris, am mai rostit o dată Tatăl Nostru.  L-am rostit şi lu-

mea plângea, plângea de uşurare, de bucurie, a fost un moment extraor-

dinar. Vă amintiţi, la 12 rostiserăm toţi cei 150.000 de timişoreni rugă-

ciunea, după câteva minute Dumnezeu ne scăpa de el.  Asta este puterea 

şi lucrarea Lui. 

Nu mai putea să fie vorba de frică. Eu ca preot nu aveam altă al-

ternativă decât să merg înainte. Cum i-am spus şi soţiei, de dimineaţă, că 

nu mai există pardon, nu mai există oprire, numai înainte, fiindcă eram 

persecutat religios, eram urmărit de Securitate, permanent înainte. Nu am 

putut să dau înapoi din prima clipă. Am zis că acum este momentul, orice 

ar fi, asta este situaţia, trebuie mers înainte, trebuie ca să fim alături de 

popor şi poporul să fie alături de biserică. 

 

2009 – preot, Biserica ortodoxă română Mehala, Timişoara    

Aceşti 20 de ani s-au simţit în libertatea de a vorbi. Este extraordi-

nar. Când am venit la biserică, după fuga tiranului, înainte de Crăciun, şi le-

am vorbit oamenilor cu căldură, sinceritate, cu atâta tărie, fără nici o 

oprelişte, sufletul mi s-a umplut de o bucurie, de o fericire fără seamăn. 

Doamne, ce bine e să vorbeşti fără teama că vei fi arestat, să spui lucrurilor 

pe nume, să nu te poticneşti la fiecare cuvânt temându-te că va fi interpretat 

într-un anumit fel, reinterpretat, răsucit pe toate părţile. Doamne, ce bine e 

să vorbeşti liber. Liber, fără nici o teamă. În zilele acelea oamenii mă opreau 

şi mă felicitau, îmi mulţumeau pentru felul în care le vorbeam. Da, le spu-

neam, pentru libertatea asta am luptat, pentru a avea posibilitatea de a vorbi 
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deschis, de a spune ce credem, nu ce ni se cere să spunem. Zilele alea, de 

după fuga tiranului, vi le amintiţi, când descreieraţii lui au început să folo-

sească din nou armele, ne-au făcut să ne căutăm unii pe alţii, ne-au unit. 

Eram tot timpul în biserică, în jurul ei, oamenii au organizat pichetele de 

pază şi control, ne spuneam ce ştiam, ce auzeam, ce credeam. Sunt zile uni-

ce, de neuitat…  

Din fericire oamenii s-au întors la Dumnezeu. Nici nu se putea altfel, 

tradiţia noastră creştină e milenară. Dictonul latin spune nihil sine Deo, adi-

că nimic fără Dumnezeu. Oamenii l-au învăţat şi strigau pe stradă nihil sine 

Deo, biserica s-a umplut de oameni, de copii, vin la slujbe şi militari în uni-

formă, ceea ce nu s-a întâmplat până atunci, ferita Doamne, pentru nimic în 

lume. Şi vin fie că sunt  militari MApN, poliţişti, jandarmi, vin în ţinută lor 

oficială, uşile biserici sunt deschise tuturor oamenilor, iar oamenii vin şi ăsta 

e un lucru frumos dar şi normal. 
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GHEORGHE BÂNDARIU 
 

 

…Pe mama a luat-o de păr, 

de braţe, încercând s-o 

trântească la pământ. În 

momentele acelea am simţit 

o furie interioară ce mă gâ-

tuia, ce mă făcea să văd ne-

gru înaintea ochilor pentru 

că nu puteam s-o ajut… 

 

 

Titus Suciu: Cazul lui Gheorghe Bândariu e neobişnuit. În noaptea de 

16 spre 17 decembrie, copleşit de ceea ce trăise prin oraş, vine acasă, îşi entu-

ziasmează părinţi într-atât, încât ies în oraş împreună. Din păcate toţi trei sunt 

arestaţi în zona Piaţa 700. 

 

Vasile Bogdan: Poate cel mai mare regret îl încerc în faptul că nu am 

putut reproduce convorbirea din Piaţa 700 cu cei doi bărbaţi ai familiei Bân-

dariu, tatăl şi fiul. Zgomotul de fond infernal a acoperit cuvintele. A trebuit să 

refilmăm, atunci vârstnicul nu a putut veni, aveam doar câteva ore alocate fil-

mării în acea zi de 4 noiembrie, a rămas doar mărturia fiului. Substanţială, 

profundă, mărturia dramatică a unui om care avea să cunoască pe propria pie-

le cât valora de fapt atunci omul… constructorul avântat al noului ev... 

 

1989 – lăcătuş mecanic CFR Timişoara 

În anii sfârşitului de deceniu, ai celui de al nouălea deceniu al secolului 

trecut, noi, tinerii… perspectivele noastre erau limitate. Din punctul meu de 

vedere la acea vreme totul părea cenuşiu, în orice direcţie ai fi apucat-o drumul 

se… se închidea, orizontul era întunecat, negru pentru fiecare din noi. Cred că 

această realitate ne-a dat forţa, dacă vreţi disperată, ea ne-a unit în acele zile, ea 

ne-a dat puteri să ieşim pe străzi, să spunem ce simţeam, să scandăm lozinci 

anticomuniste. 

Noaptea de 16 spre 17 decembrie, ora 2 – atunci am fost arestat. Eu, dar 

din păcate şi părinţii, care erau cu mine. Ne găseam în zona Piaţa 700. Veneam 

dinspre Spitalul de Oftalmologie, ţinta noastră fiind zona Circumvalaţiunii. 

N-am reuşit să ajungem acolo, au apărut forţele de represiune care pă-

reau… eu ştiu, mie mi se pare că erau militari în termen… care după ce ne în-
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hăţau ne loveau cu furie, cu ură, aruncându-ne într-o maşină ARO, o dubă de 

miliţie de pe vremea aceea, unul peste altul ca pe nişte saci de tărâţe… Pe unul 

din arestaţi l-au lovit atât de crunt, încât a sângerat tot drumul şi ne-a umplut şi 

pe noi de sânge, pentru că eram înghesuiţi unul în altul, unul peste altul, şi nu 

aveai cum să te fereşti. 

Ne-au dus în curtea Miliţiei, după ce ne-au dat jos ni s-a ordonat să ne 

aruncăm la pământ, în tot acest timp miliţienii lovindu-ne peste tot, din orice 

poziţie. L-au lovit şi pe tata, om în vârstă. M-am aruncat asupra lui pentru a-l 

proteja, din păcate prea târziu, din loviturile acelea tata alegându-se cu câteva 

coaste fisurate. Ceea ce m-a durut şi mai mult a fost ce s-a întâmplat cu mama. 

Ea e mai corpolentă, mai plină, şi n-a putut să se aşeze pe burtă aşa cum ni se 

poruncise. Atunci una din… bestiile alea a luat-o de păr, de braţe, încercând s-o 

trântească la pământ. În momentele acelea am simţit o furie interioară ce mă 

gâtuia, ce mă făcea să văd negru înaintea ochilor pentru că nu puteam s-o ajut 

şi… Acela a fost… A fost cel mai umilitor moment pe care l-am trăit până în 

ziua de azi… 

După aceea am urcat, după toate înjosirile acestea ne-au introdus într-o 

celulă din arestul miliţiei, ne-au îndesat într-o încăpere de aproximativ 4 pe 4… 

atunci nu ştiam câţi, mi-am dat seama de numărul nostru mai târziu, vreo 60 de 

persoane, puteam sta doar în picioare, pe vine nu aveam cum… Ne-au ţinut aşa, 

ca pe nişte animale, fără să ne spună nimic câteva ore, nu pot preciza câte, nu 

ne ardea nici unuia să ne uităm la ceas, aveam alte griji atunci… Deci ne-au 

ţinut câteva ore după care ne-au scos pe platoul din curte încolonându-ne… 

atunci am ajuns la numărul pomenit mai înainte, după care a venit un ofiţer, nu 

mai ştiu ce grad avea, vorbele n-o să i le uit însă niciodată, bă, nenorociţilor, 

huliganilor, ăsta e ultimul răsărit pe care-l mai vedeţi, ultimul, bă, că dacă ar fi 

fost după mine nici pe ăsta nu l-aţi fi apucat, derbedeilor!... 

Odată încolonaţi ne-au dus spre altă maşină, una mare, de data asta o 

dubă a Miliţiei, cu care ne-au transportat la penitenciar. 

Aici s-au respectat toate formalităţile în caz de arestare. Ni s-a cerut să 

predăm tot ce aveam asupra noastră, acte, lănţişoare, verighete… şireturile de la 

pantofi ori bocanci… cravata, dacă aveam… se ştie de ce, nu insist… după care 

am fost duşi, cel puţin eu şi tata, vreau să vă spun că am căutat în permanenţă 

ca tata să fie cu mine, cel puţin el, că mama se găsea în cealaltă zonă, în secto-

rul feminin… Eu şi tata am fost introduşi într-o încăpere ceva mai mare decât 

prima celulă, dar şi numărul nostru a fost mai mare, după părerea mea vom fi 

fost în jur de o sută de oameni… Acolo, în celulă, eram… eram într-adevăr… 

se vedea că nu ne cunoşteam, nu făceam parte din vreun grup organizat care să 

fi acţionat după un plan bine stabilit, eram inşi cu profesii şi pregătiri diferite, 
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intelectuali, muncitori, în special muncitori şi tineret, mult tineret, foarte mulţi 

elevi de liceu, de şcoli profesionale, ba chiar şi şcolari de la gimnazii. 

Acolo au început să ne ancheteze. Ne scoteau din celulă şi un procuror, 

aşa ni  s-a spus, că erau procurori, ne punea tot felul de întrebări. Unde am fost? 

Ce-am căutat în locul acela? Ce-am făcut? Pe cine am văzut prin preajmă?  

Eu am dat 3 declaraţii, în faţa a 3 procurori. Trebuie să spun însă că lu-

crurile erau complicate. Foarte complicate. Şi când am fost pe străzi, până a fi 

arestaţi, privind la câte unul, la altul, ne ziceam… ăla e securist, sigur e secu-

rist, ar trebui să-i pun mâna-n gât…dar atunci eram prea înfierbântaţi, stăpâniţi 

de prea mult entuziasm şi încredere ca să ducem gândul la împlinire. Acum în-

să, pentru că luaserăm lucrurile uşor, realizam că ne găseam într-o situaţie grea. 

Declaraţiile noastre erau confruntate cu informaţiile lor şi nu ei aveau de 

pierdut. 

Pe lângă declaraţii s-au făcut şi… cum să le spun, trialuri. Ne scoteau 

pe coridor 20, uneori 30 de arestaţi, ni se ordona să stăm cu faţa la perete şi 

când informatorul lor, cel care fusese printre noi cine ştie cât timp şi ştia tot ce 

făcuserăm, ajungea în spatele tău, trebuia să te întorci. Un semn al insului te 

scotea din rând, cei recunoscuţi treceau într-o parte, ceilalţi erau conduşi în ce-

lulă. Pe mine şi pe tata, din fericire, nu ne-au reţinut. 

După zilele petrecute acolo am… a urmat vestea aceea nemaipomenită 

că vom fi eliberaţi. Zvonul ne-a făcut să trecem prin stări diferite, în mod para-

doxal nu doar de bucurie. Nu ştiam, nu aveam prea multe certitudini că nu era 

vorba de o tărăşenie comunistă, că după ce ne scoteau din penitenciar nu aveau 

să ne ducă cine ştie unde ca să ne împuşte. 

Miercuri, a patra zi de când ne găseam în penitenciar. Eram obosiţi, de-

rutaţi şi, fireşte, îngrijoraţi. Nesiguri de nimic, neliniştiţi. Începând de duminică 

seara, duminică noaptea – împuşcături în tot oraşul. Le-am auzit, nu ne-a fost 

totuna, nu ştiam ce se întâmpla în oraş. Ziua de miercuri a debutat liniştit. Fără 

focuri de armă, fără motoare de tancuri ori TAB-uri ambalate. Doamne, care 

era situaţia din oraş?... Şi presupuneri, fel de fel de presupuneri, temeri, spe-

ranţe. Faptul că nu mai auzeam împuşcături putea fi interpretat în două moduri. 

Ori forţele de represiune reuşiseră să se impună şi oamenii nu mai aveau curajul 

să iasă în oraş, ori învinseseră ei şi urma să fim într-adevăr eliberaţi. Din ferici-

re timişorenii au fost de neoprit, s-au comportat eroic, în noi nu s-a tras, am fost 

arestaţi înainte de a se face uz de arme, ei au fost vânaţi, au fost răniţi, ucişi dar 

n-au dat înapoi, au mers până la capăt, au învins şi când au avut victoria în mâ-

nă nu ne-au uitat, au cerut, au impus eliberarea noastră. 

La plecarea din curtea penitenciarului, când însă nu eram foarte siguri 

că miliţienii erau de bună credinţă, le-am solicitat celor ce coordonau transpor-

tul nostru să nu fim însoţiţi de nici un cadru militar, doar de şofer. N-au avut 
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nici o obiecţie, ba ne-au dat un tricolor, l-am ţinut lângă noi, în dubă, uşa dubei, 

plasată la spate, a rămas, la cererea noastră, deschisă. Amănuntele astea pot pă-

rea acum nesemnificative, dar atunci au fost importante, liniştea, încrederea au 

crescut, îndoielile ne părăsiseră cu totul. 

Ajungând undeva în Piaţa… Am coborât din dubă undeva între Piaţa 

Unirii şi Piaţa Libertăţii. Pentru că strada era plină de oameni camionul a înce-

tinit, caroseria, forma, poate şi numărul de pe tăbliţa de înmatriculare, au fost 

recunoscute uşor şi oamenii s-au repezit la maşină şi, crezând cu totul altceva, 

au început s-o zgâlţâie, s-o balanseze voind s-o răstoarne. Sunt convins că ar fi 

reuşit, erau mulţi şi dispuşi la orice efort, văzându-ne coborând, auzind ce le 

spuneam s-au liniştit, au fost momente formidabile, ne-am îmbrăţişat, am râs, 

am strigat lozinci, maşina s-a întors la penitenciar după alt transport, noi am 

apucat, cei proaspăt eliberaţi şi timişorenii de pe stradă, spre Comitetul Ju-

deţean de Partid. 

Acolo – multă, foarte multă lume, oamenii strigau în continuare să fie 

eliberaţi deţinuţii, apariţia noastră şi anunţurile de la balcon au declanşat noi 

manifestări frăţeşti, de neuitat… 

Mama… Probabil că mama a fost adusă în oraş cu aceeaşi dubă. Şofe-

rul, după păţania cu noi, n-a avut însă curaj să vină în centru, a luat-o spre mar-

ginea oraşului, femeile fiind debarcate undeva înspre UMT, înspre Pădurea 

Verde. 

Ce a fost când ne-am revăzut, când am fost acasă din nou împreună… 

Greu de spus, prea greu, nici nu încerc… 

 

2009 – profesor, Liceul Electromotor  

Zic că o schimbare… Sigur, schimbarea e vizibilă. Nu este ce ne-am 

dorit, probabil că nici un vis nu se poate realiza dintr-o dată, poate însă că la noi 

durează prea mult să ajungem la ce speram atunci. 20 de ani cred că ar fi fost 

suficienţi să ne aşezăm ca societate, puteam face mai multe. Dar se pare că 

moştenim mentalităţi, obiceiuri, ce ne cam ţin pe loc. Dacă am fi reuşit să fim 

tranşanţi, să ne rupem de trecut mai hotărât, ceea ce la un moment dat trebuie să 

se întâmple, am fi putut vorbi altfel despre sacrificiile şi Visurile din Decembrie 

’89. Să fim, totuşi, optimişti. Nu mai am 22 de ani ca atunci, sunt cu 20 de ani 

mai în vârstă, dar sper că tineretul – şi eu cu ei lucrez – va înţelege că au nu 

doar drepturile de care se bucură azi, cucerite de noi, ci şi îndatoriri faţă de ge-

neraţia noastră. La urma urmei de a lor.  

 

MARIAN OLARU 
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… am păşit mai departe 

prudenţi, în linişte, cu paşi 

mici, unul… al doilea… al 

treilea. Numai că acela a 

fost ultimul. În şanţ dormea 

un grănicer şi când am căl-

cat pe ceva moale… 

 

 

Titus Suciu:  Are patru tentative de a trece graniţa, prima la 17 

ani, a aflat ce înţelegeau securiştii prin rotisor, în 17 decembrie, în Piaţa 

Libertăţii, se prinde cu mâinile şi picioarele de ţeava unui tanc crezând – 

naivitate proprie vârstei! – că aşa monstrul de metal n-avea să mai facă 

rău nimănui. 

Marian Olaru este Gavroche-ul Revoluţiei din Timişoara. 

 

Vasile Bogdan: Parcă şi acum l-ar amuza întâmplările de atunci. 

Ele încheiau un drum, îl exprimau în adâncurile lui, un amestec de lacrimi 

şi veselie, oricum speranţă. Acum viaţa îl umileşte, idealurile au rămas în 

spate, parcă au fost, cândva... Ne-am cunoscut într-o zi frumoasă, în Piaţa 

Libertăţii, la 8 octombrie Printre noi parcă se prelingea  puştanul care 

dăduse cu ochii de turela tancului....  

 

1989 – muncitor ICRAL Timişoara 

Pentru mine în România acelor ani nu exista nici o perspectivă. Ca 

de altfel pentru mulţi, foarte mulţi tineri. Precepte comuniste ce nu mi se 

potriveau, nici o deschidere, ţara părând o… o celulă, chiar aşa, ţara noas-

tră era o celulă imensă, din care era imposibil să ieşi. Or tocmai de aceea, 

ori pentru că eram prea tânăr –  17 ani! – şi nu suportam hamurile comu-

niste, am luat o hotărâre teribilă. Am decis să trec, cu orice risc, graniţa. 

Am avut mai multe tentative. În primele trei am fost nevoiţi să re-

nunţăm în diferite faze ale încercărilor noastre, în a patra am fost foarte 

aproape de a reuşi. Mai aveam în faţă un şanţ şi, credeam noi, după el nu 

ne mai putea opri nimeni. Întuneric, nu trebuia să producem zgomote, nu 

ştiu dacă l-am fi putut sări luându-ne avânt, nici n-am încercat, am păşit 

mai departe prudenţi, în linişte, cu paşi mici, unul… al doilea… al treilea. 

Numai că acela a fost ultimul. În şanţ dormea un grănicer şi când am călcat 

pe ceva moale… El a sărit speriat, ce să spun de noi, el şi-a revenit imediat 

având armă şi o misiune ce pentru locul acela îi dădea dreptul să se consi-
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dere stăpân, paşă, rege, noi am încercat un tertip, că veneam de la un chef 

şi greşisem drumul, textul ori interpretarea n-au fost convingătoare şi ne-

am trezit în garnizoană la Jimbolia! 

Aici… Prin ce-am trecut aici… Ploua mărunt, mocăneşte, am fost 

legaţi de un gard, unul de sârmă, de care ne-au legat tot cu sârmă… eram 

eu, prietenii implicaţi în aventura aceea, doi colegi şi… Şi în noaptea ace-

ea a fost aduşi lângă noi încă vreo 45-50 de persoane. 

Calvarul meu acolo a început. Ca de altfel pentru toţi cei arestaţi în 

noaptea aceea. Înjurături, bocanci de soldat în spate, picioare, unde te ni-

mereau… ce căutasem acolo, tocmai acolo, în zona lor… de ce voisem să 

trecem graniţa prin locul acela…ce nu ne convenea în România?... 

Am petrecut noaptea aceea în ploaie legaţi de gard, a doua zi am 

fost duşi la muncă la CAP, am încărcat în camioane bălegar de vaci, de 

porci… apoi am fost duşi la Timişoara. La Timişoara la Securitate! 

Am folosit cuvântul calvar. M-am grăbit, calvar a fost ce-am îndu-

rat aici! Nu sunt sigur că ştiţi ce e rotisorul în jargonul securiştilor. O 

stinghie, o coadă de mătură sprijinită la capete, şi tu atârnând de ea cu mâ-

inile şi picioarele legate. Asta e poziţia iniţială. De pornire. După care roti-

sorul e pus în funcţie. Şi loveau cu un baston cu fibre de oţel în el, şi lo-

veau unde nimereau, tu neavând cum să te aperi, cum să te fereşti, din cau-

za poziţiei. 

Ne-au bătut, ne-au anchetat, ne-au tot anchetat, nu ne-am dat seama 

ce voiau să scoată de la noi… întrebările se refereau şi la persoane necu-

noscute, oameni despre care nu ştiam nimic, intelectuali din Timişoara, 

chiar şi… 

Din fericire, fiind minor, n-am făcut puşcărie… mă rog, avertis-

ment pentru părinţi, sarcini speciale maistrului meu… 

În 17 decembrie mă aflam aici, în Piaţa Libertăţii, împreună cu 

nişte prieteni. Eram mulţi, foarte mulţi tineri, acum zic că atunci ne cam… 

grozăveam, vârsta, ce să-i faci, şi pentru că pe linia de tramvai, între fostul 

magazin Bega şi Piaţa 700, trecea un tanc ba încolo, ba încolo, ni s-a pus 

pata pe el. Am reuşit să-l oprim prin faţa fostei Primării. Fel de fel de idei, 

de indicaţii ale oamenilor din jur, inşi maturi ce făcuseră, fireşte, armata. 

Şenilele, acolo trebuia să acţionăm, toţi ne îndemnau – unii chiar ne-au 

ajutat – să ne ocupăm de ele. Noi, tineri, prea tineri ca să ştim ce însemna 

o maşină de luptă… În faţă la tanc era un cablu oţelit foarte mare, lung şi 

gros… l-am introdus pe unde am reuşit la şenile, era… am luat de undeva 

o bordură şi-am plasat-o şi pe ea pe undeva pe-acolo ca să imobilizăm di-

hania cu totul, am reuşit, atunci ne-am urcat pe tanc, gata, nu mai putea 

mişca, devenisem stăpânii lui… pe tanc se găsea un butoi cu motorină, am 
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încercat să… am băgat în el o cârpă şi i-am dat foc, degeaba, motorina nu 

s-a aprins… şi chepengul turelei s-a ridicat şi a apărut un militar, probabil 

comandantul echipajului, omul ne-a ordonat, ne-a cerut să coborâm, nu l-a 

luat în seamă nimeni,  ba am şi… un prieten, coleg de serviciu, Marian 

Şleahtici, i-a smuls cascheta şi şi-a pus-o el pe cap… cascheta de tan-

chist… Şi-atunci, pentru că nu puteam să fiu mai prejos decât prietenul 

meu, m-am… grozăvit şi eu. M-am agăţat, cam aşa ca pe rotisor la Securi-

tate, cunoşteam poziţia, cu mâinile şi picioarele de ţeava tancului. Pentru 

cei dinăuntru devenisem un fel de… un fel de bărzăune, de care încercau 

să scape rotind ţeava stânga-dreapta, stânga-dreapta. Cum era blocat, nu de 

manevrele noastre, că n-am reuşit să-i rupem ori măcar să-i deteriorăm 

vreo şenilă, ci de oamenii ce-l înconjurau din toate părţile, singura mişcare 

prin care încerca să scape de mine era stânga-dreapta, stânga-dreapta, ro-

taţiile complete fiind imposibile din cauza copacilor… cei de acolo… Până 

la urmă am coborât. Am fost dat jos. Au năvălit soldaţii din garnizoană, m-

au desprins de pe ţeavă, ne-au dat jos de pe tanc, i-au făcut loc, ne-au îm-

prăştiat şi tancul a plecat. 

Mai târziu, pe la ora 16,30, poate 17, mă aflam în faţă… pe treptele 

Catedralei. Băieţandrii, tineret, foarte mult tineret, şi scandam lozinci. 

Erau de fapt mai mult… strigăte, nu lozinci: vrem pâine!… vrem căldu-

ră!… etc. De-astea, nu sloganurile de mai târziu, cu Ceauşescu şi comu-

nismul. 

De-acolo, dar nu pot preciza când, cu un grup format aşa, la întâm-

plare, am plecat înspre Primărie. În faţa acesteia, între Primărie şi fostul 

cinematograf Capitol, se găsea un cordon de miliţieni, de militari, de… Nu 

mai ştiu cu exactitate ce erau, oricum nu ne-au lăsat să ne continuăm dru-

mul, să înaintăm pe bulevardul Loga. Am fost deci opriţi şi… şi acolo s-a 

cântat pentru prima dată, adică acolo am auzit eu pentru prima dată cânte-

cul, actualul imn al României, Deşteaptă-te române! Am cântat prima 

strofă. Cu plăcere, cu simţiri profunde, cu emoţie. Eu îngânam acele cuvin-

te atât de bine alese pentru prima dată, au fost momente aparte, unice…  

Pentru că n-am putut trece, din faţa Primăriei ne-am… Era cu noi 

un om mai în vârstă. Parcă-l văd şi acum. Palton lung, barbă, ceva plete… 

Nu ştiu de ce, când am dat cu ochii de el mi-am zis… acesta sigur e căutat 

de Securitate… Mi s-a părut, în mod sigur era intelectual, om cu idei, şi pe 

vremea aceea Securitatea… vâna astfel de oameni. 

Ei, pentru un timp dânsul a fost liderul nostru. Ne-am luat după el, 

am început să cântăm, nu cunoşteam cuvintele dar ne luam unul după altul 

şi… repet, eu atunci am cântat Deşteaptă-te române prima dată. 



 

 

 

167 

De acolo… aşa, cineva a propus să mergem spre căminele stu-

denţeşti. Mergeam să-i… eliberăm! Se spunea că sunt închişi în cămine şi, 

plini de entuziasm, mergeam să le redăm libertatea, să-i luăm apoi cu noi. 

A, pe drum, dacă vedeam lozinci, placarde cu citate din Ceauşescu, portre-

te de-ale lui, în fine, tot ce proslăvea comunismul şi persoana dictatorului, 

le rupeam, le călcam, le distrugeam. Aveam în noi o forţă, o… o bucurie 

că se întâmpla ceva deosebit, simţeam că se petrecea ceva ieşit din comun, 

e drept, nu prea ştiam ce dar poate că tocmai asta… necunoscuta asta ne 

întărâta într-atât, încât ne manifestam fără teamă, dimpotrivă cu un curaj 

nebun, greu, imposibil de strunit, de ţinut în frâu. 

La cămine… Studenţii n-au ieşit, nu ni s-au alăturat. S-a dovedit de 

altfel că zvonul cu uşile, cu porţile căminelor închise, a fost fals. Studenţii 

n-au ieşit pentru că în cea mai mare parte erau deja plecaţi în vacanţă, cei-

lalţi se pregăteau s-o facă, din căminele lor nu ştiu dacă ni s-a alăturat ci-

neva… Din fericire amănuntul nu ne-a afectat, entuziasmul nu ne-a scăzut, 

ne-am continuat drumul stăpâniţi de acelaşi entuziasm şi frenezie. Am lu-

at-o pe Ofcea, ne-am îndreptat spre Pestalozzi, de aici, la sugestia nu ştiu 

cui, am vrut să mergem la Miliţie, la municipiu, unde, se spunea, se găseau 

arestaţii din seara, din noaptea precedentă. Şi ştiţi de ce mergeam acolo? 

Să-i eliberăm! Până cu două, trei zile înainte treceai pe cealaltă parte a tro-

tuarului când vedeai un miliţian, acum mergeam la ei, în bârlogul lor, să-i 

eliberăm pe timişorenii arestaţi. Asta era, înţelegeţi, asta era starea în care 

ne găseam, ne simţeam în stare să dăm de pământ cu miliţienii care ne 

arestaseră rudele, prietenii, de fapt nu doar pe aceştia, pe toţi cei ce fusese-

ră luaţi de pe stradă şi aruncaţi în beciurile lor! De pe Pestalozzi, la sensul 

giratoriu, am luat-o pe strada dintre parc şi canalul Bega, înaintam hotărâţi 

scandând lozinci, ne îndreptam spre podul Decebal. Numai că, fără 

somaţie, fără să fim avertizaţi – focuri de armă, gloanţe şuierând, oameni 

împuşcaţi. Panică, fireşte, am fugit care încotro… din nenorocire eu nu 

prea departe, că am simţit… la un moment dat am simţit căldură, asta a 

fost prima senzaţie, am simţit căldură mare la un picior. Am căzut, piciorul 

mă durea, aşa, în mare, senzaţia era neobişnuită, o combinaţie între durere 

şi căldură, nu prea înţelegeam ce se întâmpla, de fapt conştientizam faptul 

că fusesem împuşcat dar… 

Am încercat atunci, jos fiind, am încercat… în mintea mea mi-am 

zis să merg, să mă târăsc spre canal, să cobor taluzul, consideram  că acolo 

eram mai în siguranţă decât pe drum, după care, după ce aveam să-mi dau 

seama mai exact în ce situaţie mă găseam, să fac cumva să ajung acasă. 

Din păcate, că ştiţi cum era pavajul acolo, o piatră mai sus, una mai 

jos, piciorul rănit mi s-a blocat între două pietre, am rămas pe loc, orice 
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mişcare îmi producea dureri groaznice, eram deci… Norocul a fost că după 

câteva minute, ori secunde, nu pot preciza după cât timp că acesta curgea 

altfel în situaţia în care mă găseam, de după nişte copaci cineva mi-a adre-

sat o întrebare: măi copile, ce te doare, unde te-au împuşcat? I-am răs-

puns: undeva în picioare. I-am răspuns astfel fiindcă nu-mi simţeam nici 

celălalt picior, sigur, spaima şi-a spus cuvântul, eram speriat de-a binelea, 

disperat, panicat. Omul s-a apropiat, s-a uitat la picior, nu ştiu ce va fi înţe-

les, important e ce a făcut. Mi-a spus: lasă c-o să fie bine, prinde-te de gâ-

tul meu, ca să încercăm să ajungem la spital. Am făcut ce-a zis şi cum-

necum, ţinându-mă de el, sărind într-un picior, celălalt atârna, nu-l puteam 

folosi, mă durea şi aşa, ce să spun ce-am simţit când am încercat să mă 

sprijin în el, am ajuns la sensul giratoriu, unde azi e fântâna arteziană. 

Cred că oamenii care erau acolo, demonstranţii cu care veniserăm 

înainte ca forţele de represiune să folosească armele, au… au spart maşini-

le parcate în zonă. Cei care încercau să ne ajute au strigat după ajutor în 

dreapta, în stânga, îi întrebau pe cei de la ferestre dacă aveau maşini, şi 

dacă aveau îi rugau să coboare pentru a ne duce la vreun spital. După câte 

ştiu nu şi-a oferit serviciile niciunul, maşini de la Salvare nu au apărut, cu 

toate astea am ajuns la spital. Şi pentru că am ajuns cu un autoturism, zic 

că oamenii au forţat uşile, au pus firele pe direct şi… Sigur, poate că lucru-

rile s-au petrecut altfel, atunci nu eram capabil să fac observaţii de acest 

gen, poate greşesc, totul pleacă de la faptul că nu-mi amintesc să fi coborât 

cineva cu cheile maşinii în mână, dispus să ne ajute. 

Eu am ajuns la spital cu o astfel de maşină, în condiţii, veţi spune, 

incredibile. Şi vă dau dreptate, dar aşa a fost. Nu pot preciza câţi răniţi au 

fost îngrămădiţi în habitaclu, vă pot spune care a fost situaţia în celelalte 

locuri: trei în portbagaj, trei pe capotă, pe portbagajul de pe maşină. Eu am 

ajuns la spital pe capotă. Cel mai grav rănit din grupul nostru a fost un 

bărbat între două vârste. Avea în geacă patru orificii. 

La spital, la Judeţean, am văzut cel mai şocant film de groază din 

viaţa mea. Nu era nimic de înţeles din ceea ce se petrecea, doctorii nu prea 

apăreau, dacă un medic solicita, strigând, că avea nevoie de faşă, de pan-

sament, de… nu se prezenta nici o asistentă, pe coridoare domnea deban-

dada, sânge şi vaiete peste tot, şi răniţi mulţi, tot mai mulţi. Pentru că s-a 

nimerit să-l plaseze lângă mine, am visat după aceea figura unui copilaş 

mult timp, luni de zile. Avea pe cap o căciuliţă tricotată şi o privire pierdu-

tă, pierită… Mi-a rămas în memorie chipul băieţelului pentru că a murit 

acolo, lângă mine. S-a uitat la el o asistentă, a venit doctorul… nu ştiu un-

de a fost împuşcat, nu se vedea sânge, n-am văzut nici o urmă de glonţ, dar 
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medicul, după ce l-a consultat, a dat dispoziţie să fie dus la morgă fiind-

că… nu ştiu nici acum, pe drum ori abia acolo, băieţelul murise… 

Pe mine m-au luat… Mi-au făcut întâi o radiografie, m-au dus în 

sala de operaţie, m-au tăiat. Nu pot da amănunte, când mi-am revenit eram 

în salon… Securitatea… De parcă nu era destulă spaima pentru faptul că 

eram împuşcaţi, operaţi, a urmat cea declanşată de anchete. Ne-au luat pe 

rând, prima dată pe cei ce puteau umbla, apoi pe răniţii fixaţi în cărucioare. 

Şi care cum revenea, aceleaşi cuvinte: de la 7 la 17 ani, gata, asta mi-au 

zis, că o să mă condamne de la 7 la 17 ani… Eram deci condamnaţi înainte 

de a fi judecaţi. 

Eu am avut noroc. Eram imobilizat la pat, mă lăsaseră la urmă. Am 

avut noroc cu domnul doctor Onisei, căruia îi mulţumesc şi pe această ca-

le. Nu ştiu de ce, poate pentru că eram atât de tânăr şi speriat, domnul doc-

tor a venit la pat şi m-a întrebat… întrebarea fiind de fapt mai mult pentru 

dânsul… Marine, cum să te duc… cum să facem să te iau de aici, că ur-

mezi la anchetă şi… 

Cum spuneam întrebarea a fost pentru dânsul, şi-a dat răspuns, a 

spus… lasă, văd eu ce fac… şi a mers după o femeie de serviciu şi frizer, 

întâmplător ori nu acesta era în spital, era poate frizerul spitalului ori unul 

care venea când îl anunţau, când era nevoie de el, nu ştiu… Frizerul era un 

ins în vârstă, cu părul alb… m-au suit pe targă împreună, ei, eu nu am avut 

cum să-i ajut prea mult, m-au coborât, m-au dus la o salvare… acolo mai 

erau două tinere… eu eram dezbrăcat, complet gol, aveam, nu ştiu de ce, 

pe piciorul stâng ciorapul, atât, în rest eram gol… una din fete şi-a scos 

geaca, a pus-o pe mine şi… De ce am fost dus la Ortopedie? Am aflat de 

ce mai târziu. Directorul, şeful clinicii, nu ştiu exact, domnul doctor Po-

pescu, ba nu, parcă Petrescu, cred că Petrescu, nu permitea securiştilor să 

intre în spital! A avut curaj, nu s-a speriat de nici o ameninţare, şi-a 

menţinut dispoziţia indiferent de presiuni şi telefoane şi acolo nu s-au fă-

cut anchete! 

Am fost plasat într-un salon cu fereastră spre parc. Parcul Doina. 

Atunci… În încăperea aceea se găseau doar împuşcaţi în revoluţie nu, cum 

să spun, cazuri civile, persoane cu fracturi din cauza unei căzături ori… 

Şi zilele şi nopţile au trecut cu temerile, cu îngrijorări ce nu pot fi 

descrise de nimeni, de nici unul din noi, cine nu le-a trăit nu are cum… 

Şi 20 decembrie, şi zumzet pe stradă, oameni unul lângă altul, tot 

mai mulţi oameni, o coloană din ce în ce mai compactă şi scandări de lo-

zinci ce ne făceau să ne întrebăm dacă nu cumva ne pierduserăm minţile şi 

aiuream, nu ne venea să credem, am crezut, nu ne înşelam, Timişoara era 

pe străzi, nu în fabrici, nu în apartamente, pe stradă, în oraş, or asta însem-
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na… Nu ştiam ce însemna dar de atunci dispoziţia noastră sufletească s-a 

schimbat, temerile şi îndoielile s-au risipit, am deschis ferestrele şi ne-am 

salutat, i-am salutat cu bucurie, cu entuziasm imposibil de descris… de 

fericire am plâns, am plâns ca nişte copii, nu ne-a fost ruşine, oamenii din 

coloană ne încurajau, noi plângeam copleşiţi de ceea ce simţeam, gata, 

eram scăpaţi, gata cu anchetele, cu temniţa, cu ameninţările acelea de la 7 

la 17 ani,  timişorenii ce-au intrat în spital nu ne-au mai speriat, dimpotri-

vă, erau cunoştinţe, rudele noastre, ne căutau, ne regăseam, de-acum intra-

serăm în grija, în paza lor, în noaptea aceea sora mea a rămas până dimi-

neaţa în preajma mea, afară sub geam să-mi spună, să ne spună ce se în-

tâmpla în centru unde, se ştie, timişorenii au ajuns până acolo încât, chiar 

dacă la Judeţeana de Partid se găseau primul ministru comunist şi ai lui, au 

declarat, au decretat că oraşul nostru era liber de comunism, de la fe-

restrele Ortopediei am auzit atunci cele mai grozave refrene ale… Ale sim-

foniei Căderea comunismului, Să fie judecat, aicea în Banat!, Criminal 

de Scorniceşti, pentru morţi ai să plăteşti!, acestea şi altele, le cunoaşteţi, 

nu mai adaug nici unul. 

Datorită acestor refrene nu ne mai era frică. La Spitalul Judeţean… 

Spaimele acolo au început să ne încolţească, din momentul în care au apă-

rut anchetatorii nu ne mai spuneam pe nume, chiar dacă ni-l ştiam nu-l mai 

foloseam, evitam să ne mai destăinuim, să ne spunem unde lucram,  cine 

sunt părinţii, unde locuim… Nu mai aveam încredere în nimeni, veneau fel 

şi fel de asistente, ne puneau întrebări, tot felul de întrebări, dar de la un 

timp nu mai răspundeam fiindcă, după spusele unora, femeile acelea nu 

erau asistente, lucrau tot în Securitate, erau de-ale lor şi, zicea un domn, un 

timişorean împuşcat în abdomen, după cum se vorbea în ficat, fusese ope-

rat şi mai avea doar o parte din el, omul era mai în vârstă, avea şcoala 

vieţii şi ne spunea să nu ne dezvăluim identitatea, să nu spunem unde locu-

iam, ca să nu sufere şi familiile noastre… Sigur, tertipul era caraghios, co-

pilăresc, dar eram atât de înfricoşaţi încât ne agăţam de orice speranţă, pâ-

nă în 20 de câte ori se deschidea uşa tresăream, ne întorceam spre ea înfio-

raţi, putea intra un securist, un procuror, din fericire de atunci, de când a 

trecut coloana prin faţa spitalului, lucrurile au intrat în normal, ce normal, 

au devenit… au intrat pe-un făgaş din rai, pe… pe o potecă pe care ne 

conducea chiar bunul Dumnezeu… 

 

2009 – zidar 

După 20 de ani… acum sunt unul dintre frustraţii României. După 

Revoluţie… atunci aş fi putut rămâne în străinătate. Ca rănit, printr-o fun-

daţie din Italia, am fost la Campionatul Mondial de Fotbal din peninsulă. 
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Aşa, în cârje, cum umblam după operaţie. Când eram acolo, în România a 

avut loc mineriada din 13-15 iunie. Treaba m-a pus, ne-a pus pe gânduri pe 

toţi membrii grupului. Puteam rămâne acolo, ni se acorda azil politic, nu era 

nici o problemă. Am zis nu, mă întorc în ţară, la noi o să fie bine,  i-am răs-

turnat pe comunişti şi de-acum o să ne gospodărim altfel, o să fie bine… 

Numai că acum, la 37 de ani, regret că nu am rămas. Regret pentru 

că în România nu s-a schimbat nimic. Guvernează aceeaşi hoţie, aceeaşi bă-

taie de joc, aceeaşi umilinţă. Cele care ne-au făcut viaţa amară şi înainte de 

Revoluţie. Acum de la noii, noii ori vechii, dracu să-i ia, nomenclaturişti, 

aşa-i putem numi, nomenclaturişti, care au tâlhărit ţara fără ruşine, fără un 

strop de bun simţ, ei având totul, tot, în timp ce noi… E adevărat, avem li-

bertate, putem merge oriunde, putem spune orice, dar în rest nu s-a schimbat 

nimic. Vorbesc de nivelul de trai, de posibilităţile de afirmare ale tinerilor. E 

trist, e de-a dreptul criminal că oamenii de la putere n-au făcut nimic pentru 

popor. Zic pentru popor, nu pentru noi, arestaţii, răniţii în Revoluţie, ci pen-

tru oameni în general. Pentru cei care muncesc şi-au dus-o greu şi înainte, 

fiind oropsiţi şi acum. Nimic. Pentru popor nu s-a făcut nimic. Absolut ni-

mic. Cuvântul de ordine al celor de la Putere este minciună, profit, hoţie! 

Atât: minciună, profit, hoţie! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CORNEL UNGUREANU 
 

 

…i-am spus ascultă, se tra-

ge în copiii de pe treptele 

Catedralei, au murit atâţia… 

în lumea aceea normalita-
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tea era exclusă, totul de-

pindea de un glonţ rătăcit, 

de o uitătură rece prin că-

tare ori un gest precipitat al 

degetului pe trăgaci… 

                                                                               

            

Titus Suciu: Primul material despre un erou al Timişoarei poartă 

semnătura cunoscutului critic Cornel Ungureanu. Era destinat lumii în-

tregi prin postul de radio Europa Liberă, tentativa a eşuat, a fost prezen-

tat românilor, României, în primul număr al revistei Orizont de după 

Decembrie ’89.  

  

Vasile Bogdan: Să trăieşti în mijlocul cărţilor şi, deodată, chiar 

sub geamul tău, să se petreacă Istoria, să fie ucişi copiii pe treptele Ca-

tedralei… Viaţa bate cărţile, se zice, aici viaţa îşi bate joc de cărţi, de 

frumos, de umanism, de acele nesperate zile de primăvară în plină iarnă. 

Nu avea decât să ducă telefonul la geam şi să facă auzite împuşcăturile 

în lume. Asta a făcut.  Iar de atunci viaţa i se pare altfel.   Am filmat măr-

turiile sale având în fundal Catedrala, nici nu se putea altfel, era în 7 

octombrie, încă o zi în curgerea timpului. 

 

 1989 – redactor şef revista Orizont, critic, istoric literar 

 1989 a însemnat pentru mine un şir de drame şi lovituri sufleteşti. 

Pe mama, grav bolnavă, am purtat-o prin mai multe spitale. Din păcate în 

august a murit. A fost un şoc. Un şoc puternic. Colegii mei scriitori au 

fost alături de mine, cerberii comunişti acolo unde ştim. Şocurile au venit 

unul după celălalt. De la interdicţia cărţilor, a uneia la care ţineam foarte 

mult – era despre Europa Centrală, ar fi fost o noutate, era o carte de ge-

ografie literară, avea câteva sute de pagini – până la problemele, cum am 

precizat mai sus, de familie.  

Timişoara era la vremea aceea un oraş viu, fiindcă se prindeau 

programele a două televiziuni. Eram în fiecare zi pe Belgrad I, pe Bel-

grad II, copiam filme, reportaje, le vedeam împreună cu prietenii, cu co-

legii mei de scris. Aveam o relaţie specială cu  Iugoslavia, scrisesem mai 

multe articole despre scriitorii din Iugoslavia, un şir de articole despre 

Vasko Popa, dar nu mi s-a permis ieşirea, eram mereu invitat la Zilele 

din Octombrie dar… În mod surprinzător, în 1989 mi s-a acordat, pentru 

prima dată, viza. Am stat cu Vasko Popa şi Simion Lăzărean o noapte 

întreagă, Vasko striga uitaţi-vă ce se întâmplă în ţările socialiste, peste 
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tot, numai în România nu se simte nici o mişcare! Simion Lăzărean era 

optimist, eu de un pesimism intratabil, inatacabil. M-au aprovizionat cu 

un şir de cărţi Soljeniţân, Danilo Kiss, cu un şir de texte anticomuniste 

publicate în revista Lumina.  

Iugoslavia, deşi socialistă, avea totuşi alt regim în 1989. Cum 

avusese de altfel şi până atunci. Devenise de aceea de multă vreme un 

reper, după cum repere deveniseră pentru literaţii români toţi scriitorii 

anticomunişti din ţările comuniste.  

Exista o reţea de rezistenţă de care se vorbea mereu, erau un şir de 

scriitori români plecaţi în exil. Volumul al doilea din Proza românească 

de azi n-a apărut, la un moment dat nici n-am mai vrut să-l scot. În acel 

volum trebuia să fie vorba de Goma, de Bujor Nedelcovici, de un şir lung 

12 prozatori aşezaţi în Franţa sau Statele Unite. Ne sufoca în anii aceia o 

atmosferă apăsătoare, plumburie, speranţele de mai bine erau firave. Cu 

toate astea între noi se schiţase un şir de convenţii, dialogurile se structu-

rau într-o anumită formulă, emanau rezistenţă, opoziţie faţă de ceea ce se 

numea linia oficială. 

Dacă mă întrebaţi acum, nu prea ştiu ce răspuns să dau. Am scris 

în vremea aceea o carte, nu am publicat-o şi bine am făcut, atunci cre-

deam că Timişoara avea un potenţial revoluţionar, şi chiar avea fiindcă 

era o zonă de contact etnic, de toleranţă, de foarte bună înţelegere. Ca 

niciunde în România funcţiona buna relaţie, foarte buna relaţie şi încre-

dere între români, maghiari, germani, sârbi, nu exista nici un fel de ex-

clusivism naţional, Banatul se construise într-o formulă aparte, într-un 

lung şir de admirabile înţelegeri. În Timişoara informaţia venea de peste 

tot. De la germanii plecaţi, de la televiziunile iugoslave, maghiare, de 

aceea Timişoara putea propune alt discurs. Nu ştiu neapărat dacă un dis-

curs revoluţionar, dar alt discurs, altă atitudine, altă înţelegere a lumii. 

De aici începea într-un fel o altă lume, o altă relaţie cu cealaltă lume. 

La Orizont încercasem colaborări cu ieşenii, cu optzeciştii de la 

Iaşi, Cluj, Bucureşti, cu oamenii aflaţi în opoziţie. Marineasa şi Adriana 

Babeţi fuseseră la nişte întâlniri optzeciste, Mircea Mihăieş la altele, 

acestea fiind de fapt întâlniri ale unor grupuri de opoziţie. De la Dan Pe-

trescu la Luca Piţu, de la Paleologu la Stelian Tănase, erau scriitori ai 

spiritului rebel, la Casa Studenţilor, sub patronajul lui Cornel Secu şi al 

lui Ciocârlie încercasem să realizăm o publicaţie cu colaboratori ca Lii-

ceanu, Pleşu, cu scriitori neoficiali, anti-oficiali. Bineînţeles că nu a putut 

să apară, am publicat materialele în primele numere din Orizont după 

Decembrie ’89, în decembrie, ianuarie, februarie, după cum în aceleaşi 
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numere am publicat şi textele pe care le-am adus din Iugoslavia în oc-

tombrie. 

În primele numere din Orizont am publicat texte de Mihai Şora, 

Paleologu, Dinescu, materiale ale disidenţilor interzise înainte de 1989, 

ale scriitorilor aflaţi în opoziţie constantă în acel an de foc. Fără îndoială 

că existau şi în Timişoara, existau şi în sertarele noastre, de altfel le-am 

şi publicat în primele numere, revista Orizont fiind după 1989 o publi-

caţie de mare vibraţie. 

În decembrie 1989 au început să-mi răspundă la telefon, sau să mă 

sune, prieteni, cunoscuţi, cu care nu mai vorbisem de multă vreme. M-a 

sunat de pildă Augustin Buzura. M-a sunat luni, întrebându-mă ce e la 

Timişoara. Am fost, fireşte,  surprins de acest apel neaşteptat. Unde eşti? 

Era la Cluj. Şi acolo linişte, dar la noi se trăgea. Se trăgea în tinerii de pe 

treptele Catedralei. Am scos telefonul pe balcon, să audă împuşcăturile. 

Sigur că şuierăturile acelea l-au consternat, recunosc că nici eu nu-mi re-

veneam. Era şi pentru mine altă lume, pe care nu o înţelegeam, nu o re-

cunoşteam, pur şi simplu nu credeam că aşa ceva era posibil, mi se părea 

că tot ce se întâmpla avea dimensiuni ireale, ciclopice. În starea aceea 

bezmetică am sunat-o pe Doina Paşca, Doina avea legături cu Totok, cu 

Europa Liberă, i-am spus ascultă, se trage în copiii de pe treptele Cate-

dralei, au murit atâţia… nu ştiam câţi muriseră, cred că am dat totuşi o 

cifră, greu de spus dacă au respectat-o, dacă au modificat-o, de fapt în 

lumea aceea normalitatea era exclusă, totul depindea de un glonţ rătăcit, 

de o uitătură rece prin cătare ori un gest precipitat al degetului pe trăgaci, 

credeam că Ceauşescu va bombarda Piaţa, blocurile din centru, cei de la 

ultimul etaj s-au mutat în apartament la mine, nu ne aşteptam la nimic 

bun.  

În fine 20, 21 şi, din fericire, 22 decembrie! A fost o explozie de 

entuziasm şi de optimism cum n-am trăit, nu voi mai trăi probabil nicio-

dată. Din păcate după aceea optimismul s-a deteriorat încet, încet, să spe-

răm că îşi va reveni după aceste aniversări. 

În zilele de luni, marţi, cu colegii mei mai tineri de la Orizont, de 

la Marineasa la Slavomir Gvozdenovici, Mihăieş şi Adriana Babeţi, ne 

întâlneam la mine în apartament. Întrebarea firească: ce facem? Prima 

urgenţă ni s-a părut un material în apărarea lui Claudiu Iordache. Era pri-

etenul nostru, din păcate deasupra lui pluteau nori negri, ameninţările 

erau ultimative, dure. Am scris textul dintr-o răsuflare, am încercat să-l 

trimitem în lume, n-am prins Europa Liberă, la Consulatul iugoslav am 

renunţat deoarece cineva ne-a prevenit, vedeţi că ăştia sunt pe o mână cu 
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forţele de represiune…  În fine am publicat materialul în primul număr al 

revistei Orizont.  

Oricum, gesturile lui Iordache, Fortuna, Bădilescu, Monoran au 

fost extraordinare, în balconul Operei erau cinci poeţi, o Timişoară în ca-

re poezia vibra, care afirma adevăruri fundamentale. 

Dar să revenim, pentru doar câteva clipe la ziua de 20 decembrie. 

Deşi mai toţi au avut alte trăiri, pe mine m-a copleşit teama. Eram con-

vins că vor urma represiuni teribile, asedii ale Securităţii, ale forţelor ar-

mate, finalul fiind un bombardament distrugător al Timişoarei. Asta e, 

miercuri n-aveam nici o speranţă. Ele au început de joi, Piaţa a funcţionat 

bine. Vineri… În fine, vineri dimineaţă eram sigur că era Ceauşescu se 

va sfârşi. 

 

2009 – prof. univ. dr. Universitatea de Vest, redactor şef-adjunct 

revista Orizont 

În aceşti ani am scris cărţi, am gândit literatura într-un anume fel, 

am construit câteva concepte, cred eu noi, în cultură, am scris cărţi de 

geografie literară, de istorie a literaturii văzute prin geografia literară, 

prin devenirea spaţiului literar, prin acţiunile geopoliticii în cultură şi li-

teratură. Sunt lucruri noi, importante pentru mine, demn de semnalat fi-

ind faptul că în Timişoara există o solidaritate culturală care sper să ră-

mână.    

 

 

 

 

 

 

 

ŞTEFAN IORDĂNESCU 
 

 

Dinspre centru, dar nu pot 

preciza traseul, a apărut o 

maşină de pompieri care a 

trecut, care a intrat… Nu 

ştiu ce-a vrut să facă, ce şi-a 

închipuit şoferul ăla că pu-
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tea face, fapt e că a intrat în 

coloană. 

 

 

Titus Suciu: Revoluţia e purificare prin foc, flacăra trebuia să cu-

prindă întreaga ţară, regizorul Ştefan Iordănescu e Pheidippides-ul bătăliei 

de la Timişoara. În 16 decembrie se găsea în Piaţa Maria, în 17 la fostul 

Consiliu Judeţean, în 19 la Arad, în 20 decembrie la Bucureşti! 

 

Vasile Bogdan: Cu Ştefănuţ Iordănescu aveam să ne întâlnim în 

două rânduri. Întâi în 21 septembrie, apoi în 4 noiembrie. Ghinionul a făcut 

să începem filmările în  Piaţa Maria fără să ne dăm seama de excesul de 

decibeli de acolo, care au alterat sunetele iar înregistrarea a devenit de ne-

folosit. Ne-am reîntâlnit ulterior în parcul din Piaţa Plevnei, unde atmosfe-

ra era respirabilă şi… inteligibilă. Astfel interviul este o compilaţie dintre 

cele două întâlniri care convieţuiesc în armonie. 

 

1989 – regizor, Teatrul Naţional Timişoara 

Cu siguranţă că fiecare cetăţean al Timişoarei vă poate povesti ceva 

despre revoluţia lui. Revoluţia mea a început în 15 decembrie. Eram cu soţia 

în drum spre soacra mea, care locuieşte în Piaţa Küttl. Fiind informaţi că în 

preajma bisericii reformate se petrecea ceva neobişnuit, mergeam pe jos. 

După părerea mea acolo se găseau vreo 50 de persoane, nu mai mult. Ne-am 

văzut cu nişte prieteni, cu nişte cunoştinţe, rockeri, băieţi buni… Îmi amin-

tesc de Adi Kali, de Mircea Chinezoni zis Bega Bluesband, băieţi pe care-i 

ştiam de pe la Pro Muzica, de pe la concertele acestei formaţii. Am schim-

bat nişte vorbe, impresii, încercând să ne dumirim în legătură cu ceea ce ve-

deam. Deşi ne găseam în faţa unei biserici maghiare, eram mulţi români. Se 

cam vorbea româneşte. Şi cum stăteam aşa, fără să fi ajuns la o explicaţie 

mulţumitoare pentru faptul că aici se găseau atâtea persoane, văd un bătrânel 

dus, cărat de doi zdrahoni puternici şi bine făcuţi, supravegheaţi de un tip cu 

o căciulă din blană de iepure, amănuntul ăsta e sigur… Deci bătrânul era 

dus, arestat, omul se zbătea, vorbea însă cu voce stinsă, zicea: Nu mă ares-

taţi, vă rog daţi-mi drumul, ajutor, ajutor… ceva de tipul ăsta. Zdrahonii nu 

se sinchiseau, îşi îndeplineau misiunea, îl duceau spre maşina cu uşile des-

chise parcată undeva mai încolo. O Dacia brec de culoare vag ocru, maşină 

de export, dacă bine-mi amintesc culoarea era metalizată. Îl duceau spre 

maşina aceea şi nu ştiu ce m-a apucat, nici acum nu am o explicaţie… ţin să 

precizez că pe vremea aia eram îmbrăcat cu o haină asemănătoare, un parker 

american model 1980, aveam părul mult mai mare, Jimmy Hendrix era un 
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băieţaş cuminte, elev la colegiu pe lângă mine, aveam părul mare, creţ şi… 

şi nu ştiu ce m-a apucat că m-am dus la şeful lor, ăla cu căciulă din blană de 

iepure, ţipând actele la control! Repet, nu ştiu ce m-a apucat, de fapt formu-

larea făcea parte dintr-o poantă tâmpită de pe vremea studenţiei, când fă-

ceam pe grozavii repezindu-ne la miliţieni strigînd actele la control, după 

care fugeam de mâncam pământul, să nu ne prindă. Nu ştiu de ce am făcut 

chestia asta, am ţipat actele la control! Ăia, surprinşi, nu păreau să priceapă 

ce se întâmpla. Era ceva peste capacitatea lor de înţelegere. Numai că ime-

diat după aceea m-am trezit în mijlocul lor. Tipii se plasaseră astfel încât 

eram în mâinile lor şi-atunci, pe drept cuvânt îngrijorat, am realizat faptul că 

mă găseam într-o situaţie deloc de invidiat, că nu puteam scăpa cu viaţă de-

cât dacă… pe principiul timişorean din Prinţul Turcesc ori din Mehala, de 

unde o fi, dai şi fugi. Şi am început să ţopăi, să mă agit, că, mi-am mai zis, 

ăştia-s d-ăia cu judo… cu karate… cu şcoli înalte de bătăuşi şi trebuia să fiu 

mai rapid decât ei, să nu-i las să mă prindă de haine să mă pună jos, să dau 

şi să bag apoi într-a cincea că altfel… Şi… Şi mi-am pus planul în aplicare. 

Mi-am făcut vânt şi m-am repezit într-unul din ei. Nu ştiu ce deznodământ 

ar fi avut iniţiativa mea, de fapt ştiu dar e bine că nu s-a ajuns acolo. Noro-

cul a fost că au sărit oamenii din jur. A sărit Adi Kali, a sărit Mircea Chine-

zoni, ceilalţi, şi situaţia a fost cu totul alta. Nu datorită priceperii noastre în 

astfel de treburi, i-am depăşit prin număr. Prin număr, huiduieli şi ame-

ninţări şi… Nevasta mea, de undeva din spate, speriată, mă tot trăgea, mă 

ruga să plecăm de acolo. Şi am plecat dar înainte de asta, iarăşi nu prea ştiu 

de ce, i-am zis şefului zdrahonilor, cel cu căciula de blană de iepure, ins care 

se dădea mare, important… avea între buze cred că un Kent ori Cişmigiu, că 

filtrul era alb, mi-aduc perfect de bine aminte, ţigările Cişmigiu pe vremea 

aceea erau cotate a fi de lux… Şi cum spuneam, nu ştiu de ce, m-am repezit 

la tipul ăla ce le era şef zicând asta se confiscă! Şi i-am luat căciula din cap! 

I-am luat-o şi am îndesat-o, nevasta mea avea în mână o pungă de plastic, 

am vârât-o în plasa ei şi am dat să ne retragem. Din fericire zdrahonii nu m-

au reţinut, oamenii îi bruscau, mai-mai să-i calce în picioare, ţin minte că… 

da, când ne retrăgeam, i-am zis soţiei acum plecăm, gata, nu mai rămânem, 

nu mai fac nimic, o întindem… 

În timp ce ne strecuram printre timişoreni, am văzut că manifestanţii 

îi împingeau pe securişti pe linii, de parcă ar fi vrut să-i omoare, să oprească 

tramvaiele cu ei… Probabil, adică se ştie că nu s-a întâmplat aşa ceva… Şi 

am mers la soacră, apoi acasă…  

A, ceva foarte interesant. Peste câteva ore am primit un telefon, ca să 

vedeţi cum lucra gura târgului, cum circulau zvonurile. Măi, zicea amicul, 

măi Ştefănuţ, află că în Piaţa Maria s-a petrecut ceva extraordinar; un puşti 
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de vreo 17 ani, un rocker cu părul vâlvoi, s-a apucat de s-a bătut cu nişte 

afurisiţi de securişti, a fost ceva nemaipomenit, ceva nemaiauzit… Eu pe 

vremea aceea aveam 31 de ani… m-am bucurat că am fost astfel descris, că 

cineva mă luase drept un copilandru de 17 ani… asta ca să vedeţi cum se… 

cum se conturau legendele, cum se răspândeau zvonurile în Timişoara… 

După aceea, după foarte mult timp, după 20 de ani, ca în romanul lui 

Dumas, am aflat că bătrânul acela, despre care eu mi-am închipuit, despre 

care am crezut că era un fel de… de om de casă la parohie, la Biserica Re-

formată, am aflat că de fapt era informator, că fusese, vorba vine, arestat în 

noaptea aceea de vreo zece ori ca să… înţelegeţi ce vreau să spun, manevră 

securistă, ca să sperie oamenii, ori să-i întărâte, pentru ca intervenţiile lor să 

fie justificate…  

Tot după aia, acum, nu de mult, am aflat că treburile acelea se petre-

ceau sub blagoslovirea ofiţerului Radu Tinu, şeful Securităţii din Timişoara, 

mi se pare, pe vremea aceea, şi că era un… plan făcut, pregătit de dinainte, 

ca să provoace lumea şi ei, securiştii, să acţioneze apoi în forţă. Asta ca să 

vedeţi ce s-a petrecut, printre altele, în Revoluţia din Decembrie ’89. 

A, revin la un amănunt peste care cred că am trecut prea uşor. E vor-

ba de confruntarea cu… hai să-i spunem aşa, căciula din blană de iepure. I-

am spus atunci mai mult decât ce am precizat în urmă cu câteva momente. 

Ceva de genul… sunt şomer, sunt regizor şomer, dar acum situaţia e alta, 

actele la control. Şi am pus mâna aici, la piept. El a luat mişcarea… De fapt 

n-a înţeles nimic din ce se petrecea în seara aceea, şi când a văzut că pun… 

nu ştiu ce-am vrut să fac, ce justificare avea gestul, poate să-mi desfac fer-

moarul de la geacă, cred, însă el va fi socotit că vreau să scot ceva din… şi a 

dat să se apropie de mine. Atunci l-am lovit. Atunci am sărit şi l-am lovit, 

după care, cum am precizat, au sărit oamenii din jur şi a început… a început 

hărţuiala cu ei. 

Acum ceva mai pe larg despre situaţia de la căminele studenţeşti. 

Din Piaţa Maria am plecat un grup mare… destul de mare. Ideea a fost să 

ajungem la studenţi, pentru a ni se alătura. Adevărul e că studenţii n-au prea 

venit. Nici nu mai erau  mulţi prin cămine în zilele acelea, însă eram un grup 

destul de mare de oameni şi… atunci am văzut, pentru prima oară în viaţa 

mea, live, că-i văzusem pe la televiziune când şi când, dar atunci am văzut 

pentru întâia oară oameni cu scuturi… Eram prin preajma Liceului de Muzi-

că, am văzut nişte poze mai târziu, le-am văzut după aceea, poze făcute aco-

lo, asta vreau să spun, atunci am văzut prima oară oameni cu scuturi, cu 

căşti, cu bastoane.  

Nu erau miliţieni, nu erau nici trupe de securitate, indivizii erau îm-

brăcaţi în uniforme kaki. M-am şi mirat de treaba asta, îmi închipuisem că 
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trebuiau să fie trupe de securitate. Erau deci în uniforme kaki şi făcuseră un 

cordon, un baraj, ca să nu putem trece. E foarte interesant ce s-a petrecut 

atunci acolo, situaţie sesizată şi în zile următoare, de fiecare dată stârnindu-

mi nedumerirea. Trupele de represiune nu ocupau trotuarul, se plasau inva-

riabil pe drum, pe arteră, pe carosabil. 

N-am prea ştiut ce să facem, era prima întâlnire cu astfel de indivizi 

şi atunci… Atunci s-a petrecut ceva foarte interesant. Un troleibuz, care ve-

nea din spatele lor, după ce a ajuns între ei s-a postat de-a curmezişul, în 

dungă, ocupând hai să spunem trei sferturi din şosea. Adică i-a obligat să se 

despartă, să se dea într-o parte, în cealaltă, şi atunci am trecut întregul grup 

îndreptându-ne spre Judeţeana de Partid, acolo unde a avut loc bătălia aceea 

nemaipomenită din seara, din noaptea lui 16 decembrie.  

După ce am fost împrăştiaţi, după ce ne-am îndepărtat de Judeţeana 

de Partid, s-a lansat ideea să mergem prin cartierele muncitoreşti, ca să adu-

năm lumea. Propunerea care s-a materializat a fost să mergem în Circumva-

laţiunii, spre cel mai apropiat grup de blocuri. Când am trecut pe sub via-

ductul de cale ferată din apropierea locului în care se găsea tribuna folosită 

la toate paradele comuniste, băieţii cu iniţiativă din faţă au lansat îndemnul 

să urcăm pe terasament ca să luăm pietre. Ceea ce am şi făcut. Am dat acolo 

peste nişte panouri, nu le spun publicitare deoarece erau cu partidul şi cu 

Ceauşescu, băieţii de care am vorbit le-au rupt şi le-au aruncat pe şosea. În-

tre timp noi ne-am plasat prin buzunare cu pietre, că ştiam, nu pot preciza de 

unde, că ne vom întâlni cu trupe ale forţelor de represiune. Poate cele cu ca-

re ne mai confruntaserăm, poate cu altele.  

În dreptul fabricii 6 Martie, parcă aşa se numea, am dat într-adevăr 

de un cordon militar. Fapt interesant, deja remarcat, indivizii nu ocupau tro-

tuarele ci drumul. După ce ne-am apropiat aşa, faţă către faţă, noi ne-am ui-

tat la ei, ei la noi, militarii erau pe carosabil, aşa că ne-am despărţit, coloana 

era mare, destul de mare, vreo mie de persoane, poate mai mult… da, sigur 

mai mult… deci ne-am despărţit, ei au rămas pe carosabil, noi am trecut pe 

lângă ei pe dreapta, pe stânga, am ajuns în spatele lor, oamenii ăia, militarii, 

erau militari, trupe de militari în termen, n-au avut reacţii, cum spuneam am 

trecut de ei fără nici o problemă. Aş zice că în momentele acelea s-a produs 

prima fraternizare a armatei cu populaţia civilă timişoreană. După ce-am 

trecut, militarii s-au suit frumos în camioanele lor, plasate în apropiere, unii 

dintre noi s-au repezit şi i-au ajutat să escaladeze obloanele, a fost veselie 

mare, noi ne-am continuat drumul spre Piaţa Dacia, unde lucrurile au stat, 

din păcate, altfel. De data asta, indivizii de aici erau miliţieni, securişti, e 

vorba de altercaţie. De confruntare, de violenţă. 
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Când am ajuns în Piaţa Dacia, ne-am dat seama că ei ocupau mai 

toate căile de acces şi ieşire din piaţă. Ne cam înconjuraseră. Ne-am dat 

seama uşor că fuseseră  preveniţi, că erau pregătiţi să riposteze, să se impu-

nă. A început adică o chestie de-asta surdă, scrâşnită. Noi aruncam în ei cu 

pietrele de pe terasament, cu ce găseam prin jur, ei aruncau cu pietrele noas-

tre, nu ne apropiam, păstram distanţa dintre noi de parcă porţiunea aceea ar 

fi fost minată. Treaba asta a ţinut vreo oră, poate ceva mai mult, moment în 

care am reuşit, cu un grup de vreo 20, 30 de timişoreni, să trecem printre ei 

spre centru, spre case, chestie care se petrecea în jurul orei 1,30, poate 2, 

dacă nu mai mult. 

Pe 17 dimineaţa, fiindcă, fac precizarea, dormisem la prietenii mei 

Lucian şi Mihaela Lichiardopol, în centru, lângă Catedrală, am auzit cum, 

vorba cântecului, trecea fanfara militară. Cântece patriotice, datele în mare 

se cunosc. Am ieşit, fireşte, să văd ce se petrecea. Am văzut dar n-am prea 

înţeles. De ce fanfara militară? Ce se sărbătorea?... Şi-am văzut că Piaţa era 

plină, şi cum pentru mine s-a mai găsit totuşi un loc, am coborât. Nu prea 

aveam ce face acolo, o idee, alta, cea care s-a impus fiind să mergem la Co-

mitetul Judeţean, pentru că acolo se găseau ăia ce trebuiau luaţi de gât. 

Am pornit, eram o coloană mare, foarte mare de timişoreni, am tre-

cut pe lângă Continental, numai că prin dreptul Poştei, parcă acolo se gă-

seau, am dat de primul baraj al forţelor de represiune. Nu mi s-au părut a fi 

tipii din seara trecută, arătau altfel, mult mai bine făcuţi, mai maturi, nu lă-

sau impresia de, cum se zice, oaste de strânsură, erau inşi voinici, bine pre-

gătiţi şi… Acelaşi lucru ca în celelalte rânduri, nu ocupau trotuarele. Pe tro-

tuare se circula, pe mijlocul bulevardului ei, forţele de represiune. 

Cum am spus eram mulţi, foarte mulţi, nu am avut nici o problemă 

în a trece de ei. Atunci s-a petrecut un episod cunoscut pentru că… Dinspre 

centru, dar nu pot preciza traseul, a apărut o maşină de pompieri care a tre-

cut, care a intrat… Nu ştiu ce-a vrut să facă, ce şi-a închipuit şoferul ăla că 

putea face, fapt e că a intrat în coloană. Bineînţeles că băieţii din partea ace-

ea, cei din primele 3-4 rânduri de care a dat maşina… ţin minte că cineva 

râdea zicând: Aşa le trebuie, bine le fac, ăştia-s din Mehala, gaşca din Me-

hala… Aşa a spus, Mehala ori Prinţul Turcesc, cartiere timişorene unde 

există o viaţă de-asta mai… mai de gaşcă. Şi spunea vorbele astea în timp ce 

maşina de pompieri, vorba aia, trecea prin clipe grele. Băieţii ăia, din Meha-

la ori Prinţul Turcesc erau echipaţi cu capturi din seara precedentă. Pe ici pe 

acolo câte un scut, un baston, o cască, câte un retevei de-acasă ori de la vreo 

bancă din parc, câte un lanţ… şi faptul este fapt, tinerii ăia au sărit pe 

maşină şi-au spart-o, au imobilizat-o, au avariat-o. Încântat de ce vedeam, 

am dat fuga acasă. Locuiesc în apropierea actualei Prefecturi. M-am repezit 
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după aparatul de fotografiat, voiam să fac poze, să imortalizez instantaneele 

acelea unice, fabuloase, ceea ce vor fi făcut şi alţii, fotografii profesionişti, 

pentru evenimentele deosebite, cruciale, cum a fost Revoluţia din ’89 docu-

mentele sunt… sunt datorie civică, patriotică. Am făcut atunci câteva poze, 

le am acasă, pe ici pe colo le-am şi difuzat. În timp ce fusesem după aparat, 

lucrurile evoluaseră. Câţiva dintre prietenii mei se găseau în clădirea Ju-

deţenei, au dat cu însemnele comuniste de pământ… Ţin minte că un prieten 

de-al meu, Adi Popescu, în vremea aceea ghitarist la formaţia Metamorf din 

Timişoara, ins blond, cu părul creţ şi mare ca al meu, arunca de la etajul în-

tâi, în delir, printr-un geam spart, broşuri comuniste, Munca de partid etc. 

Văzându-l, am încercat să mă fac auzit, începusem să mă tem pentru el, am 

strigat sfătuindu-l să coboare, nu e bine să te găseşti într-un spaţiu închis, 

dar cine mai ţinea atunci cont de ce e bine şi ce e rău, ce e înţelept şi ce nu? 

Între timp trupele de represiune au fost date peste cap, pur şi simplu 

au scăpat cu fuga. Ţin minte că aveau camioanele parcate pe Filipescu, stra-

dă laterală lângă Judeţeana de Partid, şi maşinile, camioanele erau deja în 

mişcare şi militarii fugeau pe lângă ele încercând să urce din mers. A rămas, 

era s-o încurce un… cred că era locotenent-colonel, nu mai ţin minte dacă 

avea două ori trei stele pe epoleţi, care, fiind mai gras, mai în vârstă, a fost 

ajuns de unul dintre tinerii de lângă mine. Când l-a ajuns, a sărit pe el stri-

gând te degradez, şi i-a smuls epoleţii. Din fericire lucrurile s-au limitat la 

bravura aceea, insul a scăpat cu fuga… cu fuga şi cu spaima. 

Delirul nostru a ţinut vreo jumătate de oră, aşa, poate ceva mai mult. 

Până au venit alte trupe şi a început bătaia de la podul Decebal. 

Eu am scăpat atunci uşor şi repede. Eram cu nevasta şi copilul, pen-

tru că, nu-i aşa, ieşisem la revoluţie. Era duminică, vreme frumoasă, eram 

bine îmbrăcaţi, pe copil îl cocoţasem pe umeri şi ne… plimbam la revoluţie. 

Când a început nebunia, hăituirea, nu ne-am mai plimbat, am luat-o la sănă-

toasa. Am scăpat uşor, repede, graţie faptului că locuiesc în zonă. Am sărit 

gardul în Parcul Copiilor, că noi avem o intrare în bloc şi din parc, prin spa-

te, şi pe-acolo am mers, nu pe stradă, pe Loga, unde timişorenii au fost fu-

găriţi, loviţi, mulţi dintre ei arestaţi.  

Pozele le-am făcut, iarăşi foarte interesant, acoperit fiind de prietena 

noastră Mihaela Lichiardopol. Mă plasam în spatele ei, Mihaela avea o bla-

nă superbă, o pălărie minunată de fetru, printre noi era aşa, o Doamnă şi, 

bineînţeles cu acordul ei, m-am folosit de impresia pe care o crea pentru a 

nu mă deconspira prosteşte. Pozele sunt făcute peste umărul ei. S-a dovedit 

un tertip reuşit, nu mi s-a întâmplat nimic, nu ascund că mă temeam să nu 

fiu surprins de cineva, pentru că până aş fi reuşit să-l asigur pe om de bunele 

mele intenţii, lucrurile s-ar fi putut încheia prost. 
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A fost frumos… Am trăit clipe de neuitat, unice, fabuloase … 

O să mă refer acum, asta e, o să demontez acum unul din miturile, 

mai bine zis din clişeele create în legătură cu Revoluţia din Timişoara. Se 

spunea atunci, unii stăruie să susţină ideea şi acum, că existaseră nu ştiu ce 

trupe paramilitare pregătite, superpregătite în diversiuni. Poate vor fi fost, 

nu exclud existenţa lor. Se vehiculează şi acum ideea că atunci au acţionat în 

Timişoara nişte tipi nemaipomeniţi, maeştrii în provocări, sabotaje, diversi-

uni, care acţionau înainte, ori chiar în timpul trecerii coloanei printr-o anu-

mită zonă, acţionând astfel încât… Ei bine, unul din aceşti inşi unşi cu toate 

alifiile, specialişti daţi dracului, se găseşte în faţa dumneavoastră! Spargerea 

vitrinelor a fost o chestie pe marginea căreia se mai fabulează şi acum.  

În ziua aceea purtam un parcker asemănător cu acesta, era poate ceva 

mai închis la culoare, da, mai închis… şi datorită faptului că în 15 decem-

brie mă bătusem cu namilele alea conduse de insul cu căciulă din blană de 

iepure, fiind sigur că fusesem filmat, cel puţin fotografiat de băieţii care au 

acum salarii şi pensii imense, refuzând cu toate astea să mă tund, ţineam, ţin 

la părul meu mult, îmi trăsesem gluga pe cap până spre faţă, de nu mi se dis-

tingea nici o trăsătură a chipului.  

Mergând în coloană, tot înaintând, s-a creat între noi, între manifes-

tanţi, o relaţie aparte, de ataşament, de prietenie, şi mai ales de dorinţă de a 

face ceva deosebit. Ideea care s-a conturat cel mai exact a fost că trebuia să 

lăsăm urme, dovezi că trecuserăm pe acolo şi… Chestia cu urmele avea de 

fapt bătaie dublă. Pe de-o parte devenea un avertisment pentru nenorociţii de 

comunişti de la putere, pe de alta un imbold pentru ceilalţi timişoreni. Pen-

tru cei care nu ieşiseră, încă, pe străzi. Chestie importantă, foarte importantă. 

Asta fiind starea noastră de spirit, ne tot întrebam ce să facem, cum 

să procedăm. Pe lângă mine – nişte tinerei, adolescenţi, veseli, gălăgioşi, de 

parcă ar fi participat la un carnaval. Şi-aşa, luat de entuziasmul general, le 

zic feciorilor ălora Băieţi, hai să facem ceva să se ştie că am fost pe străzi, 

că am strigat lozinci… Şi m-am apropiat de vitrină, m-am întors şi am dat 

cu cotul în ea cât am putut de tare. Atât le-a trebuit flăcăilor, că au sărit şi 

dă-i cu ce aveau la îndemână, în cel mai rău caz cu cotul, ca mine. Aşa că 

măcar în zona aceea ştiţi, trebuie să se ştie de acum cine au fost instigatorii, 

maeştrii, specialiştii în diversiuni civile. Care şi-au continuat treaba pe tra-

seu cu conştiinciozitate, că ni se făcuse mâna şi nu se cădea, nu-i aşa, să ne 

pierdem îndemânarea.  

Am ţinut să fac precizarea de mai sus fiindcă după aceea, la nu ştiu 

cât timp, am avut o discuţie lungă, incitantă, cu un tip de la mine din teatru, 

Teatru Naţional, care vorbea, cu lux de amănunte, cum a văzut el, cu ochii 

lui, o echipă de diversionişti foarte pricepuţi şi eficienţi în manipulări, în… 
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Numai că el vorbea de un ins cu gluga pe cap, trasă mult peste faţă, care, cu 

grupul de tineri din preajma lui se apropiau de vitrine şi… 

Chestia e că lucrul acesta s-a desfăşurat ca într-un carusel, pentru că 

s-au spart toate vitrinele aici în Piaţă şi ăia mici şi mai coloraţi au început să 

cam intre pe dinăuntru să mai ia, au dat foc mai încolo la… erau o Bijuterie 

şi un magazin de blănuri, era un magazin de lux, acela a fost spart şi i s-a dat 

şi foc, şi ne-am chinuit destul de mult să-i convingem pe pompieri să vină să 

stingă focul pentru că nu voiau să intre în Piaţă, le era frică, şi le era pentru 

că maşinile de pompieri în 16 după amiaza, seara, şi în 17 dimineaţa, fusese-

ră cam smotocite, ca să zic aşa, fuseseră devastate.  

Oricum, s-a adunat foarte multă lume în Piaţă, se ocupase practic 

toată Piaţa, şi nu mai îndrăznea nimeni să intre pentru că eram prea mulţi şi 

lucrurile scăpaseră de sub control. Primeam ştiri, primeam veşti că se trăgea 

în Piaţa Libertăţii, acolo pe lângă Garnizoană, am primit veşti că, după ce 

plecasem de la Consiliul Judeţean, cei care rămăseseră fuseseră bătuţi, ba, 

am auzit câteva ore mai târziu, ucişi.  

Mai e un lucru foarte important de spus, ca să înţelegeţi că toată po-

vestea noastră nu era chiar aşa de bine determinată, în sensul că noi eram o 

parte şi, ca să zic aşa, ăilalţi cealaltă parte. De exemplu pe la, nu mai ţin 

minte exact, la 12 jumătate, 13, în cursul zilei de 17 decembrie, am primit 

un telefon de la o prietenă, o utecistă, cred că avea o funcţie în Comitetul 

Judeţean U.T.C., care mi-a spus să fim atenţi, deoarece Bucureşti-ul dăduse 

ordin să se folosească muniţia de război.  

Asta este interesant de ştiut, pentru că lucrurile au funcţionat mai de-

vreme decât se consideră în varianta oficială despre Revoluţie.  

Ce s-a mai întâmplat, foarte interesant, a fost faptul că lumea a ocu-

pat Piaţa şi a ţinut-o până seara, ba şi după lăsarea serii, când au început să 

tragă. Lumea rămânea aici, adică ieşea pe străzile secundare, revenea, se 

ascundea când trăgeau rafale, a fost un fel de joc de-a şoarecele şi pisica, 

care a durat destul de mult. Până pe la orele 23, 24. Şi eu sunt… pieţar. Ră-

măsesem la prietenii mei, Lucian şi Mihaela Lichiardopol, care stau chiar 

acolo în capul Pieţei, şi am văzut toată noaptea patrulele de militari. Erau 

îmbrăcaţi în uniformă kaki, de armată, însă era ceva suspect, erau puţin mai 

în vârstă decât nişte soldaţi în termen. Nu erau de 19, 20 ani, aveau mai 

mult. Ceva în jurul a 30 de ani. Erau inşi destul de bine făcuţi, dar în uni-

forme de soldaţi, care au tras toată noaptea în direcţia Parcului Central, Par-

cului Scudier, au tras în orice direcţie de unde se auzeau zgomote. Deci pur 

şi simplu trăgeau de la şold cu AKM, îi vedeam de pe geam cum fac chestia 

asta.  
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Răniţi, morţi… E foarte interesant că, în clipa în care se potolea câte 

o rafală şi patrulele se retrăgeau, mai ales în direcţia actualei Primării, oa-

menii începeau să strige după maşini pentru spital. Am văzut cazuri în care 

erau duşi răniţii cu maşini personale, cu maşini particulare, de unde or fi 

avut benzină nu ştiu, că pe vremea aia era criză mare, îi duceau la spital, 

deci a funcţionat un fel de serviciu de prim ajutor dincolo de cel oficial al 

salvării, al spitalelor.  

Eu mi-am continuat, ca să zic aşa, treaba. Am stat toată noaptea aici, 

în Piaţă, şi în 19 am plecat la Arad, unde m-am întâlnit cu băieţii din Teatru. 

Să ştiţi că Revoluţia din Arad a fost, ca să zic aşa, organizată şi ţinută sub 

control de către actorii din Teatru. Nu mai spun de imaginea, iconul Revo-

luţiei din Arad Vali Voicilă, colegul nostru. Oamenii cu care discutai, care 

stăteau printre demonstranţi în 21 şi îi ţineau, cum se zice, să nu plece, îi 

ţineau strânşi, erau actorii din Teatru, Dan Antoci, Doru Iosif, Călin Stan-

ciu, Popică Florea...  

De la Arad am plecat la Bucureşti. În 20 am fost la Bucureşti, m-am 

întâlnit cu cei de la Teatrul de Comedie, cu care aveam o treabă, a venit 

Mircea Rusu, a venit după aia Mihaela Rădulescu, că o cunoaşteţi foarte bi-

ne, Maia Morgenstern, Radu Băieşu, Dan Aştileanu. Am fost în 21 şi în 22  

şi la baricadă şi am intrat la partid acolo, la Comitetul Central, dar asta e o 

altă poveste şi probabil am să vă povestesc altă dată ce s-a întâmplat la Bu-

cureşti cu noi, cu grupurile de teatru. 

 

2009 – regizor, Teatrul Naţional Timişoara 

Eu sunt un tip pozitiv, optimist. Dacă stau şi mă uit înapoi, să ştiţi că 

majoritatea dezideratelor pe care ni le spuneam unul altuia atunci, să ştiţi că 

s-au cam împlinit. Consider că, alături de Decembrie ’89, data de 1 ianuarie 

2007, intrarea României în Uniunea Europeană, exprimă extrem de clar ce 

ne-am dorit atunci. Că s-a întâmplat mai târziu decât doream noi, că am in-

trat, hai să zicem nu neapărat pe uşa din faţă, în această Uniune Europeană, 

e adevărat, dar eu zic că toate reuşitele au fost posibile pentru că noi, aici la 

Timişoara, am ieşit în stradă şi am şubrezit pilonii comunişti. Am început 

să-i zgâlţâim în 16 când ne-au hăituit şi arestat, în 17 când ne-au vânat şi 

ucis, şi chiar dacă eram pe mai departe singuri i-am zgâlţâit   şi-n 18 şi-n 19, 

şi-atât de bine am făcut-o că în 20 decembrie şandramaua comunistă stătea 

într-o rână.  

Se poate spune, gândindu-ne la trecutul urbei, că acesta a fost desti-

nul Timişoarei, al timişorenilor. Bine că am apucat câţiva dintre noi să 

mergem prin ţară. Unii au fost la Cluj, la Bucureşti au fost foarte mulţi, m-

am întâlnit cu mulţi timişoreni prin Bucureşti în zilele acelea. În afară de 
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mine, de Lucian şi de alţii, ştiu că a fost şi Puiu Ilieşu, şi nişte băieţi de la o 

trupă de muzică. La Bucureşti, cel puţin eu, am acţionat mai mult pe linia 

asta, hai să spunem artistică. M-am văzut cu Gabriela Adameşteanu, Paleo-

logu, Stelică Tănase, cu oamenii pe care îi cunoşteam… cu Gina Patrichi, cu  

actorii de la Comedie, trebuia să fac un spectacol la Comedie, de aceea m-

am dus acolo. Deci fiecare dintre noi a încercat să contribuie într-un fel ca 

lucrurile să se urnească, pentru că ideea era clară, dacă rămâneam aici şi po-

vestea se întâmpla doar în Timişoara, aceasta se încheia. Pentru Victorie 

trebuia să intre în joc ţara, toată ţara. Din fericire a intrat şi am învins.    

 Ajunşi aici ţin să fac o precizare. Care ar fi bine să fie receptată 

cu… cum să spun, care ar fi bine să fie însuşită de fiecare român. Revoluţia 

e a noastră, a celor mulţi, noi am ieşit în stradă, noi am fost arestaţi, îm-

puşcaţi, ucişi, noi i-am răsturnat pe comunişti, nu agenturili străine, despre 

zilele acelea trebuie să se vorbească cu respect. Cu respect, consideraţie. Cu 

veneraţie împărtăşită cu voce tremurândă! 

 

 

 

 

 

 

 

MIRCEA GAŞPAR 
 

 

… în momentul în care ti-

nerii au dat foc maculaturii 

dictatorului, a renăscut spi-

ritul Timişoarei! Spirit care, 

daţi-mi voie să mă exprim 

aşa, a înfrânt spiritul diabo-

lic al dictatorului. 

 

 

Titus Suciu: Inginerul Mircea Gaşpar vorbeşte de polul de energie 

divină al Timişoarei, format din trei biserici. Aici s-au născut mari campi-

oni europeni, mondiali, olimpici – de aici a pornit Revoluţia Română! 
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Vasile Bogdan: Un om din mulţime, un gânditor. Mecanismele in-

trinseci ale unui fenomen se dezvăluie anevoie şi numai unor oameni dotaţi 

cu elemente de pricepere a lor. Domnul Gaşpar este  unul dintre aceştia, 

Revoluţia timişoreană devine, şi prin acesta, prilej de meditaţie filozofică. 

Mărturia pe care ne-a încredinţat-o în ziua de 17 septembrie, în Piaţa Küttl, 

este memorabilă. 

 

1989 – inginer proiectant principal, ICSITMU Titan, filiala 

Timişoara 

În 16 decembrie, dacă nu mă înşel după ora 20, au început să apară 

primele grupuri de demonstranţi dinspre Piaţa Maria, găsindu-se atunci în 

preajma Casei Studenţeşti. Locuiam atunci într-un imobil ce se găseşte vi-

zavi de instituţia amintită. 

Oamenii nu mergeau aşa, la întâmplare, în plimbare. Erau agitaţi, iri-

taţi, vociferau, spărgeau vitrine fără nici o reţinere. Ba chiar fără să fie apos-

trofaţi de ceilalţi timişoreni. 

Ştim că manifestările acestea au fost judecate în fel şi chip. Unii le-

au condamnat, alţii le-au considerat oportune. Fac parte din ultima catego-

rie. E adevărat, au fost distruse nişte bunuri materiale. Asta ar fi, să zicem, 

pierderea. Câştigul e însă mult mai important! Se poate spune astfel – 

câştigul e Revoluţia! Vitrinele sparte ne-au mobilizat, ne-au dat curaj, fie-

care ne-am zis acum e momentul şi am ieşit în oraş şi când au început să ne 

aresteze, şi când ne-au împuşcat, şi când am mers la Comitetul Judeţean de 

Partid unde, după o discuţie de câteva ore, am desfiinţat guvernul, de la bal-

conul Operei anunţând ţara, lumea întreagă, că Timişoara era oraş liber de 

comunism. 

E momentul că evidenţiez o observaţie. Conducerea de partid a urbei 

şi-a dat seama ce consecinţe vor avea urmele manifestărilor din noaptea de 

16 spre 17 decembrie şi a încercat să le îndepărteze. S-a lucrat la îndepărta-

rea cioburilor, a maşinilor de pompieri avariate, la înlocuirea geamurilor dis 

de dimineaţă. Numai că timişorenii şi-au făcut treaba cu conştiinciozitate şi 

cosmeticienii n-au putut face faţă volumului de lucru. 

La Judeţeana de Partid, în preajma ei, situaţia a fost remediată, însă 

în rest, mai ales pe bulevardul Tinereţii, nu. Aici, în Piaţa Küttl, demon-

stranţii au fost mai eficienţi decât în restul urbei. Din vitrina librăriei, din 

rafturi, oamenii au scos cărămizile semnate de tiran şi au demonstrat la ce 

erau cu adevărat bune. Le-au dat foc chiar aici, în faţa bisericii. Într-un loc 

ce e – poate că amănuntele nu sunt cunoscute de toţi timişorenii – pol de 

energie divină. Acest spaţiu se găseşte în interiorul unui triunghi ce are ca 
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vârfuri trei biserici: ortodoxă, catolică şi baptistă, plasate la distanţe de 5, 

600 de metri una de cealaltă. Trei din marii sportivi ai României s-au născut 

în acest spaţiu. E vorba de celebra atletă Iolanda Balaş, deţinătoarea a 16 

recorduri olimpice şi mondiale la săritura în înălţime, Hans Moser, campion 

mondial la handbal, considerat la vremea respectivă cel mai mare jucător, 

voleibalistul Aurel Drăgan, medaliat olimpic la Tokio. Mai mult de-atât, nu 

departe de aici s-au născut campionii mondiali şi olimpici la scrimă, Ionel 

Drîmbă şi Iuliu Falb. Dar să ne oprim aici, nu avem timp să-i enumeram pe 

toţi. 

Cele spuse justifică afirmaţia din plin – în această zonă există un pol 

de energie divină! Unde, în momentul în care tinerii au dat foc maculaturii 

dictatorului, a renăscut spiritul Timişoarei! Spirit care, daţi-mi voie să mă 

exprim chiar aşa, a înfrânt spiritul diabolic al dictatorului. 

S-a pus atunci problema conducătorului, se cunosc întrebările puse 

celor arestaţi, răniţilor din spitale – cine v-a condus, cine v-a determinat să 

acţionaţi împotriva orânduirii, cine e liderul vostru. Adevărul era prea subtil 

pentru trepăduşii tiranului. Da, mişcarea noastră a avut un conducător – spi-

ritul Timişoarei! 
Dar să revenim la manifestare în sine. La fapte. Mobilizaţi nu ştiu în 

ce fel, deoarece ora era târzie şi magazinele închise, salariaţii micilor unităţi 

comerciale ori de cooperaţie, au încercat să-şi apere unităţile. La parterul 

imobilului în care locuiam se găsea un atelier de croitorie. Cei câţiva mese-

riaşi ce se aflau înăuntru – repet, nu ştiu de ce, cum de rămăseseră peste 

program ori de ce se mai găseau acolo la ora aceea – au încercat să-i împie-

dice pe demonstranţi să spargă vitrinele. În mod, se poate spune paradoxal, 

nu s-a iscat nici un conflict. La urma urmei nu era vorba de o confruntare 

între două tabere cu interese contrare, nu era vorba de violenţă în sine. Bine, 

îşi vor fi zis demonstranţii, dacă asta e poziţia voastră v-o respectăm, acum 

nu avem timp de şedinţe de lămurire, de ce am spart vitrinele vom vorbi mai 

târziu, suntem în misiune, salut, mergem mai departe… Şi au trecut la ma-

gazinul următor. Unul de articole electrice. Acolo nici un salariat, au spart în 

voie, au pătruns, unii au ieşit cu diferite aparate. 

Am auzit de la etajul doi un dialog nostim. Din magazin a ieşit un 

ins cu un televizor alb-negru în braţe. Altul l-a întrebat: Ce faci mă, de ce-ai 

luat rabla aia? Oarecum blocat, insul a răspuns destul de nesigur pe el: Păi 

l-am luat că n-am! Nu cred că bănuiţi ce răspuns i-a dat cel cu întrebarea. 

Chiar de n-ai, nu merită să-l iei, că de acum suntem liberi şi mâine-

poimâine toţi o să avem televizoare color! Ei bine, ştiţi ce a făcut insul cu 

aparatul în mână? S-a uitat la el, la insul cu replica, la el… în cele din urmă 

trântindu-l de pământ! 
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Aceste manifestări au continuat până târziu în noapte. Trecea un 

grup, venea altul, după un timp altul… 

Peste această fază nu trebuie să trecem în grabă. Concluzia firească e 

că nu se poate vorbi, cum încerca dictatorul să convingă restul ţării, de ma-

nifestări ale unor derbedei, huligani, elemente declasate ori ale agenţilor 

străini. Erau manifestările Timişoarei! Ale timişorenilor! Ne săturasem de 

umilinţe şi privaţiuni, ştiam ce se întâmplase în ţările socialiste de la vest de 

noi, ne-am dat seama că era un moment oportun pentru a dovedi că aveam 

coloană şi ne-am comportat ca nişte oameni care se respectă, care se cade să 

fie respectaţi. 

După reacţia criminală a Puterii din noaptea de 17 spre 18 decem-

brie, se poate spune că ne-am manifestat altfel. Nu s-a mai umblat în grupuri 

mari, păream învinşi, resemnaţi, tancurile din preajma instituţiilor importan-

te l-ar fi făcut pe orice străin să spună că Puterea era stăpână pe situaţie. 

Greşit! Dacă e adevărat că nu s-a mai umblat în grupuri mari, tot atât de 

adevărat era şi faptul că în orice timişorean disponibilitatea de a-l înfrunta 

pe dictator, pe trimişii lui, pe mardeiaşii lui, era tot mai evidentă. S-a consti-

tuit, putem spune, în raţiune a existenţei din zilele acelea! 

În 19 decembrie la porţile întreprinderii Electrotimiş – o trupă de mi-

litari! De ce? În ce ţară trăiam? Şi pentru că se încheiase tura dar oamenii se 

temeau să iasă din instituţie, directorul Arche Marcus a venit în fruntea lor 

pînă la poartă, a cerut explicaţii. Nu, nici unul din militari nu intenţiona să 

folosească arma din dotare, se găseau acolo fiindcă fuseseră trimişi, dar nu 

avea să apese pe trăgaci nimeni. 

Cred că sunteţi de acord cu mine, discuţia reprezintă în fond o pacti-

zare cu timişorenii. Militarii, tineri de 19-20 de ani, nu gândeau ca generalii 

Milea, Chiţac, Stănculescu… ca ofiţerii de grad superior ce comandau uni-

tăţile din Timişoara şi împrejurimi. Dacă a existat o pactizare – şi ea a exis-

tat din noaptea de 17 spre 18 decembrie – ea s-a realizat de jos în sus, nu 

cum ar fi fost normal. Îndobitociţi, cu stele pe umeri dar fără coloană verte-

brală, cu funcţii dar fără personalitate, şcoliţi în şarje rapide la Ştefan Ghe-

orghiu comandanţii au dat comanda Foc!, însă tinerii ostaşi au ţintit licăriri-

le stelare, nu cele din ochii oamenilor, femeilor ori copiilor. Pentru mulţi-

mea din Piaţa Operei ar fi fost suficienţi doi militari insuficient de stăpâni pe 

ei înşişi. Cu două automate ar fi produs un carnagiu. O execuţie în masă. 

Ofiţerii au dat comanda, soldaţii şi-au ascultat raţiunea! E adevărat, au exis-

tat morţi. Dar numărul lor redus e mai mult decât o justificare a afirmaţiei de 

mai sus. 
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Ceea ce s-a întâmplat în 20 decembrie e… E un miracol. Eram la in-

stitut, sediul său fiind atunci în clădirea în care a funcţionat după aceea Ad-

ministraţia Financiară. 

Prima dată – fireşte, datorită informaţiilor legate de ieşirea timişore-

nilor din întreprinderi – a apărut armata. Cu ofiţerii în costum, fără mantale. 

Era, ştiţi desigur, foarte cald pentru vremea aceea. Militarii erau înarmaţi, 

fapt ce mi-a atras atenţia imediat, cu carabine. Arme vechi, depăşite. Asta se 

întâmpla înainte de ora 12. Demonstranţii au apărut mai târziu. Nu mi-am 

consultat ceasul, aş zice că, totuşi, în jurul orei 13 râurile umane curgeau 

spre Comitetului Judeţean de Partid din toate direcţiile. Pe albia Loga, din-

spre Continental, dinspre Piaţa Sfântul Gheorghe, dinspre Băile Neptun. 

Impresionantă, copleşitoare masa aceea de oameni. 

Îmi amintesc cu exactitate timişoreanul din faţa primului grup de 

demonstranţi. Era voinic, avea barbă, mustaţă şi un cearceaf alb pe el, pe 

care scria, dacă bine-mi amintesc, Moarte lui Ceauşescu! Aşa ceva, ori poa-

te, altă lozincă, e însă sigur că în sintagma aceea se găsea numele dictatoru-

lui. Înaintând spre Judeţeana de Partid striga Jos Ceauşescu!, se întorcea 

spre demonstranţi şi-i îndemna să strige şi ei, nu trebuia să insiste, oamenii 

strigau, gândeau în acelaşi mod, acţionau din convingere, nu constrânşi, da-

torită impulsurilor personale, stărilor lor intime. 

Acest prim grup nu a fost foarte numeros. Număra, poate, vreo sută 

de persoane. Cu toate astea militarii din primul cordon, cei ce barau drumul 

prin faţa clădirii Poştei, n-au încercat să facă uz de arme, nici măcar de 

forţă. Ofiţerii, cu mâinile la spate, s-au comportat de parcă n-ar fi avut alt 

ordin, decât acela să asigure trecerea demonstranţilor fără nici o problemă. 

S-au întors cu spatele la ei. Trupeţii, stând în genunchi, în poziţie de tragere, 

s-au ridicat şi, încet-încet, s-au retras în spatele Judeţeanei de Partid, a facul-

tăţii şi clădirii în care-şi avea sediul instituţia noastră. 

Acest grup a fost urmat de altele, de mase tot mai compacte ce ve-

neau dinspre Continental şi pe bulevardul Loga. 

Nu pot trece peste un episod grăitor în ceea ce priveşte relaţia civili-

militari. Când primul camion cu soldaţi a fost gata să părăsească zona, de-

monstranţii şi-au manifestat recunoştinţa  şi verbal şi prin gesturi. S-au re-

pezit să le strângă mâinile ca unor prieteni, le vorbeau cu căldură, schimbau 

zâmbete, fluturau din mâini. 

Ne amintim, în 21 decembrie Puterea a încercat să rezolve problema 

Timişoarei printr-o manevră în acelaşi timp parşivă şi disperată. Pentru că 

termenul s-a încetăţenit, putem spune că atunci a avut loc prima mineriadă. 

Prima mineriadă post-revoluţionară, pentru că de-acum lucrurile erau clare, 

comunismul horcăia, jugulara – delegaţia guvernamentală! – era tăiată. 
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Ca atâtea alte manevre neadecvate ale Puterii, şi aceasta s-a soldat, 

pentru dictator şi ai lui, cu un eşec. Trenurile au adus din Oltenia în 

Timişoara oameni obosiţi, dezorientaţi. N-au venit de bună voie, din con-

vingeri personale. Unii au fost urcaţi în vagoane la sfârşit de tură, flămânzi, 

nedormiţi, alţii în loc de a-şi lua în primire locurile de muncă. 

Minciuna că situaţia din Timişoara se datora isprăvilor agenţilor stră-

ini, a câtorva huligani, s-a destrămat repede. Înainte de a coborî din vagoa-

ne. Timişorenii i-au primit cu omenie, cu braţele deschise, cu câte un sand-

viş, cu cornuri, unii orăşeni ducându-i acasă pentru a le da ceva de mâncare. 

Rezultatul acestei iniţiative a fost cu totul altul decât cel vizat de dictatură. 

Nu că nu a avut loc confruntarea pe care o vizase ea, dimpotrivă, a contribu-

it la popularizarea adevărului timişorean. Unii au rămas alături de noi zile 

întregi, cei ce s-au întors le-au spus concitadinilor adevărul. 

De altfel după disperata încercare a tiranului de a-şi recâştiga poziţia 

de până atunci – mitingul din 21 decembrie! –, de a-i face pe bucureşteni să 

vadă Timişoara prin irişii lui, formularea Azi în Timişoara, mâine în toată 

ţara! şi-a schimbat statutul de lozincă. Revoluţia din Timişoara a devenit 

Revoluţia din România! 

 

2009 – administrator firmă particulară 

Ceea ce ne dă dreptul să privim înapoi cu mândrie e faptul că ne-am 

comportat cu acelaşi curaj şi după ce am fost arestaţi, împuşcaţi, ucişi. Sunt 

drumuri fără întoarcere. În Decembrie ’89 Timişoara s-a angajat pe un astfel 

de drum. Pe care, spre cinstea noastră, am mers şase zile singuri. Pe care, 

sunt convins, am fi continuat să mergem şi dacă am fi rămas în continuare 

singuri în faţa ciumei comuniste. Aveam arestaţi, răniţi, ucişi, nu puteam da 

înapoi. Puteam fi, aşa cum spunea Hemingway în celebrul roman Bătrânul 

şi Marea, nimiciţi, dar nu învinşi. 

Din păcate nu am ajuns în situaţia de a spune că sunt îndeplinite toa-

te dorinţele, visele noastre de atunci, obiectivele pentru care am ieşit pe 

străzi în Decembrie ’89. Nu toate. În mare măsură însă da. La urma urmei la 

baza tuturor nemulţumirilor de după Revoluţie stă jaful asupra avutului ce-

tăţenilor români. Privatizările reprezintă de fapt tâlhărirea instituţiilor, între-

prinderilor şi unităţilor agricole colective, gangsterismul imobiliar. Ăştia 

sunt la urma urmei multimilionarii în euro! Devalizatorii statului român, ai 

băncilor, ai puţinelor economii făcute de pensionari. Nu am nimic împotriva 

unui ins care s-a îmbogăţit fiindcă produsul creat de el, de cercetătorii lui, se 

cere pe toate pieţele. Din păcate nu pot da un astfel de exemplu, la baza tu-

turor marilor averi nu stă creaţia ci tranzacţiile, speculaţiile, cârdăşiile… 
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DANIEL ZĂGĂNESCU 
 

 

…am urcat pe tamponul 

tramvaiului, am cerut să se 

facă linişte, s-a făcut, atunci 

am spus că mă numesc Da-

niel Zăgănescu şi că nu mi-

e frică de Securitate, după 

care le-am spus Strigaţi du-

pă mine Jos Ceauşescu! 

  

 

Titus Suciu: În după-amiaza zilei de 16 decembrie, Daniel Zăgă-

nescu era într-un local cu prietenii la un pahar de bere. Atunci află – lo-
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cuia în alt cartier – ce se petrecea în oraş. Împreună cu grupul ajunge în 

Piaţa Maria după ora 17 şi, peste o oră jumătate, două, când de pe tam-

poanele unui tramvai îşi dezvăluie numele îi îndeamnă pe timişoreni să 

scandeze lozinca JOS CEAUŞESCU! şi devine lider de moment al mişcă-

rii din Timişoara.  

Mărturia lui Daniel Zăgănescu e dedicată celor care nu conte-

nesc să denigreze Revoluţia Română, tuturor celor care au rămas  la… 

viziunea tutorelui lor spiritual:  agenturilii străine, CIA, KGB… 

 

Vasile Bogdan: Daniel Zăgănescu poartă în sine o modestie de 

neînţeles. Îl va fi cuminţit vremea care a trecut peste el fără să bage de 

seamă? Ori firea poetului care nu a avut curajul să se afirme? În defini-

tiv el a fost cel care a oprit tramvaiul acela numit Revoluţie, el a strigat 

primul împotriva dictatorului. El a făcut Istorie. L-am reîntâlnit în mai 

multe ocazii, dar înregistrarea pentru care am optat în această carte este 

prima, cea din 21 septembrie, din Piaţa Maria, având în fundal clădirea 

zveltă a Bisericii Reformate şi deja celebra linie de tramvai, poate nu 

cea mai fericită locaţie din punct de vedere tehnic, ar fi spus specialiştii 

din televiziune, dar care păstrează nealterată emoţia amintirii, acea bu-

curie cumpănită, puţin mirată, puţin tristă a omului care nu se simte co-

vârşit de semnele Timpului.   

   

 

 1989 – liber profesionist 

 Asta e clădirea în faţa căreia ne-am adunat. Erau Ion Monoran, ma-

rele meu prieten care nu mai există, Zoltan Borbley, care a murit şi el, Ra-

du Galea, mort de asemenea, Silvian Baiconi, la fel, mort, nu ştiu cum am 

reuşit să le supravieţuiesc, dar uite că sunt aici şi vă pot spune că povestea 

a pornit din acest loc.  

 În 16 decembrie eram cu prietenii la un pahar de bere în grădina 

Cina, în centrul oraşului, unde am aflat de pastorul Tökés şi ceea ce i se 

întâmpla. De fapt ştiam, încă din 14 ştiam de evacuarea lui, discutam des-

pre asta în fiecare zi şi până la urmă careva din noi a zis haideţi să vedem 

cu ce putem să-l ajutăm. Pastorul Tökés îl îngropase pe un amic de-al meu, 

reformat, de la întâmplarea aceea îl cunoşteam, dar nu eram amici.  

Am venit atunci aici cu Zoli Borbely, Monoran, Baiconi, cu toţi 

câţi eram acolo, să vedem ce se întâmpla, ce putem face. Era spre seară, 

aproximativ ora 17, cam aşa ceva, nu mai reţin şi minutele. Când am ajuns, 

erau adunate câteva zeci de persoane. Enoriaşii lui, care stăteau pentru a-l 

apăra. Păi ce să facem noi ca să… Hai să oprim tramvaiele, pentru a aduna 
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cât mai multă lume, să vedem cum reacţionează trepăduşii comunişti. Şi 

am oprit tramvaiele şi lumea a coborât, nu s-a supărat nimeni, nu s-a răz-

vrătit nici un călător.   

 Am oprit tramvaiele eu, Monoran, Zoltan Borbely... noi. Ne-am 

postat în faţa unuia, l-am dat jos pe vatman, iar oamenii, fiindcă tramvaiele 

se blocau cum veneau, de se făcuse o coadă şi într-o parte şi în alta fără să-

i vezi capetele, rămâneau în zonă. Nu ştiau ce se întâmpla, dacă urma ceva, 

puneau întrebări, se mirau, important fiind faptul că rămâneau în Piaţă şi 

mulţimea era din ce în ce mai numeroasă. În acest mod participau, fără să-

şi dea seama, la un protest paşnic, liniştit, dar anticomunist.  

 Ajutat de Zoltan Borbely, de Radu Galea, am urcat pe tamponul 

tramvaiului, am cerut să se facă linişte, s-a făcut, atunci am spus că mă 

numesc Daniel Zăgănescu şi că nu mi-e frică de Securitate, după care le-

am spus strigaţi după mine Jos Ceauşescu! Linişte de mormânt, nu m-am 

lăsat, am făcut aceeaşi propunere din nou. Nu degeaba, dar nu cu rezultatul 

dorit. Câteva voci. N-am luat asta ca insucces ci ca promisiune, am repetat 

propunerea. E, de data asta mulţumire totală. Nu că nu mai era nevoie de 

imbold, oamenii nu mai puteau fi opriţi. De aici, aşa se zice, aşa spun oa-

menii… Acesta a fost începutul. 

 Cu asta, că sloganurile au urmat unul după altul, situaţia s-a schim-

bat. Ceea ce fusese până atunci protest paşnic devenise… avea puternice 

conotaţii politice. Nu ne mai gândeam la pastor, bietul de el, vizam altce-

va, altă persoană, cu totul şi cu totul altă persoană. Care, fiindcă nu se gă-

sea acolo, în Piaţa Maria, acolo negăsindu-se nici… împuterniciţi de-ai ei, 

nu mai avea rost să rămânem nici noi. Ce trebuia să facem? Să căutam per-

soana aia, ori măcar pe cineva… apropiat ei, căreia, vorba aia, să-i spu-

nem ori să-i arătăm că aşa nu se mai putea. Şi cum ştiam unde se afla per-

soana aia – persoanele! –, ne-am îndreptat spre Judeţeana de Partid. 

– Ce v-a determinat, de unde acel imbold, pentru că până atunci 

nimeni n-a  avut curajul să urce pe un tramvai şi să strige Jos Ceauşescu!, 

ce v-a îndemnat la aceasta? 

– În primul rând din casă, dacă trebuie să o luăm cu un istoric, din 

casa părintească, de la tatăl meu, cunoscut profesor universitar de fizică şi 

un tip de caracter, care nu mai putea să suporte regimul. Erau şi… urletele 

dânsului în strigătul meu, tata avusese legături cu Paul Goma, se băgase… 

La facultate era hărţuit pentru că mama era pocăită, ameninţat că dacă 

soţia nu încetează cu religia va fi dat afară, că noi, copiii, vom rămâne pe 

drumuri. Deci tata era, eram toţi într-un stres continuu cu acest Ceauşescu 

pe capul nostru, aveam impresia că stă numai pe capul nostru şi ne prăpă-

dea acolo în casă. Având din familie aceste chestii, m-am lipit întotdeauna 
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de cei care erau împotriva regimului. Cu pastorul se discuta de zile în şir, 

ştiam toţi situaţia lui, Zoli Borberly m-a montat mai mult pentru pastor, 

dar când am plecat la drum eu am plecat pe drumul meu, pornit împotriva 

regimului comunisto-ceauşist de atunci. 

– V-aţi gândit cumva dinainte ce aveaţi să faceţi, aţi stabilit din 

timp în ce mod să vă manifestaţi?  

– Nu, a fost o reacţie de moment. Eram noi câţiva inşi, dar cam 

puţini, trecătorii ca trecătorii, câte doi-trei, în schimb tramvaiele – pline de 

oameni. Asta e, mi-am zis atunci. Plus că, tramvaiele ce veneau după ace-

ea, trebuiau să oprească şi ele.  Şi dacă ştii ce să faci şi eşti hotărât, faci. 

Am prins ideea, am zis că le voi spune oamenilor după ce voi urca pe tam-

poane că nu suntem aici doar pentru pastor, că avem gânduri mult mai 

mari şi… În fine, asta a fost. 

– Înţeleg. Să detaliem, totuşi, momentele acelea. S-o facem deoare-

ce ele au intrat în Istorie. Nu v-a fost frică să vă aşezaţi în faţa lui?  

– Tramvaiul venea dinspre gară. Nu. Nu ne-a fost frică nici unuia 

că ne va călca. Cred de altfel că nici nu ne-am gândit la această posibilita-

te. Curaj, inconştienţă, bravadă, ziceţi-i cum doriţi, oricum atunci nu am 

luat în calcul varianta unui accident. Voiam să-l opresc, era perfect nor-

mal să oprească, s-a oprit. Când le-am dezvăluit prietenilor gândul, ce 

voiam să fac, ei s-au grăbit să spună, treaba ta, numai să nu-ţi dai numele. 

Parcă mai conta că-l divulgai ori nu.  

Şi faza cu primul tramvai şi intervenţia mea care, bineînţeles, a de-

marat cu numele meu. Atunci Monoran, fie iertat, mi-a spus măi, dar vezi, 

uită-te în jur... că el mai vorbea cu Vighi, cu cine era în jurul lui, cu Mari-

neasa, şi mi-a atras atenţia încă odată, măi… înţelegeţi, măi, nu Zăgă, nu 

Daniel, măi, nu da nici un nume. Nu aş fi dat, şi dacă l-am dat a fost din 

vina lui. Eu încercam să mă fac auzit de cât mai mulţi oameni, numai că el, 

fireşte fără să fi urmărit acest lucru, mă bruia. Vorbea cu cei din jurul lui şi 

la un moment dat mi-am pierdut firea şi l-am repezit. Măi, Mono, nu vrei 

să taci o dată?… Am tresărit, abia atunci mi-am dat seama că-i pro-

nunţasem numele, el s-a îngălbenit, ne-am privit muţi, buimăciţi, nu mai 

era însă nimic de făcut, cuvântul pronunţat nu poate fi retras… Scena în 

sine e hazlie, dacă ne-aţi vedea mutrele de atunci aţi râde, dar în momente-

le acelea…   

– În momentele acelea? 

– Atunci… Atunci nu era loc de întors. De altfel ar fi fost păcat s-

o întorci! Trebuia să mergi înainte, doar înainte, nu puteai ştii ce se va în-

tâmpla în clipa următoare, nu te putea asigura nimeni că-ţi vei pune capul 
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şi în noaptea următoare pe perna ta, cu toate astea trebuia să mergi înainte, 

doar înainte…   

 

Continuăm discuţia tot în Piaţa Maria, dar cu un alt fundal. Al fos-

tei alimentare din colţul străzii. De această dată unghiul a fost ales chiar 

de interlocutor.  

Din întâmplare m-am născut în apartamentul de deasupra magazi-

nului, la  etajul I, unde se vede balconul acela, deci vizavi de casa parohia-

lă a Bisericii Reformate. Acolo am locuit până la vârsta de 7 ani, apoi ne-

am mutat. Acum 20 de ani, în decembrie 1989 de pe acelaşi balcon – iro-

nia sorţii! – se filma, mă filmau securiştii pe tramvai vorbind, agitându-

mă, îndemnând oamenii să scandeze lozinca Jos Ceauşescu!...   

 

Mai târziu, pe bulevardul Vasile Pârvan, în faţa Universităţii de Vest. 

Din Piaţa Maria, pentru că totul luase o turnură politică, am pornit 

spre Judeţeana de Partid! Pe drum, o parte din manifestanţi, spunând că 

suntem prea puţini pentru a reprezenta Timişoara în mod corespunzător, au 

decis să meargă după studenţi. Mulţimea s-a împărţit în două. O parte au 

mers în Complexul studenţesc, din păcate de geaba, marea lor majoritate 

fiind deja plecaţi acasă, ceilalţi închişi în cămine, în timp ce noi, făcând 

stânga pe podul Michelangelo, am mers la fostul Consiliul Judeţean. Am 

observat pe parcurs că, între timp apăruseră în coloană, lângă noi, tot felul 

de tipi…  hai să spunem doar atât, dubioşi. Ce mi-am zis atunci? Să fim 

atenţi, prietenii din grupul nostru să fim alături mereu, ca nu cumva să ne 

înşface afurisiţii ăia pe unul ori altul.   

Ajunşi la Comitetul Judeţean de Partid, am spus, fraţilor, fără circ 

mare, strigăm ce avem de strigat, după care vedem ce se întâmplă şi stabi-

lim ce să facem în continuare.  

Numai că unul dintre tipii ăia ciudaţi, ce apăruseră printre noi de pe 

nu ştiu unde, s-a repezit să rupă porţile clădirii. M-am dus la el, am încer-

cat să-l domolesc.  Domnule nu aşa, nu vrem circ, de ce să ne sară toţi în 

cap, să vină cu miliţia, cu securitatea, o acţiune de genul ăsta trebuie să 

se desfăşoare altfel. Insul s-a enervat, a sărit la gâtul meu, m-a aruncat jos, 

a început să mă lovească. Mi-au sărit prietenii în ajutor, ne-am hârjonit, 

între timp au apărut scutierii, conflictul s-a generalizat, individul cu care 

mă confruntam a strigat la scutieri să mă ridice, să mă aresteze. Norocul 

meu a fost că ăia n-aveau timp de mine, erau preocupaţi de timişorenii din 

jurul lor, vorba aceea, aveau ce bate. În fine, cum-necum am reuşit să scap.  

Cei care am fost din prima clipă acolo, în prima coloană, ne-am 

dispersat. De acolo am luat-o spre Circumvalaţiunii, unde locuiam cu pă-
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rinţii, să le spun ca nu cumva să deschidă uşa, mai cu seamă tatălui meu 

fiindcă… Prin uşă am discutat cu el şi i-am zis nu deschizi uşa în nici un 

fel, vezi că am făcut ceva pentru care probabil voi fi căutat, dar sub nici o 

formă să nu deschizi uşa, după care am plecat imediat. N-am dormit acasă, 

m-am aciuit la un amic, la el rămânând până a doua zi.  

În dimineaţa zilei de 17, în jurul orei 9, am venit în centrul oraşului. 

Amicul meu era speriat de ceea ce făcusem cu o seară înainte şi nu prea 

mai avea de gând să mă mai ţină la el. M-a ţinut în noaptea aia, a aflat dar 

nu putea să mă dea afară noaptea, dar a doua zi mi-a spus să-l las în pace 

că nu vrea să fie implicat în aşa ceva. Nu dau nume. De fapt nu mai tră-

ieşte nici el. După care am venit în Piaţa Operei, unde am întâlnit iarăşi 

vechea gaşcă din Piaţa Maria. Am văzut când a venit fanfara, pe care au 

scos-o la contramanifestaţia din partea armatei. La ora 17, sau când a fost, 

eram pe treptele Catedralei când a început să se tragă, acolo a murit îm-

puşcat un prieten de-al meu, am auzit că ar fi fost împuşcat în cap, şi pe 

urmă l-au dus şi l-au ars la Bucureşti. 

– Şi acum să revenim la dumneavoastră, care aţi trăit probabil cel 

mai important moment, aţi contribuit direct la el, când mişcarea aceea a 

devenit dintr-un protest paşnic, o manifestare de solidaritate cu un perse-

cutat, o mare şi unică învălmăşeală, care a schimbat un regim întreg. 

– Am omis să vă spun că în perioada aceea eram un tânăr foarte 

aprins şi foarte nervos pe tot ceea ce se întâmpla. Pe lângă ce v-am spus, 

trebuie să precizez faptul că eram căsătorit, că aveam un copil. Interveni-

se… probabil că nu era cea mai bună perioadă a mea din punct de vedere 

psihic. Eram nervos pe absolut toate, intervenise şi divorţul meu, şi toate 

astea au făcut să nu mă mai intereseze absolut nimic. Nu mă interesa dacă 

mor, dacă trăiesc, dacă… nu mă interesa. A fost această împletire de sen-

timente şi de tot ceea ce mi se întâmpla, pe lângă tot ce se petrecea în fa-

milie, în afara ei, când ieşeam pe stradă. Cred că de aici a început în capul 

meu toată povestea cu 16 decembrie în Piaţa Maria. 

 

2009 – pensionar 

După aceea am încercat să mă implic în politică, am intrat în Parti-

dul Naţional Ţărănesc, am avut şi o funcţie de conducere, mi-a făcut o ma-

re plăcere că domnul Coposu a auzit de mine şi m-a chemat la Bucureşti, 

dar l-am refuzat cu mare părere de rău, voia să mă ţină la Bucureşti pe lân-

gă el, să mă înveţe anumite chestii politice şi eu l-am refuzat. Iarăşi dra-

gostea, eterna dragoste de plaiurile bănăţene. S-a dus în locul meu Mihal-

cea Florian. După moartea domnului Coposu totul s-a schimbat, P.N.Ţ nu 

mai era P.N.Ţ., nu mai avea nimic comun cu partidul în care mă înscrise-
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sem şi… am lăsat-o moartă cu partidul ţărănesc. Mi-am continuat activita-

tea politică aici, în oraş, la ziarul Timişoara, unde erau majoritatea priete-

nilor mei. Între timp, ce pot să vă spun, o să scot un volum  de poezii... 

– În general, idealul dumneavoastră s-a împlinit?  

– O parte. A picat dictatorul, ştiţi doar cât de mult mi-am, ne-am 

dorit acest lucru, s-au deschis graniţele, există libertatea cuvântului… A 

urmat, ştiţi bine, perioada în care noua conducere a vrut să ne vâre pe gât 

comunismul cu faţă umană.  Bine că n-au reuşit. Poporul român e prea sle-

it pentru a mai începe încă odată cu ceea ce a fost, cu crimele şi cu…  

Mai mult ce să vă spun. În existenţa unei naţiuni lucrurile stau ca în 

viaţa unui om: cu bucurii, cu divorţuri… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NICOLAE DURAC 
 

 

Din moment ce se dăduse 

alarma de luptă Radu cel 

Frumos, militarul ştia că 

era vorba de atac inamic. 

De un război cu o forţă 

străină. Deci ordin să iasă 

din cazarmă împotriva 

unui inamic, dar în prima 

fază avea în dotare cartuşe 

de manevră, după aceea i s-

a dat muniţie de război, dar 

ţinta nu era graniţa, ci 

oraşul! 

 

 



 

 

 

198 

Titus Suciu: Colonelul Nicolae Durac a refuzat să iasă cu tancurile 

împotriva populaţiei Timişoarei.  Apoi, din dragoste şi respect pentru uni-

formă – ca fondator şi activist  al CADA – a fost unul din ofiţerii care a mi-

litat pentru stabilirea vinovăţiilor pe persoane, nu a Armatei în general. 

 

Vasile Bogdan: Iată un om care m-a impresionat, sobru, decis, dor-

nic să aşeze lucrurile în adevărul lor. Doream să-l filmăm în faţa unei uni-

tăţi militare din apropierea oraşului. Deşi aproape dezafectată nu ni s-a 

permis să arătăm nici măcar umbra clădirii, apropo de libertăţile pe care 

le-am cucerit, dar cele pe care avea să ni le spună colonelul Durac în acea 

zi de 29 septembrie erau mai importante decât ambianţa înconjurătoare. 

 

1989 – căpitan, Regimentul 32 mecanizat MIRCEA CEL BĂTRÂN 

Ne găsim în Chişoda, la unitatea militară unde, în 1989, eram ofiţer 

activ. Absolvisem Academia Militară chiar în acel an cu, deşi sună a laudă 

fac precizarea, media 10. De ce mă laud cu calificativul obţinut? Pentru că 

la un moment dat cineva îmi explica de ce un anumit militar era ministru al 

Apărării Naţionale. Absolvise Academia cu media 10. Ei bine, şi eu am 

obţinut această medie, deci nu se poate spune că eu sunt mai nepregătit sau 

dumnealui este mai pregătit. 

În legătură cu evenimentele din decembrie. E un adevăr, deloc ono-

rabil, că armata a fost implicată în reprimarea Revoluţiei din Decembrie ’89, 

începând încă din data de 16 decembrie. Forţele de ordine civilă, Miliţia şi 

Securitatea, nu au făcut faţă valului de demonstranţi. Ca urmare primul se-

cretar Radu Bălan a solicitat sprijinul armatei. Spre cinstea lui – dar vom 

vedea mai târziu că e vorba doar de o atitudine de moment nu de conduita 

unui adevărat om de arme –, locotenentul-colonel Zeca a răspuns că nu intra 

în sarcina armatei să restabilească ordinea şi liniştea publică în oraş. În si-

tuaţia asta Radu Bălan a intervenit pe linie politică. Până la urmă s-a ajuns 

tot la Zeca, dar pe filieră militară. Astfel ministrul Apărării de atunci, gene-

ralul Milea, i-a ordonat să formeze cinci grupe a câte 10 militari, pentru a 

patrula împreună cu forţele de ordine din cadrul Miliţiei şi Securităţii. Asta 

se întâmpla în jurul orei 19, în data de 16 decembrie. În jur de, să spun aşa 

20,30, poate 21, armata primeşte alt ordin. Tot de la generalul Milea, minis-

trul Apărării Naţionale. I se ordona lui Zeca să  formeze alte 20 de echipaje, 

tot de câte 10 militari, fiind astfel angrenaţi în acţiunile de reprimare încă 

200 de militari. 

Formaţiunile au operat în tot oraşul. Mai mult de-atât, militarii au 

arestat civili! Nu ştiu în baza cărei legi, pentru că armata are dreptul să 

reţină doar militari. Şi, de parcă asta n-ar fi fost îndeajuns, civilii au fost 
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duşi la Comenduirea de Garnizoană. Iarăşi un fapt ieşit din comun, neregu-

lamentar: un militar pedepseşte un civil cu arest! 

În fine, acestea sunt aberaţii petrecute în seara, în noaptea aceea. 

Tot în jur de ora 21, ministrul Apărării Naţionale ordonă locotenen-

tului-colonel Zeca să alarmeze regimentul mecanizat, acesta unde ne aflăm 

acum, din Chişoda, pentru a fi gata să intervină în sprijinul forţelor de ordi-

ne aflate în Piaţa Maria. Militarii au fost înarmaţi cu armamentul din dotare, 

pistol mitralieră, baionetă, dar fără cartuşe de război. Nici măcar de mane-

vră. 

Acolo, la Maria, au avut loc bătăi, chiar aşa le pot numi, între civili 

şi forţele de ordine. De ce spun bătăi? Pentru că, povestea un subofiţer, Mi-

luţă Gabriel, la un moment dat, când au ajuns în zona Catedralei, în parcul 

de lângă Catedrală, demonstranţii foloseau parii de trandafiri, pietre din cal-

darâm, tot ceea ce le cădea la îndemână şi putea fi aruncat. Deci a fost o bă-

taie în toată regula. 

După ce-au reuşit să-i împrăştie din Piaţa Maria atunci, în seara lui 

16 decembrie, o parte a militarilor a revenit în unitate, o parte a rămas să 

păzească diferite instituţii din oraş: Comitetul Judeţean, Primăria, CEC-ul… 

17 decembrie ’89. După bătălia din seara, din noaptea de 16, cu ghi-

limele de rigoare, a venit din Bucureşti, de la MApN, un grup de ofiţeri, sar-

cina lor fiind organizarea unei desfăşurări de forţe, pentru intimidarea 

timişorenilor. 

Regimentul nostru, fiind cea mai puternică forţă din Timişoara, 

având şi fanfară militară, trebuia să pornească de aici, din cazarmă, cu dra-

pel de luptă, deplasarea făcându-se cu maşinile până în Piaţa Maria, de acolo 

urmând să se deplaseze în formaţie, în marş. Traseul era: Piaţa Maria, Piaţa 

Operei, punctul terminus constituindu-l Piaţa Libertăţii. 

La activ s-a pus în discuţie o corelare a manifestărilor. Adică cei care 

veneau de pe Calea Lipovei… de la Popa Şapcă… un regiment de la noi… 

trebuiau să ajungă în centru, în pas de defilare, cu cântecul Onor comandan-

tului suprem, ca să arate că situaţia nu scăpase de sub control. Sau, cum 

spunea fostul comandant de regiment de aici, colonelul Mihai Bulai: Armata 

nu e de capul ei! 

La Divizie, grupul de ofiţeri era condus de colonelul Ionescu, ve-

nit… nu-mi amintesc prenumele. Colonelul Ionescu din Bucureşti era ofiţer 

în Marele Stat Major, cum se numea atunci, nu ofiţer activ. Îl însoţea colo-

nelul Teodor Ardelean, adjunctul lui Nicolae Ceauşescu, acesta fiind deci şi 

om politic. 

Ce s-a întâmplat în unitatea noastră? După ce s-a primit ordinul, s-a 

stabilit ca trupele să fie gata de acţiune la ora 10, în ţinută de paradă, cu 
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căşti, cu drapelul de luptă, cu armament, înarmaţi cu cartuşe de război, pen-

tru demonstraţie, nu de luptă, aşa cum spune regulamentul. Căpitanul Eugen 

Gheorghioiu, care era ofiţer de Stat Major, deci ofiţer operativ, a primit or-

din să conducă această misiune. Spre stupoarea conducerii unităţii, ofiţerul a 

refuzat îndeplinirea ordinului. A spus că el n-a văzut nici derbedei, nici hu-

ligani, a văzut doar oameni care demonstrau în mod paşnic, ceea ce legea 

permitea, erau muncitori, oameni ai muncii şi el nu avea cu acei oameni ni-

mic, nu accepta să meargă să-i intimideze, regulamentele militare nu preve-

deau pentru un militar român o astfel de îndatorire, nu exista nici un para-

graf care să prevadă această obligativitate pentru un ofiţer. 

Şefii au luat intervenţia dânsului drept glumă. 

Când comandantul unităţii a verificat formaţia care urma să plece în 

oraş, căpitanul Eugen Gheorghioiu nu era de faţă. L-a înlocuit pe loc, a fost 

însărcinat cu comanda ofiţerul Roman. El a condus demonstraţia din ziua 

aceea. 

Această dereglare de la planul iniţial a determinat ratarea obiectivu-

lui propus. Trupele nu au ajuns în centru în acelaşi timp, nu s-au întâlnit, a 

ieşit un fiasco. Mai mult decât atât, manevra a stârnit reacţii violente, popu-

laţia s-a înfuriat. Se cânta Onor comandantului suprem, după ce mai în fie-

care casă îşi făcuse loc îngrijorarea, în noaptea de 16 spre 17 fiind arestaţi 

peste 800 de timişoreni, mulţi dintre ei copii! 

Una peste alta, militarii au fost huiduiţi, înjuraţi, scuipaţi. 

În pofida acestei situaţii, acest căpitan este considerat la ora actuală 

unul din marii revoluţionari timişoreni. Pentru că, spun unii, a avut prezenţă 

de spirit şi n-a dat ordin să se tragă în populaţie. Pasămite era obligat să tra-

gă. Or dacă cineva te scuipă, te înjură pentru ceea ce faci, nu cred că meriţi 

să… ştiu eu, să ţi se ofere o asemenea… coroană. 

În unitate era forfotă, nu ştiam ce se întâmpla în oraş, ce se mai în-

tâmpla… La un moment dat s-a primit ordinul, cred că în jurul orei 15, ca 

şapte transportoare blindate, cu militari, cu echipament complet, să se pre-

zinte în Timişoara la Garnizoană, unde urma să primească ordine de pază a 

anumitor obiective. 

Acum, din documente, nu din propriile mele trăiri, să vă relatez ce s-

a întâmplat. Din documentele Comisiei guvernamentale ce a fost constituită 

în 1990, prin… cum să spun… prin CADA, prin Comitetul acela de acţiune 

pentru democratizarea armatei, s-a putut restabili situaţia din zilele acelea. 

De ce spun că este Comisia ce a aflat cu adevărat ce s-a întâmplat în 1989, 

de care însă nimeni nu ţine cont? Acea Comisie a luat interviuri de la toţi. 

Toţi, toţi, toţi comandanţii. Au luat documentele existente atunci şi, fac aici 

o mică precizare, cineva, acum două luni, spunea că se va afla adevărul, în 
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sfârşit, de ce s-a întâmplat în decembrie 1989, întrucât s-a desecretizat jur-

nalul acţiunilor de luptă din Timişoara. Jurnalul acţiunilor de luptă a fost 

luat, introdus atunci, în ’90, în toate dosarele care au fost folosite de Comi-

sie şi nu există deci nici un secret. A, probabil au scos ei un dosar al lor. 

Ştiu de altfel cum s-a făcut acest dosar în regimentul nostru. Ce să mai scriu 

în jurnal?... Ce s-a mai făcut ieri, azi?... Nu, acelea au fost nişte falsuri, care 

au fost făcute după… şi aşa mai departe. Ei, acelea, din păcate, sunt consi-

derate a fi reale, pentru că le-au făcut, le-au băgat la secret în… şi oamenii 

spun… A, păi dacă au fost la secret şi abia acum sunt descoperite… Nu, 

sunt falsuri! Realitatea este în celelalte documente! Pe care personal le-am 

dat regretatului scriitor şi jurnalist Iosif Costinaş, care le-a publicat de altfel 

în presă. 

Există, de asemenea, mărturiile militarilor, de la simplul soldat până 

la generali. A venit generalul Stănculescu şi a dat cu subsemnatul, a venit şi 

Chiţac, a dat şi el cu subsemnatul, a venit… A, fac o paranteză. Generalul 

Chiţac a venit cu valiza, credea, era sigur că avea să fie arestat! 

Acum, chiar şi acum, după 20 de ani, acele documente există. Eu în-

sumi am încercat să le dau. Un rând de dosare au fost trimise primului-

ministru de atunci, Petre Roman, alt rând Parchetului Militar, unul rămâ-

nând celor care l-au întocmit. Acestea au circulat în presă. 

În 1992, la o Conferinţă de presă organizată de Claudiu Iordache în 

Bucureşti, am fost invitat şi am dat aceste dosare la toţi jurnaliştii din sală. 

Deci nu se poate spune că abia acum au fost scoase la lumină. Astea sunt… 

le consider eu ca fiind blufuri. 

Şi-acu… Deci să trecem la ziua de 17 decembrie. Conform jurnalu-

lui de luptă, ministrul Milea, înainte de a merge la întâlnirea cu Ceauşescu, 

care a avut loc la 16,30, a dat ordin la 13,45, precizez, ora este exactă, a dat 

telefon Regimentului de tancuri, locotenentului-colonel Vişinescu, ordonân-

du-i să trimită o companie de tancuri la Comitetul Judeţean. Peste 15 minute 

revine şi spune să-l cheme pe comandantul unităţii, pe vremea aceea căpita-

nul Blidaru, să alarmeze tot regimentul şi să iasă în oraş cu toate forţele de 

care dispunea. Şi s-a ieşit şi ştiţi ce s-a întâmplat în Calea Girocului, cu-

noaşteţi tragedia de acolo, numărul răniţilor, al morţilor. 

Tot în această perioadă, între 13,30 şi 14, regimentul mecanizat din 

Lugoj a primit alarma de luptă Radu cel Frumos! 

După… deci să vedem. Forţele acestea se deplasau spre Timişoara: 

trupele din Lugoj pe o direcţie, cele de la Arad pe alta. Acestea sub comanda 

lui Eugen Bădălan, care pe vremea aceea era şef de Stat Major de divizie la 

Oradea. Iar ulterior, pentru bravura pe care a făcut-o cu unitatea de la Arad 

în Calea Girocului, a ajuns şeful Statului Major General, ocupând această 
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funcţie până anul trecut, când şi-a dat demisia, după care a devenit deputat 

al PDL în Parlamentul României! De ce?... Cei din Brăila probabil nu l-au 

cunoscut, nu i-au ştiut isprăvile. Oricum în Timişoara generalii nu se prea 

înghesuie să… să intre în competiţii electorale, ştim cu toţii de ce. 

Indicativul de luptă Radu cel Frumos s-a primit deci în Timişoara în 

17 decembrie, la ora 17,30. 

Între timp regimentul a înaintat spre Timişoara, o parte a lui a acţio-

nat în Calea Lipovei, restul în Calea Girocului. În Calea Lipovei sub co-

manda căpitanului Coşeriu, în Calea Girocului sub cea a comandantului de 

regiment Paul Vasile. Care şi el a ajuns general. Este… în fine, oamenii tre-

buiau să-şi capete gradele, pentru că luptaseră cu nişte biete… transportoare, 

tancuri, militarii fiind înarmaţi, împotriva unor oameni cu mâinile… mă rog, 

având în ele cel mult pietre, bâte. 

Da, asta este, aşa se va fi gândit, pentru bravura aceea trebuia, şi chi-

ar i-au dat grad de general. De fapt toţi, absolut toţi ofiţerii care au comandat 

formaţii angrenate în reprimarea Revoluţiei au fost avansaţi. Nu există unul 

care să fi dovedit exces de zel în arestarea, împuşcarea ori uciderea 

timişorenilor, care să nu fi fost recompensat cu gradul de general! 

În fine… La un moment dat am crezut că l-au uitat pe Rogin, care şi 

el a acţionat în Calea Girocului, din partea Diviziei. Dar până la urmă, parcă 

prin 2000, prin 2001, 2002, l-au răsplătit şi pe el. I-au dat şi lui gradul de 

general, ca să intre toţi la unison… 

Ce înseamnă de fapt alarma de luptă Radu cel Frumos? E o ope-

raţiune militară ce  s-a instituit la noi după acţiunile prin surprindere din 

Orientul Mijlociu, Cehoslovacia în 1968… Pentru a face faţă unei agresiuni 

neaşteptate, s-a stabilit prima replică pentru cazul în care aceasta s-ar produ-

ce, totuşi. Măsura constă în deplasarea spre graniţă, spre frontieră, a unor 

unităţi militare, sarcinile lor fiind hărţuirea, producerea de pierderi cât mai 

mari inamicului, încetinirea înaintării lui, ca în acest timp să se organizeze 

în restul teritoriului ţării mobilizarea generală.  

Ce s-a întâmplat în fapt. S-a dat, e drept, în 17 decembrie la ora  17 

s-a dat alarma de luptă Radu cel Frumos. Numai că în loc să meargă spre 

graniţe, trupele s-au îndreptat spre Timişoara! Legi, regulamente încălcate. 

Şi derută. Cei din oraş nu aveau muniţie, armament da, muniţie nu, deci 

confuzie, panică. Din moment ce se dăduse alarma de luptă Radu cel Fru-

mos, militarul ştia că era vorba de atac inamic. De un război cu o forţă străi-

nă. Deci ordin să se iasă din cazarmă împotriva unui inamic, dar în prima 

fază avea în dotare cartuşe de manevră, după aceea i s-a dat muniţie de răz-

boi, dar ţinta nu era graniţa, ci oraşul! Şi pe deasupra zvonul care umbla de 

la unul la altul, că fusese ucis un soldat!, 
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Am aflat abia după aceea amănuntele acestui caz. Soldatul a murit în 

jurul orei 10, în 17 decembrie, la CEC, în spatele magazinului Bega. Un in-

divid din mulţime, solid, bine făcut, a dezarmat un miliţian şi a îndreptat 

pistolul spre grupul de soldaţi care apărau CEC-ul. Erau bani mulţi acolo. A 

tras şi l-a împuşcat. L-a omorât. Ei bine, această moarte… cum să spun… pe 

de o parte i-a înfuriat pe militari, pe de alta a adus îngrijorare. Mulţi au cre-

zut că se va întâmpla ceva mult mai grav. Am avut în schimb, ştiu eu, ele-

mentul acela, necesar, uman, de n-au murit mai mulţi. Să tragi cu mitraliera 

de pe transportor, având la dispoziţie mii şi mii de cartuşe… Militarii n-au 

prea vrut să omoare, şi-au dat seama la faţa locului că de fapt oamenii scan-

dau Jos Ceauşescu!... Încă nu apăruse Jos comunismul!…Deci Jos Ceauşes-

cu!... Libertate!... Vrem căldură!... Mă rog, lozinci ştiute. Dar au existat 

multe excese de zel. La vremea aceea aveam în unitate un pluton de re-

zervişti din Timişoara. Unul dintre ei a fost în permisie şi şeful de Stat Ma-

jor al unităţii, Ştefan Ştefan, l-a descoperit în mulţime scandând la fel ca 

demonstranţii din jur, şi atât de rău l-a bătut, încât l-a internat în spital. 

Nu putem spune că întreaga armată a fost ca aceşti indivizi, stil Paul 

Vasile, Eugen Bădălan, Zeca, Guşe, Chiţac, Stănculescu… Nu. Noi am 

conştientizat că de fapt eram puşi să rezolvăm murdăriile… şi murdăriile 

erau de fapt ale partidului! Mai ales că în ultima perioadă, între ’84 şi ’89, se 

punea în discuţie statutul comandantului, faptul că un comandant e în primul 

rând om politic şi abia apoi ofiţer. 

Dacă să revenim la acţiunile desfăşurate în perioada, să spunem, din 

dimineaţa zilei de 17 până când a ieşit generalul Milea de la întâlnirea cu 

Ceauşescu. Gândeam atunci că acest om – considerat acum erou, are şi nu-

me de bulevard, bulevardul Erou Vasile Milea – a acţionat nu numai la ordi-

nele lui Ceauşescu, a acţionat şi din proprie iniţiativă. Iar acele cuvinte că, 

vezi Doamne, a spus el, în faţa lui Ceauşescu, că nu a găsit nici unde în re-

gulament paragraful care să precizeze că armata trebuie să tragă, sunt min-

ciună. N-a spus el asta, ci Postelnicu. Postelnicu a spus că, domnule 

preşedinte, n-am ştiut că militarii trebuiau să fie înarmaţi, că… Deşi cei 

care erau în patrulare de serviciu erau înarmaţi. Dar când i-a scos pe ceilalţi, 

pe cei mulţi, n-a ştiut că… aşa spune el, n-a ştiut că trebuiau să fie înarmaţi. 

Deci nu Milea, el a fost fidel, căţeluşul dictatorului. Fidel, fidel, fidel. Pro-

babil de aceea a fost ajutat să se sinucidă. Şi după părerea mea nu s-a sinu-

cis, a fost omorât. A fost omorât numai şi numai pentru ca armata să aibă un 

erou. Asta pentru că… Era... cel puţin în Timişoara armata era văzută de 

populaţie ca fiind criminală. De ce? Militarii au fost în stradă, au tras asupra 

populaţiei, da, împreună cu forţele de ordine, dar acestea fiind mult mai re-

duse ca efectivele din armată. Mult mai mici. Şi în varianta în care un anu-
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mit om, pentru asemenea fapte, are titlul de erou… îmi pare rău. România în 

momentul de faţă se laudă cu un criminal. Cu asta de altfel închei conside-

raţiile privitoare la Milea, la urma urmei am vorbit prea mult de un ins dato-

rită căruia unii au fost ucişi, alţii pătându-şi uniforma! 

Am spus că în 17, la ora 13,45, a dat telefon şi a alarmat Regimentul 

de tancuri. L-a scos în stradă. Apoi a instituit, în jurul orei 14, alarma de 

luptă Radu cel Frumos la Regimentul de tancuri din Lugoj, în jurul orei 15. 

Regimentul în care eram eu a fost şi el scos în stradă. O parte din el. Apoi, 

după ora 17, a fost instituită alarma de luptă Radu cel Frumos şi în celelalte 

unităţi. Este un lucru, cum am spus, care trebuie cunoscut. Întâlnirea cu 

Ceauşescu a avut loc la 16,30. Până atunci, ca să nu se prezinte atât de slab 

în faţa dictatorului, Vasile Milea a luat măsuri premergătoare. La 16,30, 

când intra în şedinţă, doamna Lepa Bărbat era deja omorâtă, soţul rănit, 

fetiţa căzând peste trupurile lor însângerate. Culmea e că această crimă a 

fost comisă de fostul ofiţer de contrainformaţii Joiţoiu Vasile, de la noi de la 

unitate. Se spune de altfel că a pus pariu că-i ia pe toţi trei din zbor. Pistolul 

mitralieră pe maşină şi a tras! Oamenii treceau paşnic prin Piaţa Libertăţii şi 

el i-a împuşcat. 

Trebuie să mai fac o precizare, în legătură cu zvonul că mulţi purtă-

tori ai hainelor militare erau… cam vârstnici. Erau fiindcă nu aparţineau ar-

matei! Fiindcă erau securişti ori miliţieni. Fac precizarea că haine militare 

deţinea şi batalionul de securitate trupe. Batalionul acesta avea acţiuni mili-

tare ca orice unitate din cadrul armatei. Erau deci şi aceştia îmbrăcaţi ca ori-

ce militar. Numai că ofiţerii şi subofiţerii purtau pufoaice, mantale. Pentru a 

evita să fie recunoscuţi. S-a conturat de altfel un conflict între subofiţeri şi 

ofiţeri. De exemplu Burci, Badea, şi-au pus pe mantale grade de subofiţeri, 

ca să treacă neobservaţi. Dacă cineva îi vedea în stradă aşa, fugitiv, omul şi-

ar fi spus Păi stai, domnule, că acela e ofiţer, acesta subofiţer, înseamnă că 

îi confund… Oricum, degradarea în acea perioadă a ajuns, pentru descreie-

raţii fideli dictatorului, în ultimul hal. N-au avut nici cea mai mică demnitate 

de purtător al uniformei armatei române. 

Mai mult de-atât, erai specialist, militar de carieră, deci nu se cădea 

să lupţi, folosindu-te de tancuri, de transportoare blindate, cu civili ce nu 

aveau în mâini nimic! Dacă am fi făcut parte din cadrul forţelor de ordine, 

am fi fost specialişti în aşa ceva. Am fi fost instruiţi pentru intervenţiile în 

conflictele civile, am fi avut în dotare scuturi, viziere, bastoane. Deci am fi 

avut cu ce, şi am fi ştiut cum să folosim elementele din dotare. Or dacă îl 

pui pe soldat în faţa mulţimii… el ce ştie să facă? Să tragă. Nu cunoaşte teh-

nica de luptă, cum să spun, folosită în toate statele lumii privind restabilirea 

ordinii şi liniştii publice. 
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Pentru ziua de 17 decembrie trebuie să adaug un amănunt. În unita-

tea noastră s-a primit ordin să mergem la podul Decebal, pentru a apăra Ju-

deţeana de Partid împotriva celor care aveau să vină dinspre căminele stu-

denţeşti. A primit acest ordin şi căpitanul Eugen Gheorghioiu, numai că 

dânsul a refuzat din nou. E instituită alarma de luptă Radu cel Frumos, s-a 

explicat domnul căpitan, trimiteţi-mă la graniţă, pentru că aşa e precizat în 

documentele noastre. Nu pot executa ordinul primit, este ilegal, e altceva 

decât ce scrie în regulamente. Mai ales că în cadrul acestei acţiuni prestaţii-

le militare sunt prevăzute pe minute. La C+, C fiind ora la care s-a dat alar-

ma, în cazul nostru 17, deci la 17 şi 10 minute merg să-mi ridic pistolul, do-

cumentele… şi aşa mai departe. La 17 şi 15 merg pe platou, văd unităţile, 

verific prezenţa… la ora 17 şi nu mai ştiu cât se pleacă, se ia legătura cu 

unităţile de gărzi patriotice care trebuie să asigure traseele, stabilesc de-

taşamentele precursoare, raioanele de mobilizare, tot… Tot-tot-tot. Deci al-

tceva decât acţiunile acelea haotice, neregulamentare, cu precizări până la 

nivelul minutelor, succesiunea operaţiunilor fiind strict obligatorie. Aşa 

stând lucrurile, căpitanul Eugen Gheorghioiu a refuzat executarea ordinului. 

Din documente reiese că în locul dânsului a mers căpitanul Badea şi acolo s-

a tras, au fost înregistraţi răniţi şi ucişi. 

Să revenim la starea de spirit a celor rămaşi în unitate. Când se ve-

deau trasoare pe cer, când se auzea răpăitul armelor, din fericire nu în plin, 

cei mai mulţi trăgând în aer, pentru intimidare, în unitate eram alarmaţi. Ni 

se spunea că era vorba de acţiuni ale unor forţe paramilitare, care atacau uni-

tăţile, depozitele de armament şi muniţie, pentru a sustrage armament şi 

muniţie, pe care să le folosească împotriva militarilor. Era o minciună. O 

minciună sfruntată. Nimeni… nimeni nu ne-a atacat. Eram alarmaţi cu încă-

păţânare, ni se spunea că se trăgea în jurul unităţii, că oamenii din jur stăteau 

în casele lor culcaţi pe podele pentru că gloanţele intrau pe geamuri, pe uşi, 

că asta era situaţia în tot oraşul. De fapt toţi trebuiam să fim într-o stare de… 

cu adrenalina în fierbere, ca să executăm orbeşte ordinele primite de la co-

mandanţi. În plus se mai spunea că, în Timişoara, familiile noastre, familiile 

cadrelor militare, au fost luate de către, cum spuneau ei, huligani, derbedei, 

şi puse în faţa baionetelor militarilor ce se găseau în oraş. Iar, la fel, o min-

ciună. Dar mulţi au intrat în panică. Telefoane acasă, Doamne ce s-a întâm-

plat cu ai mei, i-au luat, nu i-au luat, vezi, du-te, ascunde-te la… ori stai aca-

să dar nu deschide uşa nimănui… Asta e, au vrut să ne aţâţe împotriva 

timişorenilor, să ne determine să le îndeplinim ordinele fără nici o reţinere. 

În data de 18, cei care veneau în unitate ne împărtăşeau noutăţile, si-

tuaţia din oraş. Povestea maiorul Chiriţă că şeful de Stat Major Ştefan Şte-

fan a vrut să-l împuşte pentru că s-a dus să ajute un rănit. Până la urmă cei-
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lalţi ofiţeri i-au venit în sprijin şi şeful ăsta de Stat Major n-a avut ce face, i-

a lăsat în pace, civilul a fost dus la spital. Şi trăieşte. După cum se ştie au 

fost duşi la spital mai toţi răniţii, unii au scăpat, alţii au murit. Din fericire 

pentru el, civilul acela a avut zile, a scăpat, e în viaţă… 

Deci în 18 au început să fie… să se adune camarazii grupuri-

grupuleţe, să vorbească deschis, să spună fiecare ce ştia. Şi ceea ce începu-

serăm să ştim cu toţii era că nu huliganii strigau Jos Ceauşescu!, ci cetăţenii 

Timişoarei. 

De aceea lecţiile politice care ne-au fost ţinute, cum să spun… ne-au 

trecut pe lângă urechi ca pe lângă gard. În plus soldaţii erau istoviţi, pră-

buşiţi psihic. Ei duceau greul situaţiei. Nu e uşor să omori un om neînarmat. 

Probabil unii au închis ochii. E sigur, sunt convins că aşa au procedat cei 

mai mulţi. 

În schimb excesul de zel al unor comandanţi i-a pus, din păcate, în 

cea mai ingrată situaţie. Au fost judecaţi şi condamnaţi soldaţi simpli, nu 

comandanţii lor. Or soldatul, bietul militar în termen nu ştia că săvârşeşte o 

ilegalitate. El ştia că ţara era în război. Domnule, s-a dat alarma de luptă 

Radu cel Frumos, deci cineva ne-a atacat, ne găseam în stare de război, 

deci… El nu ştia nimic, nu ştia ce înseamnă veghea, nu ştia că nu trebuia să 

dea curs ordinelor comandanţilor. Ştia doar atât, că fusese declarată alarma 

de luptă Radu cel Frumos şi că deci trebuia să facă uz de armă, să tragă la 

ordin şi cu asta basta. 

Din fericire obedienţa faţă de ordinele acelea iresponsabile a fost 

mimată, nu concretizată la nivelul pretenţiilor acelor ofiţeri. 

În data de 18 decembrie căpitanul Ştefan Ştefan mi-a dat şi mie ordin 

să merg în oraş. Am refuzat. Fireşte, am fost arestat. Am fost ţinut până în 

data de 22 cu santinela lângă mine. Au vrut prima dată să mă trimită la Gar-

nizoană, nu a fost posibil deoarece încăperile de acolo erau pline stup cu ci-

vili arestaţi, au intenţionat să mă plaseze la arestul unităţii dar acela era pen-

tru soldaţi şi le-a fost frică nu cumva să întorc garda, care era înarmată, îm-

potriva lor, şi atunci am fost consemnat la birou cu santinela lângă mine, aşa 

petrecându-mi timpul până în după-amiaza lui 22 decembrie. Participam la 

toate acţiunile la care prezenţa mea era obligatorie, şi la masă, şi la toaletă, 

peste tot, dar cu santinela lângă mine. 

În data de 19, în unitate aceleaşi frământări, de fapt mai puternice, 

din cauza situaţiei din oraş. Exponenţii atitudinii, să zicem aşa, neoficiale – 

Eugen Gheorghioiu, Tătaru… Două cuvinte despre domnul Tătaru. Specia-

list chimist. Ei bine, domnul Tătaru, timişorean, a fost dispus să-l împuşte 

pe Ilie Ceauşescu, fratele dictatorului. A spus că aşa nu se mai putea, că tre-

buia să facem ceva pentru a atrage atenţia opiniei internaţionale. Era revoltat 
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pentru că se trăgea numai noaptea. Ziua nu intervenea nici armata, nici Mi-

liţia, nici Securitatea, demonstranţii erau lăsaţi să se manifeste, să scandeze 

lozinci, mă rog, se făceau unele manevre, mai arestau pe câte unul, pe altul, 

dar noaptea oamenii erau ucişi! Aşa nu se mai putea. 

În vremea aceea s-a ştiut că trebuia să vină în cazarmă Ilie Ceauşes-

cu şi domnul Tătaru a fost hotărât să-l împuşte. Întâmplarea a făcut ca zvo-

nul să nu se confirme şi ăla a scăpat cu zile. Dar spun că Tătaru a fost dispus 

să-l lichideze. Dacă apărea în unitate, îl împuşca. Ajunseserăm, altfel spus, 

la o stare de tensiune extremă, din cauza crimelor, a ororilor săvârşite în 

oraş. 

Au ieşit patrule şi în 19 decembrie. În ziua aceea s-a apelat la foc rar, 

nesemnificativ. Dar arestări s-au făcut. Nu în centru, nu în locurile aglome-

rate, ci pe străzi lăturalnice, la adăpostul întunericului. De fapt cum să se 

tragă în puhoiul de mulţime din oraş, timişorenii fiind şi revoltaţi şi impre-

vizibili şi întărâtaţi pentru că din mai bine de 900 de familii lipsea câte un 

membru, vorbesc de arestaţi, din peste 340 câte unul fiind împuşcat, în 103 

locuinţe existând câte un ucis?! 

Pentru că în Timişoara situaţia, din punctul lor de vedere, scăpase de 

sub control, în seara, pentru noaptea de 19 decembrie a fost stabilită o acţiu-

ne asupra Pieţei Operei. În 20 decembrie Piaţa Operei trebuia cucerită, izo-

lată, pe fiecare alee, stradă, urmând să fie blocat până şi zborul vrăbiilor. 

Unităţile militare, pe detaşamente, nu se mai ţinea cont că era de la batalio-

nul X, Y. Nu. Îl găseai, îi luai numele şi-l introduceai în detaşament. Au 

plecat cu transportoare blindate, pentru că erau mai uşoare… erau şi tancuri 

în zonă, au primit ordin de acţiune şi ele, şi s-a pornit spre centrul Timişoa-

rei. 

Regimentul nostru, înaintând dinspre Piaţa Maria spre Piaţa Operei, 

a fost întâmpinat de nişte civili. De o mulţime de civili cu steaguri fără ste-

mă, cu stema decupată, care au început să scandeze lozinci ca Armata e cu 

noi!... Fără violenţă!...Noi suntem poporul, voi pe cine apăraţi?!... 

Astfel întâmpinaţi, militarii s-au oprit. A început deruta, dezorienta-

rea. Comandanţii strigau să-şi continue drumul, dar militarii, blocaţi, de-

păşiţi de manifestările demonstranţilor, au refuzat să execute comenzile. Şi 

timişorenii au venit lângă transportoare, s-au urcat pe ele, cu steagurile lor 

fără steme. Şi-aşa şi-au continuat drumul maşinile blindate spre Piaţa Ope-

rei, cu manifestanţi pe ele, cu steaguri fără însemnele republicii! 

Când acestea au ajuns în Piaţă, când oamenii de acolo au văzut tran-

sportoarele blindate, pe care erau cocoţaţi manifestanţi cu steaguri în mâini, 

s-a declanşat un entuziasm de nedescris. De nedescris, imposibil de recreat 

prin cuvinte. Acela a fost, da… Acela a fost momentul fraternizării. Care, 
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după cum se vede, s-a făcut de jos în sus, nu invers. Pentru că ofiţerii de 

grad superior… Imediat generalul Guşe a mers, a dat ordin ca toţi militarii 

să fie readuşi în unităţi. De ce? Exista un pericol. S-ar fi putut ca demon-

stranţii, cu ajutorul soldaţilor, să-i reţină pe comandanţi, să meargă la Divi-

zie pentru a aresta comanda acesteia. În fond persoanele responsabile de 

crimele săvârşite în oraş. De aceea Guşe, după cele petrecute în Piaţa Operei 

şi în faţa Judeţenei de Partid, a dat ordinul de reîncazarmare. 

Dispoziţia a fost executată, militarii au fost readuşi în unităţi şi din 

acel moment, practic, se poate vorbi de fraternizare. Dar aceasta n-a pornit 

de la generali spre soldat. Nu, comandanţii de unităţi n-au fraternizat cu de-

monstranţii. Ce trebuie să ştim în această privinţă? În 20 decembrie 

Ceauşescu a decretat Starea de Necesitate pe teritoriul judeţului nostru. Până 

atunci nu fusese actualizată, fusese instituită doar alarma de luptă, care re-

prezintă cu totul altceva decât Starea de Necesitate. 

Ştiind că în 21 trebuia să aibă loc o mare adunare populară în Capita-

lă, pentru noaptea de 20 decembrie s-a stabilit o acţiune energică asupra 

Pieţei Operei, indicativul ei fiind Tunetul şi Fulgerul. S-a pus totul la punct 

şi se aştepta comanda. Dar… Era de domeniul evidenţei că mare parte din 

cadre nu mai executam ordinele superiorilor. Din această cauză, aceşti 

ofiţeri nu mai eram buni pentru ei şi ne-au lăsat la o parte, comanda trupelor 

fiind încredinţată cadrelor cu exces de zel, celor din aparatul de partid. Şi 

toate formaţiunile erau în aşteptare. Din motive pe care nu le cunosc, în 

noaptea aceea nu s-a dat comanda respectivă. Şi, după cum se ştie, în 21 de-

cembrie la Bucureşti se consumă evenimentul arhicunoscut. Nu s-a dat dis-

poziţia aceea nici atunci şi iată-ne deci în 22 decembrie, după fuga lui 

Ceauşescu. 

Atunci ce şi-au zis politrucii şi comandanţii-codoşi? Păi hai să mer-

gem?... Unde?... Cum unde? În oraş. E momentul! E momentul să arătăm că 

am fraternizat cu demonstranţii! 

Aşa se face că cei ce fuseseră pregătiţi să-i atace pe demonstranţi, au 

ieşit în fruntea trupelor pe transportoare cu steaguri, declarând că erau ală-

turi de popor. Ei sunt… ei au fost fotografiaţi în toate poziţiile faţă de mani-

festanţi, ei au apărut, continuă să apară, la televizor, erijându-se în eroi ai 

Revoluţiei, când de fapt sunt… bestiile, codoşii acelor zile, la urma urmei 

criminali iresponsabili, care au comandat abuzurile şi crimele din oraş în 

perioada 16-20 decembrie. 

E cazul, cred, să adaug un amănunt important legat de ceea ce s-a 

numit atunci Timişoara va fi rasă de pe faţa pământului. În 21, după mi-

tingul de pomină de la Bucureşti, când s-a întrerupt transmisia televizată, s-a 

dat ordinul de aplicare a alarmei de luptă Radu cel Frumos. Ce însemna în-
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deplinirea acestei alarme? Plecarea spre graniţă. Deplasarea spre graniţă a 

tuturor forţelor militare din zonă. Din fericire acest ordin a fost ignorat chiar 

şi de codoşii dictatorului. Care a fost raţiunea? Dacă am fi plecat puteau 

veni trupe din alte părţi şi… Scenariul era acesta: ne-au atacat ungurii, un-

gurii erau în Timişoara, ocupau Piaţa Operei, mergeţi şi deschideţi foc de la 

distanţă! Diabolic plan, nu? Care, înfăptuit, ar fi avut drept consecinţă dis-

trugerea oraşului. 

Atitudinii forţelor militare terestre din zonă trebuie să-i adăugăm şi 

pe cea a forţelor aeriene. Înţelegând ce catastrofă se putea abătea asupra 

oraşului, aviaţia din Timişoara a anunţat că, fie că trupele terestre rămâneau 

ori nu, orice transport militar ce se îndrepta spre capitala Banatului avea să 

fie supus unui bombardament aerian! 

Fac o nouă paranteză, în care mă refer la responsabilităţile generali-

lor veniţi de la Bucureşti. Pe timpul alarmei Radu cel Frumos, conform le-

gislaţiei, se formează un comandament militar. Comandamentul militar este 

sub comanda celui mai mare în grad şi funcţie. Poziţia aceasta era a şefului 

Statului Major, Ştefan Guşe. El a preluat toate responsabilităţile, chiar dacă 

la Judeţeana de Partid se găseau şi generalii Coman, Stănculescu, Chiţac. Ei 

puteau face observaţii, puteau sugera o acţiune, alta, dar ultimul cuvânt îl 

avea Guşe. 

Stănculescu e cel care a făcut legătura între Judeţeana de Partid şi 

conducerea efectivă a armatei. Asta e vina lui, transmitea, fără să facă nici o 

obiecţie chiar dacă ordinul era ilegal, neregulamentar. În schimb Chiţac… 

Chiţac s-a implicat mult mai mult în fărădelegile săvârşite în Timişoara. 

Chiţac a fost un instigator. Se plimba printre soldaţi având în mâini un pistol 

mitralieră. E un lucru grav. Când îl vezi pe general cu arma, dispus s-o folo-

sească… Putea să aibă în mână, hai să zicem, un revolver, că printre soldaţi 

era în deplină siguranţă, dar un pistol mitralieră… 

Există însă şi un alt unghi din care poate fi privit comportamentul 

generalului Chiţac. El este cel care a solicitat folosirea gazelor lacrimogene. 

Spunea că mai bine să se folosească gazele, mă rog, lacrimi, iritaţii, dar oa-

menii se puteau spăla şi cu asta totul se rezolva. S-a aflat, astfel zis, în două 

ipostaze. Întâi cea în care se ajungea la probleme cu căile nazale, iritaţii: la-

crimi, deci ceva trecător, te ustură, te speli şi gata; dacă vorbim de gaze, şi 

în acest caz e mai bine decât să se folosească gloanţele. Dar în acelaşi timp a 

şi asistat nepăsător când tancurile de la Buziaş – acolo existând un centru de 

instrucţie pentru deservirea transportoarelor –, împreună cu trupele de grăni-

ceri, au acţionat în zona Catedralei unde, se ştie, au fost ucişi aproximativ 15 

demonstranţi. 
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Pe scurt, sunt şi miliţieni şi securişti şi ofiţeri care au pe conştiinţă 

vieţi omeneşti. De-asta de fapt nimeni nu se ştie cine pe cine trebuie să tragă 

la răspundere, cine e vinovat şi cât de mare e vina lui. Printre militari se in-

filtrau securişti, oameni de specialitate care, pentru a trece dintre civili în 

dispozitive, foloseau parola Bucur-Bucureşti. 

Cu toate astea, oricât ar fi de greu, vinovaţii trebuie identificaţi şi 

pedepsiţi, pentru că în acele tulburătoare zile ale lui Decembrie ’89 în 

Timişoara s-au comis abuzuri, crime 

Mi-am dat seama că naivitatea te poate costa. Noi am încercat, 

printr-o mişcare numită CADA (Comitetul de acţiune pentru democratizarea 

armatei), să canalizăm România spre Vest şi NATO. Drept consecinţă, am 

fost trecut în rezervă în decembrie 1990. Asta pentru că, îmbrăcat în haina 

militară, am solicitat ca România să se îndrepte spre NATO şi Vest. Au spus 

că am periclitat siguranţa naţională, pentru că eram ofiţer superior al armatei 

române şi totuşi mi-am permis să spun aşa ceva… şi am fost trecut în rezer-

vă. Situaţie pe care mi-am rezolvat-o doar după 16 ani de confruntări juridi-

ce, de procese la cele mai înalte instanţe judecătoreşti. 

În rest… zic că am reuşit puţin. Vorbesc de acţiunile CADA. Cel 

mai important fapt fiind acela că am scos Armata din diferendele politice. 

Celor mai mulţi nu ne-a convenit că Armata a acţionat în Timişoara, că da-

torită zelului unor iresponsabili s-au înregistrat atâtea victime. Mai mult de-

cât atât, pe mulţi ne-a deranjat şi faptul că, în ianuarie 1990, un reprezentant 

al armatei, generalul Popescu, a preluat comanda administrativă a judeţului. 

N-a reuşit Ceauşescu s-o facă cu tancurile, a izbutit acest lucru Popescu. 

După cum bine se ştie, la dispoziţia lui Petre Roman, pe atunci prim-

ministru al ţării. Sigur, mă bucură faptul că în zilele noastre Armata funcţio-

nează la standardele visate de noi atunci. Am fost prigoniţi, trecuţi în rezer-

vă, marginalizaţi, dar lupta noastră nu a fost zadarnică, dimpotrivă. 

 

2009 – colonel în rezervă 

Din păcate România, în ansamblu, nu este, încă, ceea ce am visat. 

Actualmente e o ţară cu probleme mai mari decât în 1990. Cu categorii soci-

ale învrăjbite, ca atunci, la început, când se încerca, cum să spun, să… Doar 

se ştie, au încercat să-i îndepărteze, ba chiar să-i lichideze, vezi mineriadele, 

pe Coposu, pe Raţiu, pe Câmpeanu… Nu suntem departe de situaţia aceea. 

Pe scurt, nu este linişte, climatul social e departe de ceea ce ne dorim. După 

20 de ani nu cunoaştem decât doi bătrânei, un soldat şi un subofiţer, judecaţi 

şi condamnaţi pentru ceea ce s-a întâmplat în Decembrie 1989; după 20 de 

ani există oameni care tânjesc după vechiul regim comunist; după 20 de ani 

nu poţi fii, în străinătate, mândru că eşti român. Furturi, violuri, omoruri. 
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Chiar zilele trecute… mă rog, nu insist. Ţara, într-un anumit fel, a devenit 

ţara unora, şi ţara celorlalţi. 

Au trecut 20 de ani. Doar atât, au trecut! 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARIUS TEODORESCU 
 

 

Printre răniţi erau şi dece-

daţi, dar în nebunia aceea 

erau aduşi şi aceştia la Ur-

genţe, unii răniţi mureau în 

timp ce erau transportaţi la 

noi, a fost… nu se poate 

spune cum a fost. 

 

 

Titus Suciu: Cuţitul poate aduce Moartea, poate aduce şi Viaţa. Profe-

sorul universitar doctor Marius Teodorescu face parte din detaşamentul alb ce 

a luptat împotriva sălbaticelor hoarde în kaki.  

  

Vasile Bogdan: Profesorul Teodorescu face parte din elita medicală 

timişoreană şi naţională. Acum vorbim despre amintirile unui timp în care s-au 

întâlnit, paradoxal, pentru prima dată după decenii, Viaţa şi Moartea într-

aceeaşi inegală confruntare dintotdeauna. La Timişoara se împuşca pentru 

prima dată după multă vreme, din anii ultimului război mondial, mulţi doctori 

vedeau pentru prima oară plagă împuşcată. Dar profesorul mai operase ase-

menea cazuri prin străinătăţi şi acum le preda colegilor săi sumare cunoştinţe 

despre la ce trebuiau să se aştepte. Discutam în sala de raport a Clinicii pe ca-

re o conduce, la 30 septembrie,  zi însorită, înconjuraţi de zgomotele obişnuite 

spitalului care pătrundeau pregnant în încăpere.    

 

1989 – medic primar chirurg, Spitalul Judeţean 
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În 16 decembrie eram de gardă la Clinica I Chirurgicală. După masă, 

spre seară, am fost scos din sala de operaţie pentru că s-au prezentat la Serviciul 

de Urgenţă câţiva miliţieni cu diferite leziuni traumatice. Atunci am aflat că în 

Timişoara sunt unele tulburări – ce-ar fi pornit din Piaţa Maria – soldate cu 

ciocniri între timişorenii de acolo şi miliţienii care încercau să liniştească lucru-

rile. Aceştia nu au avut leziuni prea grave, dar eu, în sinea mea, am râs pentru 

că nu mai văzusem până atunci miliţieni bătuţi. Mai cu seamă deoarece se spu-

nea că acolo se aflau nişte pocăite, nişte femei credincioase fără să fi avut ceva 

în mâini. L-am şi întrebat de altfel, în glumă, pe unul din ei, ce-aţi păţit, măi, v-

au bătut femeile alea? La care cineva mi-a răspuns cam aşa: nu, domnule doc-

tor, au fost acolo alţii, mai tari, care au luat câte un stâlp de telegraf şi ne-au 

dat în cap, de-aia am ajuns aici. Răspunsul era şi serios şi autoironic. Unul din-

tre ei avea urechile  contuzionate. Ştiţi de ce? Din cauza trepidaţiilor căştii de pe 

cap.  

În ziua următoare, duminică, m-am dus acasă. Dar la ora 14 directoarea 

spitalului m-a sunat şi m-a rugat să revin de urgenţă în clinică. Asta pentru că 

şeful clinicii nu era în Timişoara, lipsind de altfel şi adjunctul acestuia. În ziua 

aceea  era de gardă Clinica 2 Chirurgie. Domnul doctor Bârzeanu, medic pri-

mar, chirurg foarte bun, făcea triajul răniţilor. Care veneau, veneau într-una şi, 

fiindcă nu mai puteam face faţă situaţiei, am apelat, prin telefon, la întregul per-

sonal de care dispunea clinica deschizând toate sălile de operaţii. Acelaşi lucru 

l-au făcut şi cei de la Clinica 2 Chirurgicală. Mai mult de-atât, au fost deschise 

şi sălile de la Neurochirurgie şi Urologie. Practic au fost deschise toate servicii-

le chirurgicale ale Spitalului Judeţean, în unitate se găseau toţi medicii, asisten-

tele, infirmierele, brancardierii, eram toţi în… aşteptare. Într-o aşteptare ce, o 

spun de pe acum, ni se prezenta într-un cu totul alt tablou decât cel de groază de 

peste câteva ore.  

Şi au început să apară răniţii. Unul, altul, câte doi-trei deodată, tot mai 

mulţi şi în stări tot mai grave, de nu reuşeam nici să-i triem, necum să le acor-

dăm imediat ajutorul necesar. Era programat pentru sală X, era adus Y cu o ra-

nă mai gravă, îl puneai pe masă pe acesta… A fost o situaţie imposibil de des-

cris, o adevărată nebunie. Triajul se făcea jos, de aici la etajul 2 în una din săli, 

acolo o echipă chirurgicală completă, adică chirurg, anestezist, asistentă, infir-

mieră, toată lumea. A fost  greu, foarte greu, nu ne-am mai lovit de o astfel de 

situaţie, cuvântul cu adevărat potrivit fiind catastrofă, niciodată. Printre răniţi 

erau şi decedaţi, dar în nebunia aceea erau aduşi şi aceştia la Urgenţe, unii răniţi 

mureau în timp ce erau transportaţi la noi, a fost… nu se poate spune cum a 

fost. Din cauza numărului copleşitor de răniţi, trierea se făcea foarte greu. Una 

era să fii împuşcat într-un membru, ceea ce nu ridica o problemă deosebită, vi-
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tală, şi alta o leziune pulmonară, hepatică sau abdominală, care necesita inter-

venţie de urgenţă.  

Eu am intrat în sală după masă pe la 19, 19 şi ceva. Vă pot povesti nu-

mai despre ce am făcut eu, dar de fapt majoritatea colegilor au făcut cam ace-

laşi lucru. Spre deosebire de unii care au operat cazurile ortopedice, de către un 

chirurg ortoped venit de la Clinica de Ortopedie, eu am operat cazurile cu plăgi 

abdominale, abdomeno-toracice mai grave şi vasculare. Primul caz m-a impre-

sionat, n-o să-l uit niciodată. Timişoreanul avea o plagă complexă, leziuni gra-

ve, foarte grave, incompatibile cu supravieţuirea. De fapt a decedat pe masă. 

După aceea, spre mulţumirea mea, toţi pacienţii operaţi au supravieţuit. Şi acum 

mă întâlnesc cu unii dintre ei, şi acum mă caută pe la Sărbători. Domnul Laici, 

medic veterinar, avea o plagă hepatică prin împuşcare. A scăpat cu viaţă, acum 

mai râdem de situaţia prin care a trecut, dar atunci…  

Cazurile rezolvate de noi, cât şi de celelalte clinici universitare din spi-

tal, ajungeau după aceea fie la Terapie Intensivă, fie pe secţie, astfel încât, para-

doxal, luni dimineaţă, când am ieşit din sala de operaţie, aveam de o parte bol-

navi împuşcaţi, de cealaltă parcă trei miliţieni cu fracturi costale în urma lovitu-

rilor primite cu două seri înainte. Am avut grijă să-i punem însă separat. De fapt 

a doua zi dimineaţă toţi miliţieni cu traumatisme au părăsit spitalul.  

Noi am rămas apoi în spital zile la rând. Au mai venit împuşcaţi, dar nu 

în ritmul din noaptea de groază a Timişoarei. E vorba de cazuri izolate, acci-

dentale, mai ales că, de la un moment dat s-au trezit cu arme în mâini şi inşi 

care, mai mult ca sigur, nu făcuseră armata.   

Oricum e de spus că ne-am întâlnit în zilele acelea cu situaţii nespecifi-

ce activităţii noastre. Vorbesc, fireşte, de plăgile prin împuşcare. O astfel de 

plagă are orificiu de intrare, nu însă totdeauna de ieşire. În străinătate, în peri-

oada de perfecţionare profesională, m-am întâlnit cu astfel de cazuri şi am 

reţinut anumite principii de intervenţie chirurgicală. Bunăoară dacă plaga are 

orificiu de intrare şi de ieşire, îţi imaginezi o linie între cele două orificii, stabi-

lind astfel ce organe au putut fi lezate la trecerea glonţului. În astfel de situaţii e 

importantă natura inciziei. De exemplu, pentru colecist se face o incizie sub-

costală. Mă rog, astea sunt probleme tehnice, nu e cazul să insist. Oricum toţi 

pacienţii au beneficiat de ajutorul medical pe care am putut noi să-l dăm.  

Îmi aduc aminte că nu am mai avut la un moment dat materiale. Într-o 

zi, nu mai ştiu când, am fost chemat de regretatul profesor Drăgan la Urologie. 

Pe masă – un tânăr cu o plagă abdominală urâtă. Unul, dacă nu cumva greşesc, 

Claici. Care ulterior, săracul, a decedat. Dar din alte motive, după câţiva ani de 

zile. Nu mai era în secţie decât profesorul Drăgan, eu şi un rezident de naţiona-

litate arabă. Operaţia a durat mai bine de o oră, am lucrat doar noi doi. Îmi spu-

sese profesorul Drăgan Marius dragă hai, că am pe masă un tânăr în stare 
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foarte gravă şi nu găsesc pe nimeni să mă ajute. M-am grăbit, fireşte, să merg 

la dânsul. Imediat, domnule profesor, vin acum. Am lucrat împreună, l-am sal-

vat. Numai că, deoarece primise foarte mult sânge, a făcut hepatită epidemică 

post-transfuzională. A fost dus la Contagioase, din păcate a făcut insuficienţă 

hepatică şi, încetul cu încetul s-a stins. Mai avea, bietul de el, şi probleme psi-

hotice.   

Un amănunt acum, ca să vă daţi seama în ce condiţii am lucrat. Nişte 

bezmetici, nu ştiu cine vor fi fost, au tras şi spre clădirea spitalului. Nu pot pre-

ciza ziua, fiind tot timpul în stresul acela şirul lor nu mi-e clar, cred totuşi că nu 

duminică sau luni, s-ar putea să fi fost marţi seara, o şuierătură – şi glonţul în 

perete! Cineva, un descreierat, probabil dintr-unul din blocurile din jur, a tras în 

clădirea spitalului! 

Mai multe de-atât, lucram, cum să spun… sub asediu. Înconjuraţi de 

armată. Erau nişte tineri care, după părerea mea, nici nu ştiau să umble cu arma. 

Cred că fuseseră aduşi de pe undeva din agricultură, de pe la munci agricole. 

Cu ce se întâmpla în Timişoara, în ţară, n-aveau nici o legătură. Îmi era milă, le 

dădeam de mâncare că nu aveau, nimeni nu se îngrijea de ei, cel puţin asta era 

impresia mea, poate că greşesc dar... 

În zilele acelea problema decedaţilor se găsea, cum să spun, pe locul 

doi, toţi ne canalizam disponibilităţile pentru salvarea răniţilor. Vă amintiţi, 

atunci vremea a fost frumoasă, surprinzător de călduroasă, puteai merge în că-

maşă sau cu un simplu pulover. Auzisem că în morga spitalului, unde se găseau 

decedaţii, începuse, se ştie că sângele se alterează foarte repede, să miroasă 

foarte urât. Ce ni s-a spus atunci? Că decedaţii, până când lucrurile se vor 

linişti, vor fi duşi pentru a fi depozitaţi într-o congelator. Atât ni s-a spus iar noi, 

copleşiţi de nebunia din sălile de operaţii, am luat lucrurile ca atare. Fireşte, lu-

crurile nu ni s-au părut foarte clare, dar atunci nu aveam timp pentru a analiza 

situaţia în profunzime. Nu ni s-au părut foarte clare deoarece, în mod normal, 

legal, cadavrele nu pot fi scoase din morgă fără acte. Dar, cum spuneam, atunci 

noi, medicii chirurgi… 

Între lista decedaţilor şi a răniţilor operaţi nu e nici o legătură. Nu pot 

coincide. S-a făcut listă cu cine a operat şi cine a fost operat, dar între decese... 

Noi nici nu aveam de unde să deţinem amănunte despre decedaţi. Aceştia erau 

duşi direct la morgă. Ceea ce am putut noi să ştim, şi asta este cunoscut şi nu 

este nici o problemă să o spunem, am ştiut câţi au fost operaţi, câţi au supra-

vieţuit şi câţi au murit. Datele astea reprezintă bilanţul activităţii noastre, al chi-

rurgilor. Celelalte cazuri, şi mai ales pe cele din alte spitale ne sunt străine.  

– Fiecărui bolnav i se completează la internare un formular. Acest tip de 

documente există, au dispărut? 
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– În situaţiile acelea, când venea un rănit după altul, mai mulţi deodată, 

nu partea scriptică a fost importantă. Luând-o în alt registru, aş zice că România 

a cunoscut perioade în care nu se poate vorbi de birocraţie. Venea rănitul mai 

mult mort decât viu, ce buletin, ce date personale – direct pe masa de operaţie. 

Documente… Unele s-au făcut, altele nu. Oricum noi am avut toate condicile 

de operaţie, unde era precizat numele şi operaţia ce s-a făcut. Celelalte docu-

mente pentru noi n-au avut valoare. Vorbesc de foaia de observaţie, unde se 

precizează antecedentele pacientului, ce boli a mai avut etc.  

– Documentele acelea au dispărut? 

– Condicile de operaţie, într-adevăr, au fost luate. Dar noi le-am recon-

stituit uşor, deoarece aveam încă vii în memorie cazurile lor.  

– Mai aveţi acele copii? 

– Nu ştiu. Asta nu ştiu. 

– Se spune că exista o listă cu numele medicilor, al celor care aţi operat 

în prima noapte, ea conţinând numele specialiştilor ce urmau să fie lichidaţi.   

– Greu de făcut vreo precizare în această privinţă. În ceea ce mă pri-

veşte lucrurile stau astfel. N-am fost somat, n-am fost ameninţat, nu mi-a pus 

nimeni pistolul la tâmplă. După părerea mea ar fi fost o tâmpenie să-i împuşti 

pe cei care şi-au făcut datoria. Eu nu cred că ar fi fost capabil cineva să dea o 

astfel de dispoziţie, asta ar fi însemnat să lichideze un corp medical întreg. Chi-

ar mai mult de-atât, fiindcă aici ar fi fost incluşi şi studenţi care au venit să ne 

ajute. Deci n-ar fi fost vorba de două-trei persoane ci de câteva zeci, poate sute. 

Să împuşti atâţia oameni numai ca să tacă din gură…Nu, nu cred că  şi-ar fi pu-

tut permite asta nimeni. 

– A existat în spital o comisie care a încercat să analizeze cele petrecute 

în spital? 

– S-au făcut mai multe comisii. Comisia Nicolicioiu e cea mai cunoscu-

tă.  Au făcut şi revoluţionarii o comisie. Au venit, au întrebat... Fiecare a spus 

ce ştia, ce a făcut. Oricum eu nu pot să vă spun ce a făcut X sau Y în perioada 

aceea, pot spune doar ce a făcut echipa în care eram eu. 

 

2009 – prof. univ. dr., şef Clinică Chirurgie I, Spitalul Judeţean Timişoara 

În aceşti ani am avut perioade şi mai grele şi mai bune. În mare însă, 

viaţa mea e aproximativ aceeaşi. Am fost medic, am avut un salariu decent, 

sunt medic, am un salariu acceptabil, am lucrat la Stat, lucrez la Stat. Dacă aş 

încerca să transform banii pe care i-am avut atunci în cei de astăzi, aş fi cam tot 

pe acolo. Singurul lucru care pot să spun că-l avem în plus e deschiderea. Ac-

ces nelimitat la documentaţie, participări la congrese, clinica beneficiază de o 

dotare cu aparatură adecvată.  
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Deschiderea care s-a produs a fost foarte bine venită pentru noi. Şi poa-

te pentru unii, nu este cazul meu, care şi-au făcut cabinete private, s-au dezvol-

tat. Eu nu regret că nu m-am privatizat. Sunt mulţumit de situaţia mea, am un 

salariu bun, consider eu, pentru cât îmi trebuie mi-e este arhisuficient. 

 

 

 

 

 

 

 

EUGEN GHEORGHIOIU 
 

 

Libertatea este sau nu este. 

Atunci mi-am spus: dacă 

Mihail Gorbaciov va da 

mai multă libertate – deci 

nu toată! – partea de liber-

tate pe care n-a dat-o va fi 

luată cu forţa de cei cărora 

le-a dat prima parte.  

 

 

Titus Suciu: Sintagma ordinul se execută, nu se discută e sfântă 

doar pentru ofiţerii cărora, din cauza cozorocului, linia orizontului nu trece 

dincolo de cizmele superiorului. Din păcate lista e interminabilă: generalii 

Milea, Stănculescu, Chiţac, Guşe… În urma discuţiilor pentru interviul ce 

urmează, am aflat de la distinsul general Eugen Gheorghioiu formularea 

corectă a devizei de mai sus: ordinul trebuie executat, dacă regulamentul e 

respectat!  
 

Vasile Bogdan: Iată un om despre care nu am ştiut nimic în cei 20 

de ani care au trecut de la Revoluţie. Decizia dumnealui de a refuza ordine-

le militare aberante, de a rămâne strict în spaţiul regulamentelor, a trecut 

aproape sub tăcere. Voit dar şi din ignoranţa noastră. Dincolo de zgomotul 

multora, tăcerea sa, discreţia în care se retrage este mai mult decât exem-

plară. Şi, totuşi, lui i se datorează, probabil, supravieţuirea multora dintre 
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noi, iar dacă exemplul său ar fi fost urmat armata s-ar fi acoperit de onoare 

în acele zile.  

Nu ştiam că nici Parcul Poporului, în care am realizat prima filma-

re, la 6 octombrie, ne va fi neprielnic, prea mult zgomot de fond captat de 

microfoane au compromis o parte din înregistrare, de aceea, am revenit la 

locuinţa acestuia, unde, la 17 noiembrie, în linişte, aveam să povestim pe 

îndelete.   

 

1989 – căpitan, Regimentul 32 mecanizat MIRCEA CEL 

BĂTRÂN, Chişoda, Timişoara 

Am făcut liceul militar, şcoala militară, am fost elev conştiincios, se-

rios şi disciplinat. Am obţinut rezultate bune, chiar foarte bune la toate ma-

teriile, inclusiv la Socialism ştiinţific şi Economie politică. Am terminat 

şcoala militară, am devenit ofiţer disciplinat, conştiincios, cu valorile adevă-

rului, dreptăţii şi, zic eu, cu vederi progresiste. Am evoluat astfel şi în carie-

ra militară, aşa cum am spus, ca ofiţer de succes. Am terminat Academia 

Militară în 1981 cu gradul de locotenent major, performanţă care pe vreme 

aceea era considerată remarcabilă. Întregesc cele spuse cu o dezvăluire ce 

vorbeşte de la sine. Deşi aveam grad de locotenent major, îndeplineam 

funcţii de locotenent colonel. Am făcut aceste precizări ca, persoanele care 

nu mă cunosc, să nu pună modul de a gândi şi poziţiile pe care le-am luat în 

momente tensionate din Decembrie ’89, pe seama vreunei frustrări ori a cine 

ştie ce nemulţumiri. 

În perioada anilor ’80 au avut loc evenimentele din Polonia, de la 

Gdansk. Nu m-a mirat faptul în sine, că au avut loc, cât acela că evenimen-

tele, manifestările de nemulţumire au rezistat în timp. Situaţia din ţara veci-

nă mi-a dat de gândit, am început să analizez cu mai multă atenţie, cu rigu-

rozitate sporită sistemul comunist. După evenimentele de la Gdansk şi con-

tinuarea acestei rezistenţe din Polonia, în 1985, la apariţia lui Mihail Gorba-

ciov, am avut noi subiecte de meditaţie: personalitatea liderului sovietic, 

ideile, politica şi iniţiativele lui în domeniul socio-economic.     

Am citit în 1985, 1986, mai toate cuvântările şi articole publicate de 

acesta care, coroborate cu Gdanskul, m-au condus la concluzia că sistemul 

comunist va cădea. Că va cădea era clar, problema era când şi cum.  

Am sesizat în Perestroika lui Mihail Gorbaciov mai mult libertate 

decât până atunci. Numai că formularea mai multă libertate este improprie. 

Libertatea este sau nu este. Atunci mi-am spus: dacă Mihail Gorbaciov 

va da mai multă libertate – deci nu toată! – partea de libertate pe care 

n-a dat-o va fi luată cu forţa de cei cărora le-a dat prima parte.  
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După anul 1986 am început să studiez, să mă informez şi să analizez 

evoluţia situaţiei internaţionale. A venit anul 1989, am văzut transformările 

din Europa. Schimbări mai peste tot, în România nu. În sinea mea îmi spu-

neam, îmi tot spuneam urmează România, trebuie să urmeze România, ră-

mâne de văzut doar când şi cum.  

În 1989 au avut loc evenimentele din China, drama din Piaţa Tia-

nanmen  zguduind întreaga lume. Plasând România în contextul politic in-

ternaţional, mi-am zis – din păcate s-a dovedit că am fost prea optimist – că 

preşedintele ţării nu va proceda ca liderul chinez. Acesta era cursul Istoriei 

în Europa, Istoria nu stă în încăpăţânarea unui ins, nu mi-am închipuit că 

Nicolae Ceauşescu avea să se dovedească atât de mărginit. Deşi intime, deşi 

existau motive – le cunoaşteţi, nu le precizez – să păstrez aceste gânduri în 

sinea mea, le-am împărtăşit colegilor. Şi subordonaţilor şi şefilor. Mi-era 

clar că urma România, era evident că regimul comunist avea să cadă şi, fi-

indcă armata e un factor important, determinat în situaţiile conflictuale, su-

geram cumpătarea, respectarea regulamentelor, neimplicarea în împiedeca-

rea acestui proces, renunţarea din start la acţiunile în urma cărora ar fi putut 

să apară victime în rândul populaţiei civile. Mai mult de-atât – ceea ce puteţi 

afla şi de la colegii mei –, mi-am împărtăşit aceste gânduri, aceste îngrijorări 

în plen, în cadru organizat, în şedinţele de partid. Trecând pentru câteva cli-

pe în alt registru, vă dezvălui faptul că în orice adunare şefii erau crispaţi ori 

de câte ori luam cuvântul, subordonaţii abia aşteptau să vorbesc.        

Fireşte, atitudinea mea nu a rămas nesancţionată. Totul s-a întâmplat 

în urma vizitei unui… să spunem doar atât, şef mare, nu interesează numele. 

Era sâmbătă, a intrat în unitate, eu i-am raportat că aveam ceva de prezentat. 

Da, poftim, şi-a dezvăluit dânsul disponibilitatea de a mă asculta. I-am îm-

părtăşit gândurile mele, desigur cu alte cuvinte, cu cele de atunci, dar ideile 

de bază se găsesc şi în cele de acum. Tovarăşe… mă rog, gradul, numele, 

suntem în preajma unui moment de răscruce. Ştiţi ce s-a întâmplat în China, 

trebuie să fim atenţi, trebuie să acţionăm astfel, încât prestigiul Armatei să 

nu fie pătat… Dacă va izbucni Revoluţia, dacă românii vor dori să dea de 

pământ cu comunismul, Armata nu trebuie să împiedice acest proces… E 

posibil ca Nicolae Ceauşescu să ne ceară să intervenim, ştiţi bine că nu are 

acest drept, ştiţi la fel de bine că printre îndatoririle noastre nu se găseşte şi 

aceea de folosi armele împotriva civililor…În fine, vă e clar ce am ţinut să-i 

comunic, i-a fost şi lui, a zis da, bine, bine şi a plecat. Nu înainte însă de a 

se uita în jur, bănuiţi de ce. Faptul că a înţeles ce i-am spus s-a concretizat 

într-o dispoziţie de sus. După două luni am fost destituit din funcţia de locţi-

itor al comandantului de regiment, pe care o îndeplinisem cinci ani consecu-

tiv fiind tot timpul apreciat cu calificativul foarte bine, moment din care am 
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fost încadrat pe funcţia de ofiţer II în Statul Major. Când a fost citită numi-

rea, toată lumea, cadrele, eu însumi, am rămas blocaţi. Pe moment nu mi-am 

putut da o explicaţie. Doar mai târziu, când mi-am amintit episodul descris, 

am reuşit să stabilesc motivul destituirii. 

Având copiii la socrii, în Arad, la sfârşitul lunii noiembrie am fost, 

cu soţia, să-i vedem. La naşi am stat până târziu, până spre ora 23. Pentru a 

reveni la socri trebuia să luăm tramvaiul din staţia Boul Roşu, cum îi spun 

arădenii. În timp ce aşteptam mijlocul de transport, a trecut pe lângă noi un 

grup de tineri. Şase, şapte inşi. Inşi guralivi, gălăgioşi. Aşa, la modul gene-

ral, nu mi-ar fi reţinut atenţia, numai că ei scandau lozinci ca Jos Ceauşes-

cu!... Libertate!... Jos comunismul!... I-am văzut, păreau… atunci mi-am zis 

că erau băuţi, acum consider că starea de beţie era mimată. La gândurile de 

până atunci s-au adăugat şi cele declanşate de întâmplarea despre care v-am 

vorbit. Adică am mai pus o greutate pe celălalt taler decât cel pe care se gă-

sea sistemul comunist de guvernare.   

Soţia, fiind profesoară la Şcoala generală nr. 12, venea acasă, în zona 

Spitalului Judeţean, cu tramvaiul 8. În 15 decembrie a întârziat, când a intrat 

în casă era  nervoasă, supărată. Ce s-a întâmplat, de ce eşti iritată? am în-

trebat-o. Cum să nu fiu. Sunt ceva probleme în Piaţa Maria, nu ştiu despre 

ce e vorba, acolo am întârziat, pentru că tramvaiul abia a putut trece din 

cauza unor oameni cu lumânări în mână.  

Cele spuse m-au surprins, alte informaţii nu aveam, nu am mers cu 

gândurile prea departe dar curiozitatea şi-a spus cuvântul. Deja decisesem ca 

a doua zi, la întoarcerea de serviciu, să fac un ocol, să trec prin Piaţa Maria 

pentru a vedea cu ochii mei ce se întâmpla acolo.    

Şi 16 decembrie, aproximativ ora 16, Piaţa Maria. În jurul a o sută 

de persoane cu lumânări în mâini, discuţii, scandări, agitaţie. Am rămas 

printre oameni până am prins pulsul. Am fost martor la oprirea tramvaiului, 

a tramvaielor, am auzit lozincile Jos Ceauşescu!... Libertate!... în special 

acestea două şi, din când în când, dar mai palid, nu cu aceeaşi forţă, Jos co-

munismul!...  Mi-am amintit atunci scandările tinerilor din Arad şi mi-am zis 

gata, a început şi la noi,  de câteva ori am strigat şi eu, aşa, ca să mă răco-

resc şi, spre ora 21, am apucat spre casă.  

Telefonul sunase şi până atunci, a sunat până pe la ora 1 noaptea. 

Eram sigur că mă suna de la unitate. Ţinând cont de concepţiile mele, având 

toate informaţiile necesare, fiind convins că va cădea comunismul, că Nico-

lae Ceauşescu va fi îndepărtat de la putere, nu am răspuns la telefon, n-am 

mers la unitate. Mai mult de-atât, am stabilit să rămân inactiv. Acesta mi s-a 

părut a fi modul în care sprijineam Revoluţia ca ofiţer, ca cetăţean propu-
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nându-mi să spun în continuare colegilor, şefilor şi subordonaţilor ceea ce 

spusesem deja de atâtea ori.  

Dimineaţa, ora 6, la uşă un coleg ofiţer, trimis de comanda unităţii 

pentru a-mi comunica să mă prezint la unitate. M-a anunţat, a plecat, eu nu 

m-am dus. Peste o oră al doilea ofiţer, aceeaşi sarcină, eu, după ce-a plecat, 

aceeaşi atitudine, am rămas acasă. A venit şi al treilea ofiţer, de data asta m-

am conformat solicitării, am ajuns la unitate în jurul orei 8. Chiar la intrare, 

la punctul de control, mi s-a spus tovarăşe căpitan, sunteţi chemat la co-

mandant. În birou se găseau comandantul, 2-3 ofiţeri de Stat Major şi 

preşedintele comisiei de la comenduirea armatei Craiova. Abia am închis 

uşa şi comandantul a intrat în subiect. Eugene – cu comandantul am fost co-

leg de şcoală militară –  din ordinul ministrului Apărării Naţionale, cel mai 

bun ofiţer trebuie să fie comandantul detaşamentului de defilare în Timişoa-

ra. Oamenii sunt adunaţi pe platou, te aşteaptă 300 de militari cu armament 

– fac precizarea, fără muniţie –  şi drapelul de luptă, inclusiv fanfara, nu-ţi 

rămâne decât să preiei comanda şi să ieşi în oraş. 

Dispoziţia nu m-a luat prin surprindere, ştiam de ce fusesem căutat 

cu atâta insistenţă, răspunsul era pregătit. Tovarăşe comandant, ştiu ce este 

în oraş, am văzut cum se manifestă oamenii, e vorba de revendicări social-

politice. Acţiunea pe care o propuneţi e neavenită. În situaţia tensionată ar 

fi percepută ca o demonstraţie de forţă, de intimidare a populaţiei, nicide-

cum ca defilare militară. Or când e vorba de revendicări civile, noi n-avem 

dreptul să intervenim. Nu comand asemenea formaţie. Nu mi-au luat răs-

punsul în serios. Cum, Eugene, cum să nu comanzi? Păi e o onoare s-o faci. 

E o dovadă de prestigiul de care te bucuri din moment ce ministrul a ordonat 

ca cel mai bun ofiţer… Nu l-am lăsat să-şi încheie tirada, nu sunt sensibil la 

vorbe de acest fel. Da, mulţumesc pentru apreciere, pentru onoarea de care 

vorbiţi, dar eu nu comand formaţia asta. Preşedintele comisiei credea, conti-

nua să creadă că glumeam. Bine, am înţeles, du-te şi te schimbă… Eram în 

pantofi, pantalon larg. La detaşament, în calitate de comandant, regulamentul 

prevede centura şi cizmele. Invitaţia de a mă schimba în asta consta, să mă 

echipez cu cizmă şi centura cu diagonală, să iau comanda detaşamentului şi să 

execut comanda defilării. Am încercat încă o dată să-i fac să înţeleagă că vor-

beam serios. Tovarăşe colonel, vă raportez cu tot respectul că aşa ceva nu 

comand. Cu asta am ieşit, m-am dus la mine în birou. Dânşii au aşteptat o pe-

rioadă, detaşamentul aştepta şi el, a trecut timpul, după vreo 10-15 minute – 

ofiţerul de serviciu. Tovarăşe căpitan, vă aşteaptă comandantul şi domnul 

colonel de la Craiova să preluaţi comanda detaşamentului de pe platou. I-am 

zis vă rog să le spuneţi amândurora că nu mi-am schimbat poziţia, ce-am 

avut de raportat am raportat când am fost în faţa dânşilor. Ofiţerul nu ştia 
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despre ce vorbeam, nu i-am dat nici o explicaţie, a plecat, va fi raportat deci-

zia mea, m-am trezit cu cineva din Statul Major. Tovarăşe căpitan,  sunteţi 

aşteptat, sunteţi rugat să vă grăbiţi, detaşamentul ar fi trebuit să plece de 

mult. M-am repetat, mi-am precizat încă o dată poziţia. Raportul meu e clar, 

nu merg!  

Acţiunea a avut totuşi loc, a preluat comanda alt ofiţer. Caraghios e 

faptul că ofiţerul acela a fost foarte mândru că i s-a încredinţat lui comanda 

detaşamentului nostru.  

Formaţiunea a plecat cu o întârziere de vreo 40, 45 de minute, eu am 

rămas în cazarmă. Pe la ora 11,30, 12 fără un sfert, s-a dat adunarea cadrelor. 

Ne-am prezentat pe platou toţi ofiţerii, subofiţerii, maiştrii militari, personalul 

civil. Nu ştia nimeni de ce. Au venit şefii şi au anunţat că este constituit un 

detaşament cu transportoare amfibii blindate, aproximativ 150 de oameni, cu 

armament care, la ordin vor primi muniţie. Detaşamentul era constituit din 

două unităţi, una urmând să acţioneze la Judeţeana de Partid şi podul Decebal, 

comanda aparţinând căpitanului… Eugen Gheorghioiu. Privirile spre mine, 

toate, sigur că precizarea m-a surprins, dar cum nu sunt omul care să mă pierd 

cu una cu două, am raportat milităreşte, cu formulările şi respectul cuvenit, că 

nu voi lua comanda formaţiunii, că ordinul era neregulamentar, că, având sta-

tutul de ofiţer al Armatei Române, nu eram obligat să îndeplinesc acel ordin. 

Că, din moment ce refuzasem să comand aşa zisa defilare, nu vedeam cum îşi 

închipuiau că aveam să conduc o acţiune de represiune.  

Ajunşi la acest episod, pentru un civil e necesară o paranteză. Primul 

refuz s-a consemnat în faţa a 5-6 ofiţeri. La cel de-al doilea erau de faţă peste 

300 de ofiţeri, subofiţeri şi maiştri militari. În armată există circumstanţe 

agravante. Dacă primeşti un ordin în faţa frontului, executarea e obligatorie. 

Cadrul întăreşte puterea ordinului, e coercitiv. De aceea mi s-a dat dispoziţia 

în faţa frontului, ca să n-o pot refuza.  

Împotriva speculaţiilor de acest gen, rămânând consecvent principii-

lor, concepţiilor şi standardelor mele morale, am refuzat ordinul şi de data 

asta. Şi am plecat la birou. După vreo două ore am fost chemat la comandant 

din nou. Întrucât, pe lângă relaţia de serviciu, nu uita că fuseserăm cândva 

colegi, pe deasupra şi dintr-o câtime de omenie în el, mi-a vorbit fără să fi ri-

dicat tonul. Eugene… măi, Eugene, ai refuzat un ordin de două ori. Tu ştii, 

cadrele au încredere în tine, te respectă, trebuie să faci ceva, ca să vadă că te 

comporţi ca un militar. Am zis aşa mă şi comport, ca un militar, sunt însă 

dispus să execut doar ordinele legale, regulamentare. S-a făcut că nu înţele-

ge, a rămas pe poziţie. Bine, dar noi considerăm că misiunile încredinţate au 

fost în conformitate cu toate normele pe care trebuie să le respectăm. În acest 

mod nu putea ajunge cu mine la capăt. Nu-i adevărat, alea n-au fost legale, n-
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au fost regulamentare. N-a fost nevoie de explicaţii suplimentare, a acceptat 

că discuţia noastră de aici trebuie să fi început, nu cum procedase el. Bine… 

Bine, atunci zi tu câteva pe care le consideri a fi legale, regulamentare. Pre-

cizează o dispoziţie care, după tine, e regulamentară şi eşti dispus s-o execuţi, 

o să ţi-o trasez,  o vei executa şi va fi bine pentru toată lumea. Nu m-a prins 

descoperit, refuzul meu nu disimula atitudinea refractară a unui cârcotaş. Uite 

câteva exemple: să execut paza şi apărarea cazărmii; să execut o misiune la 

Lugoj unde, prin funcţia pe care sunt încadrat, am obligaţia să iau măsuri în 

situaţiile de criză; să răspund de paza oricărui obiectiv militar…  Mi s-a pă-

rut dispus să-mi ofere una din misiunile astea, mi-a zis bine, merg să vorbesc 

cu tov. colonel de la Craiova. S-a dus, au discutat, a revenit. Te duci la Lugoj. 

Mi-a trecut prin cap că voiau să mă scoată din cazarmă, să mă despartă de ce-

lelalte cadre pentru a nu mai exista probleme în unitate, cu toate astea n-am 

făcut nici o observaţie, m-am conformat. Am înţeles. Şi am mers să-mi fac 

bagajul. În acest timp mi-am făcut ordine în cap. Ia stai, dacă merg la Lugoj… 

să-i cer ordin de serviciu, să solicit să mă dea pe ordin de zi pentru misiunea 

încredinţată… Vă dezvălui de ce am procedat astfel. În situaţia de criză din 

oraş mi se părea cu totul şi cu totul deplasat ca un ofiţer din regiment, regi-

ment implicat în acţiunile din Timişoara, să plece la Lugoj. Pentru a vedea 

cum stăteau de fapt lucrurile, am prezentat solicitările de care am vorbit. Hâr-

tiile au fost completate, acum mi s-a părut totul în ordine, am luat dispoziţiile 

scrise, am plecat.  

Deci în după amiaza zilei de 17 decembrie am plecat din regiment cu 

ordinul de serviciu spre Lugoj. Am folosit prin oraş mijloace de transport în 

comun, care şi cum veneau, din joi în Paşti cum se zice, am ajuns în Calea 

Buziaşului. Acolo mi  s-a spus că n-avea rost să merg la Gara de Nord pentru 

că trenurile erau suspendate. Sunt militar, aveam un ordin, trebuia să-l înde-

plinesc. Am mers de aceea la gara Timişoara Est. Am stat acolo degeaba, n-a 

trecut nici un tren şi, în jurul orei 18, înţelegând că n-aveam cum ajunge la 

Lugoj, am mers acasă cu intenţia reluării tentativei a doua zi, dis-de-

dimineaţă.  

Luni, 18 decembrie, ora 6. Tramvaie, autobuz, numai că nu circula 

nimic. În fine, am ajuns la gară, dar timpul trecea şi pe linii nici un tren. Aşa 

cum de altfel mi se spusese şi de la biroul de informaţii. Dacă nu puteam 

merge la Lugoj, era firesc să revin la unitate. Am intrat în cazarmă după ora 

10. Între 10 şi 11. Colegii m-au întâmpinat cu zâmbete şi ocheade, şefii cu 

feţe prelungi. M-au întrebat de ce nu eram la Lugoj, le-am explicat de ce, co-

mandantul s-a preocupat din nou de situaţia mea. Atunci ce facem cu tine, Eu-

gen? Zi-mi o misiune pe care o consideri legală să ţi-o dau să o execuţi. Am 

numit una, era acolo şi preşedintele comisiei de la Craiova, a fost de acord şi 
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dânsul. Da, bine, du-te şi fă paza şi apărarea cazărmii. Am intrat în biroul 

meu, mi-am făcut calculul, schemele, asta este, în tot ce fac sunt riguros, m-

am prezentat la preşedintele comisiei şi comandant. Vă rog să-mi permiteţi să 

vă raportez de ce am nevoie ca să-mi îndeplinesc misiunea. Colonelul m-a 

cam repezit. Ce să ai nevoie?! Lasă amănuntele astea, du-te, garda e acolo, 

descurcă-te. Nu fac nimic de mântuială. Tovarăşe colonel, nu vă supăraţi, mi-

aţi dat o misiune, trebuie s-o execut. Dar ca s-o îndeplinesc cum se cuvine, 

am nevoie de aceste materiale şi forţe. Colonelul s-a abţinut cu greu să nu ri-

dice tonul. Hai, dă-i ce cere, să terminăm odată cu chestia asta. Mi s-a dat, 

mi-am instruit oamenii,  am executat paza şi apărarea cazărmii. 

Asta a fost pe 18 decembrie, serviciul de pază începând în jurul orei 

14.  

Pe 19 mi s-a spus să dau ordin să se execute foc, fără somaţie, asupra 

oricărei persoane ce s-ar fi apropiat de cazarmă. Bineînţeles că am reacţionat 

prompt. Cum fără somaţie? Când ai glonţ pe armă, trebuie să respecţi Decre-

tul 367. În el sunt prevăzute situaţiile în care se evită uzul de armă, cazurile în 

care se interzice uzul de armă, şi momentele, paşii ce trebuie respectaţi când 

se foloseşte arma. Hai, lasă-mă cu de-astea, du-te, fă ce ţi-am spus, execută 

ordinul, nu mă mai plictisi cu filozofiile tale. Era posibil să-l scot din sărite, cu 

toate astea am făcut precizările de rigoare. Tovarăşe colonel, am primit un 

ordin, eu îl execut în mod legal.  

Cu asta am plecat, mi-am adunat subordonaţii, i-am instruit. Discuţiile 

au avut în centru Decretul 367. Le-am reamintit toate situaţiile prevăzute, le-

am dezbătut, nu le-am spus de ordinul executării focului fără somaţie, i-am 

făcut răspunzători de acţiunile lor. Mai mult de-atât, i-am avertizat să nu în-

deplinească ordinele altui ofiţer, indiferent cine ar fi, dacă acela le-ar fi cerut 

să tragă fără somaţie. Comandantul lor eu eram şi eu le-am cerut să respecte 

prevederile din Decretul 367.    

Dacă vă amintiţi, în jurul unor unităţi militare au fost înregistrate ca-

zuri de morţi şi răniţi. Aveţi acum explicaţia acestor situaţii. La noi, Regimen-

tul 32 Mecanizat, datorită ordinului dat de mine nu a apărut nici o victimă.  

Dar să ne mai descreţim frunţile puţin. Aşa, oarecum în bătaie de joc, 

nu mi s-a dat altă sarcină până la sfârşitul lunii martie 1990. 

 

2009 – general în rezervă 

Dacă în comunism am gândit şi am spus ce am gândit, dacă pe timpul 

Revoluţiei am gândit şi am spus ce am gândit, ar fi culmea ca, după 20 de ani, 

să gândesc ceva şi să spun altceva. 

Înainte de orice trebuie să precizez că până în martie 1990 n-am avut 

nici o problemă cu sistemul comunist. N-am fost persecutat, nu m-a ameninţat 
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nimeni. În mod paradoxal, problemele mele au început după martie 1990. 

După instaurarea noului regim. Presiuni, denigrări, persecuţii directe ori mai 

fine – după îndepărtarea regimului comunist. Dacă foloseam termenii revo-

luţie ori evenimente, totul era în ordine, dacă apelam la sintagma revoluţia 

anticomunistă, lucrurile stăteau pe dos.   

După părerea mea, ceea ce avem acum în ţară e un fel de capitalism 

comunist. În ultimii zece ani lupta anticomunistă este concentrată pe foştii 

informatori. Ce sunt aceştia? Informatorii sunt ultimii în verticalitatea siste-

mului comunist. Primii sunt nomenclaturiştii, urmează securiştii, directorii de 

instituţii, întreprinderi, ofiţerii de informaţii şi, abia în final, informatorii. În-

treaga Revoluţie pe cine a fost concentrată? Pe bieţii informatori. Or în cei 20 

de ani, pe lângă principiile, unele importante, esenţiale, mă refer la economia 

de piaţă, libertatea circulaţiei, a cuvântului… care s-au manifestat şi sunt foar-

te bune, ceilalţi, nu informatorii, comuniştii învederaţi, vorba aceea născuţi nu 

făcuţi, au pus mâna pe bunurile ţării, sunt politicienii noii epoci, deţin puterea. 

Deci asta este, avem un capitalism comunist, sau un comunism capitalizat.  

În ceea ce priveşte aspiraţiile şi speranţele de atunci, se poate spune 

că, în bună măsură, s-au îndeplinit prin libertatea de care ne bucurăm, prin 

economia de piaţă etc. Cu toate astea, cel puţin după părerea mea, se pare că 

nu suntem, că n-am fost şi încă nu suntem pregătiţi pentru convieţuirea într-un 

sistem cu adevărat democratic. Cultura maselor, a celor mulţi, interesele per-

sonale ale celor care ne conduc, impostura şi incompetenţa, fac ca multe din 

speranţele de atunci să aibă acest statut şi acum. Ba unele din ele să pară că 

nici nu vor putea fi împlinite. 

Vina nerealizării tuturor doleanţelor noastre de atunci aparţine clasei 

politice şi puterii executive. Din păcate se poate spune că legislativul a făcut 

tot ce i-a stat în putinţă să menţină pentru ei privilegiile specifice comunismu-

lui, sistemului totalitarist ceauşist. În ceea ce-i priveşte pe cei din sectorul 

executiv, când nu s-ar putea vorbi de fraude, de tâlhării pur şi simplu, identifi-

căm nepriceperea, carierismul păgubos. Mulţi, foarte mulţi, au vrut să ajungă 

la mai mare, la mai mult. Şi, din nefericire, datorită sistemului legislativ plin 

de carenţe, au ajuns! 
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GEORGE ARDELEANU 

EUGEN GHERGA 
 

 

…s-a convenit plasarea unei 

antene pe Operă, a alteia la 

Urseni şi uite aşa a apărut, 

după Decembrie ’89, primul 

post de televiziune în provin-

cie, Televiziunea Liberă 

Timişoara! 

 

 

 Titus Suciu: Nu trebuie să te bazezi pe şansă, dar e păcat s-o ratezi. 

Ins spontan, dinamic, George Ardeleanu ne demonstra câte se pot face dacă 

ai idei şi entuziasm. Şi-aş zice că ne-a mai demonstrat ceva. Că dacă te gân-

deşti insistent la ceva ori cineva, acel ceva se împlineşte, acel cineva apare… 

 

 Vasile Bogdan: George Ardeleanu mi s-a părut libertatea personifi-

cată. Mereu deschis spre cunoaştere şi aventură, are flerul, cel puţin mie mi-a 

lăsat această impresie, de a fi mereu acolo unde este fierbinte, unde se întâm-

plă un eveniment, dornic să dea o mână de ajutor. Vesel şi îndatoritor, ne-a 

ajutat mult să ajungem la materiale filmate şi fotografii de primă mână, în 

parte inedite, iar amintirile sale au adăugat pete de culoare povestirilor din 

acele zile. Piaţa Operei, unde filmam mărturiile sale, la 10 noiembrie, părea 

spaţiul firesc unui spectacol pe care ni-l descria cu patos şi mult simţ al umo-

rului, un spaţiu în care, iată e posibil, a apărut de undeva şi domnul Gherga, 

înalt, sobru, un echilibru necesar în tumultul evenimentelor.   

 

1989 – inginer, Întreprinderea de Anvelope Drobeta Turnu Severin 
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În noaptea de 16 decembrie mă întorceam de la Bucureşti, unde fuse-

sem într-o delegaţie. Am sosit în Timişoara pe la 22,15 şi, venind spre Piaţa 

700, am observat din troleibuz două camioane cu militari ducându-se undeva 

spre centru. M-am mirat, m-am şi întrebat aşa, într-o doară, unde Dumnezeu 

mergeau din moment ce poligoanele, dacă se duceau la trageri, sunt în afara 

oraşului. 

Ajungând la părinţi, în Piaţa 700, am schimbat câteva vorbe, după care 

am ieşit pentru a merge la locuinţa mea. Tata, de la fereastră, mi-a spus. Vezi, 

fii atent, nu trece prin centru, ia-o direct spre casă.  Am întrebat de ce? Nu 

mi-a spus prea multe, doar că în Piaţa Maria era lume multă, miliţie… Atât 

mi-a trebuit. Cum m-am descotorosit de bagaj acasă, am ieşit. N-am mers di-

rect în Maria, am intrat întâi la prietenul meu Gherga Eugen, care stătea pe 

Brediceanu 7. Nu mi-a dat prea multe detalii, nu ştia nici el prea multe, curio-

zitatea ne-a muşcat însă pe amândoi şi am ieşit împreună. Am ajuns în centru, 

n-am găsit nimic, la Catedrală era linişte, în schimb pe podul de la Flora, doi 

scutieri discutau cu nişte oameni ca în urma unei altercaţii. I-am lăsat în pace, 

am dat o tură prin zonă, am revenit la Catedrală. Cam pe acolo ne-am mai în-

tâlnit cu un prieten comun, Neacşu Constantin şi, împreună am început să răs-

colim oraşul. La podul de la Flora a apărut un ARO de miliţie, o maşină de 

pompieri. Între timp grupul nostru a ajuns să numere vreo 20 de timişoreni. 

Distracţia cam pe atunci a început. Pompierii ne stropeau, noi îi bombardam. 

Ei cu spumă, noi cu sticle de apă tonică de la Flora. Ei cu foc continuu, noi cu 

manevre de alimentare după sticle şi pietre. Aşa, într-un du-te vino de vreo 

20, poate 30 de minute.  

Atunci am distins în întuneric o rulotă de lemn pe roţi şi, mânaţi de 

ideea blocării drumului, ne-am repezit la ea. Am reuşit s-o aducem până în 

mijlocul drumului, dar n-am reuşit s-o răsturnăm. Oricum situaţia s-a schim-

bat, am continuat ostilităţile din spatele ei. Practic a fost prima baricadă din 

Revoluţia Română, dacă e să o luăm aşa. Într-un final treburile s-au liniştit, 

forţele de represiune s-au mai împrăştiat, ne-am dus spre Tökés să vedem ce 

se întâmplă acolo strigând Fără violenţă!... Fără violenţă!  

În povestea asta a apărut Sorin Oprea, pe o bicicletă mini. El a deve-

nit, el a fost inima şi creierul mişcării din noaptea de 16 pe 17. Noi umblam 

strigând Fără violenţă!... Români veniţi cu noi! şi, la un moment dat, au apă-

rut doi indivizi în geci de piele cu bâte şi au început să spargă geamurile până 

spre Tökés. Noi strigam la ei Fără violenţă!... Nu spargeţi!... ei mânuiau cio-

megele pe mai departe. Am rămas cu impresia că indivizii ăia aveau o misiu-

ne, o treabă de făcut. Şi vorba aia, o făceau cu pricepere. Nu erau din grupul 

nostru. De altfel au dispărut, tot aşa cum apăruseră, de nu ştiu unde, nu ştiu 

încotro.   
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Din Piaţa Maria ne-am îndreptat spre Piaţa Operei. În faţa Catedralei 

Sorin Oprea şi-a luat în serios rolul de lider, ne-a adunat, ne-a spus că trebuie 

să ne organizăm şi am început să strigăm, nu ştiu de ce... Doina Cor-

nea!…Iliescu!...  Nu s-au strigat şi alte nume de dizidenţi. De la Catedrală ne-

am îndreptat spre Căminele studenţeşti. Am luat-o spre Liceul MIU, acolo 

erau nişte pancarte cu Trăiască Partidul… şi altele de acelaşi gen. Văzându-

le, m-am întors spre Gherga. Măi de unde facem rost de nişte benzină să le 

dăm foc? Un băiat de lângă noi a zis, eu lucrez la Solventul şi am o canistră 

de şase litri de benzen. E ca benzina. Nici că se putea mai bine. Nu ştiu dacă a 

apucat să-i mulţumească, Gherga a luat-o imediat şi a stropit tablourile, după 

care le-a dat foc.   

După aceea ne-am grăbit, am prins grupul din urmă. La Căminul 7 da-

că nu cumva greşesc, la ferestre la etajul I – nişte studenţi arabi. Ăştia se in-

flamează repede, unul chiar a luat foc, a zis că vine cu noi şi a sărit de la etaj. 

N-a venit, a aterizat prost, şi-a sclintit ceva, vreo gleznă, amândouă, nu ştiu, l-

au ajutat ai lui, noi  ne-am văzut de ale noastre. Oricum gestul lui ne-a însu-

fleţit. Studenţii n-au ieşit în schimb, nu ni s-au alăturat. Stăteau pe la geamuri, 

dar era şi târziu noaptea, nu ştiu cât era, cred că 2 noaptea, ceva de genul 

acesta.  

De acolo din nou la Catedrală, apoi spre gară, la facultate, pe sub via-

duct, cu intenţia de a merge în Piaţa Dacia. Pe tot drumul am scandat lozinci, 

băteam în stâlpii de fier, făceam scandal pentru a fi auziţi. Nu eram îndeajuns 

de mulţi, puteam fi împrăştiaţi de forţele de represiune uşor şi ar fi fost păcat.    

A, un amănunt. Pe viaduct – o placardă cu nu ştiu ce text comunist. N-

am putut trece pe sub pod, decât după ce-am călcat-o în picioare. Ce-i drept şi 

noi era să fim călcaţi. De o Dacie ce părea să nu aibă frâne ori şoferul minte. 

A lovit pe cineva, nu ştiu cât de grav dar a lovit pe unul dintre noi şi, de-am fi 

reuşit să punem mâna pe el… Dar a scăpat, a accelerat şi nu i-am putut face 

nimic.  

Dacă până pe aici liderul a fost Sorin Oprea, de la Electrometal am 

rămas fără şef. A intrat, pentru că acolo lucra, poate… aşa, ca să-şi confecţio-

neze un alibi. Cred că de-aia.  

În fine, noi am continuat drumul. La Fabrica de Lapte ne aşteptau trei 

camioane de grăniceri şi o maşină de pompieri cu farurile aprinse. Nu ne-au 

somat. Ne-au urmărit însă înaintarea cu un reflector. Cred că ne filmau. Ori-

cum am putut trece, şi am trecut, îndreptându-ne spre Piaţa Dacia. Deşi noap-

te-noapte – mulţi oameni la ferestre. Unii, amabili, ne-au oferit câte o cană de 

apă, cineva mi-a spus că s-a trezit în mână cu o bucată de salam…   

În Piaţa Dacia situaţia a luat o întorsătură nefavorabilă. Militari colo, 

dincolo, ceea ce ne-a dat de înţeles că aveau un plan. Nu era greu de intuit ce 
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urmăreau, aşa că  ne-am hotărât să intrăm în scara unui bloc, ca să ieşim pe 

partea cealaltă, să scăpăm din ghearele lor. Din fericire am acţionat la timp. 

Nu mult după aceea au început hăituirile, arestările. Norocul meu a fost că am 

ajuns la părinţi, în Piaţa 700. De pe geam am făcut apoi pe agentul de circu-

laţie. Vedeam pe unde erau militarii, maşinile ARO şi le spuneam oamenilor 

încotro să meargă ca să nu fie arestaţi. Am întors din drum vreo 10, 12 per-

soane ce veneau din centru. Nu ştiu dacă erau demonstranţi, la urma urmei 

asta nu avea nici o importanţă, de cădeau în mâna miliţienilor scuzele n-ar fi 

avut nici o valoare.   

Când lucrurile s-au mai liniştit, am plecat acasă atunci, spre dimineaţă, 

deşi părinţii au insistat să dorm la ei. Pe la ora 10 m-a căutat Paul Sofron. Un 

prieten care avea să vină cu camera, în data de 20 şi să filmeze, împreună cu 

Nelu Savu, pe care eu îi sunasem în noaptea de 16 de la telefoanele publice de 

lângă Catedrală. Ei au încercat să vină în centru dar nu ne-au găsit, nu au găsit 

grupul, şi au venit dimineaţa la 10 să mă întrebe ce s-a întâmplat. Le-am po-

vestit de-a fir a păr şi erau  supăraţi că n-au participat şi ei la marşul nostru. 

Am hotărât cu Paul să mergem peste vreo două ore în centru, să vedem ce se 

întâmpla. I-am spus să-şi ia camera de filmat pentru că ocazie ca aceea n-o să 

mai aibă niciodată, n-a vrut să rişte, m-am oferit să i-o cumpăr, a zis că nu se 

putea deoarece tot la el se ajungea, la vamă fusese înregistrată pe numele lui 

etc. Atunci am luat un casetofon audio, înregistrările există cu zgomotele de 

tancuri, cu ce striga lumea. Am pornit cu soţia şi cu Paul Şofron la hotelul 

Continental şi Banca Naţională, unde era un cordon de soldaţi. Cineva, pro-

babil de la Securitate, cu căciulă de astrahan, din spatele cordonului de sol-

daţi, filma tot. Deci există casete, cu înregistrările lor, dar acestea nu cred că 

s-au făcut publice.  

Acolo m-am reîntâlnit cu Neacşu, care participase la lupta de Comite-

tul Judeţean de Partid. Mi-a povestit ce s-a întâmplat acolo şi evenimentele 

aşa au decurs, că am mai dat nişte lupte, cu soldaţii din cordonul de la Banca 

Naţională. La un moment dat au apărut tancurile, nu s-a speriat nimeni, oa-

menii s-au suit pe ele, le-au blocat, au încercat să le dea foc. În momentul în 

care au apărut elicopterele, soţia şi cu Paul m-au luat cumva pe sus să mergem 

acasă că ei nu mai stau şi nu mă lasă singur, că de aici vor începe probleme şi 

nu avea rost să-mi pun laţul la gât.   

Am mers acasă dar n-am avut stare şi, auzind că începe să se împuşte 

prin oraş, m-am îndreptat spre Spitalul Judeţean să vedem, la Salvare, dacă 

vor fi aduşi timişoreni împuşcaţi. Am avut ce vedea, din păcate aduceau, adu-

ceau şi maşinile particulare pe banchete, în portbagaje, era ceva de groază.   

La vremea acea aveam o vecină care lucra la registratura de la Spitalul 

Judeţean. Intra pe tură în 17 la 7 seara. Am sunat-o, încă nu plecase la servi-
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ciu, i-am spus uite ce e, oamenii sunt împuşcaţi, te rog ţine-mă la curent cu ce 

se întâmplă. În seara şi noaptea de 17 am sunat la registratură tot timpul, nu 

prea avea timp de vorbit, răniţi unul după altul, sânge, nu văzuse aşa ceva de 

când se ştia, era şocată.  Am înţeles atunci, nu numai eu, că situaţia scăpase de 

sub control şi, dacă rămâneam singuri în faţa armelor şi tancurilor, nu aveam 

nici o şansă. Şi, deoarece altceva nu aveam ce face – pe telefon. Ne-am sunat 

toţi cunoscuţii din alte oraşe, din oraş, pe aceştia îndemnându-i să iasă pe 

străzi, mulţi mi-au spus că eram nebun, mi-au închis telefonul. Deşi n-a ieşit 

ce aş fi vrut, telefoanele alea n-au fost zadarnice. La Turnu Severin, Bucu-

reşti, Bacău, Sibiu, unde aveam şi rude şi prieteni, printre cei care, în cele din 

urmă au ieşit pe străzi, se găseau şi cei anunţaţi de mine.   

Ce-am făcut eu personal? Am înregistrat tot ce am putut. În zona 

noastră s-a tras mult, în Calea Girocului a fost un adevărat măcel, am avut de 

lucru nu glumă. Iar după ce am avut suficient material, mi-am sunat din nou 

amicii din alte localităţi cărora, în final, le puneam la telefon înregistrările îm-

puşcăturilor.  

În ciuda acestor probe, îndoielile au rămas în picioare. Chiar şi pentru 

cei de la întreprinderea mea. Eu lucram atunci la Turnu Severin, în Timişoara 

eram cu o delegaţie dar luni trebuia să mă întorc şi oamenii mi-au spus. Nu e 

nici o grabă, rămâi şi ţine-ne la curent cu ce se întâmplă.  

Situaţia s-a schimbat marţi. M-au chemat ei, dar nu m-am mai dus eu. 

De fapt cum să fi plecat când Timişoara devenise centrul de interes pentru 

întreaga lume? Mai mult de-atât, mi se părea că-mi făcusem datoria faţă de ei. 

În Turnu Severin oamenii au ieşit pe străzi începând din 21 decembrie. Unii 

dintre ei au fost cei anunţaţi de mine, mulţi din ceilalţi prieteni şi cunoscuţi ai 

acestora.    

În 18 decembrie n-am făcut mare lucru. Am văzut magazinele din cen-

tru distruse, miliţia, securitatea, ce-or fi fost indivizii aceia, păzeau zona. Re-

venind acasă, m-am aruncat iar pe telefon. Mi s-a părut ciudat faptul că 

funcţiona. Or dacă a fost posibil, l-am folosit.  

În data de 20 decembrie, când am văzut că a ieşit lumea pe stradă în 

grupuri mari, din nou pe telefon. Dar atunci cu alt mesaj – acela că am câşti-

gat!  

Nu ştiu dacă vor fi avut mulţi încrederea aceea, eu, văzând… spunea 

cineva foarte frumos fluviul Timişoara, toată Timişoara pe străzi cu steaguri, 

în centru, am fost sigur că am câştigat. Şi eram bucuros, fericit, dar am şi înju-

rat ca nicicând altă dată. Asta pentru că nu avem aparat de filmat. Aşa că tot 

cu reportofonul, pentru a dovedi celor din alte localităţi ce momente înălţătoa-

re s-au trăit în Timişoara. Una peste alta, am circa opt ore de înregistrări audio 

din perioada 17, 18, 20 şi 21 decembrie. Din 22 nu am, nu m-a mai interesat 
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treaba asta, trăiam momente prea grozave ca să am răbdare pentru butoane şi 

microfon.  

Să revenim la ziua de 20 decembrie. Primul drum a fost spre gară. 

Când am dat de demonstranţi, am intrat în rândurile lor, cu ei venind spre cen-

tru. Marcu… Pe Marcu, cu cearceaful lui, nu-l poate uita nimeni. Deci cu el în 

frunte spre Catedrală, spre Primărie. Aici – un cordon de soldaţi, care s-a 

rupt. Ne-am suit pe TAB-uri, ne-am îmbrăţişat cu soldaţii, unii din noi le-au 

dat bani, am o poză cum îi dădea cineva 100 de lei unui militar, ne-am înfrăţit 

cu armata. Cel puţin la nivelul nostru. Nu ştiu la nivel înalt dacă era vreun or-

din de înfrăţire ori nu, dar om cu om, noi şi ei, eram bucuroşi, fericiţi, nu ne 

mai gândeam la arestări, la focuri de arme. Că ei erau fraţii noştri, noi ai lor. 

Nu ştiu dacă vă va fi spus cineva lozinca din ziua aia, cea mai sinceră decla-

raţie de frăţietate. Soldaţi, soldaţi, pe cine apăraţi, noi vă suntem fraţi!  

Tot în 20, dar ceva mai târziu, Paul m-a căutat şi mi-a spus. Jimmy, 

am hotărât să ies cu camera. Am filmat Comitetul Judeţean, l-am prins şi pe 

Dăscălescu, hai să mergem să filmăm şi la Operă. Şi să mai facem o treabă. 

Cei de la Comitetul judeţean au predat Consulatului iugoslav o listă cu datele 

personale ale revoluţionarilor din clădire, să ducem şi noi caseta la Consulat 

că  cine ştie…  

Păuţ Nicolae şi cu Dolca ne-au ajutat să mergem să filmăm, am filmat, 

nu mult, câteva imagini din Operă şi din balcon, noi am hotărât că e suficient 

pentru o informare internaţională. Am ascuns caseta în pantaloni, sub geacă 

şi, împreună cu Paul Şofron, care avea camera, cu Dolca şi cu Păuţ ne-am în-

dreptat spre Consulatul iugoslav. Pe drum, în paranoia aia, ni s-a părut că sun-

tem urmăriţi. Poate eram, nu ştiu, dar când am ajuns la destinaţie, pe partea 

stângă o maşină cu 3-4 bărbaţi, nu ştiu exact. Ei, asta este, ne-a fost frică şi 

ne-am văzut de drum. Poate a fost mai bine. Dacă o dădeam n-o mai recupe-

ram şi nu aveam imaginile de acolo. 

În 22 am avut probleme cu acumulatorul, de-aia nu am filmat îndea-

juns, fiindcă am fost nevoiţi să punem bateriile la încărcat. Pentru asta ne-am 

repezit până în Piaţa 700, la amicul meu Gherga. Oricum am revenit în Piaţă 

înainte de căderea lui Ceauşescu, am mai filmat nişte imagini care am zis că 

ar trebui să le vadă ţara întreagă, dacă nu şi alte ţări, să se afle ce se întâmpla 

la Timişoara. Şi am mers pe strada Cluj, la Direcţia Radio sau ce era acolo, 

unde l-am găsit pe domnul Bogdan Herzog. Din păcate studioul respectiv nu 

avea mijloacele tehnice pentru transmis, am mers de aceea la Urseni, la ante-

nă. Numai că acolo nu exista aparat video. De acolo acasă la mine, vedeţi, o 

întreagă aventură, cu Dan Albuţiu şi domnul Botoş de la Direcţia Radio, am 

luat video-ul meu şi din nou la Urseni. Am improvizat nişte mufe că ale lor 

erau profesionale, ale noastre de uz comercial şi, în fine… A, acolo cineva, nu 



 

 

 

231 

mai ştiu cine, ne-a întrebat. Domnilor de ce-aţi venit aşa târziu, vă aşteptăm 

de două zile. Eu: de două, dar atunci nu aveam imaginile astea.  

În fine, vorbe ce ne-au uns la suflet. E în regulă, bravo vouă, imagini-

le astea, prin Euroviziune merg în toată Europa.  

După aceea am luat caseta şi video-ul, am mers pe Demetriade, unde 

este mall-ul acum şi le-am lăsat acolo. Le-am recuperat prin ianuarie. Că şi 

băieţii lor filmaseră ceva şi transmiteau imaginile de acolo.  

După ce-am revenit la Operă, la un moment dat i-am spus lui Albuţiu. 

Ia uite, Televiziunea Română face pauză de câte o jumătate de oră între emi-

siuni. Ce ar fi să încercăm să intrăm în intervalul ăsta de timp noi. Am începe 

cu caseta asta, vom încropi apoi un mic studio şi… Şi o întrebare unuia, altu-

ia, oricui din Operă, noi căutând pe cineva care se descurca în domeniu, în 

televiziune. Şi tot strigând aşa – un răspuns. Al inginerului Gnandt. Eu. Hai-

deţi la domnul Herzog şi-o facem.  Credeţi că i-am cerut buletinul, diploma? 

Aţă, eu Albuţiu şi domnul Gnandt la Direcţia de Radio şi Televiziune, acolo 

s-a convenit plasarea unei antene pe Operă, a alteia la Urseni, şi uite aşa a 

apărut primul post de televiziune în provincie, Televiziunea Liberă Timişoa-

ra! 

 

Va trebui să admiteţi că ziua aceea a fost norocoasă. În timpul inter-

viului s-a tot vehiculat un nume… Mă rog, bănuiţi ce vrem să spunem.   

 

A, uite, de el vă vorbeam. El a dat foc panourilor. Să vă prezint. Dom-

nul Eugen Gherga, domnii Vasile Bogdan, Titus Suciu  

Vasile Bogdan: Bună ziua. Domnule, ai picat la ţanc. Prima întrebare, 

fireşte, de ce le-aţi dat foc? 

 

1989 inginer geolog, Schela de Foraj Târgu Cărbuneşti 

Eugen Gherga: Dictatura aceasta ticăloşită, care a fost de atâta timp 

în România, de 45 de ani, ajungea. Ba, vorba aia, era prea multă. Şi ce e prea 

mult strică, şi ce se strică trebuie dat la o parte. Ce s-a întâmplat a fost firesc, 

trebuia să se rupă undeva. S-a rupt aici, la Timişoara. Cum să spun, baricada 

era în noi, în fiecare român. Trebuia doar să ne spună cineva acest adevăr. 

S-a potrivit s-o facem noi, timişorenii. De ce? Asta e întrebare pentru istorici, 

pentru specialişti, să rămânem la noi. Eu, şi nu doar eu, am avut un plan alter-

nativ la Revoluţie. Fuga! Dacă nu şi-ar fi dat duhul comunismul, aş fi trecut 

graniţa. Aia ar fi fost revoluţia mea. Nu a României, a mea. Toţi care au fugit 

sunt revoluţionari. Au fost liderii ai revoluţiei personale, masele care i-au 

susţinut, au înfiinţat partid propriu, partidul răzvrătitului, au dat o lovitură de 

târnăcop în soclul pe care se găsea secera, ciocanul şi botniţa comunistă. Nu 
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glumesc, lucrurile stau chiar aşa, fiecare român care a fugit i-a dat o palmă lui 

Ceauşescu. Şi astea s-au adunat, s-au tot adunat. În noaptea de 16 decembrie a 

dat şi el în noi. A dat şi în 17, 18, 19 dar, în frunte cu detaşamentul nostru 

de mai bine de o sută de eroi, eram de neînvins. Dobitocul n-a înţeles trea-

ba asta nici măcar în 21 decembrie. Vă amintiţi privirea lui de atunci? Avea 

atâta tâmpenie pe chip, c-a fost de-a dreptul ridicol. În fine, să trecem la subi-

ect, dar fără vorba aia, despre morţi numai bine, că ăsta nu merită.  

În 16 decembrie, atunci, noaptea, am făcut chestia aia ca să mă des-

carc, să-i întărât pe timişoreni, să arăt cât preţ puneam pe comunism şi pe 

clămpăii lui. Mi-am zis, totuşi, că nu se va ajunge la sânge. Oricum, chiar de 

la început, ce s-a întâmplat la noi era mai tare ca la Braşov. Nu cunoşteam 

amănunte despre situaţia de acolo din ’87. Doar că a fost ceva lume pe stradă 

care a strigat Jos comuniştii! Or mişcarea din Timişoara a fost tare chiar de la 

început. Şi de la o zi la alta tot mai tare, chiar dacă restul ţării continua să con-

struiască visul de aur al omenirii. Nu ne-a fost totuna, dacă vreţi chiar recu-

nosc că ne-a fost teamă când ne-am răfuit cu pompierii, acolo, la Maria, pe 

malul Begăi. Nenorociţii dracului de pompieri dădeau în noi cu ceva praf alb, 

nu ştiu nici acum ce era, atunci credeam că ne otrăvesc şi, pentru că nici nu 

voiam să renunţăm dar nici să murim ca proştii, ne avântam spre ei cu pulove-

rele peste faţă. Deci ne era teamă. Scutierii… Până atunci am mai văzut 

marţieni d-ăia doar la televiziune, în materiale din Coreea, China… şi-acum 

aşa, dintr-o dată în faţa noastră, iar oraşul era luminat ca Las Vegasul. Criză 

până atunci, criză mare, că n-aveai apă caldă, mă rog, nu veţi fi uitat situaţia 

de atunci, dar pentru a ne înhăţa şi împuşca în cealaltă noapte s-a găsit în Ro-

mânia dictatorului destul curent. Asta ca să ne fotografieze, filmeze, să ne 

prindă şi să ne împuşte. Şi eu, cum sunt mare, de doi metri, voi fi fost pentru 

ei star de cinema. Din păcate nu eram mulţi. La început vreo 100, poate… 

George Ardeleanu: La pod nici atât, în jur de 20.  

Eugen Gherga: Şi în faţă – plutonul acela de godzile comuniste. No-

rocul meu că n-am păţit nimic. Era s-o încurc de vreo trei ori, dar n-am păţit 

nimic.   

Vasile Bogdan: Care era starea de spirit din Piaţa Operei, atunci, în 

20? 

Eugen Gherga: În 20 decembrie a fost aici toată Timişoara. Pe locul 

ăsta era un cordon de militari, TAB-uri. Noi veneam din Calea Buziaşului,. 

Am trecut în coloană pe lângă Complex, pe la Consulatul iugoslav, traseul se 

cunoaşte, şi am ajuns aici. Am cam avut de lucru atunci. Am deparazitat nişte 

drapele naţionale. Am rupt de pe câteva steaguri stema comunistă. Arătau 

imediat altfel. Deveneau falnice. Însemnele alea comuniste spurcau, îngreu-

nau pânza, cum le dădeam jos drapelul flutura vesel, vioi. Avem fotografii, 
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am făcut poze cu tricolorul pe ţevile mitralierelor. De atunci n-au mai tras. Mă 

gândesc că, dacă am fi apucat să înveşmântăm mitralierele cu tricolorul înain-

te de 17 decembrie, n-ar fi fost ucis nici un timişorean.  

Titus Suciu: Dar s-a tras şi după aceea. Din 20 seara s-a tras din nou. 

Eugen Gherga: Aşa-i, numai că s-a tras cu alte arme. Cele pe care am 

apucat să punem drapelul fără stemă ne-au devenit surori, frunză de dud, tara-

got ori nai. Ştiţi cu ce arme s-a tras. Cu alea înfăşurate doar în stemă! Fără 

restul tricolorului, doar în însemnele comuniste. Papagalii tartorului i-a numit 

terorişti, ei fiind de fapt biete arătări în tigva cărora era loc doar pentru spur-

căciunea de stemă, nu şi pentru tricolor.  

Vasile Bogdan: Frumos spus. Dar să ne întoarcem la ziua de 20 de-

cembrie.  

Eugen Gherga: Plin de lume aici. Plin, doar ştiţi. Şi sloganuri, pla-

carde, şi lideri în balcon. Nu de huligani, de vagabonzi, cum ne numise bez-

meticul, ci de salariaţii Timişoarei, de femei, tineri, copii. Militarii se retrăse-

seră, mulţi dintre ei la Casa Armatei. Ce glumă proastă: Casa Armatei în Piaţa 

Libertăţii! Am fost atunci cu Jimmy la Casa Armatei şi am discutat cu un 

ofiţer. L-am văzut prin geam şi l-am întrebat, domnule, mai trageţi?, şi el a 

zis, nu mai tragem, staţi liniştiţi.  

Când, după războiul mondial, nemţii s-au scuzat pentru crimele comi-

se invocând ordinele primite i-a luat cineva în serios? Se pot da ordine şi or-

dine. Păi dacă i s-ar fi spus vreunuia să-şi taie gâtul cu baioneta ar fi făcut-o? 

Nu. Atunci pe acela care a tăiat gâtul ăluia, din ordinul cuiva de ce să-l ierţi?  

Curajul celor din balcon a fost de-a dreptul năucitor. Păi cum să nu 

respecţi un om ca profesorul Lorin Fortuna, ale cărui prime cuvinte au fost 

numele, adresa şi locul de muncă, ştiind ce s-ar fi întâmplat cu el dacă scorni-

tul din Scorniceşti n-ar fi fost luat de dracu? Cum?   

George Ardeleanu:  Există şi un alt moment copleşitor. Cel creat de 

Claudiu Iordache. Marţi, în 19 decembrie încă se murise, miercuri în faţa 

Operei cordon de militari cu arme şi gloanţe de război. A fost momentul care 

pe care. Sau cel în care cuvântul cald şi inspirat a fost mai tare decât glonţul 

rece şi dur. Claudiu Iordache a vorbit dumnezeieşte. Am lăcrimat mai toţi ca-

re l-am auzit, a lăcrimat – când domnul Iordache a spus, dezvelindu-şi pieptul, 

dacă credeţi că aşa trebuie, împuşcaţi-mă pe mine – şi ofiţerul, şi lacrimile 

acelea, mai puternice decât balele de la gura tembelului, i-a determinat pe mi-

litari să aplece capetele şi să se retragă. A fost un moment… Un moment ce 

aparţine nu doar Istoriei… evenimenţiale a României, ci… Cărţii de Aur a 

gesturilor umane sublime. Domnilor, cine n-a fost acolo nu va ştii ce putere 

are cuvântul înflăcărat, inspirat, bine ales, niciodată. Niciodată…    
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Vasile Bogdan: Domnule Gherga, au trecut 20 de ani, cum apreciaţi 

acest timp pentru dumneavoastră şi, în general, pentru ţară? 

 

2009 – manager proiecte, Institutul Intercultural Timişoara 

Eugen Gherga: Ce-am făcut atunci a fost bun. Dacă, dar sper să nu 

fie cazul, ar fi nevoie am mai face odată. România a fost singura ţară fost co-

munistă în care schimbarea s-a făcut în mod violent, nu ca în Polonia, Cehos-

lovacia, Bulgaria, Ungaria. Nu au fost victime nici măcar în patria mumă a 

comunismului. Nici măcar acolo. De ce a trebuit să curgă sânge la noi? Din 

cauza unui cretin şi a pigmeilor din jurul lui. Nu l-a contrazis nimeni, nu l-a 

adus cu picioarele pe pământ nici unul din ei. E drept, probleme sunt şi astăzi. 

Cine e de vină. Nu cretinul – pigmeii şi mentalitatea noastră. Că pigmeii au 

rămas unde au fost, iar mentalitatea noastră e tot ca atunci. Încă din primele 

zile ne-am zis că Europa trebuia să fie casa noastră comună. A popoarelor de 

pe continent. Dorinţa s-a împlinit, multe năzuinţe nu. Sunt multe, încă multe 

de făcut în România. Dar acum se pot face, nu ca atunci. De-asta am rămas de 

altfel, că se pot face, sunt mulţumit, sunt un român fericit. 

 

2009 – acţionar firmă particulară (Gheorghe Ardeleanu) 

În aceşti 20 de ani ni s-au împlinit multe idealuri. Atunci visam să că-

lătorim, să vizităm alte ţări, dar eram închişi ca într-o cuşcă. Din fericire 

aveam acces la televiziunea iugoslavă. Exista o emisiune pe care n-o 

pierdeam niciodată.  Od nase dopisnika (De la corespondentul nostru). Re-

portaje de ici, de colo, din toate ţările de pe glob. Le urmăream cu sufletul la 

gură. Ţin minte că la emisiunea în care a fost prezentat Singapore-ul, cu pal-

mieri, fântâni arteziene, hoteluri futuriste, am plâns. Puteai să te abţii? Doar 

dacă erai blazat ori îţi spuneai că aşa ceva nu există. Dar cum exista…   

În aceşti ani am călătorit mult. Am fost în China de două ori, în Egipt 

de două ori, în Turcia de nenumărate ori, în Bulgaria, Republica Moldova, 

Serbia de nenumărate ori, Muntenegru cum e acum, Austria… Atâta că nu 

prea te ajungi cu banii, dar sunt mulţumit. Eu îmi aleg excursiile mai ieftine, 

nu contează că nu stau în hoteluri de cinci stele, important e să văd alţi oa-

meni, locuri, clădiri, ambianţe. Una peste alta, sunt mulţumit de viaţa pe care 

o duc.   
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VIRGIL HOSU 
 

 

… mi-au pus pistolul la 

tâmplă, colegilor la fel, ne-

au dat după cap şi ne-au 

băgat într-o Dacie albă. Ne-

au spus că dacă strigăm, 

dacă încercăm să-i 

anunţăm pe ceilalţi să se fe-

rească, ne vor împuşca pe 

loc. 

 

 

Titus Suciu: Domnul Virgil Hosu a fost unul din tinerii pentru care 

noaptea de 16 spre 17 decembrie va rămâne de neuitat pentru toată viaţa. 

Noaptea aceea a avut partea ei fabuloasă, pentru mulţi s-a încheiat însă prost. 

A fost arestat nu departe de Piaţa 700.  

 

Vasile Bogdan: Când filmam în Piaţa 700, în 17 septembrie, era multă 

lume, mişcare, goana existenţei de fiecare zi. Nici o privire spre statuia sufe-

rinţei din scuar, spre micul altar al lui Radian Belici, spre istorie. Sunt timpuri 

care au trecut, gândesc mulţi, morţii cu morţii, vii cu vii, cum se zice... Abia 

aici înţelegi amărăciunea acestei zicale.  

 

1989 – operator, Termoelectrica 

În data de 16 decembrie în jurul orelor 17-18, m-am deplasat de acasă, 

auzind de ceea ce se întâmplă la pastorul, sau în Maria, la locuinţa pastorului 

Tökés. Deci în jurul orei respective am ajuns la Catedrală, dorind să merg spre 

Piaţa Maria. Am observat că peste pod, din Maria, veneau grupuri de tineri care 

strigau lozinci anticomuniste. M-am alăturat acestui grup de tineri, între 150-

200 de persoane, care se îndreptau spre Primărie. Cu toţii ne-am oprit lângă ci-

nematograful Capitol, dorind forţarea intrării în Primărie, pentru că era un 

punct reprezentativ pentru oraşul Timişoara. Vreau să spun că în acele momen-

te în faţa Primăriei Timişoara erau organe ale Miliţiei, aşezate pe două-trei rân-

duri, încercând blocarea noastră. Normal că au şi reuşit-o, pentru că erau cu 

scuturi, ulterior forţele s-au întărit, au apărut persoane, miliţieni cu câini. Am 

dorit să intrăm să forţăm această intrare, desigur că nu s-a putut, eram şi puţini 

ca număr. Sigur că foarte mulţi tineri au încercat… au adus injurii forţelor de 
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represiune. Cu toţii ştim că s-a… sau cu toţii ştim ce reprezenta Miliţia la acea 

vreme. Era un organ de represiune, un organ al Puterii, care beneficia de tot ce 

putea să-i ofere Partidul Comunist Român, şi era o întreagă furie adresată mi-

liţiei din acea vreme. Ne-am hotărât în acele momente, văzând că nu puteam 

intra în Primărie, să ne organizăm. Sigur, nu pot să spun că era un lider, ci erau 

hotărâri luate ad-hoc, în care am dorit cu toţii, am zis că trebuie să încercăm să 

adunăm foarte multă populaţie, ca să putem…să putem să intrăm atât în Primă-

rie, cât şi în clădirea Comitetului Judeţean de Partid, unde ştiam că erau forţele, 

forţele politice de la acea vreme. Să le ocupăm. Asta era dorinţa manifestanţilor 

la adresa Partidului Comunist. 

De ce doream să intrăm acolo? Ştiam, cum am mai spus, că erau locuri-

le importante ale judeţului. Şi cu toţii doream înlocuirea Puterii actuale… sigur 

că da, nu credeam că vom reuşi în acele momente, dar doream s-o facem deoa-

rece ştiam că populaţia acestei… sau la adresa acestei populaţii, organele de 

putere, atât Miliţia, cât şi organele Statului, făceau o represiune. Populaţia o 

ducea foarte greu. Ştim cu toţii că n-aveam apă caldă, n-aveam căldură în locu-

inţe, ştim că totul era raţionalizat, atât uleiul, zahărul, cât şi untul. Deci cu toţii o 

duceam greu. Tineretul acestei ţări a fost inspirat, uitându-se foarte mult la tele-

viziunile din ţările apropiate. Televiziunea iugoslavă care se prindea din… din 

Timişoara. Ungaria, care… sau cu toţii am observat în anii respectivi, că au 

avut loc schimbări în Europa de Est. Sigur că şi tineretul din ţara noastră, pentru 

că eram majoritatea tineri acolo, 80% dintre cei care ne aflam în grupul de de-

monstranţi eram tineri. Vroiam… vroiam cu toţii şi ne doream altceva. Ne do-

ream libertate, doream o democratizare a societăţii româneşti şi libertatea cu-

vântului, de care părinţii noştri, şi noi ca tineri, unii căsătoriţi, unii dintre colegii 

mei studenţi, majoritatea angajaţi în diferite instituţii ale statului din 1989 do-

ream altceva, ne doream o viaţă mai bună. Doream o viaţă decentă pentru noi şi 

copiii noştri. Deci iacă-tă, acestea au fost motivele pentru care doream forţarea 

acestor instituţii şi înlocuirea celor care reprezentau pe plan local Partidul Co-

munist Român. 

Aşa cum v-am mai spus, mi-am dat seama că nu putem singuri să fa-

cem aceste schimbări, să… să intrăm în… prin forţă în Primăria Timişoarei, de 

aceea ne-am gândit şi am plecat împreună… spre exemplu ne-am hotărât cu 

toţii, eu şi încă cu… în jur de 20 de persoane, ne-am hotărât să mergem în dife-

rite zone ale oraşului. Eu şi încă 20 de persoane din grupul de tineri care ne-am 

aflat acolo am mers pe Calea Buziaşului. Ne-am gândit, ne-am hotărât să mer-

gem… De ce am hotărât să mergem într-acolo? Pentru că în Calea Buziaşului 

sunt foarte multe cămine de nefamilişti. Foarte mulţi tineri. Am zis că este lucru 

prielnic, de acolo ar putea să vină cu noi foarte mulţi colegi, să ni se alăture. 

Ceea ce am gândit de fapt s-a şi întâmplat. Am ajuns în Calea Buziaşului în jur 
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de, cum am zis, în jur de 20, 30 de tineri… unii s-au oprit, doi dintre colegii 

noştri s-au oprit… locuiau la case şi au luat steagul tricolor şi au strigat Români, 

veniţi cu noi! Sigur că populaţia oraşului s-au uitat de pe mijloacele de tran-

sport, s-au uitat din diferite locuri cu înmărmurire, nu le venea să creadă că un 

grup de tineri are puterea şi hotărârea să strige împotriva sistemului comunist, a 

celor care de 50 de ani, de când se aflau la putere, ne-au îndepărtat de Dumne-

zeu, ne-au umilit, ne-au deposedat de toate drepturile cetăţeneşti. Deci am ajuns 

în Calea Buziaşului… pot să spun că la căminele din Calea Buziaşului am 

reuşit să adunăm câteva sute de persoane. Cu toţii am strigat Jos comunismul!... 

Români, veniţi cu noi!... Pe tot traseul. Au fost cu toţii impresionaţi de curajul 

tinerilor din Timişoara. Un curaj nebunesc care… pe care l-am avut atunci cu 

toţii, pot să spun. Era o bucurie… o bucurie pe care n-am mai întâlnit-o nicio-

dată. O bucurie, o fraternitate care a existat între noi toţi. De acolo am plecat pe 

Lidia, în zona Soarelui. S-au adunat şi au venit cu noi foarte mulţi şi din zona 

Soarelui. Din zona Soarelui am luat-o pe Lidia înspre Calea Girocului. De ase-

menea, strigând şi oprindu-ne la blocurile respective, am reuşit în Calea Giro-

cului să adunăm alături de grupul nostru câteva sute de persoane. Sigur, de aco-

lo am hotărât cu toţii să mergem… punctul nostru final era să ajungem la Cate-

drală, unde am hotărât de altfel să ne şi întâlnim cu toţii. 

Am luat-o pe Calea Girocului, pe strada Cluj, unde am ajuns în Com-

plexul studenţesc. Era în jurul orelor 21-22 când am ajuns în Complexul stu-

denţesc. Acolo cu toţii am strigat Studenţi, veniţi cu noi!, Nu vă fie frică, comu-

nismul pică! 

Am rămas surprinşi să vedem că de fapt căminele studenţeşti erau în-

chise cu lacăte. Foarte puţini studenţi au avut curajul să ni se alăture. Sigur, ne-

am întrebat şi noi care sunt cauzele acestei chestiuni. Ulterior am aflat că, înain-

te cu o zi, au fost ameninţaţi că toţi cei care se vor alătura ori vor participa într-

un fel ori altul la demonstraţie, vor fi daţi afară din facultate. De aceea unii au 

sărit geamul de la cămine, au sărit de pe balcoane, şi, într-un număr destul de 

mic, ni s-au alăturat. Sigur că acolo am zăbovit în jur de aproape 30, 40 de mi-

nute. Ne-am oprit în… şi-am… Una dintre persoanele care au participat cu noi 

a ţinut un spici, în care ne-a rugat… ne-a spus că este profesor, ne-a rugat că 

indiferent de ceea ce se va întâmpla, să nu ne despărţim. Indiferent că vom fi 

atacaţi de forţele de represiune, indiferent ce vor încerca să facă la adresa noas-

tră, să ţinem aproape, să nu ne despărţim. Pentru că de fapt forţele de represiune 

asta vor căuta, dispersarea noastră şi atacarea cu orice mijloace. Ceea ce de fapt 

s-a şi întâmplat. 

În jurul orei 23 am ajuns în faţa Catedralei, unde ne aştepta un alt grup, 

venit din altă zonă a oraşului. Cred că eram în jur de 1000 de persoane adunate 

în data de 16 decembrie în faţa Catedralei în jurul orei 23, aproximativ. Cu toţii 
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acolo am hotărât să ne îndreptăm în alte zone ale oraşului. De aceea să fim… 

De fapt ideea care a fost, să ne adunăm cât mai mulţi, să adunăm cât mai multă 

populaţie, ca să aibă… să putem avea o manifestaţie cât mai numeroasă din 

partea populaţiei. Sigur că, încă o dată vreau să spun că pe tot acest traseu s-a 

strigat Jos comunismul!... Jos dictatorul!... Jos pantofarul!... Români, veniţi cu 

noi!... Astea au fost lozincile care s-au strigat în acea perioadă. Deci am hotărât 

cu toţii să mergem spre Circumvalaţiunii, de acolo să mergem pe Calea Aradu-

lui, după aceea pe Lipovei şi să ne întoarcem la Catedrală. Ideea, mai repet o 

dată, a fost să fim cât mai mulţi, ca această manifestare împotriva sistemului şi 

a regimului comunist să aibă o mare conotaţie, presa să contribuie, să consem-

neze aceste chestiuni, să se afle de fapt ce se întâmpla la Timişoara. 

De la Catedrală deci am plecat spre viaduct, la viaduct erau cele două 

placarde pe care ştiam, sau majoritatea v-aduceţi aminte scria Trăiască Partidul 

Comunist Român!... Trăiască tovarăşul Nicolae Ceauşescu!... Cele două pla-

carde au fost date jos şi o persoană, un tânăr, a venit cu o sticlă de benzină şi le-

am dat foc. Am mers spre Circumvalaţiunii unde, în dreptul Fabricii de Lapte, 

au încercat forţele de represiune care erau pe… să ne oprească, au încercat să se 

opună trecerii noastre, noi am strigat Armata e cu noi!... am văzut că nu s-au 

opus şi ne-au lăsat să trecem, erau pe două, trei rânduri, am intrat, am mers spre 

Piaţa Dacia, ceea ce de fapt s-a… în Piaţa Dacia ne-am oprit cu toţii şi am hotă-

rât acolo să mergem pe Calea Aradului, v-am zis, să ne întoarcem pe Lipovei. 

La ieşirea din Piaţa Dacia am fost atacaţi de trupe ale armatei. Trupe de 

grăniceri, trupe ale armatei, erau cu maşini ale armatei cu prelată. Ne-au atacat 

în forţă. Erau, bănuiesc, zeci, sute de persoane, îmbrăcate în haine kaki, haine 

ale armatei. Ne-au atacat cu cozile lopeţilor, cu paturile armelor, şi au dat în noi 

fără să se gândească unde lovesc, cât de tare. De ce spun acest lucru? Pentru că 

erau mame cu copii în braţe, erau adolescenţi, copii foarte mulţi… pe toţi pe 

care îi loveau şi cădeau jos i-au luat şi i-au încărcat în acele maşini ale armatei. 

Sigur că da, în acele momente… de fapt ceea ce şi-au şi dorit forţele de 

represiune, destabilizarea noastră şi încercarea de dispersare, au şi reuşit, deşi 

noi am încercat de două, trei ori să trecem prin acest grup care ne-a înconjurat, 

putem spune şi ne-au atacat în forţă, n-am avut… n-aveam cu ce să ripostăm. 

Unii dintre noi au luat ţevi, au luat bâte, tot ce au găsit pe lângă blocuri şi i-am 

atacat, v-am zis, i-am atacat de două-trei ori în forţă. 

Sigur că acel grup de represiune a fost din ce în ce mai numeros. Eu zic 

că… dacă bine îmi aduc aminte, era în jurul orei 1,30, după miezul nopţii. Foar-

te mulţi dintre colegii noştri au încercat să fugă, pentru că au intrat în panică. 

Văzând ce se întâmpla, că foarte mulţi erau loviţi, căzuţi pe jos, sigur că per-

soanele respective nu ştiau pe unde să fugă, să… să scape de forţele de represi-

une. 
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Deci… Aici (ne aflam chiar lângă placa memorială a eroului Belici 

Radian din Piaţa 700 –  precizarea noastră) am hotărât… Ne-am despărţit din 

grupul care am mai rămas poate 150 de persoane, ca să ne continuăm drumul. 

Unii dintre colegi au luat-o pe linia de tramvai (linia 5), ceilalţi am încercat s-o 

luăm prin spate, pe la institut (IPROTIM), să ajungem la Catedrală. În acel 

moment, eu fiind în faţă cu încă patru – cinci camarazi, chiar intrând în acest 

loc, am fost prins de un grup de vreo cinci persoane îmbrăcate în civil, cu pis-

toale. Un ins mi-a pus pistolul la tâmplă… colegii erau mai în spate, intraseră 

într-un gang, nu ştiu de ce, poate pentru o discuţie, pe care de altfel doream s-o 

avem înainte de a merge spre Catedrală… În acel moment au venit în jur de 

cinci persoane, mi-au pus pistolul la tâmplă, colegilor la fel, ne-au dat după cap 

şi ne-au băgat într-o Dacie albă. Ne-au spus că dacă strigăm, dacă încercăm să-i 

anunţăm pe ceilalţi să se ferească, ne vor împuşca pe loc. Sigur că ne-au şi lovit 

pe la spate. Ne-au întrebat ce căutam aici… era în jurul orei 3 jumătate, noap-

tea. Ne-au dus direct la penitenciarul din Popa Şapcă.  

Acolo ne-au dezechipat, au luat tot ce aveam la noi, acte de identitate, 

bani, ce mai aveam prin buzunare ne-au pus să aruncăm într-un coş. Ne-au tre-

cut într-un registru de intrări şi ne-au repartizat... Asta s-a întâmplat cu toţi co-

legii noştri arestaţi, peste 900 de persoane, în jur de 960. Ne-au identificat… 

unde domiciliem, adresa, părinţii, dacă eram căsătoriţi, copii… După care am 

fost repartizaţi în celule. Pot să spun că următoarea zi, în 17, am fost interogaţi. 

Fiecare separat. Începând cu 17, în 18… de către procurori, probabil militari şi 

civili. Ne întrebau ce dorisem, de ce am protestat împotriva orânduirii comunis-

te. Sigur, ni s-a luat câte o declaraţie. Ca atare urma să fim condamnaţi pentru 

ceea ce noi am dorit. Pentru libertatea pe care am cerut-o, pentru ceea ce am 

dorit în acele momente. În celulă am aflat că în data de 17 s-a tras în oraş asu-

pra populaţiei. Am aflat de la colegi ce fuseseră reţinuţi după ce forţele de re-

presiune au început să folosească armele.  

Sigur că a fost o bucurie, s-a manifestat o bucurie deoarece ne-am dat 

seama că prietenii noştri, colegii, părinţii, populaţia din Timişoara încearca, fă-

cea tot ce era posibil pentru a reuşi, pentru a duce mai departe ceea ce noi am 

încercat în prima zi. Şi-au cerut, evident, şi eliberarea noastră din penitenciarul 

Timişoarei. S-a întâmplat în zilele de 20, 21, 22 decembrie 1989, când treptat, 

marea majoritate în 20 decembrie, s-a petrecut eliberarea în anumite locaţii din 

oraş, duşi acolo în dube ale armatei. Ne-au lăsat pe străzi diferite, ne-au dat 

drumul pe unde au vrut ei. Sigur cu toţii ştim ce sacrificiu s-a făcut în această 

perioadă, câţi tineri au murit ca să ne bucurăm cu toţii pentru libertatea de care 

beneficiem astăzi. 

În apropierea Pieţii, eu personal şi cu cei cu care am fost în celulă, am 

fost eliberaţi în apropierea Pieţii Unirii. Acolo maşina a fost oprită şi ne-au des-
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chis, ne-au dat drumul şi ne-au spus Sunteţi liberi. Sigur că a fost o bucurie 

nespus de mare, fiindcă de fapt nu ştiam încotro ne vor duce. Credeam, cu toţii 

ne-am gîndit iniţial, când ne-au scos din celule pe un platou foarte mare al peni-

tenciarului Popa Şapcă, ne gândeam că ori vom fi executaţi, ori mută locaţia, ne 

mută în altă parte. Sigur că niciodată nu ne-am gândit în acele momente că vom 

fi eliberaţi. A fost o bucurie nespus de mare, ce s-a văzut pe feţele tuturora. 

Vreau să spun că toţi, într-un fel sau altul, ne-am regăsit în zilele urmă-

toare în oraş, în centru, în faţa Operei. Ne-am reîntâlnit. Sigur, a fost o mare 

bucurie, unii am mers imediat în Piaţa Operei, am văzut ce se întâmpla, ne-am 

bucurat, i-am anunţat pe toţi colegii, cei care ne-au ajutat în acele zile, am 

anunţat la balconul Operei că ne-au dat drumul, că eram liberi, am mulţumit 

populaţiei Timişoarei, am mulţumit tuturor concitadinilor care au demonstrat şi 

au fost alături de noi în acele zile tragice pentru populaţia Timişoarei. 

 

2009 – operator COLTERM, preşedinte al Asociaţiei ALTAR 

După 20 de ani sigur că cu toţii putem spune că am obţinut acea liberta-

te de care aveam nevoie. Putem spune că tineretul ţării poate să se bucure de 

această libertate pentru că putem spune că tinerii Timişoarei au luptat şapte zile 

în acest oraş, s-au sacrificat pentru libertatea noastră, pentru libertatea cuvântu-

lui, pentru un trai mai bun, pentru a fi mai bine pentru toţi. Şi putem spune pe 

de-o parte că am obţinut ceea ce ne-am dorit în acele zile. Pe de-o parte, dar nu 

suntem pe deplin mulţumiţi, pentru că acea democraţie care ne-o doream cu 

toţii în acele zile, în România din păcate a venit foarte greu. Nu numai că au 

fost acele sacrificii, ci a fost o luptă pentru putere ani de zile. Deci această de-

mocraţie, pe care noi ne-am dorit-o, şi în care a existat foarte mult sacrificiu, 

am obţinut-o foarte greu în România. 

În decursul acestor ani, au fost lupte politice. Partea… din punctul nos-

tru de vedere, economicul nici după 20 de ani, nu putem spune că din punct de 

vedere economic ţara e pe drumul cel bun. Lipsurile n-au întârziat să apară în 

aceşti ani. Sigur că da, încă nemulţumirea este mare. Nu se ştie cine sunt vino-

vaţii, care a tras în tinerii Timişoarei, nu se ştie, după 20 de ani, unde sunt te-

roriştii, acele persoane despre care s-au vehiculat în timpul Revoluţiei fel şi fel 

de versiuni. Iacă-tă, părinţii celor decedaţi îşi plâng copiii. Pentru că n-am reuşit 

în 20 de ani de democraţie să aflăm adevărul pe care l-am dorit cu toţii. 

 

 

VIOREL SASCA 
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Din maşină au coborât doi 

indivizi… Sperând că 

aveam să-i pun în încurcă-

tură, am întrebat de ce se 

legaseră de mine… Mi-au 

spus Lasă, ştii tu de ce, şi m-

au îndesat în maşină. 

 

 

Titus Suciu: N-a mai ajuns acasă. S-a alăturat demonstranţilor în Ca-

lea Buziaşului, unde locuia, a umblat cu ei în mai tot oraşul, dar când se în-

drepta spre casă a fost arestat.  

 

Vasile Bogdan: Puţini dintre oamenii Revoluţiei timişorene aveau să 

fie prezenţi ulterior în viaţa publică. Domnul Sasca este unul dintre ei. Are 

şansa de a măsura temperatura arderilor din acele zile cu mereu nelămurita 

incapacitate de a înfăptui visele din zilele noastre.   

 

1989 – cercetător ştiinţific, Centrul de Chimie Timişoara 

În zilele lui decembrie exista o atmosferă potrivnică regimului comu-

nist. Simţeam nevoia de libertate, ascultam aproape zilnic Europa Liberă, Vo-

cea Americii. Erau singurele posturi ce furnizau veşti dătătoare de speranţe, 

singurele surse de informare credibilă, autentică, asupra situaţiei din Europa, 

din lume. Iar aceste consideraţii ne întăreau convingerea că sistemul comunist 

avea zilele numărate, momentul în care puteam scăpa de deşănţata dictatură 

fiind aproape. 

Nu insist, ştim ce au însemnat pentru omul de rând, de altfel pentru toţi 

oamenii de valoare, care nu se raliau doctrinei comuniste, cei 45 de ani de ideo-

logie marxist-leninisto-stalinistă. Din păcate consecinţele constrângerilor din 

perioada aceea nu au dispărut, încă. Degradarea cetăţenească, sistemul concen-

traţionar comunist, ne-au marcat profund, pe unii iremediabil. 

După Revoluţie s-a produs, datorită îndepărtării terorii, îndurate atâţia 

ani, o… să spunem ieşire necontrolată din starea de dinaintea lui Decembrie 

’89. Direct spus, după  Revoluţie fiecare cetăţean şi-a arătat adevărata faţă. 

Adevărata ori faţa deformată de aberantul sistem comunist. Ceea ce după mine 

înseamnă că sunt necesari încă 20 de ani pentru a înţelege, şi a ne comporta 

cum se cuvine în societatea de acum, în care libertăţile pentru care am ieşit în 

stradă sunt asigurate de Constituţie, legi şi de factorii politici. 

În acele zile atenţia mi-a fost atrasă de grupul de oameni din faţa Biseri-

cii Reformate. Timişorenii aceia se poziţionau, conştient ori la întâmplare, deli-
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berat ori constrânşi de împrejurări, la polul opus atitudinii Puterii. Acţiunea lor 

poate fi numită pe drept cuvânt anticomunistă. 

În după-amiaza zilei de 15 decembrie, după serviciu, am trecut pe aco-

lo. Grupul nu era foarte numeros. Nu era vorba de mii de oameni. Dar nu pu-

teau fi ignoraţi. 

Încercând să înţeleg ce se întâmpla, punând întrebări, intrând în vorbă 

cu unul, cu altul, timpul a trecut. Cred că m-am învârtit pe-acolo o oră. Poate 

chiar mai mult. De acolo am plecat spre casă. Nu direct. Întâi am intrat la un 

coleg, profesorul Mircea Ştefănescu, căruia i-am dezvăluit câte ceva din ceea ce 

se petrecea la Biserica Reformată. 

Întâmplător, în apartamentul domnului Ştefănescu a intrat un colocatar. 

Când l-am văzut i-am spus, domnule, te-am văzut în Piaţa Maria. Omul s-a în-

gălbenit. Asta e, lumea era speriată. Unii timişoreni se manifestau fără teamă, 

chiar ostentativ, dar cei mai mulţi, chiar şi în după-amiaza de 16 decembrie, 

erau rezervaţi. Bine, după aceea situaţia a fost alta, dar înainte ca mulţimea să 

părăsească spaţiul din faţa locuinţei pastorului, pentru a se regrupa în Piaţa Ma-

ria, cei mai mulţi trecători erau circumspecţi. 

Eu stau în Calea Buziaşului, lângă fosta întreprindere A.E.M. La un 

moment dat mi-au ajuns la urechi zumzete, vuiete. Nu scandate de doi – trei 

inşi, ci de mulţi, de o mulţime de oameni. Am deschis fereastra şi… Jos 

Ceauşescu!... Oamenii strigau, scandau în gura mare lozinca Jos Ceauşescu!. 

Să fi fost ora 22. N-am putut rămâne în apartament, am ieşit imediat, am intrat 

în mulţime. Pe trepte mi-am încrucişat paşii cu un vecin. I-am spus: Vino jos, 

vino cu noi, el mi-a răspuns: Vin, sigur că vin, dar să-mi anunţ familia. N-a ve-

nit. 

Cum spuneam, m-am integrat grupului, acelei mulţimi. Mergeam spre 

cartierul Calea Girocului, pe strada Lidia. La pădurice ne-am oprit. Acolo am 

dat peste alt grup, altă mulţime. Cea condusă de domnul Oprea. Atunci nu-l 

cunoşteam, nu ştiam cine era. L-am reţinut pentru că a luat cuvântul de mai 

multe ori, pentru că a avut curajul să-şi dezvăluie atitudinea ostilă faţă de dicta-

tor fără nici o rezervă, aflând cum se numea după aceea, după prestaţiile de la 

Comitetul Judeţean de Partid şi Operă. E, după părerea mea, unul din conducă-

torii, unul din primii lideri ai manifestărilor timişorene. 

Din Căminele studenţeşti ni s-au alăturat destul de puţini studenţi. Unii 

plecaseră deja acasă, cei rămaşi ezitând să răspundă chemărilor noastre fiindcă 

uşile erau păzite de profesori. Păzite ori legate cu lanţuri. 

Studenţii care ni s-au alăturat, au sărit de pe pervazurile ferestrelor. Unii 

de la parter, unii chiar de la etajul întâi. 

De la cămine am plecat spre centru. La Primărie am dat de scutieri, mă 

rog, nişte altercaţii cu ei, după care, în faţa Catedralei, ne-am organizat din nou. 
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Nu prea ştiam ce să facem, încotro s-o luăm. Să rămânem acolo nu avea sens. 

Ideea era să adunăm cât mai mulţi timişoreni. S-au exprimat opinii diferite, s-au 

propus fel de fel de trasee. În cele din urmă am pornit spre Circumvalaţiunii, 

Calea Lipovei. Deci sensul giratoriu din preajma Spitalului de Copii, Facultatea 

de Construcţii, viaductul din preajma ei. 

Acolo s-a consumat episodul care, sunt convins, nu-l poate uita nici 

unul din cei ce ne găseam în mulţimea aceea. E vorba de atenţia acordată pla-

cardelor, ştiţi la ce mă refer. Pe care, după ce nişte tineri le-au desprins şi le-au 

aruncat, noi le-am călcat în picioare cu frenezie unică. 

La intersecţia arterelor Circumvalaţiunii şi Gheorghe Lazăr am dat de 

un baraj al forţelor de represiune. Fiind prea puţini ca să ni se opună, n-a avut 

loc nici o altercaţie, am trecut de ei fără nici o problemă. Am trecut dar, ceva 

mai târziu, în Piaţa Dacia, cineva a strigat Fraţilor, atenţie, suntem atacaţi! 

Oamenii dictatorului veneau din faţă. Întâmplător ne găseam în faţa unei gră-

mezi de pietriş. Ne-am servit cu muniţie prompt, am folosit-o. De data asta fi-

ind îndeajuns de mulţi, ne-au ţinut piept. Ba mai mult, iniţiativa a trecut de par-

tea lor. Atunci, din păcate, la noi a apărut degringolada. Coloana s-a dezmem-

brat şi, fiindcă  ideea de a încăpea pe mâinile lor, de a beneficia de transport şi 

cazare gratuite nu ne încânta deloc, am apucat care încotro. Ne-am promis să 

ne revedem a doua zi, dar preocuparea de bază a fost să găsim un drum neminat 

spre casă. 

Ca să ajung în Calea Buziaşului am luat-o spre viaductul din apropierea 

fostei tipografii. Când mă găseam pe aici, sub pod, un ARO din spate. În loc să-

şi vadă de drum, a oprit în dreptul meu. Mi-am dat seama că indivizii aparţi-

neau forţelor de represiune fiind miliţieni, securişti ori militari, am realizat că, 

rupând-o la fugă, n-aş fi avut nici o şansă, dimpotrivă m-aş fi acuzat, aşa că am 

rămas pe loc. Ca broasca în faţa şarpelui. 

Din maşină au coborât doi indivizi, au pus mâinile pe mine ca să mă in-

troducă în ARO. Sperând că aveam să-i pun în încurcătură am întrebat de ce se 

legaseră de mine. Figura n-a ţinut. Mi-au spus Lasă, ştii tu de ce, şi m-au înde-

sat în maşină. 

Nu eram singurul lor pasager, pe drum ne-am şi înmulţit. Cum vedeau 

câte un ins singur, opreau şi-l introduceau în maşină. 

Ne-au dus la penitenciarul de pe Popa Şapcă. Fireşte, la debarcare, cum 

vor fi păţit şi ceilalţi timişoreni arestaţi, când am trecut prin culoarul pe care l-

au format, am fost loviţi de unii cu picioarele, cu pumnii, de alţii cu bastoanele. 

În prima fază ne-au plasat în celule, după un timp ducându-ne într-o în-

căpere mare, o sală de şedinţe ori de festivităţi, pentru a ne lua datele personale, 

actele, ceea ce aveam prin buzunare. Asta se petrecea cam pe când începea să 

se lumineze de ziuă, duminică. 



 

 

 

244 

De acolo din nou în celule, înghesuiţi, claie peste grămadă, câte doi într-

un pat. Cele mai solicitate organe au fost în zilele acelea urechile. Soarta noas-

tră depindea de ceea ce se petrecea în oraş. Liniştea însemna condamnare, ani 

grei de puşcărie, agitaţia, scandările de lozinci – licăriri de speranţă, suave clin-

chete de slobozire, de revenire la familie. 

Deşi speriaţi, convinşi că urma să trecem printr-o grea perioadă a vieţii, 

ne aruncam câte o vorbă prin care voiam să ne descreţim frunţile, să ne distri-

buim în alt mod liniile de pe chip. Unul din tovarăşii de celulă m-a consolat, 

mi-a oferit un contract de muncă chiar dacă nu ştia când, ori dacă aveam să 

scăpăm de acolo. Nu vă necăjiţi, domnule inginer, mi-a spus el, că dacă, după 

ce ieşim, ăia de la institut vă concediază, vă angajez eu la atelierul de lumâ-

nări. 

Optimismul nostru a început să prindă culori în obraji după-amiază, 

când am auzit din nou sloganurile ce mă scoseseră din casă. Acelea şi, din feri-

cire, nu doar ele. Deci timişorenii nu se speriaseră într-atât încât să rămână în 

case, ieşiseră în oraş din nou, manifestările anticomuniste continuau. 

Numai că spre seară am auzit sunete ce ne-au blocat. Erau gloanţe de 

război, ne întrebam derutaţi, de război, nu de manevră? Şi pentru că nu ne pu-

team oferi un răspuns ferm, am căzut din nou pradă îngrijorărilor. Şi cu urechile 

şi mai ciulite, dar rău speriaţi când am văzut că personalul de serviciu instala 

mitraliere în curtea închisorii, în locurile special amenajate pe ziduri, în foişoa-

re, speranţele noastre s-au spulberat cu totul. Ce se întâmpla oare de se luau as-

tfel de măsuri, ne întrebam pieriţi. Paznicii noştri instalaseră gurile de foc fiind-

că venea cineva să ne elibereze? Dar cine să vină? De unde arme la cei cu care 

demonstraserăm pînă am fost arestaţi? 

Şi gânduri de-astea luni, marţi, miercuri… Şi-n nopţile dintre zile. Mai 

ales atunci. 

Miercuri, 20 decembrie, ceea ce se petrecea în oraş ne rămânea pe mai 

departe necunoscut. Numai că spre sfârşitul după-amiezii, spre seară, atitudinea 

gardienilor alta, din ce în ce alta. Şi în fine – vestea că urma să fim eliberaţi. 

Vestea ca veste, dar când am înţeles că nu era vorba de un zvon minci-

nos, vă daţi seama ce s-a petrecut cu încordarea, tensiunile şi spaimele ce ne 

chinuiseră de când fuseserăm arestaţi. 

Spuneam că atitudinea gardienilor se schimbase treptat, dar în ritm 

susţinut. Unii au ajuns până acolo încât voiau să ne convingă că ne făcuseră o 

favoare. Măi băieţi, şoptea câte unul, să ştiţi că aţi avut noroc cu noi, dacă nu 

v-am fi reţinut aţi fi putut fi răniţi, ucişi… 

Mă rog, formulări  de acest gen, ce pentru noi nu mai reprezentau ni-

mic, important, ceea ce ne interesa cu adevărat fiind momentul în care aveam să 

fim în afara acelor ziduri. 
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Mie, celor ce-am fost îmbarcaţi în acelaşi camion, ni s-a dat drumul la 

ieşirea din Timişoara spre Arad. De acolo până în centru e o distanţă apreciabi-

lă. Aş fi vrut să ajung mai repede la Operă, cu toate astea drumul nu mi s-a pă-

rut lung. Eram liber din nou, era bine, pe drum puneam întrebări celor cu care 

mă întâlneam, am aflat astfel că armata se retrăsese în cazărmi, că, prin glasul 

unora şi prin voinţa tuturora Timişoara devenise oraş liber de comunism, că 

fuseseră eliberaţi toţi timişorenii nu doar noi cei de la Popa Şapcă, că… Ei asta 

era ceva, era altceva decât ce fusese până acum, şi pasul spre casă părea mai 

mare, înaintarea mai spornică. 

Dimineaţa, fireşte – în Piaţa Operei. M-am întâlnit acolo cu colegi de 

serviciu, le-am spus prin ce trecusem, am participat toată ziua la manifestările 

din centru. 

Nu pot, de altfel nici nu cred că e posibil să faci pe cineva să înţeleagă,  

folosind doar cuvântul, în ce dispoziţie mă simţeam. Eu, toţi cei de până ieri 

stătuserăm după zăbrele, eram acum liberi, nu ne mai temeam de nimeni. 

Pentru a doua zi, vineri, mi-am trasat o sarcină. Pe care am îndeplinit-o. 

Am mers la instituţie, de unde am venit în Piaţa Operei cu colegii de la Centrul 

de Chimie, echipaţi cum se cuvine, încolonaţi, cu placarde, cu steaguri. 

Când am ajuns în centru, la microfon se găsea domnul Ivan. Văzând 

placarda, domnul Ivan ne-a invitat, în auzul tuturor, prin microfon, la balcon. 

N-am ajuns sus. Nu ştiu ce criterii respectau băieţii de la intrarea în clădirea 

Operei, fapt e că nu mi s-a permis să pătrund în incinta acesteia. 

Îngăduiţi-mi acum să îmi exprim o dorinţa mai veche. Ce mă preocupă 

de atunci. Ce criterii se respectau în zilele acelea, de ce unii demonstranţi pu-

teau urca, alţii nu? Fireşte, mult mai important e să se lămurească altceva. Cine 

a tras în noi, cine ne-a ucis, de ce nu sunt pedepsiţi criminalii din Armată, Mi-

liţie, Securitate. Poate şi dintre activiştii de partid. De asemenea, cine ne-a ares-

tat, de ce? Ar fi o frumoasă notă de normalitate a vieţii noastre sociale, ca orga-

nele abilitate să-i identifice pe neoamenii care au provocat atâta suferinţă şi du-

rere, să-i judece, să-i condamne pentru actele lor. 

Ori treaba asta nu e greu de realizat ţinând cont de rigurozitatea şi disci-

plina din sectorul militar. În registrele oricărei unităţi trebuie să fie menţionate 

formaţiile care au participat la acţiunile din oraş, locul, comandanţii şi efective-

le, gloanţele folosite. Mai mult de-atât, comandanţii formaţiunilor ştiu pe cine 

au avut în subordine, dacă printre subordonaţi s-au strecurat ori nu securiştii. 

Cu toate astea nici acum, după aproape 20 de ani, ucigaşii aceia… cum să le 

spun, asasinii aceia legali, nu au suportat rigorile legii. Indivizii aceştia dezu-

manizaţi – cum poţi să-i spui unei… arătări bipede care, stând undeva la adă-

post, a tras într-un om ce nu avea în mâini nimic, într-o femeie, într-un copil? – 

erau bugetari. Nu produceau nimic, civilii, noi le asiguram salariile, tehnica de 
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luptă, numai că ei au folosit ceea ce era asigurat de noi împotriva noastră!  E 

greu oare să te gândeşti atunci la fiara ce muşcă mâna celui ce-i dă de mânca-

re? Dacă un civil produce vătămări corporale  altui civil – se aplică legea. Re-

prezentanţi ai uniformelor militare ne-au arestat, ne-au bătut, ne-au rănit şi ne-

au ucis, cu toate astea sunt liberi. Mai mult de-atât oameni prosperi, inşi ce nu 

duc lipsă de nimic. Între 16 şi 20 decembrie au fost hăituiţi mii de timişoreni, 

843 dintre noi am fost arestaţi; între 17 şi 22 decembrie am fost răniţi 281 şi 

103 ucişi! Cutremurător! Pentru asemenea rezultate e nevoie de mână de lucru, 

domnilor, nu glumă. Cu toate astea s-au pronunţat, şi acelea greu, doar câteva 

condamnări. Doar câteva! Asta ca să nu vorbim de ce s-a întâmplat după 22 

decembrie. 

De ce s-a tras şi după fuga dictatorului? Cine mai dădea ordine din 

moment ce acesta era după gratii? Ce se poate spune despre un ins care, dispu-

nând de armă, a folosit-o deşi bestia ce dăduse ordinul criminal nu mai exista? 

În 22 decembrie Armata, Securitatea, Miliţia, declaraseră că trecuseră 

de partea demonstranţilor. Cu toate astea am fost ucişi şi după această dată. A, 

teroriştii? Indivizi veniţi de nu se ştie unde şi nici unul identificat? Păi dacă cele 

trei instituţii militare ar fi fost de partea noastră, indivizii aceia, străini ori ro-

mâni cretinizaţi, nu puteau fi prinşi? Nu puteau fi imobilizaţi de la prima lor 

mişcare? 

Or luând lucrurile aşa, şi e modul corect în care trebuie interpretat, ceea 

ce s-a întâmplat atunci, misterul ce învăluie identităţile acelor criminali e… 

într-adevăr un mister? Nu cumva indivizii aceia făceau parte chiar din instituţii-

le de care vorbim? Şi pentru că răspunsul e uşor de dat, iată-ne ajunşi la expli-

caţia pentru starea noastră de acum. Mai direct spus, nu la stare, la indivizii ce 

ne-au adus în această stare! Noi, revoluţionarii, am arestat inşi suspecţi, am 

predat armatei astfel de fiare, numai că armata i-a eliberat! Se vor fi recunoscut 

între ei chiar dacă nu se vor fi văzut niciodată. Cei aduşi erau retardaţii ce nu 

reuşiseră să înţeleagă situaţia în care ne găseam, cei ce i-au preluat făcând parte 

din tagma celor ce – formal – o acceptaseră! Dar şi unii şi ceilalţi erau corbi 

şi… cunoaşteţi proverbul, nu insist. 

Sigur, nu toţi militarii au acţionat asemeni unor roboţi virusaţi. Mişca-

rea CADA, declanşată de ofiţerii necompromişi, a încercat să prezinte adevărul, 

să stabilească responsabilităţile tuturor cadrelor militare implicate în acţiunile 

de reprimare a Revoluţiei. La nivel de persoană, nu de instituţie, fiindcă onoa-

rea instituţiei trebuia restabilită. Militarii, oricărei unităţi vor fi aparţinut, pentru 

ororile săvârşite în timpul Revoluţiei trebuie să răspundă. 

O să enumăr trei argumente ce justifică o astfel de iniţiativă. Prin diver-

siunea teroriştii s-a încercat impunerea unei imagini false a Armatei. Prestigiul 

ei a fost, în mare parte, compromis. Grupul domnului Iliescu a avut nevoie de 
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un răgaz pentru manevrele lui organizatorice, timp pe care l-au şi folosit, efici-

ent, cu pricepere, pentru a prelua Puterea. Şi, în fine, în acest mod împuşcarea 

precipitată a dictatorului – care ar fi putut dezvălui dedesubturi compromiţătoa-

re pentru noii lideri! – a fost considerată de toţi românii salutară. Iată deci trei 

argumente ce justifică afirmaţia de mai sus. Diversiunea declanşată în după-

amiaza zilei de 22 decembrie a fost deci o acţiune organizată. Temeinic, până la 

nivel de detalii. Ea a servit atât interesele unui anumit grup de ofiţeri superiori 

din armată, vinovaţi de crimele comise în zilele Revoluţiei, cât şi celui condus 

de Ion Iliescu. 

 

2009 – cercetător ştiinţific, Institutul de Chimie Timişoara, consilier 

judeţean 

După 20 de ani vrem, cu toată hotărârea, dreptate. Cred că e cazul să 

ştim adevărul. Din păcate cei morţi, dar mai ales rudele acestora, nu-şi găsesc 

odihna. Nu se face nimic pentru ca vinovaţii să fie deferiţi justiţiei, criminalii 

nu au fost identificaţi. Să ne referim doar la incredibila monstruozitate a furtului 

de cadavre, la incinerarea lor. Bine, principalul vinovat e fostul tiran. Dar de la 

el în jos s-a transmis acelaşi neverosimil ordin pentru secolul XX, şi ordinul a 

fost executat. Ori identificarea celor implicaţi în această monstruozitate e banal 

de uşoară. Cu toate astea aceşti criminali, de altfel toţi, sunt în continuare prote-

jaţi de orice guvern, de orice coaliţie politică. 

Se cade să spunem însă că jertfa celor ucişi, suferinţele noastre, riscurile 

asumate, n-au fost zadarnice. Beneficiem de multe din drepturile solicitate 

atunci, în Decembrie ’89. Sistemul social de după victorie nu e perfect. Mai 

sunt multe de făcut, multe de îndreptat. Acestea sunt de altfel motivele datorită 

cărora m-am implicat în viaţa politică. Ceea ce am început atunci trebuie dus 

mai departe. Nu ajunge că am dărâmat un sistem, trebuie să-l implementăm pe 

cel nou. 

 

 

 

ALEXANDRU CIURA 
 

 

… în Piaţa Vasile Roaită 

se găsea un tanc, în 

mişcare dintr-o parte în 

alta, care, după câteva 

minute, a dispărut cu vi-
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teză maximă pe strada 9 

Mai; se mai găsea şi un 

TAB, aproximativ în faţa 

Curăţătoriei chimice din 

colţ, din care se trăgea în 

lungul străzii F. Engels în 

tot ceea ce mişca. 

 

 

Titus Suciu: Familia Ciura e una din puţinele în care o anumită tra-

diţie se respectă de sute de ani. Primul născut e botezat Alexandru ori Alexan-

dra. În tradiţia familiei se identifică şi vocaţia revoluţionară, numele Alexandru 

Ciura găsindu-se în paginile Istoriei României din, aproximativ, 70 în 70 de 

ani. În 1848, în Casa parohială din Abrud, are loc o celebră discuţie între pre-

otul greco-catolic Alexandru Ciura, Avram Iancu şi Nicolae Bălcescu! În 1918 

scriitorul Alexandru Ciura a redactat şi citit în faţa mulţimii Chemarea Consi-

liului Naţional din Blaj! În 1989, inginerul Alexandru Ciura apare în balconul 

Operei în 20 decembrie, asigură legătura telefonică, prin centrala CFR, cu 

ţara, devine membru al primului partid necomunist de după război, FDR. 

 

Vasile Bogdan: Nu ştiam că are o chemare revoluţionară în sânge, dar 

observasem firescul cu care participase la evenimentele din acel decembrie. 

Era firesc să fie ba acolo, ba acolo, apoi la luarea deciziilor din foaierul Ope-

rei, să vorbească oamenilor de la balcon. Omul potrivit la locul potrivit în ace-

le zile providenţiale. Şi la fel de firesc povesteşte evenimentele care, pe alţii, 

mulţi, i-ar fi făcut să se zăvorască în case. Mă bucur că l-am cunoscut la 28 

septembrie când a acceptat supliciul filmărilor cu stoicism şi umor, dar şi cu 

sentimentul că face o treabă bună, necesară. Era foarte cald, şi ne-a condus 

pretutindeni unde fusese în acele zile şi nopţi, la Maria, la podul Michelangelo, 

în faţa Primăriei şi apoi, în clădirea Operei.   

1989 –  inginer, Serviciul Tehnic Regionala CF Timişoara 

În 16 decembrie, după terminarea programului, eu lucrând la Regionala 

CF ce se găseşte la vreo sută cincizeci de metri de locul în care ne aflăm, Piaţa 

Maria, am mers acasă. Am luat masa, dar n-am apucat să mă întind în pat, că 

m-a sunat mătuşa mea: Sandule şi eu şi unchiul tău suntem bolnavi, avem nevo-

ie de penicilină, te rog frumos treci pe la noi. Rudele mele locuiau în zona Piaţa 

Maria, în drum spre ei am intrat la farmacia din colţ, de aici din Piaţă. Am spe-

rat să mă scutesc de un drum în plus, degeaba, nu aveam reţetă. Am ieşit şi am 

trecut chiar pe-aici. În faţa locuinţei pastorului lume destul de multă – să fi fost 

ora 16,30 –, mă rog, mirare, nu însă curiozitate ce să mă determine să obţin 
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vreo informaţie. Adică am trecut printre ei spre rudele mele, am revenit cu 

reţeta, am cumpărat medicamentele. 

La ieşirea din farmacie, vă rog să observaţi, este o treaptă de vreo 10 

centimetri. Când am păşit de pe ea pe trotuar – ca în filmele cu desene animate 

când, la o comandă, la acţionarea unui buton, se declanşează ceva ce-i blochea-

ză pe protagonişti – strigăte datorită cărora am înlemnit. Libertate!... Liberta-

te!... Libertate!... Mi s-a făcut părul măciucă. Acum era vorba de curiozitate nu 

de mirare, am fugit la rude să mă scap de cumpărătură, le-am spus în mare des-

pre ce era vorba. O doamnă, o vecină ce s-a nimerit să fie la ei, a intervenit cu 

vorbe pe care nu le voi uita niciodată. Sandule, ăsta-i momentul,  de-acum înco-

lo bulgărele a început să se rostogolească, n-o să-l oprească nimeni. Şi-aşa a 

fost. 

Timotei Cipariu e strada copilăriei mele. Aici e numărul 1, eu am locuit 

la numărul 5. Deci ne despărţea o casă, numărul 3. La numărul 5 am locuit ani 

de zile, cunosc strada perfect. Cu toate astea habar n-am avut că aici era, că e 

biserică şi domnul Tökés e pastorul ei. N-am avut idee despre treaba asta, pro-

babil, pentru că sunt ortodox. 

Cum v-am spus, lucram la Regionala de Căi Ferate, sediul ei fiind în 

clădirea din colţ. Cu toate astea nu ştiam nimic despre ce se întâmplase aici în 

15 decembrie, în 16, până am venit la rudele mele. Adică ştiam, dar ce ştiam nu 

intra în preocupările mele. Eu mi-am zis că era vorba de un  accident rutier, de 

aşa ceva. Unii din colegii mei, în temă, mi-au vorbit de ordin de evacuare, in-

tervenţia Securităţii, reacţia enoriaşilor… Or astea n-aveau de ce să mă intere-

seze în 15, în 16 decembrie. Asta până am auzit strigătul datorită căruia am în-

lemnit. După ce-am revenit de la rude am intrat în atmosfera de acolo. Da, oa-

menii se împotriveau, nu le permiteau securiştilor, miliţienilor, ce vor fi fost ei, 

să-l ridice pe pastor. Acesta apărea la fereastră des, totdeauna pronunţa aceleaşi 

cuvinte, ne îndemna să plecăm acasă, vă rog plecaţi, soţiei îi e rău, suferă cu 

inima… aşa ceva, suspiciunile oamenilor îi determinau însă să rămână. Pe 

umăr, pe bustul pastorului nu se vedea mâna vreunui securist, dar poate că sub 

nivelul ferestrei ori în spatele lui se găsea un pistol, de aceea… să plece se-

curiştii, noi nu plecăm, să plece securiştii!… 

În fine, pentru că plecasem de acasă doar pentru câteva minute, am ho-

tărât să mă întorc. Am mers cu tramvaiul. Acasă – nimeni. I-am sunat pe cus-

crii, soţia se găsea la ei. Ştii ce se întâmplă în oraş? am întrebat-o. Nu, mi-a 

răspuns ea. Atunci stai acolo, vin după tine. Ne-am întins la vorbă vreo oră ju-

mătate, poate chiar mai mult. Oricum cu drumul, cu şederea, s-a făcut târziu. 

Când am ajuns acasă, a sunat telefonul. Era fiică-mea. Vorbea de la Spitalul 

C.F.R. Deci din zonă. Iar acolo se întâmplau lucruri nemaipomenite! Lupte 

adevărate, bastoane, pietre, maşini de pompieri!... Evoluţia mi s-a părut năuci-
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toare. În urmă cu câteva ore doar lozinci, acum maşini incendiate, vitrine spar-

te! 

Am plecat după ea cu fiul meu, Alexandru. Prin dreptul actualei Came-

re de Comerţ – să fi fost ora 23 – ne-am încrucişat cu primul val de manifes-

tanţi. Cei 5-600 de inşi mergeau spre Operă scandând lozinci. I-am petrecut cu 

privirile bulversaţi, ne-am pus întrebări, n-am fost în stare să formulăm nici un 

răspuns, ne-am continuat drumul spre Catedrală repetând întrebările de până 

atunci. Ne-am dat seama cum stăteau lucrurile în Piaţa Maria, când am ajuns pe 

coama podului. În faţa Regionalei ardea un Aro, uşa de la Casa de Credit era 

forţată alarma fiind în funcţie, dar prin preajmă nimeni. N-am văzut nici 

timişoreni, nici forţe de ordine. 

Ne-am continuat drumul, am intrat în Regională din obişnuinţă. În hol 

am dat de portar, de câţiva inşi în uniforme ale gărzilor patriotice, de inginerul 

Păcioianu Constantin, şeful meu, de colegul Căpraru Gelu, de un miliţian fără 

caschetă pe cap. 

Pentru că veneam de afară ne-au asaltat cu întrebări. Cum trecuserăm 

prin centru, ce-am văzut, ce se întâmpla pe-acolo? Am formulat răspunsurile 

aşteptate, nedumeririle au rămas, comentariile ce-au urmat n-au adus nici o ex-

plicaţie. După ce tirul intervenţiilor lor s-a curmat, am pus întrebări eu. Asigu-

rările m-au liniştit. Ce voisem să aflu? Dacă imobilul suferise vreo stricăciune. 

Poate mă-nţelegeţi, poate nu, dar asta este, clădirea mi-e dragă. Regionala e lo-

cul meu de muncă, lucrez aici de-o viaţă, aproape de când am absolvit faculta-

tea, dacă i s-ar fi provocat vreo stricăciune aş fi suferit, din fericire totul era în 

regulă, inclusiv biroul meu. Păi dacă lucrurile stăteau aşa, ne puteam continua 

drumul. Am ieşit, am apucat spre Spitalul CFR. 

Spre spital – întuneric beznă. După câţiva paşi ne-am dat seama că, pe 

partea carosabilă, exista un fel de baricadă. Nu ne-am străduit să stabilim până 

unde se întindea şi din ce fusese făcută, ne-am văzut de drum. Numai că, din 

cauza peripeţiilor de pe drum, am ajuns târziu. Corina aşteptase ce aşteptase 

dar, prinzând o ocazie, plecase cu un coleg cu maşina. 

Şi-atunci, dacă tot nu aveam ce face, hai să vedem ce se întâmpla prin 

oraş. Am luat-o spre căminele studenţeşti după… zgomotul de fond. La cămine 

lume multă, am făcut câţiva paşi printre ei, nu mulţi, am văzut un cetăţean stând 

la înălţime pe ceva, nu ştiu pe ce dar oricum se urcase pe ceva. Nu distingeam 

ce spunea, eram departe de el. Oricum, după ce-a coborât, oamenii au apucat 

spre bulevard. Ne-a fost uşor să ajungem într-un loc unde am aşteptat grosul 

mulţimii, acolo fiind spectatori ai unor scene oarecum hazlii. Apăruse o maşină 

militară, ostaşii au coborât, comandantul lor dădea ordine năucitoare, îi aşeza în 

linie perpendiculară pe arteră, îi regrupa, îi plasa din nou pe partea carosabilă… 
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Am fost atunci martori ai unui episod greu de uitat. O doamnă cu o pla-

să, o doamnă mai în vârstă, a strigat la militari ca la nişte copii obraznici, Dar 

ce căutaţi aici, mă, plecaţi, nu vă e ruşine, plecaţi, mergeţi acasă!… Curajoasă 

femeie. 

Acum o observaţie, conturată din ce mi-a fost dat să văd, să trăiesc în 

orele acelea. Lumea conştientizase faptul că se întâmpla, că se putea în-

tâmpla ceva. 
În fine, puhoiul s-a pus în mişcare. Între timp apăruse o maşină de 

pompieri cu tun de apă. E drept, au tras în direcţia lor. Dar în sus, nu pe orizon-

tală, şi apa cădea pe demonstranţi ca ploaia. Episodul a avut loc aici, la ieşirea 

dintre cămine. 

După acest duş, oamenii au ajuns în dreptul nostru. Ne-am continuat 

drumul cu ei manifestându-ne la fel, adică strigând tot felul de lozinci. Ne-am 

simţit… greu de spus cum ne-am simţit. A fost… A fost ca un vis! 

Dar apropo de lozinci. În momentul în care am văzut lumea, puhoiul de 

lume apropiindu-se, pe buze mi-au apărut, spontan, cuvinte ce s-au rânduit as-

tfel. Poporul! Noi suntem poporul!... Şi-am fost atât de încântat de propoziţie, 

încât am repetat-o din ce în ce mai tare. Propoziţia a fost preluată de mulţime, a 

devenit un foarte cunoscut slogan timişorean, apoi al tuturor românilor. Poate 

că, pe cine ştie unde, îl va fi formulat altcineva, în noaptea aceea, în mulţimea 

în care eram, l-am formulat eu, vorba aceea, hai să glumim, pretind toate drep-

turile de autor. 

De atunci, zic eu, încrederea în noi înşine a crescut. Mergând spre cen-

tru am dărâmat toate panourile cu citate, ştiţi la ce mă refer, tablourile cu… ştiţi 

ce vreau să spun, la Primărie am valsat cu nişte militari, când ei ne împingeau 

când noi, în fine, am ajuns la Catedrală. Era târziu, două ora două noaptea, de la 

un telefon public am sunat-o pe soţie, am liniştit-o în privinţa mea şi a fiului 

nostru. Dar n-am mai stat mult. De pe treptele sfântului lăcaş a vorbit, din nou, 

omul ce s-a adresat mulţimii şi la căminele studenţeşti, n-am auzit ce spunea, 

mulţimea a pornit spre Facultatea de Electrotehnică, noi spre casă. 

Era trecut de 2 jumătate, în noaptea de 16 spre 17 decembrie. 

Ne-am trezit târziu, după ora 9. În ziua aceea trebuia să trec pe la 

doamna Puşa Mihu, juristă la Avicola, pentru... aţi înţeles de ce. La staţia din 

faţa Continentalului am prins un tramvai, am văzut în preajma hotelului şi-a 

Comitetului Judeţean de Partid militari şi miliţieni cu bastoane, cu scuturi, cor-

doane pe toate străzile prin care puteai ajunge la aceasta din urmă. 

Am coborât la Judeţeana de Partid, am luat-o spre Puşa peste podul 

mic. Dinspre podul Michelangelo vuiete, glasuri de oameni. Datoria e datorie, 

am urcat, am luat ouăle. La Comitetul Judeţean de Partid am prins un tramvai, 

am mers o staţie. Acela a fost primul tramvai blocat de demonstranţi – să fi fost 
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ora 12 –, cei pe care îi localizasem în zona podului ajunseseră la Continental, şi 

curgeau spre sediul Comitetului Judeţean de Partid măturând în calea lor totul. 

Dintre timişorenii aceia n-o să uit niciodată o femeie cu un copil după gât – am 

imaginile pe o casetă, întâmplător posed o casetă cu secvenţe de atunci – care 

păşea în primele rânduri! 

Am lăsat ouăle, l-am luat pe Alexandru, am revenit în Piaţa Sfântu 

Gheorghe. Să fi lipsit vreo 20 de minute. Pe la Poşta Mare, înspre Spitalul 

ORL, ardea o maşină de pompieri, în apropierea librăriei Facla altceva, fum şi 

la Comitetul Judeţean! 

N-am ajuns până acolo. Nu-mi amintesc împrejurările, fapt e că am ur-

cat la un prieten, Oros George, care locuia pe strada Buftea la etajul şase, urmă-

rind ce se întâmpla în zonă de la fereastra apartamentului lui. 

Fiul meu plecase, n-a acceptat să rămână cu bătrânii, eu am plecat spre 

casă pe la ora 16. Mă cam apucase foamea. Jos am dat de un baraj de militari în 

termen. N-am putut trece pe lângă ei nepăsător. I-am privit, am intrat în vorbă, 

i-am certat ca pe nişte copii. N-a răspuns nimeni. Cred că fuseseră pregătiţi şi 

pentru astfel de provocări. Important mi se pare însă altceva – n-au folosit forţa. 

Am ajuns acasă prin spate, pe Ceahlău, m-am aşezat la masă. A venit şi 

Alexandru şi ne-a povestit ce s-a întâmplat în faţa Comitetului Judeţean. Planul 

de-a ieşi din nou, după prânzul acela întârziat, a căzut. Cu o vorbă, cu alta, tim-

pul s-a scurs. Era trecut de ora 17 când, datorită unor şuiere, am amuţit. Se tră-

gea! La primul set de împuşcături am rămas cu palmele pe masă, cu ochii ţintă 

pe soţie! Doamne, ce se întâmpla în oraş? Cine trăgea, în cine? 

După câteva momente – a doua serie! Ne-am repezit la ferestre încer-

când să cuprindem cu privirea ce putea fi văzut. În 17 decembrie ora 17 şi un 

sfert, în zona noastră situaţia se prezenta astfel: în Piaţa Vasile Roaită se găsea 

un tanc în mişcare dintr-o parte în alta, care, după câteva minute, a dispărut cu 

viteză maximă pe strada 9 Mai; se mai găsea şi un TAB, aproximativ în faţa 

Curăţătoriei chimice din colţ, din care se trăgea în lungul străzii F. Engels în tot 

ce mişca. 

N-am mai ieşit. Am tras jaluzelele continuând să urmărim ce se întâm-

pla jos – atât cât puteam cuprinde în condiţiile alea – prin spaţiile dintre ele. 

Peste câteva zile mi-am dat seama că am procedat bine. Ştiţi cum a murit un 

coleg de facultate de-al lui Alexandru? Stând la masă! El (se numea Jubea Dan) 

şi tatăl său stăteau la masă. La nişte împuşcături tatăl a păşit spre uşa de la bal-

con, a deschis-o. Văzând mişcare, un militar a îndreptat arma spre el. Glonţul a 

trecut prin rama de lemn, l-a lovit pe bărbat în umăr de unde, ricoşând, plumbul 

ucigaş a nimerit în gâtul tânărului 

Canonada a ţinut întreaga seară, mai toată noaptea. Cu toate acestea, 

pentru că pe strada Engels n-am văzut nici un împuşcat, nu ne-am închipuit că 
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s-a tras într-adevăr în oameni. Abia a doua zi am aflat ce s-a întâmplat în Piaţa 

Libertăţii, în Unirii, Operei, la Catedrală, de masacrul din Calea Girocului. 

În 18 decembrie nu s-a lucrat în nici un birou, am şi plecat de altfel de 

la Regională pe la ora 9. Ajuns acasă m-am întins, noaptea trecută fusese scurtă, 

cu toate astea n-am putut dormi. Pe Strada Engels – răfuială între demonstranţi, 

un tanc şi un TAB. Când tancul a început să efectueze manevre imprevizibile, a 

apărut pericolul unei explozii cu urmări grave. O femeie şi un bărbat şi-au făcut 

drum, cu admirabil curaj, până spre tanc, spunându-le că în magazinul Sanitas 

de sub noi se găseau substanţe chimice şi un glonţ rătăcit ar fi putut declanşa o 

adevărată nenorocire. 

Confruntarea dintre demonstranţi a ţinut până în jurul orei 17. Atunci, 

pentru că nu vorbisem cu mama de mult timp, am hotărât să merg la ea. Locuia 

în apropiere, pe Vasile Alecsandri, vizavi de Styrex. Am ajuns la mama, după 

doar câteva minute militarii din Piaţa Unirii au ajuns în dreptul casei, locatarii 

erau la ferestre, un ofiţer a strigat să le închidem că vor trage, le-am închis. 

Mai târziu, acasă fiind, am participat, în Piaţa Unirii, la stingerea unui 

incendiu. Ardea tutungeria de lângă farmacia din colţ. Noi, poate vreo 50 de 

oameni, am ţinut situaţia sub control, focul fiind stins cu totul de pompieri. 

Treaba asta se întâmpla pe la ora 22. 

În 20 decembrie – în faţa Operei lume multă, Piaţa fiind de fapt plină. 

Eu mă găseam în faţa Rectoratului Politehnicii când cineva din balcon – deci 

ajunsesem acolo după ce demonstranţii urcaseră în foaierul Operei – s-a adresat 

mulţimii invitând în balcon reprezentanţi ai întreprinderilor din oraş. 

Eu, ceferist fiind – eram de altfel cu tradiţionala şubă de şantier de la 

Căile Ferate – m-am desprins din loc dintr-un imbold… Nu ştiu de ce. Deci m-

am desprins de zidul clădirii, am înaintat, m-am prezentat la poartă, am spus 

cine sunt şi că voiam să urc. Am fost verificat de nişte tineri, percheziţionat la 

sânge, să nu am asupra mea cine ştie armă ori obiect, cu care să fi putut pune în 

pericol viaţa celor spre care mă îndreptam. 

Şi am urcat treptele şi am ajuns aici, locul în care ne găsim acum. Si-

tuaţia de atunci din foaier era asemănătoare cu cea dintr-un stup de albine la 

care s-a umblat. Mişcarea era haotică, browniană, nu reuşeam să înţeleg dacă 

agitaţia aceea avea un sens ori nu, dacă era ori nu subsumată unui scop. Cât 

priveşte persoana mea…Habar n-aveam de ce urcasem, ce puteam face şi, din 

păcate, degeaba priveam în jur, nu cunoşteam pe nimeni. 

Gândind desigur ca mine, cineva a avut o idee bună. Între stâlpii ăştia 

de beton se găseau atunci două suporturi, cu un cordon de expoziţie ce delimita 

două spaţii. Cineva, dar nu mai ştiu cine, a ridicat tonul determinându-ne să-l 

ascultăm. Domnilor, uitaţi care e situaţia. În spaţiul acesta strâmt suntem prea 

mulţi. Ne călcăm în picioare, ne împiedicăm unul de altul, aşa nu se mai poate. 
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Propun să rămână  doar acele persoane, pe care le invit dincolo de cordon, 

care sunt dispuse să iasă în balcon, să se prezinte, să precizeze unde lucrează, 

unde stau… Deci să-şi dezvăluie toate datele personale, după care să lanseze 

de la balcon o lozincă anticomunistă. 

Când m-am trezit dincolo de cordon, am realizat, abia atunci am realizat 

că luasem o hotărâre capitală. Vorba aceea, o făcusem! 

Mare parte din cei din foaier, zicând că au familie, copii, probleme… 

mă rog, justificându-se într-un mod ori altul, n-au mai părut la fel de vioi ca 

până atunci şi au luat-o… apostolorum spre ieşire. Locul s-a mai luminat, aerul 

a devenit respirabil. Am rămas mai puţin de jumătate din câţi fuseserăm până 

atunci. 

Nu la mult timp după aceea am ieşit pentru prima dată în balconul Ope-

rei, am luat cuvântul… era o staţie de amplificare montată… m-am prezentat, 

mi-am dezvăluit identitatea, după care am încercat să mobilizez mulţimea din 

Piaţă. Cred că am reuşit. Mi-amintesc că lumea vibra alături de mine… aplau-

ze… tot felul de slogane scandate de jos… am trăit emoţii imposibil de dezvă-

luit prin cuvinte. 

Asta a fost în 20 decembrie. 

Atunci, ori a doua zi, mi-e greu să fixez acum, după 20 de ani, acţiunile 

în timp… deci atunci ori a doua zi am rezolvat o problemă importantă din vre-

mea aceea. Se ştie că, după ce situaţia din oraş a scăpat de sub controlul 

comuniştilor, legăturile telefonice cu ţara au fost întrerupte. Întrerupte şi totuşi 

nu. Fie că le-a scăpat, fie că nu vor fi crezut să avem atâta prezenţă de spirit, 

legăturile telefonice ceferiste nu au fost blocate. Am luat atunci legătura cu co-

legii, cu colegele de la telefoanele noastre, am spus cine sunt, eram inginer la 

Regionala de Căi Ferate la serviciul Investiţii, post important, de… de elită, 

eram cunoscut, destul de cunoscut în familia ceferistă, le-am spus doamnelor ce 

doream, ce le rugam să facă. Din fericire dânsele au fost receptive, cooperante. 

Pe scurt, s-au angajat să menţină legătura cu colegele din ţară… Nu se cu-

noşteau aşa, faţă către faţă, decât după nume. Lia de la Petroşani… Maria din… 

Ceea ce au făcut, a fost de-a dreptul formidabil. Au răspândit vestea în toată 

ţara. Până atunci se ştia că… vă amintiţi, un grup de huligani, de golani… Ştiri-

le oficiale încercau să prezinte situaţia în cu totul alt mod, colegele noastre ne-

au oferit posibilitatea de a da informaţii exacte despre ceea ce se întâmpla în 

Timişoara. 

Am avut de altfel o experienţă personală. Mi-am amintit de Nicolina 

Iaşi. Nu ştiu de ce, nu am fost la Iaşi în viaţa mea, deci aşa, dintr-un impuls 

inexplicabil, am format numărul lor. Alo, Nicolina Iaşi?... Da… Măi, păi voi 

ştiţi ce se întâmplă în Timişoara? Ştiţi că suntem arestaţi, împuşcaţi pe stra-

dă?... Hi… Am auzit aşa, o exclamaţie, hi, după care… Aoleo, staţi, staţi vă 
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rog, să-l chem pe şefu… Clar, era clar, mi-am dat seama că erau complet străini 

de situaţia de la noi. 

Au fost momente dificile, grele. Gândul care ne frământa era legat de 

Bucureşti. Avea să se ridice, nu?... Pentru că dacă n-avea să ni se alăture, lucru-

rile erau clare, eram sortiţi pieirii. 

Îmi amintesc bunăoară că în data de 22, noaptea, după fuga lui 

Ceauşescu, după ce s-a declanşat nebunia cu teroriştii, m-am aşezat aici, pe 

treptele astea, cu Claudiu Iordache, căruia i-am spus: Măi Claudiu, mă tem că 

până aici ne-a fost… până aici… Afară era o adevărată canonadă, ne aşteptam, 

eram siguri că uşile vor fi date de pereţi de militari cu automatele la piept, după 

care… 

Ceferiştii au avut o contribuţie importantă şi în aplanarea conflictului, 

imaginat de lichele comuniste, dintre timişoreni şi membrii gărzilor patriotice 

trimise din Oltenia, din Vâlcea… de pe nu mai ştiu unde. Când au ajuns în Gara 

de Nord, în Gara Mică, i-au întâmpinat, alături de delegaţii trimişi de noi, cu 

gânduri paşnice, ba şi cu câte ceva de-ale mâncării că erau flămânzi şi le-au dat 

pâine şi câte o bucată de salam, era mare lucru pe vremea aceea să ajungi la o 

sută de grame de salam, şi unii, poate nu cunoaşteţi acest amănunt, unii, impre-

sionaţi de ceea ce se întâmpla în Timişoara, de ceea ce fuseserăm în stare să 

facem, au rămas cu noi zile întregi, până către sărbători… 

Era ceva ce nu prea înţelegeam. Piaţa - plină de lume, salariaţi de la în-

treprinderea X, de la întreprinderea Y, însă nimeni de la cea mai mare uzină, de 

la UMT. Bine, într-un târziu, după ce-am aflat că şi spaţiul din faţa Judeţenei de 

Partid era plin de timişoreni, am privit lucrurile altfel. Numai că de acolo, de la 

actuala Prefectură – o delegaţie, două… grupe de tineri trimişi să ne convingă 

să mergem, toţi, la Judeţeana de Partid. Am taxat demersurile lor cu rezervă, cu 

neîncredere, nu le-am acordat prea multă atenţie, nu luam de bun ce spuneau. 

Cum să plecăm de aici, din centrul oraşului care, vorba aia, era în mâinile noas-

tre. 

Numai că în nu mai ştiu a câta delegaţie – fiul meu! M-au luat căldurile, 

m-au încercat nişte nervi, o supărare, pe undeva însă şi o bucurie. Din clipa 

aceea neîncrederea în cei ce se dăduseră reprezentanţi ai timişorenilor de la Ju-

deţeana de Partid, a dispărut. Dacă cele spuse de ceilalţi nu au avut mai nici un 

ecou în mine, vorbele fiului meu m-au determinat să văd situaţia altfel. Mi-a 

explicat că la Judeţeană situaţia era de-a dreptul gravă: delegaţia de la Bucureşti 

dispăruse, lumea se cam împrăştia, cei din Judeţeană, liderii timişoreni, ajunse-

seră la cheremul Securităţii, a armatei… I-am spus toate astea lui Fortuna, omul 

care se impusese şi în foaier şi în balcon, a luat şi el lucrurile altfel decât până 

atunci, a ieşit în balcon, a comunicat cele aflate de la mine, a precizat ce credea 

că trebuia să facem, a propus ca o parte din participanţi să rămână pe loc, să nu 
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pierdem centrul, în timp ce câţiva din cei din foaier şi restul demonstranţilor de 

jos am pornit spre Judeţeana de Partid. 

Se ştie, la un moment dat, militarii ce se găseau în exteriorul clădirii Ju-

deţenei de Partid,  pe laturile sale, au dispărut. Episodul mi-e cunoscut, resortul 

manevrei nu. Adică pot fi luate în consideraţie prea multe variante, egal posibi-

le, deci egal incerte. Când spaţiul din faţa Judeţenei a început să geamă de lu-

me, comandantul militarilor ce asigurau paza părţii drepte şi faţada Judeţenei de 

Partid, căpitanul Agârbiceanu, a intrat în clădire, a urcat şi a explicat celor din 

Bucureşti, mă rog, membrilor delegaţiei comuniste condusă de Dăscălescu, că 

nu se mai putea face nimic, numărul civililor era prea mare, copleşitor pentru 

oamenii din subordinea lui. Vorbe la care trimişii dictatorului… Tovarăşe căpi-

tan aveţi o misiune, un ordin, sunteţi militar, trebuie să apăraţi… În fine, e clar 

ce i-au zis. Căpitanul a dat din cap, a bătut din călcâie, a salutat şi a ieşit. Pe 

scări s-a întâlnit cu comandantul militarilor dispuşi pe celelalte două laturi ale 

clădiri, şi el derutat, depăşit de situaţia în care se găsea. Acesta, văzându-l cobo-

rând, l-a întrebat dacă fusese le ei, dacă aceştia, ori prin aceştia, se dăduse vreun 

ordin. Da, se dăduse, trebuiau să-şi ia oamenii şi să se retragă în cazarmă. Da? 

Da! Şi-atât unul cât şi celălalt au dat ordinele respective, au plecat cu militarii 

lăsând clădirea în mâinile timişorenilor! 

Fireşte, episodul poate fi interpretat în fel şi chip, nu m-am oprit la nici 

o variantă, bine că lucrurile s-au petrecut aşa, nu altfel, oricum iniţiativa dom-

nului căpitan Agârbiceanu e mai mult decât salutară. Datorită ei au fost evitate 

conflicte mai mult decât posibile, nu s-a vărsat sânge, nu au apărut victime. 

Nu cred să fie lipsită de interes arestarea lui Moţ, primarul Timişoarei 

până la Revoluţia din Decembrie. Într-una din zile, nu mai ştiu însă exact când, 

poate 22, poate 23, căpitanul Agârbiceanu, cu care începusem să… mă rog, să 

leg un fel de amiciţie, a venit la Operă, parcă dimineaţa, şi ne-a spus că avea 

ordin să păzească Telefoanele… clădirea Telefoanelor, Telefoanele vechi, nu 

astea, sediul nou. I se spusese că acolo se găseau nişte militari, asupra cărora 

însă se trăgea şi misiunea lui era să vadă, la faţa locului, care era situaţia. A ve-

nit la noi să ceară aprobarea să meargă, voia să fie însoţit însă de unul din noi. 

Reţineţi, însoţit de unul din noi. Însemna că devenisem, cei din foaierul Operei, 

instanţa principală din oraş. Nu s-a adresat vreunui vechi demnitar comunist ci 

nouă, celor care, din 20 decembrie, încercam să gestionăm situaţia creată după 

fuga dictatorului. Deci e posibil ca episodul să fi avut loc în 23, poate 24… mă 

rog, a trecut de atunci atât timp şi… 

În fine, să revin la subiect. M-am oferit, nu mă întrebaţi însă de ce, să-l 

însoţesc. Am plecat cu el, cu militarii din subordine. Mergeam pe fosta stradă 

Lenin, nu ştiu cum se numeşte acum, spre actuala Casă a Oamenilor de Ştiinţă, 

pe atunci hotelul partidului. Am ajuns în faţa lui… un curaj nebun pe acest că-
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pitan, ofiţerul şi-a răspândit militarii în evantai în faţa clădirii, toţi aveau auto-

matele pregătite, magazii pline de cartuşe… Eu… ce vă spun? Mişcările acelea, 

specifice, m-au cam băgat în sperieţi. Şi m-am adăpostit, vorba aia, cu tot cura-

jul, după un copac. Mi-am dat însă seama că în acest mod nu mă puteau îm-

puşca din faţă, în rest… Atunci am plecat de lângă pom şi am mers la căpitan. 

Care deja începuse tratativele cu cineva din interior. Când am ajuns lângă el, 

am văzut în hol un militar de la… avea petliţe de securist… şi încă cinci-şase 

securişti, tot aşa, cu Kalaşnikov-ul pregătit. M-am îngrozit. Mi-am dat seama că 

o împuşcătură, dintr-o parte, din cealaltă, indiferent din care, ar fi declanşat un 

măcel. În zilele alea am acţionat mai totdeauna din instinct, nu ca un ins cumpă-

tat, una peste alta m-am trezit undeva între căpitan şi intrarea în clădire, conti-

nuând să înaintez în ciuda avertismentelor domnului Agârbiceanu. Şi-am urcat 

scările şi-am spus: Domnilor, sper să vă daţi seama, nu am nimic, armă, gre-

nadă, nimic, sunt cu mâinile goale, vă rog deschideţi uşa, nu se va întâmpla 

nimic, vrem doar să verificăm interiorul, deoarece se presupune că de aici se 

trage asupra unor militari… Şi-au spus ceva, s-au consultat, în fine au deschis 

uşa. Ce să vă spun… Am intrat, nu mi-a fost totuna, ne priveau aşa, în dungă, 

chiorâş, în sinea mea întrebându-mă care din ei avea să cedeze nervos, să tragă. 

Eu am rămas acolo, în hol, domnul Agârbiceanu şi doi, parcă doi mili-

tari, nu mai ştiu, au urcat la etaj. N-a întârziat mult şi nu s-a întors cu mâna goa-

lă. Însoţea un cetăţean şi mi-a spus: Domnule Ciura, dânsul e tovarăşul Moţ,  

fostul primar al Timişoarei. Am tresărit, nu-l cunoşteam, nu-l văzusem până 

atunci aşa, de la doi-trei paşi. Agârbiceanu îl găsise într-o cameră, unde se as-

cunsese ori… Mă rog, am pus mâna pe telefon, acolo în hol, la recepţie, şi am 

cerut legătura la comandant, la comandantul Garnizoanei. Mi-a dat legătura, m-

am prezentat şi i-am spus celui de la capătul firului, poate comandantul, poate 

locţiitorul, nu mai ştiu: Domnule, uite ce este, vorbesc din clădirea cantinei 

partidului, unde am arestat pe… avem un arestat, pe care vreau să vi-l pre-

dau… Cel de la telefon m-a luat tare: Ce-i tovarăşe, cine v-a trimis, cine v-a 

permis să mergeţi acolo, cum… Eu ţineam receptorul la o oarecare distanţă de 

ureche, ca să fie în temă şi căpitanul. La început acesta îmi făcuse semne linişti-

toare, de parcă m-ar fi asigurat că totul era în ordine, că acţiona conform unui 

ordin expres. Când cel de la capătul firului a ridicat tonul, Agârbiceanu m-a fă-

cut să înţeleg că nu acţionase executând o dispoziţie, ci din proprie iniţiativă. 

Cu asta… Cu asta nu mai ştiam cum să continui dialogul prin telefon. Mi-a ve-

nit din întâmplare o idee, am ridicat şi eu tonul:  Domnule, dar cine-i acolo, ce-i 

cu reacţia asta, de ce nu te prezinţi? S-a prezentat. Şi-a spus numele şi m-am 

cam blocat: Radu Bălan!... Hopa!... Şi neuronii la lucru, ce mă fac, cum mă 

descurc în continuare. Mi-a fost clar că, dezvăluind numele omului nostru, Ra-

du Bălan, care dacă era acolo… mă rog, fusese prim-secretar, acum nu mai era 
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dar de acolo poate că… Pe scurt, mi s-a părut că nu trebuia să elimin ipoteza că 

Radu Bălan mai avea în mâini anumite pârghii, cel puţin atâtea câte i-ar fi per-

mis să mă… umfle, deoarece nu-mi închipuiam că fostul prim-secretar nu ştia 

că Moţ se găsea acolo. Am continuat de aceea discuţia fără să precizez despre 

ce persoană era vorba, am primit asigurări că vor trimite un mijloc de tran-

sport… a trimis un  camion mare, cu coviltir, un camion militar. Au coborât 

câţi erau, vreo şase militari, l-am luat pe Moţ, l-am urcat în maşină. În cabină 

eram şoferul, Moţ, eu şi căpitanul Agârbiceanu. 

Am ajuns cu maşina la Garnizoană, i-am spus şoferului că tragă în aşa 

fel încât să coborâm direct înăuntru. Aşa a făcut, am coborât în interiorul Gar-

nizoanei. Acolo, când am intrat în sala unde erau recepţionaţi arestaţii, un ofiţer, 

nu ştiu cine, a sărit ca ars cu… Să trăiţi, tovarăşe primar, ce s-a… Atitudinea 

insului m-a deranjat, am răbufnit, nu m-am putut abţine. Tovarăşe, dânsul e 

aici în calitate de arestat, nu de primar, e clar?...  Omul, îmi pare însă rău că 

nu ştiu cine e, a făcut o faţă lungă, tâmpă. 

Şi asta e, l-am predat, după care… A, în camera de alături era un… co-

lonel cred că era, militar, de la Procuratura Militară, care ancheta persoanele 

aduse… 

Mergând spre ieşire, am trecut pe lângă încăperea în care se găsea co-

mandantul Garnizoanei, ori locţiitorul, mă rog, poate doar un ofiţer oarecare, şi 

mă gândeam ce bine ar fi fost să nu mi se pună nici o întrebare, să ies de acolo 

cât mai repede. N-a fost să fie aşa. Ce s-a întâmplat? Pe cine aţi adus?... Nu-mi 

amintesc ce-am bălmăjit, nu a avut ce să reţină, n-am rămas pentru explicaţii, 

mi-am continuat drumul. Nu la fel am procedat în dreptul altei uşi. Mi-a atras 

atenţia o hartă – a Timişoarei! - şi militarii, vreo şase inşi, din jurul ei. Colonei, 

maiori, căpitani… Ceea ce vă redau e ceea ce mi-a rămas dintr-o uitătură fuga-

ră. Am distins pe planul oraşului nişte dreptunghiuri roşii, poate obiective in-

dustriale, poate dispozitive militare care barau căi de acces ori de evacuare… 

Mă rog, cu imaginea asta am rămas: harta oraşului pe masă, şase ofiţeri în jurul 

ei, pe hartă, unde şi unde, nişte dreptunghiuri roşii … 

Am rămas doar cu atât deoarece am ieşit în grabă, sentimentul de sigu-

ranţă mă cam părăsise, începusem să mă tem, tot ce-mi doream era să ies, să 

ajung în afara zidurilor Garnizoanei. 

În fine am ieşit, i-am spus şi lui Agârbiceanu ce-am văzut, am plecat 

spre Operă. 

Vreau să adaug un amănunt nu lipsit de… de semnificaţii. Ăsta e cu-

vântul, nu importanţă, semnificaţii! După câteva zile de la această întâmplare, 

am citit în ziar că dragul nostru fost primar a fost eliberat din lipsă de probe, 

de… etc. etc. Adică îmi riscasem viaţa de pomană, unul din cei care ar fi trebuit 

să fie tras la răspundere pentru crimele din oraş a fost eliberat imediat, a stat 
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acolo, poate aşa, la un pahar de vin, câteva ore, după care omul a plecat acasă 

liniştit! 

Moţ a fost eliberat, data asta mi-o amintesc cu precizie, în 24 decem-

brie, în ajunul Crăciunului. Revin deci şi precizez că atunci l-am arestat, în 24 

decembrie, zi în care, după doar câteva ore, a fost eliberat. Nu s-au găsit probe, 

se vor fi identificat în schimb cine ştie ce contribuţii esenţiale la reuşita Revo-

luţiei din Timişoara şi i s-a dat drumul să se bucure de recunoştinţa noastră aca-

să, în sânul familiei… mă rog, mă opresc aici. 

După toate evenimentele astea am mers, în sfârşit acasă, unde nu mai 

fusesem de trei zile. Când am intrat în apartament… iertaţi-mă, mă copleşeşte o 

emoţie pe care nu mi-o pot controla… pe televizor o crenguţă de brad, la aparat 

o colindă! O colindă de-a noastră! Doamne!... Am avut un acces de plâns, nu 

m-am putut abţine, plânsul mi-a făcut de-altfel bine, a fost… cum să vă spun, 

pentru suflet a fost cam ceea ce este pentru trup o baie după ce-ai ieşit dintr-o 

hazna. Realizam parcă abia atunci că sacrificiile noastre, actele de curaj, poate 

inconştiente, poate disperate, spuneţi-le cum vreţi, n-au fost zadarnice, înlătura-

serăm o dictatură monstruoasă, dictatura lui Ceauşescu şi la orizont mijea, 

atunci aşa am simţit toţi cei din balcon, cei din faţa lui, toţi românii, că va fi alt-

fel, va fi bine, vom ajunge acolo unde visam… 

 

2009 –  pensionar 

Părerea mea după aceşti 20 de ani, a multora dintre noi, fie că am fost 

ori nu în balcon, e că una am vrut, altceva avem. Eu regret ceva din ceea ce 

exista atunci. Regret disciplina. Azi n-o mai întâlnim niciunde. Libertatea, prost 

înţeleasă şi lacunele din sistemul legislativ, au permis… au permis tâlhării ini-

maginabile, bunul comun a fost hăcuit, practic a dispărut, şi l-au însuşit câţiva 

securişti, foştii activişti de partid, în timp ce oamenii de rând, cei care au ieşit pe 

străzi înfruntând sângeroasele represiuni comuniste… Ceea ce s-a câştigat cu 

adevărat este libertatea cuvântului. Nu te mai temi să spui un banc pe seama 

unui ins suspus, nu te ia nimeni de guler dacă îl critici pe preşedintele ţării, pe 

primul-ministru… Numai că o faci în zadar… Da, găseşti în magazine tot ce 

vrei, dar tot mai totul din străinătate, nu din producţia proprie, ceea ce nu are 

cum să nu se întoarcă cândva împotriva noastră… Da, după părerea mea si-

tuaţia e departe de ceea ce-am sperat, de ceea ce i-a făcut pe atâţia dintre noi să 

plătească cu viaţa visul, speranţele tuturor românilor. 

A, nişte imagini, care pentru mine s-au constituit într-un film imposibil 

de uitat. Din 18 decembrie, după măcelul comunist din seara şi noaptea de 17 

spre 18 decembrie, prin oraş umblau timişoreni, familii întregi, ce-şi căutau fiul, 

fiica, mama, tata, soţia, soţul, despre care nu ştiau nimic… După care au aflat 

că fuseseră ucişi… mai apoi că trupurile neînsufleţite fuseseră sustrase din 
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morgă – furate! –, transportate până în apropiere de Bucureşti, incinerate, ce-

nuşa fiind aruncată într-o gură de canal! Domnilor, asta e o crimă… inimagina-

bilă. Întrece orice închipuire. Nu ştiu să se mai fi petrecut undeva aşa ceva, e o 

crimă ce te lasă fără replică. O crimă însă pentru care vinovaţii nu au fost pe-

depsiţi cum se cuvenea. Nu cum se cuvenea… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARIUS MIOC 
 

 

… m-au înhăţat după… cât 

să fie din gară până aici… 

vreo sută cincizeci de metri, 

cam prin locul ăsta, lângă 

benzinărie. 
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Titus Suciu: Studentul pe atunci, Marius Mioc, face parte din lotul 

de deţinuţi eliberaţi abia în 22 decembrie. Se pare că pentru grupul din care 

a făcut parte fusese pregătită o manevră sinistră.  

 

Vasile Bogdan: Sunt şi oameni pentru care Revoluţia nu înseamnă 

numai amintire. Pentru  Marius Mioc, unul dintre ei, ea este prezenţă ce 

trebuie numită, trebuie să-i fie cunoscute toate luminile şi umbrele, în nume-

le căreia trebuie aflat adevărul. A fost unul din marile momente ale Istoriei 

Universale, s-a petrecut la Timişoara, şi peste această realitate nu putem, 

nu avem voie să trecem. L-am filmat în două rânduri, deci am avut destulă 

vreme să-l înţelegem bine în crezurile sale, o dată pe stradă, în dreptul Gă-

rii de Nord, mai precis lângă un sediu de poliţie, detaliu important dar pe 

care nu aveam voie să-l filmăm din raţiuni lesne de înţeles, la 17  septem-

brie, şi a doua oară acasă la el, alături de familie, de isteaţa sa fiică, la 6 

octombrie.   

 

1989 – student, Facultatea de Mecanică, Institutul Politehnic 

În 16 decembrie, ca atâţia alţi timişoreni, am participat la evenimen-

tele ce se consumau în faţa bisericii din Piaţa Maria. 

Nu le descriu – oamenii din faţa clădirii, lumânările aprinse, primele 

sloganuri… – or fi făcut-o alţii, n-are rost să repet ce se cunoaşte. Trec la ce-

am trăit eu fiindcă, după câte ştiu, asemenea relatări nu am întâlnit chiar 

peste tot. 

Târziu, după intervenţia forţelor de represiune, după ce-am fost 

forţaţi să părăsim zona, mă găseam în grupul de demonstranţi de dincolo de 

pod, înspre Catedrală. Eram student, ceea ce trăisem mă înflăcărase într-atât, 

încât mi se părea că trebuia să fac ceva ca să merit acele trăiri. Ceva de ca-

pul meu. Ceva ce să se constituie drept contribuţie personală la ce se în-

tâmplase în oraş. 

Sigur, nu ştiam cum aveau să se încheie manifestările noastre, nu fă-

ceam parte din vreo organizaţie ilegală anticomunistă cu program, platformă 

politică în care să fie prevăzute termene, sarcini, executanţi. Una peste alta, 

totul se reducea la intuiţie, la entuziasm tineresc. Era bine, îmi spuneam, să 

continuăm manifestările, să ne vedem în continuare, să umblăm prin oraş ca 

nişte oameni liberi. De ce? Ei, asta urma să vedem mai târziu, avea să se 

contureze de la sine mâine, poimâine… om vedea noi când, deocamdată im-

portant era să ne vedem, să fim prin oraş mulţi, cât mai mulţi. 

Aşa ne-am spus cei din grupul în care mă găseam, promiţându-ne să 

ne revedem a doua zi în Piaţa Maria. Şi, desigur cum vor fi procedat şi alţii, 
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după ce ne-am împrăştiat am făcut aceeaşi propunere oricărui timişorean pe 

care-l întâlneam. 

Aveam însă atâta entuziasm în mine încât, nemulţumit de propriile 

prestaţii în ceea ce privea mobilizarea pentru a doua zi, la sugestia nu mai 

ştiu cui, am apucat spre Gara de Nord. Acolo, mi-a zis bărbatul acela, sunt 

oameni mulţi, cei care pleacă, cei care vin, acolo ai cui să te adresezi. Ideea 

mi s-a părut extraordinară – am pornit spre gară de parcă aveam bilet pentru 

un tren ce urma să plece în câteva minute. 

Şi în gară adresându-mă celor ce ieşeau pe peroane, celor ce veneau 

de cine ştie unde, pe la casele de bilete cu… Mâine, veniţi mâine în Piaţa 

Maria la ora 17… moment bun… poate reuşim… veniţi… noi vom fi acolo… 

veniţi şi cu rudele, cu vecinii… 

Când am ieşit din gară am văzut nişte miliţieni venind în grabă spre 

mine. Poate anunţaţi de vreun călător, poate de vreo casieriţă. Pe ăştia n-am 

simţit dorinţa să-i lămuresc să vină a doua zi în Piaţa Maria, am luat-o la 

fugă. Ei – după mine. Din păcate… aveau motoare mai bune, n-a fost o ur-

mărire ca în filme, pe contra-sensuri, cu accelerări bruşte, cu frâne ce scot 

fum din anvelope. Eram tânăr dar n-am avut nicicând disponibilităţi sporti-

ve, ghearele ce apărau viitorul de aur al României comuniste m-au înhăţat 

după… cât să fie din gară până aici… vreo sută cincizeci de metri, cam prin 

locul ăsta, lângă benzinărie. Şi fără să mă întrebe de voiam ori nu, m-au in-

trodus în sediul acesta al lor. 

M-au percheziţionat, mi-au luat datele civile, după care m-au dus la 

sediul Miliţiei Judeţene. Aici – tratamentul de care vă vor fi dat detalii toţi 

interlocutorii până acum. 

Dimineaţă – suntem în 17 decembrie –, pe la ora 7,30, poate 8, am 

fost duşi la penitenciarul din Popa Şapcă. Am fost aici reţinut până în 19 

decembrie. În 18 am fost anchetat în penitenciar. Anchetat e un fel de a spu-

ne. Procurorii, ori ce vor fi fost nenorociţii ăia, au folosit tratamente comu-

niste pentru a-mi aminti că n-am fost îndeajuns de recunoscător celor ce ne 

asigurau că trăiam în cea mai minunată societate din lume. 

În 19 am fost readus, mai mulţi demonstranţi, la Miliţia Judeţeană, 

pentru o nouă anchetă. A fost o zi grea. Foarte grea. Ne-au anchetat toată 

ziua, ne-au întins pe podea, ne-au bătut. Ştiţi ce voiau? Să afle numele con-

ducătorului mişcării din Timişoara. Şi pentru că n-aveam ce le oferi – 

pumni, lovituri cu piciorul, cu bastonul. 

Am fost anchetat şi în 20 decembrie. Fireşte, acelaşi tratament. Din 

păcate pentru mine, situaţie pentru care nu am o explicaţie nici acum, eu n-

am fost eliberat în după-amiaza zilei de 20 decembrie. În loc să ne dea dru-
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mul, ne-au îmbrăcat în haine de puşcăriaşi! Şi acolo am rămas, la Miliţia 

Judeţeană, până în 22 decembrie. 

N-aveam de unde ştii că majoritatea timişorenilor reţinuţi fuseseră 

eliberaţi, nu cunoşteam situaţia din oraş, moralul ne era la pământ. Fusese-

răm  arestaţi în noaptea de 16 spre 17, ne găseam în 22 decembrie şi nu şti-

am ce avea să se întâmple cu noi. Desigur, cel puţin într-o oarecare măsură, 

situaţia ar fi fost alta de-am fi ştiut ce se petrecuse în 20 decembrie în 

Timişoara, în 21 în Bucureşti, şi categoric am fi scăpat de toate spaimele de 

ni s-ar fi spus că dictatorul fugise. 

Dar să revenim la fapte. În noaptea de 21 spre 22 decembrie am fă-

cut nişte observaţii, le-am interpretat, am început să vedem lucrurile puţin-

puţin altfel. Repet, nu cunoşteam situaţia de dincolo de ziduri, cu toate astea, 

pe ici pe acolo, licăriri de speranţă. Firave, dar licăriri de speranţă, nu de 

spaime. Asta pentru că în noaptea aceea, spre nedumerirea noastră – ne că-

dea însă atât de bine! – mârâitul buldogilor a început să semene a tors de 

pisici. Temnicerii nu se mai comportau ca nişte brute, păreau mai omenoşi, 

erau mai îngăduitori. Nu cunoşteam nici atunci situaţia din oraş dar, nu-i 

aşa, ne puteam gândi la situaţia noastră în alt mod decât până cu câteva ore 

în urmă. 

Trec peste frământările, peste stările noastre sufleteşti, o să mă refer 

la fapte. 

În 22 decembrie am fost urcaţi într-o dubă. Cred că am fost îngră-

mădiţi în ea demonstranţii din trei celule. Înainte ni s-au returnat hainele ci-

vile şi aşa am fost îmbarcaţi, în hainele noastre. 

Paradoxal ori nu, momentele acelea n-au fost uşoare deloc. Expli-

caţii puţine, oferite cu zgârcenie, temeri noi, suspiciuni fireşti. Nu ştiam ce 

ni se va întâmpla, ce vor face cu noi, unde urma să ne ducă. Prin gemuleţul 

ce dădea în cabina şoferului ne-am dat seama că ne îndreptam spre ieşirea 

din oraş. Nu ni s-a părut în regulă, am început să ne manifestăm neliniştea. 

Şi să acţionăm. Am forţat, am tot forţat uşa dubei, din fericire am reuşit s-o 

deschidem şi, profitând de faptul că în curbe maşina încetinea, nu mai vor-

besc de cazul când oprea la stopuri, săream jos. Mie mi-a venit rândul să sar 

când ne găseam pe strada Drobeta, în cartierul Fratelia. Încă speriat, ce să-i 

faci, îmi intrase în cap statutul de puşcăriaş, am intrat în prima curte a cărei 

poartă nu fusese închisă cu cheia. Voiam să mi se piardă urma. Eram con-

vins că, după ce vor observa că dispăruserăm din dubă, aveau să revină pe 

traseu pentru a ne aresta din nou. Din fericire la primul schimb de cuvinte cu 

proprietarul casei, spaimele s-au disipat. Mi s-a spus că dictatorul fugise, că 

se ridicaseră toate oraşele, toată ţara, că Revoluţia Timişoarei devenise Re-
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voluţia României, scăpasem deci de temniţă, poate de ceva şi mai rău, mă 

puteam gândi din nou la viitor în linişte, cu încredere, cu speranţe… 

 

2009 – persoană fizică autorizată. Scriitor, cercetător al evenimen-

telor din zilele Revoluţiei  
Ne-am câştigat libertatea, dar, cum spunea Reagan, libertatea este la 

doar o generaţie distanţă de dispariţie.  

În lumea modernă apar noi metode de limitare a libertăţii. Libertatea 

economică este deseori anulată de o legislaţie europeană, care condiţionează 

desfăşurarea unor activităţi de existenţa unui mare număr de avize, aprobări 

şi hârtii. Pentru precupeaţa care vindea seminţe sau urzici la marginea dru-

mului, mai multă libertate economică era în comunism, fiindcă acum poliţia 

îi interzice să vândă sub pretext că marfa nu e ambalată şi etichetată şi n-are 

certificate de calitate şi de provenienţă. Avem libertate de exprimare, dar şi 

organisme birocratice care încearcă să o limiteze (Consiliul Naţional al Au-

diovizualului, de pildă; există tendinţe de control şi asupra internetului). 

Ceauşescu are acum un nivel de popularitate de neimaginat în 1989. Teoriile 

sale despre agenturile străine care ar fi acţionat în decembrie 1989 au fost 

acceptate de o mare parte dintre români, cu ajutorul campaniilor de falsifica-

re a istoriei care s-au mutat de la România Mare din anii '90 la Jurnalul 

Naţional şi Adevărul mai recent. Românii au primit libertate în decembrie 

1989, dar majoritatea mai trebuie să înveţe să o folosească. 
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Titus Suciu: Inginerul Alexandru Cuţară a trăit Revoluţia din 

Timişoara alături de viitorul primar, domnul Gheorghe Ciuhandu. Partea 

frumoasă a ei, noaptea de 16 spre 17 decembrie. A fost însă arestat. Dacă 

până atunci a îndurat, ca oricare alt român, mizeria materială proprie so-

cialismului,  în închisoare a cunoscut rigorile sistemului. 

 

Vasile Bogdan: Nu se văzuseră de multă vreme, iată-i acum alături, 

ca atunci, în acele zile şi nopţi de decembrie, când prietenia s-a scris din 

îndârjire şi sete de dreptate. Şi-au găsit destul de uşor loc în programele lor 

aglomerate, mai cu seamă domnul primar, şi iată-i în frumosul parc din Pi-

aţa Dacia, într-o zi luminoasă, 29 septembrie, întâlnindu-şi amintirile.  

 

1989 – cercetător, Institutul de studii şi proiectări energetice 

(ISPE) 

Alexandru Cuţară: Veneam pe Michelangelo, în apropiere… 

Gheorghe Ciuhandu: Ne-am întâlnit în Complexul studenţesc… 

Cuţară: Da, în Complex, da… 

Ciuhandu: Şi-am mers împreună la Catedrală. 

Cuţară: Am trecut pe Michelangelo, apoi… 

Ciuhandu: Da, aşa-i, corect, mi-aduc aminte. 

Cuţară: Apropo de Alecu Reus, mai ştii ceva despre el? 

Ciuhandu: Are două fetiţe şi, din câte ştiu, s-a lăsat de Medicină. E 

ceva pe la Teatru. M-am întâlnit cu el acum vreo doi ani, nu ştiu însă dacă 

mai e în Timişoara ori nu. 

Cuţară: Înainte de 16 decembrie ’89 ascultam Europa Liberă, Vo-

cea Americii, BBC-ul. În fiecare seară de la ora 7 mă aşezam în apropierea 

radioului, lângă care stăteam până pe la orele 11, 12. Televizorul mergea, 

dar nu aveai ce să vezi. În data de 16 m-aşteptam să se întâmple ceva. Cre-

zusem de altfel că se va întâmpla ceva în zilele Congresului P.C.R., dar n-a 

fost să fie, n-am avut noroc. În 16 decembrie, seara, pe la 10 jumătate, se 

întoarce fiica mea din oraş, de la film, de la Capitol, şi-mi spune că în oraş e 

mare bâlci, că lumea e în oraş, că a fost spart Comitetul Judeţean. Atunci 

mi-am zis că putea să fie ceva ce fusese, nu cu mult timp în urmă, la Braşov. 

Şi repede-repede mi-am luat paltonul zicându-mi:  acum e momentul! Am 

ieşit în stradă, m-am dus la linia tramvaiului 4. Pe linia lui 4 erau deviate 

toate tramvaiele. Erau unul după altul, în şir indian. Tramvaiul 1, tramvaiul 

2… Am urcat într-un tramvai şi am mers până la Comitetul Judeţean. De 

fapt am coborât la Continental şi am luat-o pe jos. La Consiliu era lumină şi 

plin de scutieri în faţa clădirii. M-am cam speriat. Îmi era frică şi să mă în-

torc, ca nu cumva să dau de bănuit, şi la ASCAR am luat-o la dreapta, pe 
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Loga, cu gândul să ocolesc, ca să revin acasă. Undeva pe acolo am auzit un 

vuiet, strigăte, scandări, ceva ce părea ca o furtună. Mi-am dat seama că ru-

moarea aceea venea dinspre Complexul studenţesc. Am mers de aceea îna-

inte, am luat-o pe Michelangelo şi m-am apropiat de cămine. Acolo lume 

multă, oamenii scandau lozincile binecunoscute, Azi în Timişoara, mâine în 

toată ţara!… Jos Ceauşescu!… Jos cizmarul!... Au fost momente incredibi-

le, unice, să auzi aşa ceva după atâţia ani de umilinţe. Şi mi-am zis, no, aici 

îi de noi! Lumea striga la studenţi să coboare, să iasă, adevărul e că apelul 

n-a avut succes, uşile de la cămine erau blocate. Revoluţia e opera tinerilor, 

dar nu a studenţilor. Cei mai mulţi erau deja în localităţile de baştină, le dă-

duseră drumul acasă, iar ceilalţi nu puteau să iasă din blocuri. În fine, am 

luat-o spre Catedrală. Ne-am îndreptat spre Michelangelo, la sensul giratoriu 

am luat-o în stânga, spre Catedrală. Spre surprinderea tuturor, taxiurile cir-

culau ca la raliuri. După aceea am aflat că, prin dispecerat, ţineau legătura 

cu Miliţia, cu Securitatea, acestea fiind la curent cu poziţia noastră şi cu di-

recţia de deplasare tot timpul. 

Ciuhandu: Îţi aduci aminte că maşinile aveau farurile aprinse şi, 

după ce treceam, şoferii le stingeau? Deci era clar că mişcările noastre le 

erau cunoscute securiştilor, miliţienilor, cu toată exactitatea. 

Cuţară: Da. Dar eram urmăriţi oarecum din umbră, nu vizibil, nu 

ostentativ. În Piaţa Operei era plin de lume, acolo se adunaseră timişorenii 

din toate colţurile oraşului. În dreptul Catedralei m-am întâlnit cu un coleg 

de serviciu, era lume multă, ne strângeam mâinile, ne îmbrăţişam, ce mai, 

era bucurie mare, greu de descris. A, un amănunt. Pe drum Gigi Ciuhandu 

mi l-a prezentat pe Alecu Reus, fiul regizorului Emil Reus, ţin minte era tâ-

năr, un copil. 

Ciuhandu: Era elev. 

Cuţară: Da, în ultima clasă de liceu. Spun asta pentru că m-am în-

tâlnit cu el în puşcărie. Dar să revenim la noaptea aceea. Pe treptele Catedra-

lei au început să urce timişoreni care încercau să mobilizeze lumea, aveam 

nevoie de un conducător, de cineva care să se impună prin iniţiative, propu-

neri de acţiuni. Eram mulţi dar trebuia să ne organizăm, să întreprindem ce-

va, nu să stăm să strigăm lozinci într-un acelaşi loc. Asta mai ales deoarece 

ne era clar că, în general, în oraş nu se ştia nimic de grupul nostru. Au fost 

lansate atunci mai multe idei, mai multe iniţiative. Unii spuneau să mergem 

spre Piaţa Dacia, alţii spre Calea Şagului, spre Fabric… Nu ştiu dacă ne-am 

despărţit, dacă s-a mers şi în altă parte. Faptul este fapt, noi am mers spre 

Piaţa Dacia. Grupul era mare, imens. Am luat-o prin Piaţa Horaţiu, pe lângă 

Facultatea de Construcţii, am trecut pe lângă tribuna plasată în locul în care 

acum se găseşte o locomotivă veche, am trecut pe sub viaduct, acolo erau 
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nişte lozinci, eu ani de zile mă gândeam, domnule, câte lozinci sunt cu 

Ceauşescu, cu P.C.R., că vor fi necesari ani de zile să scăpăm de ele după ce 

avea să moară dictatorul. Ei nu, în seara, în noaptea aceea au dispărut aproa-

pe toate placardele din oraş. Dacă vă amintiţi erau şi pe pod, pe pasarela 

aceea. Se găseau acolo două lozinci mari, una Ceauşescu – P.C.R.!, alta par-

că Ceauşescu – ROMÂNIA! Parcă astea, nu-mi amintesc cu exactitate. Ei 

bine, câţiva tineri au urcat de cum am dat cu ochii de ele şi s-au apucat de 

lucru cu râvnă, cu entuziasm şi, spre bucuria noastră, cu pricepere. Le-au dat 

jos în timp record deşi erau bine ancorate, noi răsplătindu-i cu aplauze, cu 

ovaţii, eram dezlănţuiţi, în vervă, au fost momente extraordinare.  De acolo 

am… A! În timp ce stăteam acolo, a trecut o Dacia… 

Ciuhandu: O Dacia albă. Venea dinspre Fabrica de Lapte, îndrep-

tându-se spre Facultatea de Construcţii şi a intrat în oameni. 

Cuţară: Da, a intrat în oameni. 

Ciuhandu: A intrat intenţionat. 

Cuţară: Sigur că da, intenţionat. Din fericire nu au fost accidente. 

De unde eram noi nu am sesizat să se fi întâmplat ceva grav. Şi ne-am con-

tinuat drumul pe Circumvalaţiunii spre Fabrica de Lapte, spre Piaţa Dacia. 

Când am ajuns în dreptul Fabricii de Lapte am dat de un cordon de TAB-uri, 

cu farurile aprinse spre noi. Ne barau înaintarea. Cei din capul coloanei s-au 

oprit, fireşte. 

Ciuhandu: Noi ne găseam în rândul al cincilea, al şaselea. 

Cuţară: Da, nu eram chiar în faţă. Cei din primele rânduri au vorbit, 

au tratat ceva cu cei din TAB-uri, nu ştiu ce le-or fi spus, oricum nu s-a în-

tâmplat nimic, am trecut printre coloşii de metal fără nici o problemă. Aş 

spune că atunci s-a născut lozinca Fără violenţă!... Şi cu Fără violenţă!... 

Fără violenţă!... am trecut printre TAB-uri, le-am ocolit, ei n-au intervenit, 

noi ne-am continuat drumul pe Circumvalaţiunii. Mă simt obligat să fac o 

precizare. Pe toată perioada asta, nu ştiu dacă eşti de acord cu mine, Gigi, eu 

n-am văzut să se spargă ceva, să se vandalizeze vreun magazin… 

Ciuhandu: Nu, nu s-a spart nimic. Nici eu nu am văzut ceva de ge-

nul acesta. E de spus că eram mulţi, că prezenţa noastră era remarcată, oa-

menii erau la geamuri, ne încurajau, ne îmbărbătau, unii aveau în mâini lu-

mânări aprinse… 

Cuţară: Da, lumea ne aclama, noi strigam Veniţi cu noi!... Veniţi cu 

noi!... Unii chiar au ieşit. Bunăoară îmi amintesc de familia Bândariu. Erau 

acolo toţi, părinţii şi fiul, un tânăr care tocmai se eliberase din armată. Din 

nefericire au fost arestaţi toţi trei. Ştiu asta pentru că domnul Bândariu şi 

fiul au fost în celulă cu mine. Cum a fost cu arestarea o să vă povestesc în 

cele ce urmează. Când am ajuns la colţ am luat-o spre Piaţa Dacia, aici i-am 
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spus lui Gigi hai să vezi cum se aude, eu ştiam cum era pe vremuri, pe vre-

mea lui Ceauşescu veneau colindătorii… 

Ciuhandu: Da, era un ecou puternic… 

Cuţară: Neoprotestanţii. Ştiu că, o dată, de Crăciun, am auzit nişte 

colinde nemaipomenite. Are o rezonanţă aparte zona din Piaţa Dacia, zic eu, 

şi am urcat, că apartamentul meu are vedere spre Piaţa Dacia şi am auzit 

scandările, vuietele mulţimii de la mine din cameră. Nevasta mea era speria-

tă, disperată, se întrebase unde puteam fi. Mă rog, deşi a încercat să ne îndu-

plece să nu plecăm, după câteva minute în care am privit mulţimea de sus, 

am zis hai să coborâm. Şi am coborât, am intrat printre demonstranţi, i-am 

urmat. Din Dacia ne-am îndreptat spre Torontalului, urmând să mergem mai 

departe în zona aia. Ne-am continuat drumul cu acelaşi entuziasm, mi-e greu 

să spun ce era cu noi, parcă nu ne temeam de nimeni, parcă uitasem de Mi-

liţie, de Securitate, de comunişti în general. Când ne-am apropiat de strada 

Torontalului – baraj de tancuri, de TAB-uri. Nu mai ştiu exact ce erau, dar 

asta nu are importanţă, faptul este fapt, ne-am trezit în faţa unor dihănii în-

fricoşătoare cu luminile aprinse, îndreptate spre noi, din spatele lor năvălind 

spre noi nişte monştri mai mici, scutierii, care ne-au lovit, ne-au bătut, în-

cercând să ne împrăştie. Ce se putea face, noi fiind cu mâinile goale, ei cu 

bastoane? Am fugit care încotro, printre blocuri, pe unde am putut. Nu mai 

ştiu dacă am vrut ori aşa a fost să fie, fapt e că am ajuns pe Gheorghe Lazăr. 

Aici am ajuns de fapt mulţi dintre noi, eram din nou un grup masiv, şi cine-

va a venit cu ideea să mergem la Catedrală. Eu şi Gigi hotărâserăm să mer-

gem acasă, cu ideea de a ne revedea a doua zi la Biserica Reformată. A doua 

zi era duminică. Voiam să dormim puţin, că nu puteam rezista două zile în 

ritmul acela. Am luat-o spre strada Timiş, mergeam liniştiţi, nu era nimeni 

nici în faţă nici în spate, păream singurii pietoni din zona aceea, mai toate 

ferestrele erau luminate, unele deschise; deci veneam liniştiţi spre casă, ne 

despărţiserăm deja de mult de grupul de demonstranţi, eram doar noi doi. 

Când am ajuns aici, în dreptul bisericii care s-a construit ulterior – un mi-

liţian! 

Ciuhandu: Întâi ne-au pus nişte lumini în ochi, nu ştiam ce erau, 

TAB-uri, tancuri, maşini… 

Cuţară: Da, şi nu vedeam ce era în spatele lor. Loc din care a apărut 

un miliţian care ne-a legitimat. Am arătat buletinele, s-a uitat prin ele, totul 

în regulă, nu era nimic nefiresc, ni le-a dat înapoi. Numai că atunci, deşi ni 

se părea că pericolul trecuse – din spatele luminilor a apărut un civil care i-a 

zis miliţianului… scuze, trebuie să revin, ne opriseră doi soldaţi, nu un mi-

liţian. 

Ciuhandu: Da, doi grăniceri. 
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Cuţară: Grăniceri din ăia, militari ce ţineau de trupele de securitate. 

Şi le spune civilul: Umflă-l! Pe bărbosul ăsta umflă-l! Şi m-au umflat! M-au 

aruncat în dubă, aşa am aflat ce era în spatele farurilor, oamenii de la feres-

tre au început să protesteze, să huiduiască, să arunce cu sticle, cu ce apucau, 

cu toate astea soldaţii şi-au văzut de treburi, în dubă toţi eram pe burtă şi ei 

ne altoiau cu bastoanele de câte ori li se părea că nu stăteam cum se cuvine, 

şi din păcate aveau această impresie mai tot timpul. După ce-au umplut-o 

maşina a demarat şi peste câteva minute am ajuns, vorba aceea la domiciliu. 

În interiorul curţii Securităţii de pe fostul Leontin Sălăgean, acum Tache 

Ionescu! 

Ei acolo, pentru a ajunge în beci, ne-au pus să coborâm nişte trepte. 

Însă nu oricum, ci respectând protocolul securistic. Printr-un culoar de mili-

tari, de miliţieni care, pentru că aşa-i educase Ceauşescu, ne loveau, ne îm-

pingeau, noi ne împleticeam, ne rostogoleam, ei dădeau cu picioarele, cu 

bastoanele. În acest mod am ajuns într-o încăpere unde, din nou aceleaşi 

atenţii ceauşiste: pumni, bastoane, picioare, şi pentru că aveam barbă – tra-

tament special. Bănuiţi ce vreau să spun. Am avut semne de la loviturile 

alea până în luna mai. Până şi unghiile mi-au fost negre câteva luni. 

După bătaia aia ne-au dus într-o celulă mică unde stăteam ca sardele-

le. Nu puteai să te aşezi, să stai pup, nu era loc. Ne-au ţinut acolo până di-

mineaţa pe la ora 6, poate 6,30. Ţin minte că începuse să se lumineze, era 

către a se lumina. Atunci ne-au scos afară, ne-au pus pe platou, ne-au aliniat 

şi ne-au pus pe burtă, după care au început să dea, să ne lovească. După ce 

vor fi obosit, nu am altă explicaţie, că pe platou nu ne-a spus nimeni nimic, 

ne-au dus jos, pe rând, la anchete.  Am convingerea că pe mine m-au bătut 

cel mai tare. Spun asta fiindcă îmi cereau să recunosc că fusesem la Comite-

tul Judeţean când s-au spart geamurile, când au fost desprinse însemnele 

comuniste şi aruncate jos. Mă confundau cu cine ştie cine şi-mi cereau să 

recunosc că făcusem aia şi aia şi aia. Ori la ora precizată de ei, când au avut 

loc violenţele acelea, eu nu eram acolo. Auzisem ce se întâmplase atunci de 

la fiică-mea. Ea îmi spusese, când a ajuns acasă, ce s-a întâmplat la Comite-

tul Judeţean, dar la ora aceea eu fusesem acasă. Deci deşi susţineau că au 

probe, că fusesem filmat, minţeau, aia e, căutau un vinovat, vinovaţi, spe-

rând că, odată identificaţi şi încarceraţi, deveneau din nou stăpâni pe si-

tuaţie. 

Cum spuneam, după aia am aflat că a fost vorba de o confuzie. Că 

fusese cineva acolo, cu barbă, când s-a spart Comitetul, dar… Ei, şi iarăşi 

bătaie, bătaie soră cu moartea. Era un tip, nu sunt sigur, locotenent ori căpi-

tan, aşa ceva, la vreo 28 de ani, poate 30, aşa, cu un parker lung, care lovea, 

lovea de parcă ar fi vrut să ne dăm duhul acolo şi atunci, în timp ce ne lovea. 
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Poziţia era: cu mâinile pe zid, cu picioarele depărtate şi rezemat… nu, par-

don, cu fruntea pe perete şi mâinile la spate şi lovea, ne bătea cu o frenezie 

demnă de scopuri nobile, nu de mârşăvia aceea. 

După aia a venit un tip în palton de piele şi un baston… un baston 

cam de lungimea asta, de metal, care a început să mă lovească spunând că, 

dacă nu recunosc, mă omoară pe loc. Norocul meu a fost… bine, poate nu 

mă omora, dar… Norocul meu a fost că au venit dubele de la penitenciar şi, 

din ordinul nu ştiu cui, ne-au băgat în ele. Aşa am scăpat de bătaie, cu veni-

rea acelor dube. 

A, un amănunt. În  timp ce fuseserăm pe platou în curtea Securităţii, 

au venit nişte… nişte granguri, nu ştiu cine, poate Coman, el şi încă câţiva, 

însoţiţi de un securist ori ce va fi fost el. O să ţin minte vorbele celui din 

urmă câte zile voi avea: ăştia sunt ăia! Cine eram? Ce? Oricum, după in-

formaţia asta au intrat într-un birou, noi rămânând în continuare pe platou. 

Când am ajuns la penitenciar – protocolul distinsei instituţii. Mi-au 

scos ceasul, verigheta, banii, buletinul, tot ce avem la mine, după care ne-au 

dus într-o sală de… poate de festivităţi. Am ajuns acolo nu oricum, ci în 

costum adecvat locului în care ne găseam – în pielea goală! În pielea goală 

şi – percheziţie! Nu ştiu ce căutau. Aşa ne-au percheziţionat, în pielea goală. 

În timpul acesta au eliberat nişte celule de deţinuţi de drept comun, 

care au fost mutaţi cu un etaj mai sus şi, mă rog, înghesuiţi cum se nimerea, 

ne-au băgat în celule. Eu am fost în celula 56. O încăpere în care se găseau 

80, poate 100 de paturi, noi fiind 170 de persoane. Printre noi şi 4 –5 copii. 

Adică tineri, elevi. Orice mulţime trebuie să aibă un lider, altfel lucrurile 

scapă de sub control, iese debandadă curată. Şeful nostru de salon era un 

deţinut de drept comun. Îşi arogase acest statut în virtutea faptului că era cel 

mai vechi locatar al încăperii, ne spunea ce să facem, ne repartiza locurile. 

Eu nu puteam să urc unde mi se spusese, paturile erau pe trei niveluri. Noroc 

cu un tip, mare revoluţionar, Cercel Vasile, care n-avea nici o inhibiţie. Din 

fericire m-a recunoscut, nevastă-mea fiindu-i profesoară. Mi-a făcut loc lân-

gă el. Nea Cuţară, lasă, hai aici. M-a lăsat să stau lângă el, în patul de jos, 

pentru mine mare lucru, că nu trebuia să urc. El era singurul care nu ezita să 

spună ce gândea. Noi tăceam mâlc, el nu, striga să-l audă şi temnicerii… 

Închideţi uşa de la budă, mă, că pute a Ceauşescu!…Mă rog, striga ce-i tre-

cea pe la gură, avea un curaj nebun, ca să zic aşa, noi tăceam, tăceam mâlc, 

el se comporta de parcă ar fi fost într-un cerc de prieteni, acasă. 

Familia Bândariu… Atunci i-am întâlnit, în celula aceea. E vorba de 

tânăr şi de tatăl lui. Fuseseră arestaţi şi se nimeriseră în aceeaşi încăpere cu 

mine. Din când în când mă întrebau Ce ziceţi domnul Cuţară… Mă rog, 

eram unul dintre puţinii intelectuali din celulă şi veneau şi mă întrebau 
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Domnul Cuţară ce-o să se întâmple cu noi, ne omoară, nu ne omoară, scă-

păm de puşcărie?... Lasă, scăpăm noi cumva până la urmă… numai să nu 

spuneţi că aţi participat la demonstraţie… 

Anchete au demarat a doua zi. La început ne-au luat individual, câte 

unul. După aceea câte cinci, de la un moment dat, pentru că eram mulţi, câte 

zece. Da, câte zece. Pentru anchetă ne-au dus în sala de şedinţe, o sală mare, 

unde aşteptam să ne vină rândul, de acolo ne duceau în fel de fel de încăperi 

să dăm declaraţii. Am avut şi de data asta probleme din cauza bărbii, m-a 

tras de ea şi procurorul, ce-i drept mai blând decât securiştii şi miliţienii, 

aşa, cum să spun, în batjocură, însoţindu-şi mişcările cu observaţii răutăci-

oase de tipul… Ia uitaţi, auziţi la el, cică-i inginer, ha-ha-ha…Mă rog, 

atunci nu prea aveam faţă de inginer, e adevărat, dar… Una peste alta, procu-

rorul a mers cu intenţia de a mă umili şi mai departe. A vrut să scrie declaraţia 

el. Am ripostat,  nu, ştiu să scriu, o scriu eu. Ce-am scris? Am scris că eram 

acasă, că făceam o planşă pentru fiică-mea, studentă la Medicină, că pe la ora 4, 

deoarece am auzit gălăgie din stradă, am coborât să văd ce este şi am intrat în 

mulţime… şi dacă am intrat am mers cu ei, în mijlocul lor… Fac aici o parante-

ză. Lorin Fortuna ne acuză, îi acuză pe toţi cei care n-am declarat, n-am precizat 

că am fi fost la Revoluţie, care am înşirat fel de fel de motive pentru a justifica 

prezenţa noastră în stradă, la urma urmei arestarea. Dacă, zice el, nu aţi menţio-

nat că aţi fost la Revoluţie, înseamnă că n-aţi fost revoluţionari. Nu cred că lu-

crurile stau chiar aşa. Dacă m-apucam să scriu ce-am făcut, pe unde am fost, cu 

cine, i-aş fi băgat în cofă şi pe Gigi Ciuhandu şi pe Alecu Reus… 

Ciuhandu: Da, o păţeam şi noi. 

Cuţară: Bineînţeles. Cum să le fi divulgat numele? Ce om normal ar fi 

putut să procedeze astfel, ştiind din capul locului că, pe de o parte, sieşi nu-şi 

făcea nici un serviciu, pe de alta că-i producea un rău prietenului? 

Ciuhandu: E uşor să spui, să vorbeşti despre o situaţie pe care n-ai tră-

it-o. 

Cuţară: Da. Deci eu asta am declarat acolo, fără să fi pronunţat nici un 

nume. Întâmplarea a făcut însă ca în penitenciar să dau de Alecu Reus. Tânărul 

pe care, cred că am mai spus-o, Gigi mi-l prezentase cu nu mult timp înainte de 

a fi arestat. N-o să susţin că am procedat în cel mai inteligent mod. Mă găseam 

într-o situaţie atipică, neobişnuită. Or când oamenii nu se cunosc, neîncrederea 

e la ea acasă. Fiecăruia îi era teamă că celălalt era informator, om al comunişti-

lor. Închisoarea nu e locul în care se cimentează relaţiile, prieteniile, ne feream 

să spunem unuia, altuia, că am fost acolo cu acela, dincolo cu acela. 

Asta a fost în primele două-trei zile. După aceea, încet-încet, ne-am mai 

relaxat.  Ne-am obişnuit unii cu alţii şi am început să vorbim între noi, să scă-

păm câte ceva din ceea ce făcusem, unde, cum. Nu ştiu dacă au fost microfoa-



 

 

 

272 

ne, oricum mulţi dintre noi erau turnători. Unii eram scoşi la anchetă, alţii să 

raporteze ce aflaseră de la unul, de la altul. Acum ştiu, mai exact spus am nişte 

bănuieli, aş putea înşira nişte nume, dar asta e treaba CNSAS-ului. Instituţia 

asta e abilitată să dea în vileag nişte nume, nu e treaba mea să le pronunţ. N-am 

fost turnător nici înainte de ’89, nu sunt nici acum, ştiu însă că printre noi au 

fost atunci inşi care s-au pretat la astfel de josnicii. 

În ziua de 20, miercuri, după patru zile de calvar… A, câteva vorbe 

despre condiţiile de acolo. N-aveam oglinzi, n-aveam hârtie, nici igienică, nici 

de ziar, n-aveam nimic. Erau vreo trei toalete, două lavoare, atât. Pentru 170 de 

persoane. 

Mâncarea ne-o dădea gardianul. O preluau deţinuţii de drept comun, 

puşi să ne supravegheze, ei de altfel ne aliniau, din două în două ore, în faţa pa-

turilor pentru apel. Oamenii aceia nu s-au purtat rău cu noi. Ţin să subliniez 

faptul că ei, deţinuţii de drept comun, ne ajutau cu ţigări. Ăştia se găseau, de 

regulă, în paturile de sus. Eu nu puteam să mă mişc, mă dureau mai toate oasele 

şi muşchii, norocul meu s-a numit Cercel, el nu era fumător, tot ce reuşea să 

adune îmi dădea mie. 

De atunci, din a treia zi, n-am mai fost bătut, n-am păţit practic nimic. 

Mă rog, spaimele ne bântuiau, nu ştiam ce avea să urmeze, vă daţi însă seama 

că nu exista nici un motiv pentru a fi optimişti. 

Şi miercuri, 20 decembrie, ora 18,30 şi cuvintele: Îmbrăcaţi-vă, vă dăm 

drumul!... A, încă un lucru. De miercuri dimineaţa o maşină, în curtea închiso-

rii, făcea un zgomot imens. O maşină din alea mari cu motor puternic. Ne-am 

dat seama mai târziu de rostul acelor ambalări ale motorului. Nu trebuia să au-

zim ce se întâmpla afară! 

Deci 20 decembrie, ora 18,30, şi comanda: Îmbrăcaţi-vă, vă dăm dru-

mul!... În pofida faptului că erau cuvintele pe care am fi vrut să le auzim de 

când ne găseam acolo, nu ne-am entuziasmat. Majoritatea dintre noi au primit 

cuvintele cu rezervă, unii chiar s-au speriat crezând că aveau să ne ducă cine 

ştie unde ca să ne împuşte. Teama asta se datora faptului că nu ştiam ce era afa-

ră. Nu ştiam ce se întâmplase în oraş, noi fuseserăm arestaţi în noaptea de 16 pe 

17, din 17 după amiază auziserăm focurile de armă, după care începuseră să 

apară răniţii! Păi puteam crede în vorbele alea, că ne dădeau drumul? Mai mult 

de-atât, răniţii pur şi simplu ne-au băgat în sperieţi. Nu voiau să fie duşi la spi-

tal, la infirmerie, ne rugau să nu chemăm infirmierii ori doctorii, ţineau ascuns 

faptul că erau împuşcaţi. Păi în condiţiile astea neîncrederea noastră nu era jus-

tificată? 

În fine, am fost scoşi în curtea închisorii, ne-au grupat câte 15-20 şi ne-

au băgat în dube ca să, ziceau ei, să ne ducă în faţa Comitetului Judeţean. Ne 

duceau acolo, susţineau ei, ca să arate că ne-au eliberat. 
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Când am ajuns pe strada Vasile Alecsandri, plin de lume, de timişoreni 

care scandau fel de fel de lozinci. Noi ne-am mai revenit, dar timişorenii au luat 

lucrurile în cu totul alt mod. Au crezut că afurisiţii ăia vor să ne scoată din oraş 

să ne împuşte.  Atunci ţup pe duba puşcăriei şi mişc-o într-o parte, în alta, s-o 

răstoarne. Fireşte, n-am stat cu mâinile în sân. Pentru că fusese oprită am forţat 

uşa şi am coborât. Doamne, ce momente au fost alea, când ne-am văzut liberi! 

Doamne! 

Eu m-am dus la un prieten care locuieşte lângă Operă, la capătul lui 

Karl Marx, acum Lucian Blaga, atunci Karl Marx. A fost primul loc de unde 

puteam să-mi sun soţia. Din fericire am reuşit să vorbim, am înştiinţat-o că 

eram liber, sănătos, că totul era în regulă. Nevasta şi fiică-mea au venit la prie-

tenul meu într-un suflet, fuseseră la soacra mea şi, cum spuneam, au venit la 

amicul meu imediat. 

Aşa s-au încheiat peripeţiile prin care am trecut din noaptea de 16 spre 

17, până în 20 decembrie, acolo, pe strada Vasile Alecsandri, pe la ora 7 sea-

ra… 

 

2009 – pensionar  

Părerea mea e că s-au făcut foarte multe în aceşti 20 de ani, contrar 

nemulţumirilor şi neîmplinirilor care, ştim cu toţii, există. E drept, ne-am 

aşteptat la mai mult. Din păcate noi n-am avut un ’56 ca ungurii, n-am avut 

Solidaritatea ca polonezii, n-am avut un Havel. Noi am vieţuit în întuneric, 

în cea mai neagră beznă.  Acum ce putem spune? Când întorci capul, când 

vezi ce e în magazine, ce se construieşte, cât se călătoreşte, ce libertăţi 

avem, lucrurile sunt în regulă. Deci s-a făcut foarte mult din punct de vedere 

material. Asta pe de-o parte. Numai că puterea şi avuţia României sunt, din 

păcate, tot în mâinile comuniştilor. Ale foştilor securişti, activişti, colabora-

tori ai sistemului dictatorial comunist. Ar trebui ca autorii, toţi autorii Răului 

de dinainte de ’89 să nu mai fie la Putere. Dau un nume:  Radu Tinu. Se ştie 

ce a făcut în timpul Revoluţiei, pentru faptele lui a şi stat o vreme în închi-

soare, din păcate nu cât trebuia, iar după ce-a ieşit, repede-repede, din nou 

şef, parcă director la ASIROM, împreună cu colaboratorul lui, Ciucă, impli-

caţi, se ştie, în reprimarea Revoluţiei din Timişoara, în transportul celor 43 

de timişoreni ucişi, duşi şi arşi la crematoriul Cenuşa. 

Una peste alta, deţin şi acum posturile importante, ei au tâlhărit avu-

tul naţional, ei sunt milionari în euro aşa, peste noapte, în timp ce salariile 

noastre, şi pensiile, au rămas la unul din cele mai mici niveluri din Europa… 
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GHEORGHE CIUHANDU 
 

 

... prin naştere făceam parte 

din clasa pe care dictatura 

proletariatului trebuia s-o dis-

trugă… 

 

 

Titus Suciu: Fiind nepotul unui participant la Marea Unire, apoi 

deputat în Parlamentul României, pentru domnul Gheorghe Ciuhandu poli-

tica nu e un exerciţiu nefamiliar. În timpul Revoluţiei, inginerul constructor 

a contribuit la prăbuşirea sistemului dictatorial. Din ’96, ca primar, la edi-

ficarea unui oraş european modern. 
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Vasile Bogdan: A continuat crezul generaţiilor dinaintea sa cu des-

chidere şi înţelepciune, aşezând gesturile edilului în ordinea unei tradiţii 

care trebuie respectată şi cultivată. Din acest punct de vedere Gheorghe 

Ciuhandu este un simbol al Timpului care curge cu folos la Timişoara.  

 

1989 – cercetător, Institutul naţional de cercetare în construcţii 

(INCERC) 

Aşa cum vă spunea şi prietenul meu, eram destul de bine informat cu 

situaţia de pe continent pentru că ascultam Europa Liberă, Vocea Americii, 

mă rog, ce se asculta în vremea aceea. În plus, prin octombrie, mă ataşasem 

de un grup de foşti deţinuţi politici, din care făceau parte domnul Moţiu, fost 

consilier local, domnul deputat Stanca… şi mai mulţi… pentru că se simţea, 

în situaţia de zi cu zi, o stare, să zic aşa, care prevedea o explozie. Ei bine, 

cu ei am convenit să sesizăm momentul în care s-ar fi putut acţiona, în care 

s-ar fi putut lansa un protest, o manifestare anti-dictatorială. 

Eu lucram atunci la INCERC, mama locuia în Piaţa Plevnei. Pe 15 

decembrie – o vizitam în fiecare zi – când să intru la dânsa, portăreasa mi-a 

înşirat aceste cuvinte: Domnul Gigi, a început mişcarea la Tökés! 

Tökés era la două străzi, pe Timotei Cipariu, deci nu departe. Eu îl 

văzusem pe pastor la Panorama, în emisiunea televiziunii maghiare, ştiam 

cine era, dar nu… n-aveam nici un fel de legătură cu comunitatea maghiară 

reformată, nu pot să zic că-l simpatizam, nici nu cunoşteam bine situaţia lui. 

Din curiozitate, era deci în 15 decembrie, după ora 4 seara, mi-am 

făcut drum spre locul cu pricina. În faţa casei – un grup de vreo 50 de eno-

riaşi. Între timp se înnoptase şi oamenii aveau în mâini lumânări aprinse. 

Peste drum, la farmacia actuală Sfânta Maria, nu ştiu cum îi spunea atunci, 

erau nişte securişti, care urmăreau, care observau ce se întâmpla acolo. 

Repet, nu erau mulţi oameni, singura mea cunoştinţă pe care am vă-

zut-o a fost doctorul Opriş. Care prin 1996, 2000, a fost director adjunct la 

Direcţia Sanitară. Am schimbat cu el câteva vorbe, n-am prea arătat că ne 

cunoaştem unul pe altul, că între timp se strecuraseră şi în masa aia nişte 

indivizi îmbrăcaţi aşa, în pufoaice, în cizme, cu mâinile foarte îngrijite, deci 

era clar că fuseseră trimişi acolo să vadă, şi n-am ţinut să fiu remarcat. 

Am plecat de acolo seara după ora 7. A doua zi, la serviciu, le-am 

spus colegilor ce se întâmplase în ziua precedentă şi ne-am dus – atunci se 

lucra şi sâmbăta – împreună pe strada Timotei Cipariu. Să fi fost în jurul 

prânzului.  Am dat şi acum de un grup destul de numeros în faţa bisericii. 

Îmi amintesc că, la un moment dat, a trecut pe acolo o maşină diplomatică. 

Una cu CD pe plăcuţă. Din câte am dedus ulterior, era un reprezentant al 
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Ambasadei Japoneze. Trecuse prin Piaţa Maria, desigur, ca să vadă ce se 

întâmpla. Şi cum spun lume, foarte multă lume. L-am văzut atunci pe Tökés 

la fereastră. Era pe altă lungime de undă decât timişorenii de sub fereastră. Îi 

îndemna pe oameni să plece, să părăsească locul, pentru că primarul de 

atunci, Moţ, fusese la el şi-i promisese că nu va fi sancţionat, că deciziei ju-

decătoreşti nu i se va da curs. Vreau să precizez un amănunt nesemnalat, 

după câte ştiu. Pe uşa de la intrarea în clădire apăruseră nişte afişe în limba 

română şi maghiară. Numai că un ins, după câte cred un tânăr muncitor, le-a 

smuls. Oricum  apelul lui Tökés, mă rog, îndemnul, n-a prea fost urmat, ca 

să zic aşa, lumea stătea în continuare. 

Am rămas acolo până pe la 2 jumătate, 3, după care am venit acasă. 

A doua zi fiul meu avea ziua de naştere şi trebuia să ne pregătim festivitatea, 

să ne aprovizionăm cu cele necesare. I-am spus însă vărului meu, lui Moţiu 

că domnule, acolo e o mare mişcare, în Piaţa Maria, du-te şi vezi, pentru că 

e o chestiune care deja iese din canoanele normalităţii comuniste… 

În fine, am făcut cele trebuitoare pe acasă când,  după ora 19, vărul 

m-a sunat.  Domnule, mi-a zis, aici treaba se îngroaşe.  Oamenii au oprit 

tramvaiele, a intrat el în amănunte, din păcate eu nu mai pot sta, trebuie să 

merg… nu mai ştiu unde trebuia să plece, m-a îndemnat însă să merg în Ma-

ria pentru a vedea ce se va întâmpla în continuare, sfat pe care, fireşte, l-am 

urmat. M-am echipat şi am ieşit imediat. Cred că am plecat de acasă după 

ora 21. Am mers prin parcul Central şi am ieşit direct la podul de la Maria. 

Acolo erau nişte maşini ale pompierilor răsturnate, nişte vitrine sparte, iar pe 

pod, înspre Piaţa Maria, spaţiul era ocupat de scutieri. Ei îi împingeau pe 

demonstranţi în spate, demonstranţii reveneau peste ei, mă rog, îmbrânceli 

reciproce cu o oarecare ciclicitate. Grupul de pe pod, din apropierea lui, era 

format din bărbaţi tineri. Aş spune foarte tineri. Din acel grup s-a impus la 

un moment dat un cetăţean ce părea ceva mai matur. De fapt era şi el tânăr, 

doar că purta barbă. L-am cunoscut mai târziu, era nimeni altul decât Sorin 

Oprea. Fac precizarea că atunci nu-l ştiam, l-am cunoscut mai târziu. Aveam 

atunci 42 de ani, purtam şi eu barbă. Oricum, şi cu barbă şi fără, pe lângă 

copiii ăia eram un om destul de înaintat în vârstă, dacă pot să spun aşa. 

După nu mult timp am plecat de acolo. Ne-am dat seama că nu avea 

sens să rămânem în faţa Regionalei CF. Deci, trecând podul Maria, ne-am 

îndreptat spre centru. De-acolo, dându-ne seama că dacă stăteam într-un loc 

există riscul să ne surprindă forţele de represiune, am luat-o spre Complexul 

studenţesc. Ne-am dus în Complexul studenţesc în ideea de a-i determina pe 

studenţi să se implice în… greu de spus în ce, fiindcă nici unuia nu cred că-i 

era clar ce trebuia făcut. Din păcate cei mai mulţi studenţi, fiindcă li se dă-

duse vacanţa, erau plecaţi acasă, cei rămaşi fiind închişi în cămine… 
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Când am trecut podul Michelangelo spre Complex, deja veneau ca-

mioane militare, cu prelată de culoare verde. Se ştie, pe vremea aceea străzi-

le erau prost luminate. În ciuda acestei practici, când am ajuns la cămine 

ardeau toate becurile. În complex vânzoleală mare, un du-te-vino continuu, 

parcă ne căutam, parcă voiam să ştim câţi eram. M-am întâlnit acolo şi cu 

doi colegi de serviciu, cu Pop şi încă unul, îmi scapă numele acum, după 

aceea cu Alecu Reus, de care spunea colegul Cuţară. 

În fine, după ce-am constatat că studenţii, cei ce se mai găseau prin 

cămine, nu puteau, ori nu voiau să ni se alăture, m-am retras, am apucat spre 

marginea grupului.  Acolo m-am întâlnit cu Cuţară şi, integrându-ne într-

una din mulţimi, am plecat de lângă Complexul studenţesc. Grupul în care 

ne-am integrat a apucat-o spre podul Michelangelo. Am traversat Bega după 

care, pe bulevardul Loga, ne-am îndreptat spre Catedrală. Unde am ajuns 

spre ora… Nu pot preciza ora, oricum trebuie să fi fost în jurul miezului 

nopţii. 

La Catedrală lume multă, pe scări, în faţă, oamenii se adunaseră aco-

lo venind din direcţii diferite. Unii de la Comitetul Judeţean – atunci am 

aflat ce se întâmplase la Comitetul Judeţean – noi veniserăm dinspre com-

plex, alţii din alte părţi. Şi ce să facem, ce să facem? Că trebuia să facem 

ceva din moment ce eram atât de mulţi. Dar ce? Ce puteam face la urma ur-

mei? 

Eu credeam atunci că era bine să ne împrăştiem. Dacă am fi continu-

at să rămânem grupaţi, îmi ziceam, riscam să fim înconjuraţi şi arestaţi toţi. 

Mă rog, e o idee de atunci, nu pretind că e inatacabilă, aşa gândeam în mo-

mentele acelea. În ceea ce mă priveşte strict personal, mi-amintesc că nu mi-

a fost frică tot timpul, dar nu mi s-a părut nici o clipă că nu ne jucam cu fo-

cul. Aveam familie, un copil, nu era simplu, ca să zic aşa, dacă mi se întâm-

pla ceva. Gândind aproximativ la fel, eu şi Sandu Cuţară am apucat-o spre 

Circumvalaţiunii. La urma urmei spre casă. El v-a relatat amănuntele dru-

mului din noaptea aceea. Cum a zis, ne găseam în faţă, prin rândul 5, 6. Ei 

bine, când am dat, în intersecţia Gh. Lazăr cu Circumvalaţiunii, de dihăniile 

alea de metal, şi de militari cu puştile îndreptate spre noi, nu mi-a fost totu-

na. Din fericire, după cum de altfel ştiţi din relatarea lui Sandu, atunci n-a 

avut loc nici un incident neplăcut. Numai că mie nu mi-a scăpat un amănunt. 

Lăsându-ne să trecem, intram de fapt în mâinile lor. Intram într-un cerc de-

limitat de Gheorghe Lazăr, bulevardul Cetăţii, Circumvalaţiunii şi Calea To-

rontalului. Intraserăm de fapt, cu amăgitoarea convingere că eram învingă-

tori, în gura lupului! Şi lupul dracului a înhăţat în noaptea aceea peste 800 

de timişoreni! 
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N-are rost să reiau ce-a spus Sandu. Pe scurt, strada Timiş, Piaţa Da-

cia, Calea Torontalului. Numai că acolo a început represiunea, s-au făcut 

arestări. Atunci ne-am dat seama că eram încercuiţi, că eram în mâna lor. 

Deveniseră violenţi, începuseră să ne lovească, erau miliţieni, unii de la gră-

niceri, aveau bentiţe verzi, erau şi civili, în fine, întregul aparat de represiu-

ne din subordinea dictatorului. Pe drum, pe unde treceam, nu pot să nu 

menţionez acest amănunt, mai toţi timişorenii erau le ferestre, pe balcoane, 

nu rareori cu lumânări aprinse. Noi strigam Români veniţi cu noi!... mă rog, 

ce se striga atunci… Vrem alegeri libere!... Libertatea presei!... tot felul de 

lozinci… Jos Ceauşescu!... 

Represiunea a fost rapidă şi profesionist făcută. Dădeau cu sete, vor-

ba aia, cu mânie proletară deşi erau beneficiarii democraţiei proletare. 

Atunci ne-am retras, ne-am gândit la multe dar şi la apartamentele noastre, 

la liniştea şi siguranţa pe care ne-o asigurau. Cum-necum, până la urmă am 

ajuns pe Gheorghe Lazăr. Acolo fiind aveam  două variante: să ne întoarcem 

spre centru, ori să mergem spre casele noastre. Eram în zona Circumvalaţiu-

nii, unde locuiam amândoi, şi gândul ce ne încerca tot mai puternic era să 

intrăm în apartamente, urmând ca a doua zi pe la ora 10, aşa cum convenise-

răm la Catedrală, să ne revedem în Piaţa Maria. Una peste alta, am apucat 

spre casă. Era beznă, ce-i drept situaţia ne favoriza, ni se părea că nu ne 

păştea nici un pericol. Numai că, aşa cum deja ştiţi, la un moment dat ne-au 

încremenit nişte faruri ce răsăriseră de nu ştiam unde. Sandu era pe bordură, 

l-au luat, l-au băgat într-o maşină, parcă albă, nu sunt sigur, operaţiunea era 

condusă de un civil, ne-au legitimat, ne-au întrebat unde am fost, am zis 

că… nu ştiu ce am zis… la un chef, ceva de genul acesta… el ne-a luat peste 

picior cu Lăsaţi, ciochiştilor – aveam şi eu barbă, ce-i drept mai mică decât 

a lui Sandu – că vă ştim noi… ceva la modul acesta. În fine, Sandu a avut 

ghinion, l-au ridicat şi l-au aruncat într-o dubă, au vrut, după ce mi-au veri-

ficat buletinul, să facă acelaşi lucru şi cu mine, numai că eu am început să 

strig, să mă zbat, norocul meu a fost şi acela că oamenii de la ferestre au în-

ceput să huiduiască, să arunce cu sticle, cu borcane,  şi cum spun, reacţia 

mea i-a surprins şi până s-au dezmeticit m-am smuls din mâinile lor şi, cu-

noscând bine zona, am apucat-o spre casă. Iniţial voisem să trec prin parcul 

Dacia, am văzut însă că în aceasta erau TAB-uri, TAB-uri şi camioane mili-

tare cu prelate verzi, bine mascate, de aceea am făcut un ocol prin faţa ci-

nematografului şi am intrat aici, pe Zborului, blocul în care stăteam, în care 

locuiesc şi acum. Şansa mea a fost că pentru blocul meu există şi o intrare 

între poştă şi un bloc alăturat, prin care puteam ajunge unde doream. 

E, asta a fost pentru mine nemaipomenita, incredibila noapte de 16 

spre 17 decembrie. Era, cred, ora 4 dimineaţa când am intrat în apartament. 
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A doua zi dimineaţa m-am dus la soţia lui Sandu să-i spun ce s-a în-

tâmplat. Nu mi-a fost uşor. Mai ales că la ora aceea fata lor se găsea din nou 

prin oraş. Ştiţi doar că duminică dimineaţă mai toţi timişorenii am ieşit, din 

diferite motive, pe străzi. În ceea ce privea sarcina mea, vă daţi seama, mi-a 

fost foarte greu să-i spun soţiei prietenului meu, cu o săptămână înainte de 

Crăciun, că Sandu fusese arestat. 

În ceea ce mă privea, liniştea mă părăsise cu totul, îngrijorările mă 

asaltau din toate părţile. Una peste alta, mi-a fost frică să mai stau acasă. Vă 

spun deschis, sincer, eram convins că or să-l bată şi, pentru că nu va rezis-

ta… De aceea am plecat de acasă. Mă temeam să rămân în apartament, orice 

zgomot mă făcea să tresar, până pe la prânz mi-am stăpânit temerile, dar du-

pă aceea n-am mai reuşit s-o fac şi, de pe la ora 14, am ieşit în oraş. Nu ştiu 

de ce, pe străzi mă simţeam mai puţin ameninţat decât în apartament. Deşi 

nici în oraş nu aveai motive să te simţi în siguranţă. Nişte elicoptere începu-

seră, desigur vă amintiţi, să survoleze oraşul, mai ales cartierul Circumva-

laţiunii. 

Pe la 2 jumătate am ajuns în Piaţa Libertăţii. Acolo, de pe un TAB se 

trăgea. E drept, foloseau gloanţe de manevră. Cu toate astea a fost rănit ci-

neva. Nu mi-e ruşine să spun că nu ştiam ce e aia glonţ de cauciuc. Fiindcă 

s-a nimerit să fiu în apropiere, împreună cu alţi timişoreni, l-am luat pe rănit 

şi l-am dus la poarta Spitalului Militar. Ne-a fost frică să intrăm. Eram cu 

cineva, cu încă cineva, nu mai ştiu cu cine, nu-i cunoşteam şi… asta este, l-

am lăsat la uşa spitalului. Am sunat şi am plecat. 

De acolo am luat-o spre Piaţa Victoriei. Acolo se devastase deja li-

brăria din centru, lucrurile evoluaseră. Apoi, se ştie, au început să latre ar-

mele, să apară răniţii, morţii. Eu, recunosc, îmi purtam temerile pe unde se 

nimerea. De când au apărut victimele, îngrijorarea mea a crescut. Nu ştiam 

până unde aveau să meargă represaliile, nu eram foarte sigur că nu vom da 

înapoi, Sandu era arestat, dacă în oraş se trăgea nu era greu să intuiesc felul 

în care erau trataţi în puşcărie, de aceea evitam să stau acasă, eram mai tot 

timpul pe stradă, pe la prieteni. E drept, din 20 m-am mai liniştit. Iar de 

atunci am fost prin centru din cu totul alte motive, înţelegeţi ce vreau să 

spun. Eu sunt născut în 1947. Din nefericire de când am apărut pe lumea am 

purtat pecetea aceea nedreaptă a originii sociale nesănătoase, cum se spunea, 

eufemistic, înainte de ’89. Proveneam dintr-o familie considerată de 

comunişti burgheză, reacţionară, prin naştere făceam parte din clasa pe care 

dictatura proletariatului trebuia s-o distrugă, poate ştiţi poate nu, foarte mul-

te din rudele mele au fost întemniţate, deci… Ei bine deduceţi, desigur, din 

cele spuse, ce-a însemnat pentru mine ziua de 20, mai ales de 22 decembrie. 

Sabia lui Damocles de deasupra capului dispăruse odată cu tartorul de Scor-
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niceşti, nu avea să se mai lege de mine nici un buldog în haină parker de 

piele. Liber, m-am simţit pentru prima dată liber! Eu, familia mea, rudele 

mele, nu mai stăteam sub anatema comunistă. Asta în primul rând. În al doi-

lea e vorba de un sentiment personal, copleşitor, înălţător, trăit atunci de ori-

ce timişorean. Constatai că oamenii de care te-ai ferit mai tot timpul erau ca 

tine, îşi riscaseră libertatea, viaţa, doreau să se schimbe ceva în existenţa lor, 

doreau o libertate adevărată nu formală, la urma urmei doreau lucruri mă-

runte dar atât de necesare liniştei sufleteşti. 

 

2009 – primarul municipiului Timişoara din anul 1996 

S-au făcut multe în cei 20 de ani de la Revoluţie. A nega împlinirile 

nu e dovadă de apreciere corectă a realităţii, a considera că nu mai e nimic 

de făcut nu înseamnă luciditate. 

Ce-i trist este că beneficiarii principali sunt fie din fostele cercuri 

comunisto-securiste care, sub o formă sau alta, au rămas în structurile statu-

lui ori s-au impus, prin metode bine cunoscute, în structurile private, fie in-

divizi oportunişti, care au stat în retragere în acele momente şi au apărut du-

pă Revoluţie cu tupeu caracteristic, ajungând să ocupe poziţii importante în 

aparatul administrativ, guvernamental, pe scurt în societate, care n-au însă 

nici în clin nici în mânecă cu aspiraţiile oamenilor de rând, ale celor care 

atunci, în ’89, au ieşit pe străzi şi l-au alungat pe descreierat. 

Fără a folosi cuvinte mari, spun că, în 1996, m-am simţit… m-am 

simţit obligat să intru în activitatea administrativ-politică a oraşului. Bilanţul 

întocmit de mine nu corespundea cu suma aspiraţiilor noastre din tulbură-

toarele zile ale lui Decembrie ’89.  Multe dintre ele nu se realizaseră, încă, şi 

am crezut, cred în continuare, că se pot împlini. Din păcate sistemul este 

foarte, foarte rigid, anchilozat. Sau dacă vreţi, mai ales în ultimii ani, politi-

zat. Descentralizarea şi autonomia locală e o vorbă, o gogoriţă pe care o 

lansează diverşi factori politici înainte de alegeri. Or lipsa acestei autonomii 

locale, a acestei descentralizări, face ca organismele statului să fie infestate 

politic. Totul e politizat. Până şi directorii de şcoală se schimbă pe criterii 

politice. Or unde nu există competenţă, unde nu există calitate, unde măsuri-

le le stabilesc slugile aparatului politic, rezultatele pe care le aşteptăm de 

atâta vreme nu au cum să apară. Spus pe şleau, în această privinţă suntem în 

situaţia în care ne găseam înainte de ’89. Doar că atunci exista un singur 

partid. Acum există mai multe, numai că, din păcate, unele sunt de sorginte 

neo-comunistă. Că le place ori nu, e cazul să-şi ascundă urma, asta este, şi 

populaţia simte şi rezultatele se văd. Personal m-am străduit să fac cât am 

putut şi m-am simţit de fiecare dată întărit atunci când oamenii au apreciat 

ceea ce am făcut şi m-au reales şi… să ştiţi că pentru mine principalul atu a 
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fost populaţia. Spate politic n-am, din păcate partidul din care fac parte tra-

versează o perioadă critică, singurul, adevăratul spate, sprijinul meu, a fost 

populaţia Timişoarei. Care m-a ajutat, m-a înţeles şi a fost alături de mine 

tot timpul. Motiv pentru care nu pot să închei intervenţia mea decât astfel: 

Mulţumesc Timişoara! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VASILE I. MOLDOVAN 
 

 

În jurul orei unu noaptea ne 

găseam în Piaţa Unirii încon-

juraţi, prinşi în menghină de 

forţele de represiune… Frână 

bruscă, ţiuit de cauciucuri… 

Ofiţerul avea revolverul în-

dreptat spre noi… 

 

 

Titus Suciu: Criteriile după care Puterea comunistă a eliberat 

deţinuţii Revoluţiei – şi nu doar ele! – vor rămâne, mai mult ca sigur, învă-

luite în ceaţă pentru totdeauna. Domnul Vasile I. Moldovan a fost eliberat 
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nu în 20 decembrie, ca majoritatea arestaţilor, ci în 21, pe la miezul nopţii. 

Debarcarea – pe Calea Aradului, la vreo şase – şapte kilometri de oraş! 

 

Vasile Bogdan: Nu ştiu ce trebuie să simţi când te afli exact în locul 

în care ţi s-a întâmplat o mare nedreptate. Nu ştiu ce trebuie să simţi în lo-

cul în care ai început să devii un alt om. În acea zi de 17 septembrie domnul 

Moldovan le-a trăit pe amândouă în cuvinte simple, ca şi viaţa, acolo în pi-

aţeta din faţa Spitalului de Copii Luis Ţurcanu. 

 

1989 – muncitor, Întreprinderea de Colectare şi Industrializare a 

Laptelui, ( ICIL)  

În 16 decembrie, seara, nu mai ştiu exact când dar destul de târziu, 

veneam spre centru din Calea Şagului, de acasă, cu Dinu Dorel, un prieten 

ce se găsea la mine. Când am ajuns în zona Sinaia, să nu ne credem ochilor 

ce vedeam: plin de lume, vitrine sparte, în faţa librăriei un morman de cărţi 

ce ardeau, pe care se aruncau în continuare volume, broşuri, agitaţie, vânzo-

leală, pe linia de tramvai pietre, lemne… Am înaintat, am trecut de oamenii 

de acolo, am ajuns în centru. Aici ne-am întâlnit cu alt prieten, Viorel, de 

unde, nu mai ştiu însă la îndemnul cui, ne-am ataşat grupului ce se îndrepta 

spre bulevardul Vasile Pârvan. S-a nimerit să ne întâlnim cu alţi timişoreni, 

mai mulţi decât noi, câteva mii. Spuneau că veneau din Calea Buziaşului. 

Am intrat în rândurile lor, am urmat traseul pe care mergeau. Nu ştiu de ce 

voiau să ajungă în Circumvalaţiunii, nu ştiu de ce i-am însoţit, fapt e că tot 

mergând ne apropiam de Fabrica de Lapte de pe Gheorghe Lazăr. În preaj-

ma acesteia, în intersecţie – cordon de militari. Noi cu… papagalul, strigam  

Armata e cu noi! etc, cunoaşteţi lozinca, lozincile, ei cu Mutu în braţe, nici 

cu ameninţări, nici cu vorbe blânde, cu Mutu, noi cu paşi mai mărunţi, e 

drept, dar înspre ei, tot înspre ei, din fericire ei făcând paşi înapoi, în lateral, 

moment în care pasul nostru a devenit din nou vioi înspre înainte. 

Am trecut deci de cordon fără incidente şi, tot înaintând, dar după 

câte mi-am dat seama după aceea, fără să ne fie clar unde şi de ce mergeam, 

am ajuns în Calea Lipovei. Se poate spune că eram cu… propaganda. Cu 

mobilizarea. Nici cel mai întreprinzător dintre noi, dacă va fi fost vreunul, 

nu cred că ştia ce trebuia să facem atunci, mai târziu, peste o oră, a doua zi. 

Strigam Români veniţi cu noi! dar, cel puţin mie, nu-mi era clar unde să vi-

nă. Sunt de altfel sigur că nici unul din noi n-ar fi fost capabil să răspundă 

întrebării unde vom merge dacă ni se vor alătura toţi locuitorii din cartier? 

Deci asta e, nu ştiam ce vom face dar ne plăcea ce făceam, trăiam o 

stare nemaipomenită, ne simţeam liberi, ne stăpânea un entuziasm debordant, 
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ni se părea că lumea întreagă era a noastră. Şi aşa, în acest mod, mergând într-

o direcţie, revenind, alegând alt traseu, ne-am trezit că era ora 1. 

Ce-i drept, între timp situaţia se schimbase. Scandam lozinci ba aco-

lo, ba colo, nu pentru că voiam să dovedim ce planuri aveam, ci pentru că 

începuse hăituirea. Militari mai peste tot şi din ce în ce mai agresivi, cu mâ-

ini tot mai lungi. Atât de lungi, încât ajungeau de la tine până la dubă. 

În jurul orei 1 noaptea ne găseam în Piaţa Unirii înconjuraţi, prinşi în 

menghină de forţele de represiune. De-acum era vorba de propria-ţi piele, 

fiecare cu arma lui.  Noi cu cea a iepurelui, ei cu a ogarului. Cu prietenii 

mei, un grup de cinci inşi, cum necum am scăpat de îmbrăţişările inşilor 

ieşiţi la vânătoare. Între timp ne-am rărit, mergeam spre casă doar în doi 

inşi, eu şi Dinu Dorel. Aici, în preajma Spitalului de Copii, ne simţeam în 

afara oricărui pericol. Nu militari, nu miliţieni, deci totul era în regulă. E 

adevărat, la un moment dat am văzut o Dacie albă venind spre noi, nu ne-am 

făcut însă nici o problemă, nu eram pe mijlocul carosabilului, n-o împiede-

cam în nici un fel, din partea noastră îşi putea continua cursa fără nici o pro-

blemă. 

Numai că afurisita nu şi-a văzut de drum. Frână bruscă, ţiuit de cau-

ciucuri, oprire pe trecerea de pietoni. Deci infracţiune, tipii încălcaseră arti-

colul… Din păcate n-am apucat să ne-amintim paragraful respectiv. Ofiţerul 

avea revolverul îndreptat spre noi, ce să-ţi mai aminteşti articolul cu pricina, 

memorie nu, reacţie nu, activ a fost doar el. Cursa a fost scurtă. Ne-a dat jos 

în apropierea Catedralei, de acolo continuându-ne voiajul în condiţii mai 

puţin confortabile. La comun, în duba miliţiei. Cu asta am fost duşi până în 

curtea Miliţiei Judeţene. Aici, înainte de a fi culcaţi pe burtă, picioare, bas-

toane, pumni împrăştiaţi cu multă dare de mână usca-li-s-ar mâinile; în 

poziţia culcat alte lovituri, de parcă în beci n-am fi putut ajunge decât cu un 

anumit număr de vânătăi. 

Pe la 4 dimineaţa, după un somn vă daţi seama cât de odihnitor, mi 

s-a luat o declaraţie. Nume, prenume… deci date personale, cu primele răs-

punsuri la întrebări legate, fireşte, de noaptea ce trecuse, de ceea ce făcusem 

până mă înhăţaseră etc. 

Dimineaţa, la ora 7, am fost duşi la puşcăria de pe Popa Şapcă. Ţin 

minte celula şi acum. Numărul 25, secţia 5. Trec peste modul în care am fost 

tratat acolo, peste interogatoriile ce mi s-au luat. 

Pentru mine sejurul la Popa Şapcă a fost mai lung. Nu ştiu de ce. 

Majoritatea arestaţilor au fost eliberaţi în 20 decembrie, mie, celor din celula 

noastră ni s-a dat drumul în 21. 

Era ora 22, poate 23, când a intrat în celulă un tip, un tovarăş, parcă, 

plutonier, care ne-a spus: No gata, afară, vă dăm drumul. În hol ne-au înco-
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lonat. Nu ne-a fost totuna. Nu cunoşteam situaţia din oraş, nu ştiam ce se 

întâmplase cu ceilalţi arestaţi, ne-au încercat şi gânduri negre, nu doar spe-

ranţa că vom fi eliberaţi. În fine, ne-au îmbarcat într-o dubă, din care ne-au 

dat drumul undeva în Calea Aradului, după nişte sere, nu mai ştiu dacă exis-

tă şi acum, la vreo şase - şapte kilometri de oraş. 

Şi fericiţi şi nedumeriţi – înapoi spre centru. Repet, nu cunoşteam 

starea de lucruri din Timişoara, ne-am pus fel de fel de întrebări. Drumul a 

fost lung, ne-am spus multe, nici unuia nu i-a funcţionat corect intuiţia. Ori-

cum starea noastră era cu totul alta decât în urmă cu câteva ore. 

Când ne-am apropiat, când am intrat în oraş, cum vedeam o maşină 

ne ascundeam. Datorită unei maşini fusesem arestat, acum, vorba aceea cu 

iaurtul, mă ascundeam, dacă nu aveam unde ne întindeam pe pământ imedi-

at ce-o vedeam. 

Când am ajuns în apropierea restaurantului Splendid, am văzut un 

autobuz cu poza blestematului, ştiţi care, aia cu zăbrelele. Am prins curaj, 

le-am făcut oamenilor semne, ei ne-au răspuns cu Jos Ceauşescu!, deci totul 

era în ordine, ne-am liniştit, i-am zis lui Dorel că e bine, foarte bine, am avut 

alt moral. Şi am urcat şi am venit în centru. În faţa Operei vreo două, trei 

sute de tineri, am intrat în vorbă cu ei, am aflat ultimele amănunte, ne-am 

revenit cu totul, am apucat spre casă. Era după miezul nopţii de 21 spre 22 

decembrie. 

Acasă surpriză, lacrimi, bucurie, întrebări. Ai mei mă credeau mort. 

Nu avuseseră de la mine nici o veste din noaptea de 16 decembrie, în 17 ră-

păiseră armele, în noaptea de 18 spre 19 fuseseră furate nişte cadavre de la 

Spitalul Judeţean, fiica mea avea vreo 7 ani, nu s-a dezlipit de la pieptul meu 

nici o clipă… mă rog, scenă de familie greu de redat dar uşor de intuit. 

Am adormit târziu dar dimineaţa, în cu totul altă dispoziţie sufleteas-

că, am revenit în centru. Ştiam de-acum ce se întâmplase şi prin alte oraşe, 

cunoşteam situaţia din Bucureşti. Iar după prânz, după ce tembelul şi-a luat 

scurtul lui zbor, veneam în centru din cu totul alte motive. Vă amintiţi ce era 

Piaţa Operei în zilele acelea. Veneam acolo să discutăm, să citim presa, să 

aflăm noutăţi, să împărtăşim celor din jur ce ştiam… 

Am avut o agendă, din păcate n-o găsesc, nu ştiu dacă o să dau vreo-

dată de ea. Şi-mi pare rău. Notasem acolo fel de fel de gânduri de prin 1986. 

Despre dictator, despre ce ni se întâmpla. Nu m-am împăcat cu comunismul 

încă din tinereţe. Ce se găsea în agendă, înainte de ’89 mi-ar fi adus neca-

zuri, acum mi-ar plăcea să recitesc observaţiile acelea. Nu atât pentru valoa-

rea lor, cât pentru naivităţile tânărului de atunci. 

 

2009 – muncitor, firmă particulară 
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De drepturile câştigate după Revoluţie mă bucur mai ales pentru co-

piii mei. Pentru tineret în general. Are alte deschideri, alte posibilităţi. Fiica 

mea a terminat facultatea, anul trecut a fost la Las Vegas cu o bursă de me-

rit. E ceva. Înainte de ’89 nu te puteai gândi la aşa ceva, acum lumea e des-

chisă, dacă nu te poţi împlini într-o ţară nu te împiedică nimeni să încerci în 

alta, importantă e valoarea profesională, iniţiativele pe care le ai, perseve-

renţa. Lumea, mă repet, e de-acum deschisă şi pentru noi. E drept, sunt inşi 

care spun că înainte era mai bine. Pentru unii aşa a fost. Pentru politruci, 

pentru securişti şi turnători, pentru activişti. Aveam atunci trei copii şi încăl-

zeam laptele pentru ei în câte o cană de un litru la căldura degajată de car-

toane şi ziare. Aşa era atunci. Aşa am trăit eu şi familia mea. 

Cum spuneam, astfel de gânduri se găsesc în agenda de care am po-

menit. Nu pot enumera acţiuni concrete, eficiente, împotriva dictaturii înain-

te de ’89. Împreună însă cu prietenii mei, vreo 30 de inşi, ne-am zis multe. 

Des şi multe. Numai că exprimându-ţi nemulţumirile, revoltele într-un cerc 

restrâns, nu rezolvi nimic. Atunci însă când am gândit toţi la fel, când ni s-a 

părut că putem şi vorbi şi manifesta fără nici o reţinere, am făcut-o, am ieşit 

în oraş şi pentru că am făcut-o împreună am reuşit, ne-am luat, aşa cum spu-

nea foarte frumos cineva, ne-am luat porţia de libertate. 

 

COSTEL BALINT 
 

 

… a trebuit să ţin în braţe   

un individ fără picioare.  

Vajnicii apărători ai valorilor 

socialismului arestaseră şi un 

invalid, un ins care se deplasa 

cu ajutorul unui cărucior. 

 

 

Titus Suciu: Revoluţia a schimbat destinele multor oameni. Tulbu-

rătoarea hălăduire, alături de mii de tineri timişoreni în noaptea de 16 pe 

17 decembrie ’89, printr-un oraş în care, până la anumit moment, pentru 

ei n-au existat Miliţia, Securitatea, umilirile suferite în arest, au transfor-

mat un profesor de educaţie fizică în scriitor. Domnul Costel Balint a pu-

blicat până acum cinci cărţi despre incredibilul nostru Decembrie, despre 

ceea ce s-a întâmplat atunci şi după. 
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Vasile Bogdan: S-a trezit brusc în Istorie şi a ştiut să-şi gestioneze 

foarte bine întâmplarea. Dincolo de cuvintele tipărite rămâne în el o băr-

bătească mândrie că a fost acolo, că atunci era momentul lui, primul cu 

adevărat grav dintr-o viaţă petrecută sub semnul armoniei. Mereu jovial şi 

îndatoritor, ne-a fost de fiecare dată recunoscător că l-am filmat, chiar 

dacă a căzut şi dumnealui victimă unei lavaliere buclucaşe care ne-a 

compromis prima întâlnire. Cea de-a doua, din faţa liceului William Sha-

kespeare în 17 noiembrie, avea să fie impecabilă, iar amintirile mai con-

densate şi nealterate de vreme.   

 

1989 – profesor, Liebling 

În 16 decembrie, după miezul nopţii, mă desprinsesem din mulţime 

pentru a merge spre casă. Avusese loc, cu nu mult timp în urmă, o alter-

caţie între noi şi, să spunem aşa, forţele de ordine. După ce, aparent, am 

ieşit învingători, mă îndreptam spre locuinţă. Vizavi de Clinicile Noi, 

dintr-un bloc au coborât doi studenţi şi o studentă. M-au văzut, s-au apro-

piat, întrebându-mă ce se petrecea în oraş. Auziseră strigăte, vuiete şi nu 

ştiau ce era cu ele. N-am apucat să schimbăm prea multe vorbe, că lângă 

noi a oprit o maşină, un ARO, din care au coborât doi civili. Ne-au cerut 

actele, am dus mâna spre buzunar pentru buletin, n-am apucat să-mi închei 

însă gestul că unul din cei doi m-a lovit, după care am fost târât în maşină. 

Cu tot cu studenţi. Unde, pentru că nu era loc, a trebuit să stăm în ge-

nunchi. 

Ne-au dus la arestul Securităţii, ne-au introdus într-o celulă cu 

mulţi, foarte mulţi inşi. Ne îngrămădiseră în celula aceea… cred că ne gă-

seam acolo mai mult de 40 de inşi, aerul era irespirabil, stăteam ca sardele 

într-o conservă. 

Nedumerit, chiar furios, l-am întrebat pe primul miliţian de ce fuse-

sem luat de pe stradă, nu făcusem nimic, eram nevinovat şi nu ştiam de ce 

mă găseam acolo. Insul mi-a răspuns. Prompt, scurt. Cu un pumn în gură. 

Şi, fireşte, furia s-a consumat în mine, în interior, ideea de a mai fi lovit nu 

mă încânta deloc. 

Dimineaţa ne-au scos în curte, ni s-a spus să luăm cinci-ul, la 

această indicaţie am rămas interzis şi, pentru că n-am ştiut ce însemna 

cinci alte corecturi cu bulanul pe spate. Ne-au urcat după aceea într-o 

maşină, camion militar, care ne-a transportat până la închisoarea Popa 

Şapcă. N-o să uit drumul acela niciodată. Pentru că s-a întâmplat să fiu ul-

timul care a urcat, a trebuit să ţin în braţe un individ fără picioare.  Vajnicii 

apărători ai valorilor socialismului arestaseră şi un invalid, un ins care se 

deplasa cu ajutorul unui cărucior. 
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La Popa Şapcă ne-au introdus într-o sală mare, un fel de club, ne-

au dezlegat şi ne-au verificat din nou. Ne-au luat buletinele, verigheta, ine-

lul, lănţişorul… tot ce aveam asupra noastră. 

Am fost lovit şi de data asta. Într-un buzunar aveam o casetă audio. 

Din greşeală. Din întâmplare. Uitasem de ea, n-o declarasem şi gardianul a 

ţinut să-mi dovedească, din nou, că ştia să facă educaţie militară. Degeaba 

îi spuneam că veneam de la o reuniune a elevilor mei, că acea casetă se 

găsea asupra mea deoarece conţinea o melodie la modă, Lambada, şi că 

uitasem de ea din cauza atâtor peripeţii din noaptea ce tocmai trecuse, mi-

liţianul şi-a făcut numărul până la capăt… 

Spre… în jurul orei 12, poate 13, ne-au introdus într-o celulă cu 80 

de paturi. Ce m-a surprins a fost faptul că paturile erau aranjate, cu pături, 

perne, mă rog, cu toate accesoriile. Însemna că fuseserăm aşteptaţi, plani-

ficaţi. 

Până seara celula s-a umplut, aduceau arestaţi întruna, nimeni nu 

vorbea, ne stăpânea o teamă paralizantă, dacă pot să spun aşa, o panică de-

săvârşită. N-am dormit toată noaptea, dis de dimineaţă a intrat cineva şi a 

spus să iasă în curte toţi membrii de partid. Au ieşit foarte mulţi inşi, într-

un anumit fel i-am invidiat, eram convinşi că aveau să scape, că vor fi eli-

beraţi. Ne-am înşelat, fuseseră scoşi pentru a fi interogaţi, ne-au spus la 

întoarcere. I-au interogat dar nu i-au bătut. 

După amiază, în jurul orei 17, mi-a venit şi mie rândul la interoga-

toriu. Sunt întrebat ce am făcut, ce am strigat, de ce am scandat lozinci. 

Bineînţeles că am îndrugat tot felul de minciuni, mă gândisem la întrebări-

le acelea toată noaptea. I-am spus deci nişte poezii, cea mai consistentă 

fiind aceea că mergeam acasă cu un brad. Că luasem un brad pentru pă-

rinţii mei de la Lugoj, părinţii mei sunt lugojeni, numai că pe drum am fost 

arestat. Nu vor fi fost rimele corecte, voi fi… omis vreun vers, fapt e că un 

miliţian mi-a reîmprospătat memoria cu câteva bulane pe spate. Cu toate 

astea am… eram hotărât să rămân la ceea ce spusesem până atunci, am fă-

cut-o şi în scris şi… am fost dus în celulă. 

Seara a apărut un individ, i-am aflat numele doar după ce ni s-a dat 

drumul, Radu Tinu, care ne-a scos, încolonaţi cu mâinile la spate, pe cu-

loarul închisorii. Ne fixa atent, pătrunzător, şi cine mişca privirea ori i se 

părea lui suspect, trebuia să facă un pas în faţă. Pe aceştia i-a notat de alt-

fel într-un carneţel. Doi prieteni de-ai mei, studenţi din Lugoj, au fost no-

taţi, i-a luat şi n-au revenit toată noaptea. 

Au trecut… după două nopţi, în a treia seară, îmi amintesc, am 

mers la toaletă să beau apă. Era, să zic aşa, singurul aliment la discreţie, 

apa fiind bună, rece. Celula devenise între timp neîncăpătoare, ne găseam 
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acolo mai bine de 200 de deţinuţi, în unele paturi stăteam câte trei, patru 

inşi, se dormea şi pe bănci, pe jos… 

Şi cum spun, am mers la toaletă să beau apă. Acolo era un tânăr ca-

re încerca să se panseze. M-am uitat la el, fusese împuşcat în braţ, se te-

mea să-şi dezvăluie starea, i-am chemat pe doi prieteni, studenţi la Medi-

cină, să-i dăm tânărului un prim ajutor. Cum nu aveam nimic la îndemână 

mi-am rupt cămaşa, mediciniştii i-au făcut un pansament. 

Între timp continuau să aducă alţi timişoreni… unul a apărut în pi-

jama în dungi, am tresărit, mi-am amintit uniforma tradiţională din închi-

sori şi mi-am spus c-o să ne trezim toţi în zeghe şi cu asta, gata, totul s-a 

sfârşit… 

Spre seară a intrat în celulă un individ, cineva din conducerea în-

chisorii, care ne-a cerut să întocmim o listă cu cei prezenţi în ordine alfa-

betică, unul care scria frumos… S-a oferit s-o scrie un coleg de lângă mi-

ne, Nistor, numele nu mi-l amintesc, omul ne-a trecut pe toţi cu nume, 

prenume, anul naşterii şi locul în care am fost reţinuţi… 

Cum nu s-a făcut nici o precizare normal că ne-au năpădit toate 

spaimele, ne-am făcut fel şi fel de gânduri… A, pe lângă toate astea, pe 

lângă tensiunea generală, starea de agitaţie se acutiza din cauza unui ins cu 

probleme psihice. Eu l-am poreclit Păunescu, nu-i ştiu numele, pentru că 

recita mai tot timpul poezii din volumele poetului. Ei bine, la un moment 

dat insul a lansat o idee năstruşnică, nebună i-aş spune. Când avea să intre 

miliţianul cu mâncarea ori să ne anunţe cine ştie ce, să-i punem o pătură în 

cap şi să-i luăm pistolul. Am rămas blocaţi, am încercat să-l liniştim. De 

atunci de altfel l-am supravegheat zi şi noapte, nu ne-a fost greu, între 

atâţia timişoreni era tot timpul treaz câte unul din noi. Din fericire nu s-a 

întâmplat nimic, insul n-a ajuns să comită nici o imprudenţă. 

În a… în a patra zi a intrat în celulă un salariat al puşcăriei, care ne-

a spus că vom fi eliberaţi în grupuri de câte zece inşi. După vreo jumătate 

de oră au fost într-adevăr scoase din celulă zece persoane, care nu s-au mai 

întors. Poate trebuia să luăm situaţia altfel, numai că nouă ne-au trecut prin 

cap fel şi fel de gânduri. De ce câte zece, de ce nu toţi?... După ce criteriu 

s-a făcut prima selecţie?... Chiar puteam crede că ne eliberau, că nu ne du-

ceau cine ştie unde şi… Au fost ore grele, infernale. 

Pe seară, se întunecase, trebuia să fie trecut de ora 17, poate 18, a 

intrat în celulă un tip agitat, repezit, care a spus: Acum ieşiţi, plecaţi, vă 

dăm drumul tuturor… 

Nu ne venea… nimeni n-a crezut că spunea adevărul, studenţii au 

spus de altfel că nu vor ieşi din celulă, se temeau că era vorba de tentativă 

de omor, că aveau să ne ducă cine ştie unde pentru a ne împuşca. Noi, fi-
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reşte, am auzit împuşcăturile din oraş începând din seara lui 17 decembrie, 

am auzit, am văzut elicopterele… 

În fine, prind curaj şi hotărăsc să ies, îndemnându-i pe ceilalţi să 

mă urmeze. Am ajuns în curte, unde erau nişte maşini… camioanele ce ne 

aduseseră şi… şi mă adresez unui coleg de celulă, arhitect, am aflat ulteri-

or că era arhitect, domnului Cuţară, căruia îi spun că, din moment ce au 

fost aduşi în închisoare şi răniţi, din moment ce s-a tras, că auziserăm îm-

puşcăturile în ciuda măsurilor diversioniste ale conducerii închisorii, în-

semna că a fost revoluţie, că Timişoara era în revoluţie. La vorbele astea 

domnul Cuţară s-a uitat lung la mine, despre ce revoluţie vorbeam acolo, 

în curte, din moment ce noi aveam cu totul şi cu totul alte probleme?... 

La un moment dat s-a apropiat de mine un ins cu un steag, un dra-

pel, un steag alb, spunându-mi că trebuia să-l flutur după ce vom ieşi din 

curtea închisorii: Profesore, nu ştiu de unde cunoştea amănuntul că eram 

profesor, ia steagul, aşa veţi ieşi, cu el fluturând… 

Nu mi-a fost totuna, mă rog, suspiciunea ne stăpânea tot timpul, 

bănuiam că în dosul oricărei intervenţii ori propuneri se găsea un gând 

murdar… de aceea i-am zis: Domnule, dacă spuneţi că ne eliberaţi daţi-mi 

cuvântul că aşa e, şi înapoiaţi-mi buletinul… Nu mai ştiu ce a bolmojit, 

oricum după vreo două minute a revenit cu actul, mi l-a înmânat, nu-mi 

venea să cred că se găsea în mâna mea, am început să privesc lucrurile alt-

fel, prinsesem curaj, încrederea că… 

Şi am urcat, ei au vrut să închidă uşa, neîncrederea m-a muşcat din 

nou şi am zis: Nu, aţi promis că ne eliberaţi, de ce închideţi uşa, lăsaţi-o 

deschisă… 

În fine, am ieşit din curtea închisorii, ne-au dus până în centru, asta 

se petrecea în seara zilei de 20 decembrie, când am coborât din autodubă, 

înainte de Judeţeana de Partid, când am văzut atâta lume, nu mi-a venit să 

cred ceea ce vedeam, dar nici vreun îndemn să merg acasă n-am avut. Ho-

tărâsem să rămân în oraş, acolo la Judeţeana de Partid, să trec pe ici pe co-

lo să văd ce se întâmplase prin oraş de când fusesem arestat. Deci asta e, 

nu mă trăgea aţa spre casă, de fapt de ce aş fi mers, cum aş fi putut sta în-

tre patru pereţi când întreaga Timişoară era în oraş? 

Eram de altfel puţin îngândurat, încă speriat, lucram cu pionierii, 

am avut o activitate culturală şi cu câteva zile înainte ridicasem nişte dra-

pele de pionieri şi le aveam acasă şi… 

În momentul în care ne-au dat drumul din dubă, când am coborât, 

s-a repezit la mine un individ, Cornel Adam, n-o să uit numele ăsta nicio-

dată, înmânându-mi un drapel, un steag găurit. Ce să fac cu el, domnule, l-
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am întrebat derutat, ce-i asta, dacă tot îmi dai ceva, dă-mi un steag întreg, 

nu unul rupt, găurit… 

Nu ştiam, vă daţi seama, ce se întâmplase între timp, nu-mi spusese 

nimeni de drapelele fără stemă, de ceea ce reprezenta în acele momente 

şi… asta e, n-am vrut să îl preiau, nu mă încânta să flutur un steag găurit. 

Într-un târziu am ajuns acasă, era spre dimineaţă, poate ora 4, am 

sunat la sonerie, mi-a deschis soţia… mă rog, momente delicate… subit au 

apărut, la ora aceea, vecinii, parcă era aşa, un fel de… parcă se ştiuse că 

murisem de mult, fiind plâns de bocitoare, de toţi ai mei, numai că apăru-

sem când nu se mai aştepta nimeni. 

Am stat ca pe jar, m-am bucurat că-mi văd familia, puştiul, avea 

cinci ani,  bineînţeles că eram nedormit, am furat vreo două ore de somn şi 

aşa, pe la 8, poate 9, am ieşit iarăşi din casă, de data asta cu băieţelul meu 

îndreptându-ne spre centru, spre Operă. Şi nu ştiu ce mi-a venit, dar când 

am văzut mulţimea nebună de-acolo, nebună în ghilimele, nebuni frumoşi, 

şi timişorenii din balcon, am început, puştiul era pe umerii mei, am început 

să mă manifest la fel ca toată lumea, să-i spun copilului meu uite tata, asta 

e istorie, Istorie adevărată… Un inginer de lângă mine, Leonte Munteanu, 

i-am aflat numele ulterior, m-a încurajat, aşa tinere, asta trebuie să avem, 

pluralism… Şi toată mulţimea, şi cei din balcon, Pluralism!… Plura-

lism!… 

Da, asta e, am trăit atunci momente extraordinare, nu le voi uita ni-

ciodată, acel decembrie ’89 ne-a schimbat în mod cert, viaţa… cu… într-

adevăr, cu bune şi cu rele, dar ne-a schimbat-o… 

Vreau să revin la o afirmaţie de acum câteva minute. Înainte de a fi 

arestat, mergând cu mulţimea pe străzi… Şi aici, vorbind de mulţime, erau 

două categorii. Privitorii şi cei care eram în coloană pe străzi. Oricum nu 

cred că realizam, prea mulţi dintre noi, ce se întâmpla cu adevărat în oraş, 

cum aveau să se desfăşoare lucrurile. Nu am realizat nici când am trecut 

sub viaductul din Circumvalaţiunii şi am dat… au fost date jos placardele 

atârnate de pod, una cu ceva despre partid ori Ceauşescu… nu am realizat 

nici când au început să ne risipească forţele de ordine. Am început să pri-

vesc altfel situaţia în penitenciarul Popa Şapcă. Atunci, că am avut sufici-

ent timp pentru meditaţii, mi-am amintit situaţiile similare. Valea Jiului, 

Braşov… nu s-au încheiat cu bine. Cu toate astea, parcă la noi situaţia se 

prezenta altfel… Băiatul ăla împuşcat, da, tinerelul ăla trăise o dramă 

cumplită, deci eu, matur fiind… Şi am început să iau lucrurile altfel. Dacă 

mie mi-era teamă, ce să zică… erau printre noi şi băieţei de 13-14 ani, păi 

dacă eu mă temeam de ceea ce avea să urmeze, ce să spună copiii ăia! Una 

peste alta, observaţia mi-a dat elan, aşa… n-aş spune că eram un fricos, am 



 

 

 

291 

fost nonconformist tot timpul, dar parcă m-a trezit la realitate prezenţa, 

frumoasa lor atitudine… În nici un caz nu avusesem de gând să recunosc, 

aş minţi spunând că am strigat în gura mare, nu, dar nici n-am stat deopar-

te. Clar, n-am stat deoparte, asta e dar… Sincer, mie nu-mi lipsea practic 

nimic, dar n-am putut rămâne nepăsător  la ce se petrecea în jurul meu, stă-

rile acelea m-au stresat enorm… m-am gândit atunci la copilul meu, avea 

cinci ani, zic, ei sunt generaţia care vine din spate, generaţia care va con-

duce şi… Şi chiar dacă acum, după 20 de ani, întrebi pe cineva, puţini ştiu 

ce a fost cu adevărat atunci. Ştiţi, uneori cuvintele sunt prea sărace, prea 

puţine pentru a spune ceea ce ai trăit, ceea ce ai simţit. Dar eu pot spune că 

am trăit momente… o întâmplare fericită, deşi am trecut prin multe situaţii 

disperate, stresante. 

 

2009 – profesor, liceul William Shakespeare, fost ministru secre-

tar de stat pentru problemele Revoluţiei  

Generaţia nouă trăieşte ceea ce ne-am dorit noi să trăim, pentru asta 

am ieşit pe străzi şi am înfruntat bulane, gloanţe, ca ei să poată… bunăoară 

să umble prin lume fără nici o oprelişte. Unii dintre noi, e drept, am ieşit 

afară, dar cei de o anumită vârstă ştim cât de greu se obţinea o viză, în ce 

condiţii efectuam o excursie, dar majoritatea tinerilor acelor vremuri… 

Din păcate însă generaţia actuală trăieşte, dar nu preţuieşte cum ar 

trebui, şi nici părinţii… Părinţii au aceeaşi scuză, aşa a fost pe vremea 

comuniştilor, acum e altceva, ai alte posibilităţi decât noi, poţi s-o duci bi-

ne, dar nu e trăirea aia care ar trebui, la care am visat noi, o trăire adevăra-

tă, o trăire în sensul pozitiv al cuvântului, pentru că libertatea aceea câşti-

gată pe stradă, cu gloanţele şuierând pe lângă noi, uneori lovindu-ne, cu 

acel… buletin de identitate câştigat în oraş, că vedeţi dumneavoastră… ori 

acel paşaport câştigat pentru toţi, parcă nu e îndeajuns de respectat, de 

preţuit. 

Spun asta, din păcate… Dar încă cred în această generaţie, în viito-

rul ei. Sunt convins că tinerii aceştia vor împlini cândva, în anii ce vin, ce-

ea ce noi n-am apucat să ducem la bun sfârşit… 
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SILVIU MANEA 
 

 

O piedică, o lovitură, am 

căzut, am fost imobilizat, 

transformat în sac de box 

în care unii au dat şi cu pa-

tul armei. Aşa am fost de 

altfel tratat până la maşină, 

ba şi acolo… 

 

 

Titus Suciu: Olimpiu Manea, licean din Oţelul Roşu, se găsea în 

Timişoara la cursurile de pregătire pentru admiterea în facultate. Întâmplarea 

a făcut să participe la cu totul alt curs! 

 

Vasile Bogdan: Da, n-a prea fost momentul cel mai prielnic de a te 

afla la Timişoara în acele zile. A avut în schimb şansa de a vizita locuri care nu 

sunt cunoscute îndeobşte decât unora dintre timişoreni. Dialogam, la 17 sep-

tembrie, în faţa clădirii actualei Prefecturi, cândva sediul Comitetului Judeţean 

de Partid, pe pavajul care parcă mai păstrează urme de sânge. 

   



 

 

 

293 

1989 – elev la liceul din Oţelul Roşu 

Am fost arestat în 17 decembrie în jurul orei 15, în acest loc, în faţa clă-

dirii actualei Prefecturi, nereuşind să scap, să trec de cordonul de militari ce în-

cercuise clădirea. 

Mă găseam în Timişoara întâmplător. De fapt nu întâmplător, venisem 

cu un scop anume, eu nefiind timişorean. Locuiam în Oţelul Roşu, eram elev în 

ultimul an de liceu şi venisem, în 16 decembrie, pentru cursurile de pregătire în 

vederea susţinerii examenului de admitere în învăţământul superior. 

Dimineaţa, în jurul orei 10, eram la facultate într-o sală din clădirea 

Electrotehnicii, participam la cursuri ca mulţi alţi elevi din oraş, din localităţile 

învecinate. La un moment dat s-au auzit nişte vuiete, un zumzet şi puternic şi 

neobişnuit pentru a-l ignora. Profesorul şi-a întrerupt peroraţia, priviri nedume-

rite între noi, spre dânsul. Când ne-am dat seama despre ce era vorba, nedume-

ririle au crescut. Fanfară în decembrie pe străzile oraşului? 

Intensitatea sunetelor a crescut, a atins un maxim, a început să scadă. 

Nu ne-am dat nici o explicaţie şi, după ce formaţia s-a îndepărtat îndeajuns de 

mult de noi, profesorul a reluat subiectul pus în discuţie. 

După încheierea cursului am apucat spre locuinţa rudelor mele, unde 

stăteam ori de câte ori veneam la pregătire. Pentru a ajunge la blocul lor, ur-

mând traseul firesc m-am trezit în faţa actualei Prefecturii. Am văzut de departe 

că în preajma ei se petrecea ceva neobişnuit. Clădirea era înconjurată de mili-

tari, printre ei, părând să aibă aceleaşi preocupări, civili, destul de mulţi civili. 

Deci uniforme, căşti, platoşe din plastic, bastoane şi haine de piele. În plus, în 

spatele clădirii, camioane militare. Toate astea m-au făcut să înţeleg că se petre-

cuse, ori urma să se întâmple ceva deosebit. Şi pentru că eram curios, pentru că 

voiam să văd, chiar mai mult de-atât, să particip la prezumtivul incident, am 

fugit la rudele mele, am lăsat dosarul cu notiţe şi am revenit în cel mai scurt 

timp. 

În faţa fostului Comitet Judeţean nu se găsea mai nimeni. Mă rog, trecă-

torii care se opriseră din curiozitate, neînţelegând de ce găseau atâtea uniforme 

militare în zonă. 

Când am văzut apropiindu-se coloana de demonstranţi din centru, din-

spre hotelul Continental, am fugit spre ei. De ce? Nu ştiu de fapt ce-am sperat 

să fac. Am alergat spre ei ca să-i avertizez că în preajma clădirii Puterii erau 

aşteptaţi de forţele de represiune. Când am ajuns în faţa lor entuziasmul mi-a 

cam pierit. Cine să mă asculte, cine să mă bage în seamă, aşa că, de prin dreptul 

Spitalului ORL, am devenit unul de-al lor, un demonstrant oarecare din coloa-

nă. Ce-am observat şi m-a mirat, a fost faptul că mulţimea nu avea lider. Co-

loana nu era condusă de nimeni, totul se desfăşura de parcă ar fi ştiut fiecare ce 
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avea de făcut, gândeau toţi la fel, fiecare timişorean era liderul său, fiecare voia 

să ajungă la Comitetul Judeţean. 

Am rămas deci în coloană, am devenit şi eu lider, liderul propriei mele 

persoane, şi am ajuns cu mulţimea în faţa clădirii. Iar aici, uitând că voisem să-i 

anunţ să fie prudenţi, deoarece efectivul forţelor de represiune era mare, m-am 

angrenat în manifestările celor mai energici demonstranţi. În manifestările din 

faţa clădirii, mai mult chiar de-atât, în cele din clădire. 

Nu ştiu dacă timişorenii veniseră ştiind foarte bine ce avea să se întâm-

ple aici. Mulţi vorbeau de primul secretar Radu Bălan, de… ei, de cei din con-

ducerea judeţului, pentru că în noaptea ce trecuse se făcuseră arestări, multe 

arestări, şi oamenii voiau să ştie unde le erau copiii, fraţii, părinţii. Numai că 

situaţia a scăpat de sub control. Primul secretar nu, alţi inşi cu funcţii nu, în lo-

cul lor roboţi cu scuturi şi bastoane, maşini ale pompierilor.  Până la apariţia 

acestora scandări, vociferări, lozinci, aşteptări ale celor ce trebuiau să dea nişte 

răspunsuri, dar când, în plin decembrie, au început să ne ţintească cu jeturile de 

apă, nu ne-a mai oprit nimeni. 

Primele obiective au fost maşinile pompierilor. Le-am transformat în 

agregate nefolositoare şi repede şi cu eficienţă, de parcă treburi de-astea făceam 

de ani buni. Cea din partea stângă a fost răsturnată, celei de pe partea dreaptă, 

după ce a fost scoasă din funcţie, oamenii i-au dat foc. 

Dar să reiau relatarea de la momentul apropierii de Comitetul Judeţean. 

Primul cordon, format imediat ce demonstranţii au apărut pe după colţul Băncii 

Centrale, bloca accesul spre sediul puterii comuniste în dreptul bulevardului 

Loga. Dispozitiv pe două rânduri, perpendicular pe linia de tramvai. Demon-

stranţii din faţă s-au oprit la nivelul librăriei Facla, la câţiva metri de militari. În 

prima fază scandări, huiduieli, timişorenii n-aveau ce vorbi cu militarii, altcine-

va trebuia să fie în faţa lor. De ce altcineva aflam atunci, de la cei din jur. În 

noaptea ce trecuse se făcuseră arestări. Nu se cunoştea numărul celor reţinuţi, 

nu-l putea preciza nimeni, l-am aflat mai târziu, grav însă, revoltător, era faptul 

în sine – fuseseră arestaţi oameni, tineri, până şi copii! De ce? 

Deci de-asta veniseră timişorenii în centru, la Comitetul Judeţean de 

Partid, fiindcă de aici porneau dispoziţiile şi oamenii voiau să ceară explicaţii 

persoanelor care le dăduseră, ori alea nu fuseseră date de militarii din faţa lor. 

Într-un anume fel se putea spune că militarii erau ignoraţi. Timişorenii 

priveau peste ei, prin ei, poate de altfel că nici nu-i vedeau, ei veniseră pentru 

altcineva şi n-aveau de gând să se oprească decât în faţa insului vinovat de ceea 

ce se petrecuse în seara precedentă. De aceea militarii au fost apostrofaţi, 

somaţi să se dea la o parte, în cele din urmă bruscaţi, demonstranţii aruncând 

spre ei cu ceea ce găseau, cu ceea ce putea deveni proiectil. Ei s-au opus, maşi-

nile de pompieri au încercat să decidă soarta confruntării. Numai că noi eram 
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prea mulţi şi prea motivaţi ca să cedăm. Zic noi incluzându-mă şi pe mine, deşi 

de unde motivaţie ca la timişorenii cărora cineva drag nu le venise acasă. Zic 

însă noi şi nu exagerez cu nimic deoarece mă înfierbântasem la fel ca ei. Şi da-

că timişorenii voiau să treacă de militari am vrut şi eu, şi dacă timişorenii s-au 

repezit la maşinile de pompieri m-am repezit şi eu cu energia, determinarea ori 

inconştienţa mea de licean. 

Îmi amintesc episoadele cu maşinile pompierilor până la nivelul amă-

nuntelor. Pe partea stângă se afla una de culoare roşie, cea din dreapta era gri. 

Stânga şi dreapta fiind raportate la poziţia mea de-acum, din faţa sediului Co-

mitetului Judeţean de Partid privind spre Continental. Prezenţa maşinilor li se 

va fi părut timişorenilor, admirabililor timişoreni, nefirească. Miros de fum, 

flăcări, ardea ceva în zonă? Nu. Atunci de ce se găseau în preajma acelei clă-

diri? Concilianţi, oamenii s-au împăcat cu prezenţa acestora, nu însă şi cu 

poziţia. Aşa că au aşezat-o, pe cea gri, altfel. Cu roţile în sus. Aşa o puteau ac-

cepta, poziţia era originală, prezenţa ei nu mai deranja pe nimeni. Ba chiar îi 

amuza. În ceea ce priveşte maşina roşie, vizionarii au fost seduşi de alt tablou. 

Unul pentru care găsiseră un titlu neobişnuit, dar întrutotul potrivit: maşină de 

pompieri cu geamurile sparte şi servanţi de ceară. Când sosiseră păruseră su-

permeni, erau în tablă, aveau tun, ne văzuseră, desigur, zburătăcind ca un stol 

de vrăbiuţe din clipa în care porniseră spre noi. Însă după ce-au ajuns să ne pri-

veacă prin geamurile… făcute ţăndări, tunul lor părând un obiect de muzeu, s-

au îngălbenit într-atât, încât ne-a apucat mila. Unii au încercat de altfel să-i 

liniştească, m-a apucat mila şi pe mine şi m-am străduit să-i liniştesc pe cei care 

nu ajunseseră ori trecuseră peste această stare sufletească. Domnea însă o vân-

zoleală prea mare, persoana cu autoritate lipsea, noi, miloşii, nu ne-am impus, 

din fericire pompierii au scăpat destul de uşor, n-au fost linşaţi, e drept, nici n-

au ieşit din mijlocul nostru cu buchete de flori în mâini şi zâmbete pe chip. La 

urma urmei important era că maşina aceea nu ne mai era inamic, nu ne mai de-

ranja. Se pare însă că obiectul în sine, maşina, i-a deranjat pe unii timişoreni 

prea tare ca să nu-şi verse tot năduful, aşa că s-au ocupat de ea cu răbdare, cu 

pricepere şi eficienţă spărgând, îndoind, rupând tot ce nu rezista loviturilor cu 

piatra, pumnul ori piciorul. Câţiva timişoreni s-au ocupat de altfel şi de camioa-

nele cu care fuseseră aduse forţele de represiune, unul din cele trei, cel din mij-

loc, fiind incendiat. 

În fine – în faţa Comitetului Judeţean de Partid. Fiindcă nu apărea ni-

meni cu care să legăm un dialog, ne-am comportat conform iniţiativelor perso-

nale ori urmând exemplul demonstranţilor mai expeditivi, mai îndrăzneţi. Lo-

zinci, sloganuri, ba şi servicii de salubrizare. Îndepărtam tot ceea ce reprezenta 

comunismul: tablouri, afişe, placarde cu citate din, ştiţi ce vreau să spun, nu-mi 

mai stâlcesc limba. Iar după expirarea timpului de aşteptare, a urmat ceea ce era 



 

 

 

296 

firesc să se întâmple. Dacă insul care dăduse ordinele din noaptea precedentă 

era ocupat şi nu putea ieşi, nu era nici o problemă, s-au deranjat timişorenii, au 

intrat în clădire ei. 

Ce-am făcut eu? Deşi intenţiile fuseseră altele – vă amintiţi, mersesem 

spre coloană să-i previn de situaţia din faţa Comitetului Judeţean –, absorbit de 

mulţime, împins, tras, luat de val ori urmând un gând căruia nu m-am putut îm-

potrivi, am pătruns în clădire şi eu. Nu ştiu de ce-am intrat. Rudele mele nu lo-

cuiau acolo, ca elev în Oţelul Roşu nu cunoşteam pe nimeni din imobilul acela, 

cursurile de pregătire pentru admitere aveau loc la facultate, nu acolo. Cu toate 

astea am intrat. Şi pentru că nu se cădea să fi pătruns acolo aşa, de formă, dicta-

torul fiindu-mi la fel de drag ca tuturor celor din jur, am procedat ca ei. Altfel 

spus a mia, ori a suta parte, nu ştiu exact dar asta nu are importanţă, din ce a 

fost distrus în interior, poartă semnătura mea. 

Să nu credeţi că am muncit nonstop. N-aveam, cum să zic, sarcini pre-

cise, Trânteam de podea un tablou, îl călcam în picioare bodogănind cuvinte pe 

care nu se cade să le reproduc, mă uitam în jur ori intram în alt birou şi trân-

team un panou cu citate din maculatura dictatorului, mă rog, ce găseam şi puţea 

a comunism, îl călcam şi pe acesta, când şi când mergeam la fereastră şi pri-

veam mulţimea, sloganele oamenilor mă inflamau şi reveneam la îndeletnicirea 

mea, a noastră, a celor ce intraserăm în clădirea aceea. 

Nu ştiu cât timp m-a ţinut frenezia asta. M-am dezmeticit când mi-am 

dat seama ce urma. Mă găseam la o fereastră din spatele clădiri ce-mi permitea 

să văd o parte a străzii Filipescu. Am dat imediat alarma, am început să strig că 

militarii ce se apropiau ne vor înconjura, ne vor aresta şi ţup pe uşă, pe coridoa-

re, pe scări, de parcă aş fi fost într-o finală olimpică. Din păcate m-am ales cu 

medalia de argint, aurul fiind obţinut de militari. Când am ajuns jos, porţile erau 

închise, le închiseseră militarii, pentru noi clădirea devenind colivie. Disperare, 

efort comun şi o şansă spulberată după doar câteva clipe de euforie. Am reuşit 

să ieşim, dar nu să scăpăm. Între pomii de pe marginea liniei de tramvai erau 

sfori, corzi, bănuiţi de ce, iar în dreapta şi stânga cordoane de militari. Care îna-

intau spre noi poate încet, poate la pas, mie însă părându-mi-se că era vorba de 

viteză cosmică. Am zis militari, indivizii purtau uniforme ale armatei dar, deşi 

eram panicat, mi-amintesc că am făcut o observaţie. Indivizii aveau trăsături 

improprii unor tineri de 19-20 de ani. Dar asta e altă poveste. Alta. Atunci a fost 

momentul unei remarci fulgurante şi atât, povestea s-a închegat mai târziu. Mai 

târziu fiindcă atunci trebuia să-mi salvez pielea, să mă întorc la Oţelul Roşu de 

la cursurile de pregătire, nu să rămân în penitenciar la Timişoara. N-am stat cu 

mâinile în sân, nici cu coatele, am încercat să scap din cleştele lor. Prima dată 

am ţâşnit spre şirul de copaci, spre funiile dintre ei, numai că dincolo de ele am 

sesizat imagini descurajante, uniforme militare, am încercat atunci să trec prin-
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tre indivizii care se găseau între mine şi podul Decebal aşa, cu forţa şi inconşti-

enţa unui elev de liceu. Din nefericire am fost înţepat cu baioneta în spate de un 

militar, din fericire rana n-a fost gravă, vârful baionetei nimerise prima dată în 

curea, înţepătura producându-se după aceea, prin deviere, m-am ales deci cu o 

înţepătură, nu cu o plagă. Adică am putut să continui tentativele de a scăpa, în-

cercările de a trece dincolo de cordonul de soldaţi. Nu formau o linie continuă, 

nu stăteau umăr lângă umăr, între ei existau spaţii libere şi, profitând de acestea, 

fugeam în zigzag. Cei care nu reuşeau să mă prindă cu mâinile întindeau pici-

oare pentru a-mi pune piedică, mai împleticindu-mă mai zbătându-mă făcusem 

câţiva paşi spre pod, numai că acum eram în mijlocul lor şi ceea ce era inevita-

bil să se întâmple s-a întâmplat. Aici la, cât să fie… 20-25 de metri de la intra-

rea în clădirea Comitetului Judeţean, am intrat în custodia lor. O piedică, o lovi-

tură, am căzut, am fost imobilizat, transformat în sac de box în care unii au dat 

şi cu patul armei. Aşa am fost de altfel tratat până la maşină, ba şi acolo, milita-

rii ori ce-or fi fost lovindu-ne şi după ce ne aruncau, ca pe nişte saci, în camion. 

Indivizii, folosesc acest cuvânt deoarece nu sunt sigur că erau soldaţi, se purtau 

atât de violent dintr-un motiv pe care cred că l-am identificat. Pentru a ne aresta 

îi făcusem să alerge, să gâfâie, să transpire. Ne loveau, poate şi din alte motive, 

dar ipoteza enunţată mai sus mi se pare mai mult decât plauzibilă. 

Am încercat, poate veţi zâmbi, mă rog, eram copil, aveam doar 18 ani, 

să mă înscriu la o porţie mai mică de lovituri. În camion ne loveau cu lopeţile 

din dotare, cu cozile acestora, cu pumnii şi, pentru a încasa mai puţine lovituri, 

am reacţionat la primele două astfel încât să-i fac să creadă că-mi pierdusem 

cunoştinţa. Trucul n-a reuşit. Nu ştiu dacă am primit mai multe ori mai puţine 

lovituri decât ceilalţi, nu ştiu dacă au fost ori nu mai puternice decât cele aplica-

te altor arestaţi, oricum bătaia aia o voi ţine minte toată viaţa. Nu voi uita, de 

asemenea, că de câte ori ne loveau se şi justificau. Eram huligani, derbedei, de-

vastaserăm oraşul, aveam să plătim pentru toate stricăciunile, loviturile acelea 

sunt nimic faţă de ceea ce aveam să suportăm în continuare. 

La toate astea se adăuga încă o motivaţie pentru felul în care se compor-

tau. În prima fază unii din colegii lor fuseseră loviţi de demonstranţi, acum tră-

iau momentele unei răzbunări camaradereşti. 

Ne-au dus într-o unitate militară, nu ştiu care, nu cunoşteam Timişoara 

îndeajuns de bine, la coborâre, în curte, acelaşi tratament, după aceea, desigur 

în urma vreunui ordin, am fost îmbarcaţi din nou în camion şi duşi în curtea 

Miliţiei Judeţene. Ni s-a aplicat acelaşi tratament de la maşină până la celule. 

Unde, chiar dacă n-am mai fost loviţi, ne-au obligat să stăm în genunchi. 

Pe la ora 16, poate ceva mai târziu, oricum după primele împuşcături, 

am fost îmbarcaţi din nou. În dubele penitenciarului, care ne-au dus la Popa 

Şapcă. 
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Protocolul s-a repetat. Ne-au scos din celule printr-un cordon de mi-

liţieni ce ne loveau când treceam prin dreptul lor, în curte ni s-a ordonat să ne 

întindem pe burtă, a urmat, acum glumesc dar atunci a fost groaznic, bătaia la 

orizontală, după ce vor fi obosit ni s-a ordonat să ne ridicăm, alt culoar de mi-

liţieni până la maşină, altul la penitenciar… Din fericire aici nu ne-au lovit. 

La Popa Şapcă ne-au repartizat în celule după criterii greu de stabilit, 

ceea ce, fireşte, nu are importanţă. Înainte de toate ni s-a luat un interogatoriu 

primar, după care ne-au plasat în celule. În încăperea în care am fost introdus, 

cum de altfel cred că se va fi petrecut în general, erau şi tineri şi oameni în vâr-

stă, şi intelectuali şi muncitori. Criteriul pe care nu l-am precizat acum câteva 

clipe era deci – la întâmplare. Vă vor fi relatat şi alţi timişoreni ce am trăit acolo 

trei zile şi trei nopţi. 

În 20 decembrie m-a eliberat, ca de altfel şi pe ceilalţi români reţinuţi, 

Timişoara. Aşa-mi place să spun, m-a eliberat Timişoara. Din păcate sunt zi-

arişti, fel de fel de persoane ce îngreţoşează orice telespectator cu bun simţ, chi-

ar şi istorici, care pentru Revoluţia Română folosesc formulări ce jignesc, care 

rănesc poporul român: lovitură de Stat, evenimentele din decembrie, aşa numita 

revoluţie. Sintagma aşa numita îi defineşte în fond pe ei. Nu sunt adevăraţi co-

mentatori, ci aşa numiţii comentatori! Sunt foşti! Foşti securişti, foşti activişti 

de partid, foşti demnitari comunişti! Ori actuali servi ai foştilor! Ale căror fal-

seturi îi acoperă de fapt de penibilitate. 

Deci asta este, pe mine m-a eliberat Timişoara, timişorenii, cei din faţa 

Operei şi Comitetului Judeţean de Partid, cei din foaier şi sala de şedinţe, cei de 

jos cerând, cei de sus impunând eliberarea noastră, la fel de corectă fiind şi 

formularea, cei de sus cerând, cei de jos impunând punerea noastră în libertate! 

Eliberarea noastră s-a desfăşurat respectând un fel de protocol. Ne-au 

sortat pe cartiere, pe zone, duba în care am fost adus oprind în sensul giratoriu 

de lângă Tribunal. Alţi arestaţi au fost debarcaţi în Piaţa Traian, Piaţa Unirii… 

mă rog, în locuri destul de apropiate de locuinţele noastre. Ce să zici, servicii 

ireproşabile ale regimului comunist. 

Trăirile la debarcarea din dubă sunt imposibil de redat, nici nu încerc, 

nu sunt în stare să le redau. Am ieşit, am plonjat în afară ca din iad în rai, eram 

liberi, din nou liberi, coşmarul trecuse, Timişoara era fabuloasă, viaţa minuna-

tă… 

 

2009 – inginer constructor, firmă particulară 

Cei care am avut de suferit în zilele acelea mulţumim lui Dumnezeu, 

Timişoarei, pentru că suntem în viaţă, liberi. Ăsta e de fapt marele câştig al su-

ferinţelor şi jertfelor de atunci, libertatea. Libertatea cuvântului omului de rând, 

a presei, a opţiunii politice… 
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Dacă vorbim de situaţia materială, de dreptul la muncă, de remuneraţie, 

nu se pot folosi cuvinte laudative. Şi e păcat. Bunul comun a dispărut, a fost 

hăcuit, tâlhărit, însuşit de o mână de nesimţiţi, în timp ce poporul, oamenii care 

au asigurat ieşirea din comunism, care au determinat schimbarea cu sacrificii 

imense – să nu uităm că până şi în Rusia, ţara care a impus comunismul, trece-

rea s-a făcut fără vărsare de sânge – o duce, în general, prost. 

Din păcate poporul o duce, în general, prost… 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUREL CHINDEA 
 

 

Nu se poate spune că ştiam 

ce trebuia să facem. Ce        

e sigur  e că trăiam o     sta-

re aparte, neobişnuită, oa-

recum halucinantă. În ur-

mă cu câteva zile aş fi zis 

iresponsabilă. 

 

 

Titus Suciu: Domnul Aurel Chindea e alt hoinar al nopţii de 16 

spre 17 decembrie. Piaţa Maria, Operă, căminele studenţeşti, podul Miche-

langelo, Comitetul Judeţean… După care a urmat, din păcate… Popa Şap-

că! 

 

Vasile Bogdan: Am uitat să-l întreb pe domnul Chindea dacă maio-

rul cu care era vecin şi care l-a arestat şi trimis în penitenciar mai are cu-

rajul să dea ochii cu cei pe care îi oprimase. Labirintul istoriei în oraşul 

capcană. La 17 septembrie, când ne relata cele trăite în urmă cu două de-

cenii toate acestea rămăseseră amintiri vii, poate experienţe care meritau, 

paradoxal, să fie încercate pentru a se cunoaşte pe ei înşişi. 
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1989 – muncitor, Electromotor 

Mă numesc Aurel Chindea, înainte de ’89 lucram la Electromotor. În 

16 decembrie, după ce-am ieşit de la serviciu, am trecut cu nişte colegi prin 

Piaţa Maria. În faţa bisericii, în dreptul ferestrelor locuinţei pastorului re-

format – un grup de cetăţeni. Agitaţie, zarvă, din câte îmi amintesc geamuri 

sparte, din vitrina alimentarei din colţ se arunca cu orice conservă ori produs 

solid ce putea fi folosit pe post de piatră. Pe pod, în apropierea lui, forţe de 

represiune. Una peste alta vedeam ceea ce nu mai văzusem, nici măcar nu-

mi închipuisem vreodată că aveam să văd. N-am rămas acolo prea mult, ne-

am îndreptat spre Operă. Eram mai multe grupuri de timişoreni. Nu se poate 

spune că ştiam ce trebuia să facem. Ce e sigur e că trăiam o stare aparte, ne-

obişnuită, oarecum halucinantă. În urmă cu câteva zile aş fi zis iresponsabi-

lă. Nu ne feream, nu ne temeam chiar dacă ne trezeam în faţa unui cordon 

de miliţieni, de scutieri, de ce vor fi fost ei. 

Nu ştiu cine a lansat propunerea, nu ştiu dacă au fost şi altele, fapt e că 

am început să mergem spre căminele studenţeşti. Când am ajuns la pod, la po-

dul Michelangelo, din faţă – un grup de tineri. Nu mă pronunţ, nu ştiu dacă erau 

studenţi. Oricum noi aşa i-am luat. Şi noi spre ei, ei spre noi. Numai că la întâl-

nirea asta a mai participat cineva – nişte maşini! Ale pompierilor! De culoare 

gri, cu tunuri cu apă deasupra. Iar ceea ce era de neînchipuit în urmă cu câteva 

zile, s-a produs. Şi-au făcut ei treaba – ne-am făcut-o şi noi. Ei ne-au stropit, noi 

am aruncat înspre maşină cu ce ne cădea la îndemână. Ce mai, confruntare în 

toată regula. De parcă uitaserăm că ne găseam într-o ţară în care, până atunci, 

când vedeai un miliţian în faţă – nu mai spun de situaţia în care insul era secu-

rist! – treceai pe celălalt trotuar. 

Şi aşa, fără să fi acţionat conform unui plan, ba înaintând ba retrăgându-

ne, am ajuns la Comitetul Judeţean de Partid. Nu eram primii. Am dat acolo, 

grupul nostru, de o mulţime impresionantă. Timişoreni, demonstranţi, dar şi 

forţe de represiune, de un cordon, dacă nu cumva greşesc, de miliţieni. 

Aş zice că şi aici conflictul a fost declanşat de maşinile pompierilor. Au 

apărut pe neaşteptate, au început să ne stropească, eram prea mulţi ca să nu le 

venim de hac, am aruncat în ele cu ce găseam, le-am blocat, uneia i-am dat 

foc… 

La un moment dat, pentru a avea altă perspectivă, am urcat pe treptele 

clădirii din apropiere, unde funcţiona – cred că acum e sediul altei instituţii – 

Administraţia Financiară. Am avut trăiri aparte. Datorită demonstranţilor, a fe-

lului în care se comportau. Parcă fiecare îşi zisese gata, nu mă mai las călcat în 

picioare, am drepturile mele, care din clipa asta trebuie să-mi fie respectate. 
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Uitându-mă în toate direcţiile, am observat la timp trupele de militari, 

parcă de grăniceri, dar nu sunt sigur, ce se apropiau prea ameninţător ca să mă 

port ca struţul. Şi dacă tot mă nimerisem în turnul de observaţie, am dat alarma  

Înspre centru când să ne retragem, în faţă la Continental –  câteva plu-

toane de militari în termen. Armată, grăniceri, nu ştiu ce erau. Important, adică 

grav era că aveau arme, pistoale mitralieră. Când am ajuns aproape de ei, co-

mandantul, parcă locotenent-colonel, le-a zis puneţi baionetele, împungeţi-i! 

Deci să vină spre noi să ne împungă. Din fericire nu s-a ajuns la aşa ceva, eram 

prea mulţi, după ordinul ăla a venit altul, fapt e că am trecut mai departe. Şi da-

că am trecut, am mers spre centru. Aici – plin de lume. Asta se întâmpla după-

amiază, destul de târziu. Nu însă atât de târziu ca să nu dăm drumul la lozinci. 

Cunoaşteţi repertoriul. Jos Ceauşescu!...  Jos dictatura!...  Români veniţi cu 

noi!...  Nu staţi în balcoane, că muriţi de foame!...  Ce vreau neapărat să subli-

niez, e că erau mulţi, foarte mulţi tineri. Unii de-a dreptul copii.   

După masă m-am retras, că aicea locuiam, în Calea Lipovei. M-am re-

tras, am luat masa, m-am odihnit, am făcut o pauză. Seara, pe la orele 21,30-22, 

am ieşit din nou. M-au scos din apartament vuietele ce veneau parcă din toate 

părţile. 

Aici, unde suntem acum, în faţa unităţii militare – plin de militari cu 

pistoale mitralieră, grupuri de timişoreni aşa, pe la alimentară, în spatele ei. Am 

nimerit prost, se făceau arestări. Ce e cu voi? Unde vreţi să mergeţi? Le-am 

răspuns: în centru, ce, nu avem dreptul să mergem în centru? El aşa ştia, că nu. 

Culcat! Am crezut că glumea, mi-am dat seama că nu, ne-am întins, ne-a legat 

mâinile la spate, după care ne-au introdus în unitate.  Ne-au plasat în sala de 

aşteptare, după un timp a venit un cadru militar, întâmplător îl cunoşteam din 

vedere, era maior, stătea în zonă cu mine. Am profitat de ocazie şi ochi dulci şi 

vorbe mieroase să ne dea drumul că, ştiţi cum e... am ieşit aşa, în plimbare, pe 

timpul ăla nu-ţi era la îndemână să spui că ai ieşit la demonstraţie, să-l înjuri pe 

Ceauşescu. Şi ce aţi vrut să faceţi?Unde voiaţi să mergeţi la ora asta? Noi, cei 

din zonă, bazându-ne pe faptul că ne întâlniserăm pe drum, la alimentara, la 

tutungerie de atâtea ori, am sperat că ne va da drumul. L-am rugat, l-am tot ru-

gat, nu s-a înduplecat, ne-a liniştit cu nu vă faceţi probleme, că dimineaţă pe 

la3, 4… Nu ne-au bătut, ne-au ţinut acolo, am stat închişi, de afară nu se auzea 

nimic ceea ce, vă daţi seama, nu avea darul să ne liniştească.   

Şi orele 3, 4 ale dimineţii, aşa cum ne zisese de atâtea ori. Numai că era 

vorba de dube albastre, de la penitenciar! Manevre simple, bine executate, 

maşinile au dat cu spatele până în uşa încăperii în care ne găseam, după care 

miliţienii ne-au rugat, apelând la bastoane, să facem un pas, doi, aşa, să luăm 

loc în dube. Îmbarcarea, vă daţi seama, a fost cu cântec. De fapt cu gemete. Că 

aşa cum cred să fi precizat acum câteva momente, miliţienii ne-au ajutat cu atâ-
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tea bastoane, câte ajungeau să ne administreze. Şi printre noi persoane mai în 

vârstă, inşi mai greoi, pe de altă parte ştiţi cum e, când te grăbeşti să faci ceva 

greşeşti, aşa că noi cu îmbulzeala şi mâinile deasupra capului, ei cu bastoanele 

şi hăhăituri de brute nesimţite.    

Destinaţia? Penitenciarul de pe Popa Şapcă. Acolo debarcare pe platou, 

dacă precizez că trebuia să trecem printre miliţieni nu trebuie să adaug nimic, 

ne-au dus în club. Aici – primele întrebări. Nume, prenume, loc de muncă, 

adresă… Am intrat apoi pe mâna procurorilor cu unde ai fost, ce ai vrut să faci, 

de ce aţi strigat, ce aţi strigat pe stradă?  

Normal că ai dat-o cotită. La gară pentru a aştepta pe cineva… la o cu-

noştinţă ce te sunase pentru… la o rudă deoarece… Ne-au anchetat în jur de o 

oră, după aceea ne-au dus în celule. Pe coridor ne-au pus cu faţa la perete, ne-au 

repartizat conform unor criterii imposibil de stabilit, dacă scoteai o vorbă urma 

un geamăt, că te loveau imediat. Cu atâtea arestări într-o singură noapte i-am 

pus în încurcătură, capacitate de cazare depăşită, paturi suprapuse, îndesate unul 

în altul,  câte 60 de inşi într-o celulă, chiar mai mulţi.   

Ne-au ţinut trei zile şi două nopţi cu... ne-au adus o dată în timpul aces-

ta, cu căruciorul, nişte mămăligă, în care grăunţele erau aproape întregi, cu 

marmeladă. Adică o mămăligă şi o bucată de marmeladă la 60 de persoane. N-

am mâncat-o nici pe aia, în primul rând, vorba aia, pentru ofertă, în al doilea 

pentru că nu ne ardea de mâncare.  

Eu m-am nimerit cu nişte prieteni în paturile de sus, la geam, prin care 

din păcate nu prea aveam ce vedea iar ce auzeam nu puteam distinge. Vuiete, 

ecouri, cam atât, dar nimic inteligibil. Or că afară se întâmpla ceva deosebit ne 

era destul de clar. Dar, cum am spus, nu datorită urechilor, ci deducţiilor. Adu-

seseră nişte maşini sub geamurile noastre şi, cu toată criza de atunci, turau mo-

toarele la maxim. Deci că nu voiau să auzim ceva ne era clar, dar ce voiau să ne 

rămână necunoscut, nu.   

Ne-au dus la interogatorii de mai multe ori, de fiecare dată ne anchetau 

însă alte persoane. Şi-am mai făcut noi o observaţie. De la zi la zi miliţienii erau 

mai… e, nu pot spune mai omenoşi, mai puţin daţi dracului.   

Ne-au ţinut în penitenciar până în 20 decembrie, deci trei nopţi şi 

aproape patru zile. Ne-au dat drumul în 20 seara, aducându-ne vestea de parcă 

în tot acest timp asta făcuseră, se zbătuseră pentru noi şi, iată, în fine, reuşiseră. 

Nu vă mai agitaţi, mergeţi acasă, vă dăm drumul. Noi: Nu e adevărat. A fost. 

Ne-au urcat în aceleaşi dube, vor fi crezut probabil că ne-am simţit bine la pri-

mul transport, şi ne-au dat drumul în oraş pe rând. Nouă ne-au dat drumul în 

Piaţa Mărăşti, când am simţit pământul sub picioare am strigat din toate puterile 

Am scăpat din puşcărie!, am urcat în troleibuzul 14, în faţa blocului am strigat 
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cuvintele alea încă o dată, vecinilor nu le venea să creadă că, după trei zile în 

care nu se ştia nimic de mine totuşi trăiam, eram în viaţă.    

 

2009 – gardian public 

În cei 20 de ani s-au făcut şi bune şi mai puţin bune. Se putea face mai  

mult. Din păcate nu a pus mâna pe ţară cine trebuia, oamenii care ar fi fost în 

stare să ne asigure un trai mai bun, ca în Occident. Dar acum, că am intrat în 

Uniunea Europeană, să sperăm că lucrurile se vor îndrepta. Oricum avem gra-

niţele deschise, ceea ce e foarte important. Fiul meu are 20 de ani, poate că dacă 

Revoluţia nu reuşea nu avea calculator, nu putea şi nici nu merita să-şi ia 

maşină, n-ar fi avut cum să ajungă nici măcar în Ungaria, necum Franţa ori 

Spania, ceea ce…   

 

 

 

 

 

CONSTANTIN DUMA 
 

 

Era foc la ţeavă. Fiind sea-

ră se distingeau flăcările la 

capătul ţevilor. Când am 

văzut primele fulgerări am 

încremenit, s-a făcut linişte. 

 

 

Titus Suciu: În zilele lui Decembrie ’89, pe străzile Timişoarei au 

hălăduit VISUL, teroarea şi glonţul. Constantin Duma e unul din timişorenii 

datorită căruia, cei ce-am trăit momentele acelea le putem retrăi, ceilalţi le 

pot cunoaşte. 

 

Vasile Bogdan: Să opreşti clipa în loc, nu poate exista un ideal mai 

frumos şi mai nobil. A fost acolo unde s-a scris Istoria şi i-a imortalizat chi-

pul. Povestind despre ce a fost, în acea zi de 6 decembrie, în scuarul de lân-

gă clădirea impunătoare a fostului Comitet Judeţean de Partid, am înţeles 

deopotrivă că în viaţă aceste momente sunt unice, iar faptul că ajungi să-ţi 

împlineşti vocaţia în ele îţi dă bucuria sentimentului că nu ai trăit degeaba.   
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1989 – fotograf, Inspectoratul Şcolar Judeţean Timişoara 

17 decembrie. În ziua aceea am umblat prin oraş mai tot timpul cu 

Mircea Radu, bănuiţi de ce, aparatele de fotografiat fiind la noi. La un mo-

ment dat m-am întâlnit şi cu fratele meu. El a avut însă alt traseu. A făcut 

parte din mulţimea, din grupul de tineri ce a mers spre Comitetul Judeţean 

de Partid şi care, la podul Decebal, a fost întâmpinat de o formaţie de mili-

tari. Ştiţi desigur că acolo s-a făcut uz de armă, fratele meu n-a fost rănit dar, 

speriat, n-a dat pe acasă două zile şi două nopţi. Cum lucra la Electrotimiş, a 

preferat să se ascundă, de teama posibilelor represalii, în întreprindere. Ori-

cum noaptea, a doua zi, n-a venit acasă, eram îngrijoraţi. În 18 am fost la 

spital, îmi amintesc că erau nişte militari, nu puteai să intri, eram necăjiţi, nu 

ştiam ce s-a întâmplat, ne temeam că fusese rănit, ucis, se trăsese, vă 

amintiţi, în tot oraşul, nu aveai cum să scapi de gândurile negre. Din fericire 

a avut noroc. 

Dar să revenim la ziua de 17. În Piaţa Operei, lume multă, foarte 

multă lume. Magazinul Foto-Muzica, cel de lângă arteziana cu peşti, la care 

eram client cunoscut, era devastat, geamurile sparte, unii intrau, alţii ieşeau. 

Unul, crezând cine ştie ce, a apărut în stradă cu o boxă… Tinereţea, cred că 

aşa se numea. Se trecea direct prin geam, peste calorifer, nu prin uşă. Într-o 

astfel de situaţie, cineva călcase pe vreo ţeavă, de aceea înăuntru, pe jos, era 

apă. Eram cu Mircea Radu, am intrat şi noi, ne-am uitat în dreapta, stânga, 

am luat un disc. Unul din acela, cu viteza 33. N-am ieşit însă cu el, l-am 

abandonat zicându-mi că nu merita, că putea apărea vreun miliţian şi puteai 

avea necazuri. 

Am intrat apoi în shopul din apropiere. Acesta era gol. După care, 

aşa îmi amintesc, am mers spre Catedrală. Cum te uiţi de la Catedrală în par-

tea dreaptă ardea magazinul de blănuri. Am mers să vedem ce era acolo, 

lume multă, agitaţie, vânzoleală. Numai că mă simt obligat să dau un detaliu 

oarecum nefiresc. Vreau să zic magazinul ardea, dar memoria nu-mi zice 

nimic dacă am văzut ori nu blănuri. Mai exact spus, nu ţin minte să fi văzut 

blănuri. Vor fi fost până am ajuns noi, nu ştiu ce s-o fi întâmplat cu ele, ori-

cum nu-mi amintesc să fi văzut altceva decât rafturi şi cuiere goale. 

Pe partea aceea de altfel, între Operă şi Catedrală, erau sparte toate 

magazinele, accesul în ele fiind, fireşte, la îndemâna oricui. Din magazinul 

Unic, chiar atunci când ne-am apropiat noi de el, nişte tineri scoteau, adu-

ceau afară jamboane. Pe iarbă, vizavi de magazin, erau vreo 20 de jamboa-

ne. Cineva a adus apoi şampanie. Ţin minte că am fost îmbiaţi şi nu i-am 

refuzat, am băut dintr-o şampanie de-aia. Dacă a fost să fie, să fie… 

S-a întâmplat să schimb apoi nişte vorbe cu un grup de tineri. Nişte 

copii. Eu am lucrat o perioadă la Inspectoratul Şcolar şi în grupul acela erau 
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nişte copii d-ăştia, copii problemă. M-au recunoscut, m-au salutat. Salut, mă 

nenea, a zis unul din ei, uite, am fost în magazin şi am luat un fâş. Mă, l-am 

sfătuit eu, dacă ai făcut-o ai făcut-o, dar acum ia-te şi du-te acasă cât mai 

repede, că s-ar putea ca lucrurile să ia o întorsătură proastă. Copiii m-au 

ascultat, au plecat. 

După aceea am luat-o spre Catedrală, am urcat pe trepte. Asta se în-

tâmpla, dacă bine-mi amintesc, în jurul orei 18. Pe trepte, în poziţia centrală 

ca pentru o fotografie – un grup de vreo 80 de persoane. N-are rost să înşir 

sloganurile, se cunosc. Cele legate de dictator, libertate, alegeri libere etc. 

Am reţinut însă unul ce m-a surprins, nu ştiu dacă îl cunoaşteţi. Vrem rege! 

Nu mă întrebaţi însă în ce context ori cine l-a lansat. De altfel n-a avut suc-

ces. Nici n-ar fi avut cum, grupul de pe trepte era format din tineri pentru 

care cuvântul rege nu avea o reprezentare destul de concretă. Dacă vă 

amintiţi, în locul unde este acum statuia, era o parcare. Vreau să vă spun că 

atunci şi acolo bravii ostaşi ai patriei mele, cei care m-au controlat când am 

trecut prin faţă pe la cinematograful Studio, s-au desfăşurat în lanţ de trăgă-

tori. Erau vreo 20 de inşi. Când au început manevra asta, glasurile s-au mai 

muiat, n-au mai fost la fel de puternice. Părea mai mult un murmur, fiindcă 

atenţia ne era reţinută de mişcările militarilor. Din păcate ceea ce nu se poa-

te numi altfel decât gest criminal, la un moment dat s-a produs. Au tras! Au 

tras, vreo douăzeci de secunde în plan vertical, e drept. Era foc la ţeavă. Fi-

ind seară, se distingeau flăcările la capătul  ţevilor. Când am văzut primele 

fulgerări am încremenit, s-a făcut linişte. Nu de mormânt, dar s-a făcut linişte, 

toată atenţia fiindu-ne acaparată de ipotezele dezvoltate, fiecare în sinea lui, în 

legătură cu ce avea să se petreacă în clipele următoare. Aşteptarea n-a fost 

lungă. După cinci, zece secunde, văzând că militarii trăgeau în sus, glasurile 

au început să prindă vigoare. Acum nu în cor, nu pronunţând împreună sloga-

nurile de dinainte, formulările erau de fapt apostrofări, apeluri la sentimente 

umane, civice. Probabil la o altă comandă, pe care însă n-am avut cum s-o 

auzim, poziţia armelor s-a schimbat. S-a tras atunci la picioare. S-a tras în di-

recţia noastră, la picioare, gloanţele şfichiuind din caldarâm în direcţii, fireşte, 

incontrolabile. Trebuie să vă amintiţi, pe vremea aceea caldarâmul era din 

pietre cubice şi gloanţele şuierau înnebunitor când ricoşau din ele. Adică nu 

puteai miza că nu vei fi lovit pentru că se trăgea în jos. Dacă ar fi fost pământ 

n-ar fi existat nici o problemă, dar aşa te putea lovi un glonţ chiar dacă arma 

nu era îndreptată spre tine. 

Focurile acelea au fost de avertizare. Au vrut să ne intimideze. Susţin 

că au fost de intimidare, deoarece dacă ar fi tras în plin, ar fi fost foarte multe 

victime. Ce mai, ne-ar fi putut ucide pe toţi. Dar cu toate că nu au tras în plin, 

ici, colo vaiete. Agitaţie, ţipete, vaiete. Nu am nici o certitudine, dar e posibil 
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ca unii dintre noi să fi fost loviţi prin ricoşeu. În ce mă priveşte, am conştien-

tizat faptul că nu e vorba de foc de artificii în momentul în care am auzit, în 

spatele meu, cum un glonţ a muşcat dintr-o coloană. Eram pe a treia treaptă, 

luate de sus în jos, în partea unde acestea sunt rotunde, şi glonţul a lovit stâl-

pul deasupra capului meu. Gata cu gluma, gata cu sloganurile, direct într-a 

doua şi pedala până la blană. Am ales, eu şi Mircea, parcul din spatele Cate-

dralei, sperând să ajungem cu bine acasă. Dar eram fotografi, deci curioşi şi, 

după ce ni s-a părut că nu mai eram în cătarea vreunei arme, ne-am zis că ar fi 

bine să vedem ce se întâmpla în spatele nostru, ce făceau ceilalţi timişoreni, 

cum se comportau militarii. Şi de după un copac, de după altul, uitături spre 

locul de unde fugiserăm. N-am avut timp să contemplăm spaţiul acela în tih-

nă. Fie că ne văzuseră, fie că făcea parte din cine ştie ce strategie, militarii ori 

ce-or fi fost ei au început să tragă în becurile de iluminat public. Poc unul, poc 

altul, din fericire poc şi-n capul nostru gândul înţelept, că am apucat spre casă 

fără să mai aruncăm în urmă vreo privire. Asta a fost în 17 decembrie. 

Eu n-am făcut fotografii în interiorul Operei. Sunt câţiva băieţi de ma-

re curaj, ce-şi merită locul în istorie. Unul din ei este Sandu Gaghi, stabilit de 

mai mult timp la Arad, unul Marius, despre care, din păcate, nu ştiu prea mul-

te. 

Dacă e vorba de poze, în ziua de 17 am fotografiat în trei locuri. Unul 

este aici, la Comitetul Judeţean de Partid. Am făcut câteva poze când a apărut 

tunul de apă, am imortalizat apoi câteva instantanee în Complexul studenţesc 

când mulţimea s-a întors. Acolo am intrat într-un cămin, am fotografiat 

mulţimea de undeva de sus, în cele din urmă în spate la magazinul Bega. As-

tea sunt fotografii pe care le găsiţi în multe publicaţii. 

Era riscant să faci fotografii în tensionatele zile ale lui Decembrie ’89. 

Un risc… daţi-mi voie să spun aşa, dublu. În primul rând pentru tine însuţi. 

Oamenii nu voiau să fie fotografiaţi, cine avea un aparat în mână era privit cu 

suspiciune, cu revoltă, era considerat securist şi în stările acelea de exaltare 

timişorenii se inflamau uşor, te luau de guler una două. Pe de altă parte tu, cu 

aparatul la gât, erai frământat de… cum să zic, de o agasantă responsabilitate 

civică. Asta pentru că fotografiile tale ar fi putut ajunge în mâinile celor cu 

priviri de gheaţă şi suflete de piatră. Ai fi putut aduce astfel, fără să vrei, ne-

norocirea în casa cine ştie câtor inşi. Simţeam, ca toţi timişorenii, că se întâm-

plă, că se va întâmpla ceva deosebit. Nu mă întrebaţi dacă atunci defineam 

evenimentele acelea revoltă simplă, trecătoare, ori revoluţie. Dar prin prisma 

experienţei pe care o aveam, în relaţie cu Muzeul Banatului, cu care lucram, 

simţeam importanţa documentară a momentului, surprins în imagine. Acesta a 

fost motivul pentru care m-am simţit obligat să folosesc aparatul de fotografi-

at. Ştiam că nu sunt fotografii valoroase sub aspectul compoziţiei, prelucrării 
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artistice, dar sub aspectul documentar îmi dădeam foarte bine seama de im-

portanţa lor. De aceea, chiar şi în fotografiile din 20, cu atât mai mult în zilele 

premergătoare, nu redau portrete foarte exacte ale demonstranţilor. Fiindcă, 

mă repet, nu doream să se ajungă la cine ştie ce privaţiuni, condamnări, ani de 

temniţă. O fotografie din acele zile, în situaţia unei reprimări, ar fi fost sino-

nimă cu condamnarea la temniţă pe viaţă, poate chiar la moarte. Dacă Revo-

luţia nu ar fi reuşit şi acele fotografii ar fi ajuns pe mâna securiştilor… mă 

opresc aici, nu cred că e nevoie să mai adaug vreun cuvânt. 

În ce mă priveşte ca fotograf, istoria Pieţei Operei începe cu adevărat 

în 20 decembrie. Oamenii, porniţi din fabrici, din toate întreprinderile spre 

centrul oraşului, produceau un zumzet. Am făcut fotografii, de exemplu, la 

grupul de oameni care veneau de la Electrometal. Vreau să vă spun că veneau 

spre centru cu steagul, cu stema pe el. Discutăm de 20 decembrie, aproxima-

tiv ora 12. Veneau cu steagul, cu tricolorul cu stemă, zâmbind dar hotărâţi, 

foarte hotărâţi pentru a se solidariza cu cei care, în Piaţa Operei, protestau îm-

potriva faptului că în Timişoara s-a murit. Cred că dacă forţele de represiune 

n-ar fi apelat la arme, totul s-ar fi încheiat într-o caldă poezie. O dulce poezie 

spusă la noi în toate graiurile… mă rog, la noi în grai bănăţean. S-a murit şi 

asta a fost placa turnantă în ceea ce priveşte schimbarea mentalităţii omului, 

de la cel mai mic până la cel… nu prea mare. Oamenii simpli s-au raliat unei 

idei, prin care protestau deoarece la Timişoara s-a murit. Orice ar fi fost ad-

mis, dar asta nu. Oamenii veneau în Piaţa Operei pentru a-şi manifesta nu 

nemulţumirea, ci revolta. Vreau să vă spun că nici acolo n-a fost simplu. Eu 

am fotografiat grupuri, cum veneau, dar m-am ferit să fac fotografii frontale. 

Mai ales… Mă rog, dacă aveam în faţă o mulţime nu era o problemă, dar 

simţeai că oamenii nu doresc să fie fotografiaţi. Ţin minte că, la un moment 

dat, din balconul Operei s-a făcut o invitaţie pentru reprezentanţii întreprinde-

rilor. Fratele meu era în balcon cu Chiş, cu Ioan Chiş. Eu eram… Dacă mai 

ţineţi minte, la fostul Lacto-bar era un postament de vreo 70 de centimetri. 

Stăteam pe soclul acela, aveam pe mine un hanorac, unul folosit îndeobşte de 

vânători şi, fireşte, fotografiam. Cât puteam de discret dar destul de insistent, 

fiindcă nu voiam să-mi scape nimic. La un moment dat nişte oameni din stân-

ga-faţă… am imagini cu ei, nu prim-planuri i-am prins din spate, s-au întors 

spre mine fiindcă cineva a strigat, Mă, ăsta ne fotografiază! N-a fost timp 

pentru explicaţii, s-au repezit la mine ca vulturii şi… Şi asta este, am primit o 

bătaie pe care o s-o ţin minte toată viaţa. Cu picioare, cu pumni, cu nici nu 

mai ştiu ce. Din fericire, nu departe se găsea un grup de la Electrotimiş. Unul 

dintre ei m-a recunoscut şi a intervenit. Staţi mă, ce v-a apucat, ăsta-i fratele 

lui Semaca – aşa-i zic prietenii lui, iar el era în balcon –, şi fratele lui e sus… 

Ăsta a fost norocul meu, n-au mai dat, au vrut totuşi să-mi ia hanoracul, bă-
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nuiţi de ce, se temeau de securişti, mă consideraseră omul lor. De aceea era 

dificil de fotografiat. Nu cred că sunt singurul care v-o spune. Deci am de 

acolo fotografii interesante. Fotografii care surprind apropierea mulţimii, cum 

au apărut timişorenii la balcon… 

Erau două puncte fierbinţi în ceea ce priveşte comunicarea liderilor cu 

mulţimea, cu autorităţile. În Operă era o comunicare directă între cei din bal-

con şi mulţimea din Piaţă, în timp ce la Consiliul Judeţean se constituise un 

nucleu de demonstranţi care au discutat cu reprezentantul guvernului, cu Dăs-

călescu în persoană. Ţin minte că în balconul de aici, de la Comitetul Judeţean 

de Partid, apăreau demonstranţi care spuneau… Nu ne lasă… nu ne dau… ne 

mint… Se cerea, imperativ, eliberarea arestaţilor. Ni se spunea că se negocia, 

că se străduiau să fixeze condiţiile, termenii. Nu insist asupra acestor aspecte, 

mă voi referi la activitatea mea, la fotografii. În timpul ăsta am făcut naveta 

între Operă şi Judeţeana de Partid. Mergeam acolo, luam câteva instantanee, 

veneam aici, luam altele, apoi iar… Una peste alta, am fotografii care redau 

desfăşurarea evenimentelor din cele două puncte de foc ale zilei de 20 de-

cembrie pe ore. 

Dar să dau şi un amănunt ce dezvăluie starea de spirit a românului de 

atunci. Stare de spirit ce ne caracteriza pe toţi. În ziua de 20 am bătut, cu Mir-

cea Radu, la mai multe uşi. La uşile unor apartamente cu ferestrele spre Piaţă, 

cerându-le locatarilor să ne permită să intrăm, pentru a fotografia ce se petre-

cea între Catedrală şi Operă. Mircea Radu e un operator foarte priceput, prin 

ce a făcut a marcat Istoria Timişoarei realizând imagini filmate foarte bune. 

Cum spuneam, am încercat să ne plasăm în locuri ce ne-ar fi permis să avem 

în faţa ochilor cadre cât mai largi. Am bătut atunci în vreo zece uşi. Nu ne-a 

lăsat nimeni. Nu-i condamn, nu-i poate condamna nimeni. Am trăit într-o te-

roare ce explică, ba chiar justifică astfel de atitudini. Unii spuneau cu sinceri-

tate, deschis, domnilor, nu vă supăraţi, azi vă las, mâine vine Securitatea şi 

intru la necaz, mă scuzaţi, nu pot, am familie, copii… Alţii ne cam luau la fix, 

ne repezeau,  ce face, ce doriţi, păi cum să vă las să intraţi domnilor, de ce 

vorbiţi prostii, cine sunteţi, ce hram purtaţi… Deci în 20 decembrie nu ne-a 

lăsat nimeni să intrăm. 

În 21 am avut o surpriză plăcută. Ne-a deschis uşa, fără să ne ocărască 

ori să ne alunge, o doamnă al cărei apartament se găseşte deasupra librăriei. 

Doamna şi domnul, am înţeles noi atunci, erau profesori universitari. A zis… 

domnule… s-a uitat la noi şi-a zis, domnule, pe dumneata te cunosc de unde-

va, hai, fie ce-o fi. A intrat şi a vorbit cu soţul, nu mai reţin cum i s-a adresat, 

oricum am auzit-o spunând hai să-i lăsăm pe domnii cinci minute să intre pe 

balcon, să fotografieze. Vorbe la care domnul a zis păi de ce să nu fotografie-

ze, haideţi domnilor. Am luat atunci, deci în 21 decembrie, instantanee reuşi-
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te, foarte reuşite, în linişte, alegând unghiurile cele mai potrivite. Am prins, 

dacă vă mai amintiţi, momentele apropierii grupurilor de olteni. S-a discutat 

cu ei la gară, acolo nici un conflict, după ce şi-au dat seama că nu era vorba 

de unguri, fantome ori monştri apocaliptici, au venit spre centru grupuri, gru-

puri. Unii în pufoaice, unii în mantale militare, mă rog, cum i-au luat de la 

lucru şi cum au reuşit să ia ceva cât mai călduros. 

Fotografiile cu oltenii sunt deci făcute de acolo de sus, din apartamen-

tul familiei de universitari. 

În 21 decembrie n-am făcut naveta. Am început acolo, în Piaţa Operei, 

am venit o dată aici, nu era nimeni, am mers imediat dincolo şi am făcut foto-

grafii doar în Piaţă. 

În 22 lucrurile au stat altfel. Cu totul altfel, datorită lui Gruia Săsăran. 

Mi-a spus că mă poate ajuta să urc în clădirea Rectoratului Politehnicii. Am 

mers cu el, la poartă, doar ştiţi, fiind instituţie, un grup de revoluţionari cu tri-

color pe un braţ. Cu brasarda pe mânecă erai, vorba aceea, mare. Aveai pute-

re, dacă doreai spuneai da, dacă nu-ţi convenea ceva ziceai nu, şi cum zicea el 

aşa rămânea că în nebunia aceea cui să te plângi că ai fost refuzat?  Dar cum 

v-am spus, nu eram singur, Gruia a vorbit cu ei, le-a spus ce voiam, cineva 

ne-a condus sus, nu reţin dacă la etajul doi ori trei, oricum aveam o poziţie 

privilegiată, am făcut de acolo foarte multe fotografii cu Piaţa plină. 

La un moment dat, prin tânărul acela din grupul de pază, am aflat o 

veste năucitoare. Nu mai ştiu cum aflase el, oricum a venit imediat la noi şi 

ne-a spus că s-au găsit nişte cadavre în Cimitirul Eroilor. Noi, de acum mult 

mai responsabilizaţi, pe deasupra scăpaţi de temerile de până atunci, n-am stat 

pe gânduri. Tânărul a făcut rost de o maşină, nu ştiu de unde şi cum, am mers 

cu ea la cimitir. Atunci s-a consemnat… o  scriere strâmbă a Istoriei. Oamenii 

îi căutau pe timişorenii împuşcaţi în 17 decembrie, ale căror trupuri însă nu 

fuseseră găsite, şi-i căutau cu înverşunare sperând că nu tocmai cei dragi lor 

fuseseră furaţi, duşi şi incineraţi… mă rog, ştiţi despre ce e vorba. 

Au fost deshumate cadavre care aveau, cred, şi şase luni de când fuse-

seră înmormântate. Am avut din start unele îndoieli, cadavrele erau, după pă-

rerea mea, într-o fază de putrefacţie prea avansată pentru un trup înhumat de 

patru – cinci zile. Dar mi-am făcut datoria, sunt fotograf, am şi de acolo foarte 

multe instantanee. 

Când ne-am întors, când eram prin preajma Tipografiei, am auzit de la 

oamenii din blocuri, că… tipul îşi luase tălpăşiţa. Din acel moment lucrurile 

s-au schimbat radical. Acum voiau, acum trăgeau oamenii de mine să-i foto-

grafiez. Să le fac poze în grupuri, înfăşuraţi în steag, în faţa vreunui TAB ori 

tanc, cu un militar alături, cu degetele în formă de V… 

Am şi din acestea o sumedenie. 
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2009 – fotoreporter, Agerpres 

Douăzeci de ani este o viaţă privită în alţi… termeni. Eu mă simt om 

liber, om al locului. După Revoluţie am fost plecat pe dincolo, dar cred că nici 

înainte, nici după, nu m-am simţit bine ca aici, acum. Dar, vedeţi, mai este o 

problemă. În familie, de mic, trăiam o frustrare. Mama mea avea un frate în 

Franţa. Când războiul era pe sfârşite, în ’44, ’45, fiind copil de trupă, unitatea 

l-a luat cu ea. Pe nu ştiu unde, unchiul a evadat în Slovacia, după care s-a sta-

bilit în Franţa. Tot timpul am trăit cu sentimentul că eu am dreptul să văd Pa-

risul. Vă mărturisesc că, din chiar primele momente de după Revoluţie, mă 

vedeam în capitala Franţei. Două nopţi de altfel n-am dormit. Două nopţi şi 

două zile n-am dormit, am umblat pe nici nu ştiu unde într-o stare aparte. Ca 

în preajma unei mari împliniri, în aşteptarea unei reuşite deosebite. O călăto-

rie la Paris reprezenta pentru mine o dovadă, dovada certă a libertăţii. 

Ajunşi aici, daţi-mi voie să-mi exprim o convingere. E ceva cu ce nu 

sunt de acord. Cu o anumită latură a libertăţii. În sensul în care, în numele 

meu, eu, românul, sunt cerşetor la poarta nu ştiu cărui magazin de nu ştiu un-

de. Eu nu aşa am înţeles democraţia şi vreau să vă spun că nu sunt de acord cu 

asta. Îmi place că este libertate, dar este vorba şi de responsabilitate şi de 

demnitate. 

Când am fost în Franţa, primii care mi-au ieşit în faţă au fost inşii cu 

donne… donne… Adică români cu pancarte la gât, pe care era scris… Revo-

luţie… Mă rog, cuvinte prin care se dădeau victime ale ei. E rău, mă deran-

jează că aceste manifestări au fost acceptate de toţi cei care ne-au guvernat. 

Toţi au îngroşat ideea că asta înseamnă democraţia şi libertatea. Nu e adevă-

rat. Ceea ce consider că e libertate este faptul că poţi să spui lucrurilor în felul 

în care le înţelegi şi nu eşti incriminat pentru asta. Dreptul la muncă e, de 

asemenea, un bun câştigat. Dacă eşti stăpân pe meserie, dacă într-adevăr eşti  

priceput în ceea ce faci şi eşti dispus să munceşti, totul e în regulă. Am lucrat 

un timp în Paris. Patronul nu m-a întrebat ce politică fac, care e originea soci-

ală etc. M-a întrebat dacă sunt capabil să fac ceea ce-mi cerea, i-am dovedit că 

da, m-a angajat. Lucrurile vor fi în regulă când şi la noi se va proceda la fel. 

Munca face parte, fundamental, din ceea ce libertatea ne-a adus. 
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MIRCEA RADU 
 

 

… Mă, dacă te mai văd cu 

aparatul îţi bag baioneta în 

gât. Sigur că ai replicat. 

Unde este libertatea? Mă 

rog, nu aveai cum să câştigi 

duelul verbal, ştim că indi-

vizii au folosit armele, te-ai 

întins cât să nu-l faci să 

apese pe trăgaci… 

 

 

Titus Suciu: Un regret despre care mai mult vorbim decât scriem, 

e numărul mic de fotografii şi imagini filmate în săptămâna patimilor 

Timişoarei. Curajul oricărui demonstrant era amendat de descreieraţii 

din forţele de represiune, al celor ce mânuiau aparatul de fotografiat ori 

camera de filmat şi de aceştia şi de demonstranţi! 

  

Vasile Bogdan: De Mircea mă leagă o amintire aparte, chiar din 

acele zile ale Revoluţiei. Era în seara zilei de 22 decembrie şi ne aflam 

amândoi la sediul redacţiei fostului ziar Drapelul roşu, eu pentru a lua 

primul număr al proaspătului ziar Luptătorul bănăţean, ce urma să apară 

atunci, pentru a-l prezenta la Radio Timişoara, care începuse să emită în 

miezul acelei zile, iar el pentru că tăinuia o rolă de film cu imagini foarte 

importante trase în cursul zilei în Piaţa Operei. Când, deodată, clădirea a 
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fost înconjurată de terorişti, sau ce vor fi fost, se trăgea cu furie, ne-am 

adăpostit în beciul redacţiei. Aveam să ieşim abia în zori şi, după alte ore 

de aşteptare, într-un moment de acalmie, mergând o bună vreme împreu-

nă, aveam să ne îndreptăm temători spre casele noastre. Ţin minte că, la 

un moment dat, am căzut în mijlocul tirului dezlănţuit al unor mitraliere în 

zona Pieţei Mărăşti, se trăgea asupra cazărmii din apropiere iar militarii 

ripostau cu înverşunare, şi am cerut înspăimântaţi adăpost unei familii de 

oameni vârstnici dintr-una din clădirile de peste drum. Ne-au primit şi ne-

au omenit cu o cafea şi nişte suc, dar mai cu seamă ne-au dat ceva din 

liniştea lor care ne-a ajutat să fugim mai departe. După vreo patru ceasuri 

aveam să ajungem şi la casele noastre.   

 Ne-am amintit cu umor de spaima pe care am tras-o împreună, nu 

ne văzuserăm de mult vreme. Filmăm chiar la locul faptei, la pasarela de 

peste Bega, din apropierea Parcului Copiilor, unde s-au petrecut eveni-

mente de groază, a căror rememorare era acum estompată de căldura 

acelei după amieze de 6 octombrie.     

 

1989 – operator, Întreprinderea Cinematografică, cineamator, 

Clubul CFR 

De ce te-ai găsit cu aparatul acolo, printre oameni? Pentru că făceai 

parte dintr-un cineclub, din pasiune, dintr-o dorinţă pe care ţi-ai manifes-

tat-o până în 1989 ca amator de film, de fotografie. Şi a venit 17 decem-

brie. Sigur că instinctul ţi-a spus că trebuie să faci ceva, instinctul ţi-a spus 

şi ţi-a arătat realitatea ce s-a coborât asupra oraşului. Şi ai ieşit cu aparatul, 

ascuns, prima dată în faţa Consiliului Judeţean, ai tras câteva fotografii, ai 

văzut oameni scandând cu drapelul, ai văzut manifestările lor, ai intrat în 

acest rol, ai simţit că poţi să participi, ai simţit că poţi să faci şi tu ceva. Şi 

au rezultat câteva fotografii. Ai umblat, ai găsit alte momente fierbinţi, 

chiar aici, la podul Decebal. Au venit tancurile, s-au constituit cordoane 

din miliţieni, soldaţi, câini, oamenii au vrut să treacă, nu au fost lăsaţi, au 

fost asmuţiţi câinii. Ai fotografiat, ai fost ajutat de oamenii care au mai 

tras, militarii care au început să strige, mă, dacă te mai văd cu aparatul îţi 

bag baioneta în gât. Sigur că ai replicat. Unde este libertatea? Mă rog, nu 

aveai cum să câştigi duelul verbal, ştim că indivizii au folosit armele, te-ai 

întins cât să nu-l faci să apese pe trăgaci, ai declanşat aparatul de câteva 

ori, era ceva, totuşi ceva, voiai să te implici în evenimente în modul în care 

ştiai tu s-o faci cel mai bine; ai traversat podul, ai fotografiat tancurile ca-

re, paradoxal, într-o ţară liberă ce dracu căutau acolo din moment ce oa-

menii manifestau liber, fără violenţă? Ai văzut şi ai fotografiat tancurile 

care au fugărit oamenii la intersecţie, ai constatat că ceva nu este în regulă, 
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ai dat şi tu cu piatra, ai mai tras o fotografie. Sigur, nu ai avut prea mult 

curaj, ţi-a fost teamă, nu ştiai ce se poate întâmpla dar... 

În 17 decembrie, dimineaţa, nu aveau ordin să tragă, decât să în-

conjoare clădirea Consiliului Judeţean, să disperseze oamenii care erau 

adunaţi şi manifestau. Dar tancurile şi TAB-urile nu ţi-au dat pace, se 

simţea că ceva nu era în regulă, ei voiau să reconstituie ordinea şi discipli-

na pe care le-ai învăţat până în momentul acela şi tu întrebai unde îţi era 

libertatea ta de expresie, de circulaţie, de manifestare. Nu puteai fi indife-

rent când un soldat, ce se găsea la patru-cinci metri de tine, îţi spune că îţi 

bagă baioneta în gât. Au fost momente care te-au cutremurat, oraşul tău 

liniştit era dintr-o dată tulburat pentru că, de fapt, tu îţi cereai nişte drep-

turi.  

Ai încercat să fii în perioada aceea în mai multe locuri, nu erai bine 

văzut nicăieri, nici de militari nici de civili, ce cauţi cu aparatul, ce vrei să 

fotografiezi? Şi te agresau, fugeau după tine prin centru, în sinea ta le dă-

deai dreptate dar tu sperai ca fotografiile acelea să nu aducă necazuri, dim-

potrivă, să te facă să le priveşti cu nostalgie, peste ani zicând nepoţilor ve-

deţi, aşa a fost atunci, au tras în noi, a fost greu, periculos, dar nu am dat 

înapoi…  

Sigur că după 22 a fost uşor să imortalizezi fel de fel de instanta-

nee, pericolul trecuse, acum acceptau toţi că fotografiile sunt documente, 

mărturii peste ani ale unor întâmplări cruciale. Mai mult de-atât, regrete şi 

de-o parte şi de alta, şi din a ta şi din a acelora care atunci nu te-au lăsat să 

fotografiezi. Din a lor că n-au ce pune în albume, din a ta că ai doar câteva 

fotografii şi cel mult trei minute de peliculă filmată.   

- În Piaţa Operei ai filmat? 

- Da, în 20 decembrie. Când au apărut coloanele am urcat pe trepte-

le Operei, în balcon nu era nimeni, megafoanele şi toată instalaţia de sune-

te erau plasate înainte de a ajunge lumea acolo, megafoanele se găseau, nu 

le prea înţelegeam rostul, în fine, să ne întoarcem la ale noastre. După pri-

mele 20 de secunde de filmare cineva a pus mâna pe aparat şi lumea din 

jur a strigat nu vrem să fim filmaţi, luaţi-i aparatul. Te-au pus la zid, te-au 

buzunărit, ai scos legitimaţia de la întreprinderea unde lucrai şi cel ce-o 

citea a zis nu este terorist, iar altul, mai înţelegător, bine, hai că te scot eu 

de aici, dar să nu mai filmezi că lumea este irascibilă. Aşa că, din păcate, 

pentru mulţimea ce ajunsese în faţa Operei în ziua aceea formidabilă de 20 

decembrie, au rămas doar acele 20 de secunde de peliculă.  

E drept, mai sunt nişte fotografii, făcute pe ascuns, Câteva cu 

maşina de pompieri din faţa Consiliului Municipal. Neelocvente, dar sunt. 

Păcat că nu scrie data pe ele, cu toate astea reprezintă un document care...  
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Lucrând la Întreprinderea Cinematografică am văzut, am simţit 

mişcările din zona Consiliului Municipal. Militarii erau cazaţi în cinema-

tograful Capitol. Seara, înainte de 20 decembrie, în 17, în 18, li s-a dat ar-

mament, muniţie de război, trupetul şi-a încărcat armele. Am avut un 

schimb de cuvinte cu nişte militari ce fuseseră în 17 decembrie în Calea 

Girocului. Când l-am auzit pe unul spunând uite, mă, câte cartuşe am tras, 

am intervenit cu: bine, ai tras, dar dacă ai prieteni în Timişoara şi i-ai îm-

puşcat cum te simţi?  

Sigur, cei mai mulţi au tras pentru intimidare, sigur că au fost însă 

şi militari care au înţeles greşit situaţia, conjunctura, şi au executat un or-

din criminal. În 20 decembrie militarii aveau în arme muniţie de război. 

Oamenii veneau dinspre Catedrală, militarii, cu armele încărcate, erau în 

dispozitiv de luptă în dreptul statuii lui Eminescu, ar fi putut ieşi un carna-

giu dar, din fericire s-a auzit ordinul nimeni nu trage… nimeni nu trage… 

şi-atunci militarii şi timişorenii au devenit prieteni, fraţi, militarul căruia 

m-am adresat – era pe un TAB – mi-a spus atunci cuvinte care m-au sur-

prins dar m-au şi liniştit – vedeţi că aţi reuşit – pentru că era şi el emoţio-

nat ca noi, ca toată lumea.  

După aceea a urmat cordonul din intersecţia Săvineşti cu bulevar-

dul Loga. Pentru situaţia de acolo daţi-mi voie să folosesc formula stare 

de gradul 0.  Eu m-am ascuns după postamentul zidului ce înconjoară 

parcul. Eram sigur că se va trage, deoarece în zonă se găsea o Salvare mili-

tară – maşină de culoare kaki –, care trecea într-o direcţie, în alta, cu per-

delele trase. Din fericire n-a avut loc nici un incident.  

- Când ai aflat de Revoluţie? Ai fost la Maria? 

- În 16 decembrie eram la Clubul CFR, un vuiet de undeva mi-a 

atras atenţia, am ieşit. Coborând scările mi-am zis, fireşte destul de nedu-

merit, ce naiba, are POLI meci? Nu am realizat ce e, cu toate că nişte prie-

teni mi-au spus ceva de Biserica Reformată, de Maria. Deci asta e, nu am 

acordat prea multă atenţie acestor vorbe şi am luat-o spre casă. Dar drumul 

spre casă trecea prin Maria. Hopa, la Maria lume multă, agitaţie, cordoane 

ale forţelor de represiune. Să fi fost în jurul orei 18. Oricum era întuneric. 

Am dat acolo peste nişte cunoscuţi, nişte prieteni. Ce e, ce se întâmplă 

aici? Explicaţii destul de vagi, dar la atâta entuziasm parcă nici nu conta. 

Hai că uite, s-a mişcat, coloana se pune în mişcare.  

Păi hai, că eram cu prietenii şi dacă ei mergeau trebuia să merg şi 

eu, nu-i aşa? Si de la pod am luat-o pe strada, nu ştiu cum se numeşte, pe 

lângă Flora şi dacă ei strigau Libertate!... Jos Ceauşescu!... am strigat şi 

eu. Am strigat că îmi plăcea, că-mi făcea bine, că ne simţeam altfel decât 
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până atunci. Dar să menţionez un amănunt despre care nu se prea vorbeşte. 

Se striga şi Gorbaciov!... Gorbaciov!...   

Nu multe, dar câteva informaţii tot aveam despre Gorbaciov. Om 

deschis, vederi largi, destindere, Glasnost, Perestroika…  

Mergeam spre Universitate, pe Pârvan lumini stinse, întuneric, la 

sensul giratoriu de lângă căminele studenţeşti am luat-o peste podul Mi-

chelangelo, cam pe acolo s-au oprit nişte troleibuze, ne cam împrăştiase-

răm, din spate auzeam strigăte de Studenţi veniţi cu noi!...  Studenţi veniţi 

cu noi!… însemna că o parte a demonstranţilor intraseră pe la cămine, mă 

rog, nu aveam un lider, nu ni se stabilise un traseu, mergeam oarecum ca 

oile, eu şi prietenii găsindu-ne în grupul ce se îndrepta spre Consiliul Ju-

deţean. A, un amănunt de atunci. Cine credeţi că ne însoţea, mergând pe 

trotuar, nu ca noi, pe carosabil? Tovarăşul nostru Rujoi. Nu era singur. Îl 

însoţeau nişte tipi. Fireşte, activişti. La fel de firesc fiind şi faptul că inşii 

aveau oarece sarcini. Dar ne-am ignorat reciproc. De fapt noi pe ei, că ei…   

Când am ajuns la destinaţie, în faţa Consiliului Judeţean, cordoane 

de miliţieni, USLA… şi cine mai ştie ce. Tipii erau îmbrăcaţi în salopete, 

aveau căşti şi scuturi. Chiar dacă am dat cu ochii de ei, ba parcă de atunci 

cu şi mai multă însufleţire, scandările noastre, Jos Ceauşescu!... Vrem li-

bertate!...  

Or fi înţeles greşit ce voiam, o fi cerut vreunul din noi altceva, fapt 

e că ne-au dat… gaze lacrimogene. Cu asta n-ai avut încotro, trebuia să 

fugi. Iar de pe străzi înguste, lăturalnice, alţi miliţieni şi… adică nu, cel 

puţin eu n-am văzut, nu ne-au atacat şi militarii. Ne-am împrăştiat, am fu-

git cu batistele la gură. În timpul acesta am văzut un autobuz cu miliţieni 

care, de la distanţă, urmărea o coloană. Am mai văzut o situaţie de-asta şi 

în apropierea staţiei Cluj. Adică erau pe fază. Dacă primeau ordin, jos şi 

umflă-i pe cei ce le cădeau în plasă. Asta a fost în seara de 16 decembrie.  

În 17 decembrie, pe la orele 9-10 – Timişoara era în sărbătoare. 

Defilare militară cu, vorba aia, trecea fanfara militară, în frunte cu maio-

rul Carp!... Oamenii erau pe trotuare, unii râdeau, alţii au înţeles însă 

semnificaţia acestei manevre. Era trist, se simţea că ceva  începuse să pută, 

de altfel după masă au început să apară în oraş tancuri, TAB-uri şi cordoa-

ne de militari mai peste tot.   

În prima zi de lucru am mers la cinema Capitol, la Întreprinderea 

Cinematografică. În noaptea dintre 17 şi 18 decembrie sala cinematografu-

lui a fost tabără militară. Aici au dormit, au cucăit, au stat pe scaune în 

aşteptarea ordinelor nişte grupe de militari. După câte mi-am dat seama, 

ăştia n-au avut muniţie de război. Li s-a dat abia în 18 seara. În parcare, în 

jurul clădirii, plin de camioane. Cinematograful era un fel de centru de dis-
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tribuire al forţelor militare. Se umplea câte un camion şi se îndrepta spre 

Calea Girocului, altul spre Circumvalaţiunii… Acolo, cum  de altfel am 

mai spus, am intrat în vorbă cu nişte tineri. Mi s-au părut ciudaţi, nici nu 

ştiu cum să zic. Că ce poţi spune despre un ins care vine cu bereta plină cu 

tuburi şi se laudă cu numărul de cartuşe folosite? Asta pe de o parte. Pe de 

alta e de spus că ofiţerii erau foarte duri cu soldaţii. Nimeni nu vorbeşte cu 

nimeni, bagă încărcătorul, în coloană, dacă mişti… Şi erau în spatele sol-

daţilor, nu în faţă, ca să-i conducă. Erau mânaţi de la spate ceea ce, fireşte, 

m-a şocat.  

În 21 sau 22 eram în balconul Rectoratului Politehnicii din Piaţa 

Operei. Eram cu Duma, am făcut de acolo nişte fotografii. Dintr-o dată la 

megafon – informaţia despre Cimitirul săracilor. Am coborât ca pe frân-

ghie, am ieşit în stradă, nu ştiu cum ne-am trezit într-un IMS ori GAZ, am 

ajuns la cimitir. Am intrat în incintă, nu era foarte multă lume, unii pri-

veau, alţii săpau. Săpau şi scoteau cadavre. Erau coşciuge, cearceafuri în 

care oamenii cărau cadavrele, coşciugele având pe ele etichete. Rezultatul 

a fost două minute şi ceva de filmare. La ora respectivă, sigur, a fost ceva 

emoţionant. Te gândeai că aveai în faţă victime din zilele precedente. E 

drept, existau unele îndoieli, dar din balconul Operei s-a anunţat că era 

vorba de victime ale Revoluţiei. Eu nu puteam stabili că rana era făcută de 

glonţ sau altceva, ce m-a şocat însă pe mine a fost să erau etichetaţi. Cum, 

adică într-un timp relativ scurt, când în perioada respectivă nu s-a lucrat, 

cineva a adus cearceafuri, coşciuge, a chemat groparii să-i dezgroape, deci 

aşa ceva…  

Nu ştiu dacă până în momentul de faţă fotografiile au fost studiate 

profesional, ca să poţi să certifici că acei oameni au fost împuşcaţi, dar du-

pă mine nu arătau a oameni îngropaţi de foarte mult timp. 

 

2009 – liber profesionist media 

În răstimpul celor 20 de ani amatorul a devenit profesionist. Mă 

rog, dacă vi se pare că sună prea pompos, puneţi ghilimele. Am activat la 

prima televiziune liberă din Timişoara, cu alţi oameni, ceea ce… Aceasta e 

o împlinire pe care am visat-o de tânăr. Al doilea lucru care m-a ajutat e un 

concediu pe litoral. Am văzut acolo ce au făcut alţii, am zis că nu trebuie 

să ne fie ruşine că s-a întâmplat în Timişoara şi că ai  fost un participant şi 

promotor al Revoluţiei, pentru că dacă nu eram noi, nu aveau nimic cei de 

pe litoral. Până acum am fost emotiv, nu am spus că am participat la Revo-

luţie, că am strigat, că am trăit cu emoţie, că am fost laş uneori, că nu am 

avut curaj, dar acum nu-mi este ruşine să spun că sunt din Timişoara şi că 

atât cât s-a nimerit, am fost şi eu implicat în Revoluţie. Pentru că dacă nu 
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eram noi alţii nu aveau Audi, Mercedes, pensiuni de patru, cinci stele, cu 

piscină şi altele şi altele. Am rămas un tip modest, îmi duc existenţa aşa 

cum o duc, iubesc, fotografiez, iubesc televiziunea, iubesc libertatea, care 

e, desigur, cel mai mare deziderat pe care şi-l poate dori fiinţa umană.  

 

 

 

TRAIAN ORBAN 
 

 

… la un moment dat s-au 

apropiat  doi indivizi cu ha-

latele albe aruncate pe 

umeri, în dreptul meu s-au 

oprit, s-au uitat la mine, îşi 

vor fi făcut o părere şi unul 

din ei, zicând, dă-l dracului 

că şi aşa moare, a încercat 

să-mi ia ceasul de la mână. 

 

 

Titus Suciu: A trăit Revoluţia la modul dramatic, un glonţ i-a fost scos 

din femur aici, al doilea în Austria, de atunci o trăieşte zi de zi, trăieşte doar 

prin ea, mai tot ce a fost suferinţă devenind – acesta fiind scopul vieţii sale de 

la revenirea în ţară –  document al arhivei, obiect al expoziţiei, monumente 

omagiale ridicate în toate locurile din oraş în care am fost ucişi.  

  

Vasile Bogdan: Pe domnul Traian Orban l-am filmat, altfel nici nu se 

putea, în Piaţa Libertăţii având în spatele său monumentul Sfântului Nepomuk 

şi, mai cu seamă un detaliu al acestuia, trupul străpuns de săgeţi al Sfântului 

Sebastian. Acolo, dedesubt, în basorelieful din postament se află câteva găuri 

ale unor gloanţe trase atunci. Pentru că şi monumentele se împuşcă, nu-i aşa? 

Pe undeva pe acolo domnul Orban avea să devină erou al Revoluţiei plătind cu 

sânge şi multă suferinţă propria curiozitate. Plăteşte şi astăzi pentru că, în cali-

tate de preşedinte al Memorialului Revoluţiei, trăieşte drama construirii din 

iubire şi apoi a demolării din meschine calcule financiare ale altora a unei in-

stituţii simbol a Timişoarei şi a ţării, care a devenit, este însuşi sufletul Revo-

luţiei. Omul de atunci, omul de astăzi faţă în faţă, aceeaşi pasiune a lucrului 
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bine făcut, dincolo de durere şi patimă, acelaşi şi în mărturiile sale pe care le-

am înregistrat la 6 octombrie, în lumina de miere a toamnei. 

 

1989 – medic veterinar, CAP Jabăr 

În 17 decembrie, după ce-am aflat la radio că în Timişoara sunt în 

desfăşurare manifestaţii de stradă, că s-a întâmplat ceva la Biserica Refor-

mată, am venit în oraş cu o ocazie. Era în jurul amiezii. Am venit voind să 

văd cu ochii mei ce se întâmpla. Primele imagini – de-a dreptul şocante. Tru-

pe mai peste tot, ostaşi înarmaţi, tehnică de luptă, tancuri, TAB-uri, camioane 

militare cu prelată. Parcă era zona din spatele primei linii a frontului, forţele 

acelea urmând să intre în dispozitive în cel mai scurt timp. Din preajma hote-

lului Continental, nu pentru c-aş fi vrut ci datorită forţelor de represiune – mi-

litari, tancuri, TAB-uri – am ajuns aici, în Piaţa Libertăţii, unde se găseşte se-

diul Diviziei 18 Mecanizate şi al Garnizoanei Militare din Timişoara. 

 N-am scăpat de agresiunea forţelor de represiune, aceasta s-a manifes-

tat şi aici. Nu ştiu câte persoane eram, două-trei sute, poate mai multe, poate 

mai puţine, oricum numărul li se părea prea mare şi încercau să ne disperseze.  

Numai că, în loc să ne împrăştiem, eram tot mai numeroşi, mulţimea 

creştea. Pe Alba Iulia, dinspre Operă, au apărut poate vreo sută de timişoreni, 

poate mai mulţi, scandând  câteva din lozincile ce-au devenit după aceea ce-

lebre. Azi în Timişoara, mâine-n toată ţara!... Libertate!... Jos comunismul!... 

Cele mai multe strigăte era revendicative. Oamenii doreau căldură, pâine, apă 

caldă… Dar cel mai mult se striga Libertate!... Libertate!...   

Ce ne asigurau ei prompt? Libertatea de a fugi. Când venea dihania 

aia de câteva tone spre tine ce să fi făcut, fugeai, te ascundeai după un pom, 

după una din gheretele de aici, după statuie, intrai în vreo clădire. E greu de 

spus ce vor fi avut în cap comandanţii de tancuri. Drogaţi nu puteau fi, că 

atunci nu existau substanţele respective, rămâne că erau pur şi simplu îndobi-

tociţi. În-ceauşescu-iţi dacă îmi permiteţi această barbarie şi lingvistică şi 

comportamentală. Un tanc a luat-o după noi şi pe aici, prin zona pietonală, pe 

lângă statuie, a distrus bordurile, rondourile, şi dacă ne-ar fi ajuns ne-ar fi căl-

cat fără nici o ezitare. Păi miile alea de tone de metal erau de vină? Nu. Înfri-

coşătoarea dihanie era condusă de… Era să zic om, dar cum să foloseşti acest 

cuvânt pentru cineva capabil de o faptă ca aceea? 

Mai mult de-atât, au început să acţioneze trăgacele armelor. Nu sunt 

mare specialist dar, pentru că nu vedeam răniţi, mi-am zis că se trăgea cu mu-

niţie de manevră. Numai că am observat apoi imediat cum sărea tencuiala din 

pereţii de la clădiri şi scântei din borduri şi din betoanele din zonă. Vedeţi, şi 

acest monument are urme de gloanţe. Se trăgea din sediul Diviziei 18 Meca-

nizate, de pe balcon, de la corpul de gardă. Noi eram cerbii din ţarc şi neno-
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rociţii ieşiseră pe balcon şi ne împuşcau aşa, într-o distracţie cinegetică. Şi nu 

doar ei, că după aceea au ieşit din Garnizoană şi militari şi persoane civile să-

i… ajute.   

Dar să relatez un episod ce s-a petrecut înaintea declanşării împuşcă-

turilor. E vorba de blocarea unui tanc în staţia de tramvai. Nişte tineri, nişte 

puştani nemaipomeniţi, folosind cărămizi, răngi, cârpe, da, cârpe, nu râdeţi, 

au reuşit să imobilizeze o ditamai dihanie de tanc. Cârpa a fost soluţia. Cineva 

a îndesat în ţeava de eşapament a tancului parcă un jerseu, mă rog, o cârpă, şi 

motorul, după câteva horcăituri, şi-a dat duhul. Doamne, ce explozie de bucu-

rie pe capul nostru. Performanţă incredibilă, adevărat triumf, din moment ce 

fusese obţinut, vorba aceea, cu mâinile goale. Şi asta n-a fost totul. În momen-

tul în care tancul a fost blocat, un tânăr s-a urcat şi s-a agăţat cu mâinile şi pi-

cioarele de ţeavă. A fost un spectacol în toată regula. Cei dinăuntru l-au ob-

servat, orgoliul le-a fost rănit, au vrut să scape de intrus şi ţeava într-o parte, 

în alta, dar tânărul se ţinea, se ţinea perfect şi chiuia şi noi râdeam, aplaudam, 

ce-i drept ne şi temeam de vreo nenorocire.   

 Revenim acum la momentele în care ne-am dat seama că nu era vorba 

de muniţie de manevră. Eu am fugit din Piaţă înspre strada ce ducea spre mu-

zeu, fosta Karl Marx. N-am apucat să ajung după colţ. Din Garnizoană au 

ieşit trei militari şi trei civili – militarii aveau mantale dar nu şi însemne pe 

epoleţi – care, fără vreo avertizare, au început să folosească armele. E drept, 

nu direct în noi, ar fi ieşit un carnagiu. Dar şuierăturile acelea ne-au panicat şi 

am apucat care încotro.  Ei bine, ştiţi ce ne-a oprit. Strigătele Laşilor, nu 

fugiţi!...  Laşilor, nu fugiţi!... Şi ne-au oprit nu pentru îndemn în sine, ci pen-

tru că le strigau nişte copii!   

Am aflat ulterior că a şi fost împuşcat în Piaţă un copil. Unul de 11 

ani. 

Deci am rămas în Piaţă oarecum blocat de strigătele acelor copii, nu-

mai că, nu mult după acele momente am fost împuşcat. Că începuseră să tragă 

în oameni, nu doar în ziduri, mi-am dat seama când a căzut un timişorean lân-

gă mine. Cred că a fost împuşcat în carotidă. Zic asta pentru că s-a umplut de 

sânge imediat. M-am aplecat asupra lui, cu mâinile goale nu aveam ce face, 

nebunia ne-a cuprins pe toţi, cineva a strigat că fusese împuşcat un militar, ce 

militar, cum să fie împuşcat un militar, numai că n-am ajuns să-mi dau răs-

puns deoarece un glonţ, ce ricoşase ori fusese programat special pentru mine, 

mi-a intrat în femur.  

Din acel moment viaţa mea a fost în mâinile lui Dumnezeu, în mâinile 

unor tineri trimişi de Dumnezeu, pe care nu-i cunosc, nu ştiu cine sunt, dar 

cărora le mulţumesc în fiecare seară, în plus şi cu această ocazie, că m-au scos 

de acolo şi au făcut totul pentru a ajunge la spital. Deci, după ce am fost îm-
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puşcat, nişte tineri, riscând să fie şi ei împuşcaţi, s-au repezit spre mine, m-au 

dus până după colţ şi, cu o maşina, nu ştiu a cui, nu a Salvării, a unui 

timişorean cu suflet mare, am ajuns la spital. 

 La Judeţean plin de răniţi, oameni în agonie, gemete, strigăte, vaiete, 

morţi, un adevărat infern. Am fost dus în sala de intervenţii, m-au scos pe co-

ridor, se iviseră cazuri mai grave, am rămas pe coridor la coadă pentru a fi 

operat. Când intrasem mi-au tăiat hainele să vadă unde fusesem împuşcat, aşa 

m-au scos, gol, a început să-mi fie frig, nu se uita nimeni la mine, la un mo-

ment dat s-au apropiat doi indivizi cu halatele albe aruncate pe umeri, s-au 

oprit în dreptul meu, s-au uitat la mine, îşi vor fi făcut o părere şi unul din ei, 

zicând, dă-l dracului că şi aşa moare, a încercat să-mi ia ceasul de la mână. 

Eram pe jumătate mort, e adevărat, pierdusem mult sânge, cu toate astea am 

avut o reacţie salvatoare.  Am strigat cât am putut de tare lăsaţi-mă în pace, 

că trebuie să fiu dus la Ortopedie! Ieşirea  mea i-a surprins, s-au speriat, s-au 

îndepărtat imediat fără să zică nimic.  

Dacă episodul ăsta ar intra la rubrica mizerii umane, pe lângă nemai-

pomenitul gest al tinerilor datorită cărora am ajuns la Spitalul Judeţean, am 

mai avut încă o dată noroc. Nu la mult timp după întâmplarea cu cei doi, un 

brancardier s-a oprit lângă mine – cine l-o fi trimis, cine l-o fi îndemnat să mi 

se adreseze tocmai mie? – şi m-a întrebat, ce-ai căutat în Piaţa Libertăţii, de 

unde eşti? I-am spus lucrez la C.A.P. Tormac, sunt medic veterinar.  El: eu 

sunt din Şipet, ce să fac cu tine? Ce să fi făcut, ce i-aş fi putut eu spune? No-

roc că a ştiut el ce. A venit o maşină cu răniţi, i-au pus pe jos, că nu mai erau 

paturi libere, după care, când Salvarea era gata să meargă în oraş după alţi 

timişoreni împuşcaţi, le-a spus brancardierilor, medicilor ce vor fi fost, vă rog 

să-l luaţi, rănitul ăsta trebuie dus la Ortopedie. Ştiţi ce au însemnat vorbele 

alea? Salvarea mea. Dacă aş fi rămas în Spitalul Judeţean, doar ştiţi soarta 

unora de acolo, ar fi fost posibil să mă număr printre cei 43 de timişoreni – 

unii ucişi acolo, în spital – duşi şi incineraţi la Cenuşa… 

La Spitalul Ortopedic am suportat prima operaţie, din păcate starea 

mea nu s-a ameliorat, nu m-am însănătoşit, din fericire în zilele următoare 

Dumnezeu mi-a întins încă o dată mâna. Mi-a întins-o prin mâinile unor spe-

cialişti austrieci. În zilele acelea Timişoara a fost iubită de întreaga lume, de 

Europa în mod special, ne-au sărit în ajutor mai toate ţările din vest, aşa am 

ajuns, cu un convoi, în Austria. Ce au constatat dânşii? Că mai aveam un 

glonţ în femur! Cu ocazia asta vreau să le mulţumesc şi lor, pentru că mi-au 

salvat piciorul. La noi fusesem programat pentru amputare, ei mi l-au salvat.   

 

2009 – preşedinte, Asociaţia Memorialul Revoluţiei 
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Acum, după 20 de ani, pot să afirm că multe din doleanţele de atunci 

s-au împlinit. Dar să mă refer la mine. Sunt medic veterinar, mi-am iubit me-

seria dar, datorită rănii, având acest handicap, n-am mai putut să-mi continui 

activitatea în fermă. Nu trebuie să vă spun că Revoluţia m-a marcat profund. 

Vreau să vă spun însă că tot ce am făcut de atunci încoace, e doar pentru Re-

voluţie. Mi-am dedicat restul vieţii unui proiect din care, cu sprijinul colegilor 

din Asociaţia Memorialul Revoluţiei, a subvenţiilor de la Stat şi a bunăvo-

inţei unor sponsori, o bună parte e deja realizat. Proiectul, complex, e eşalonat 

pe mai mulţi ani şi mai multe planuri, ideea de bază fiind perfect conţinută în 

sintagma Timişoara - oraş al Revoluţiei. În oraş există, în locurile în care s-a 

tras în demonstranţi, 12 monumente închinate Revoluţiei – unul urmează să 

fie plasat curând în alt punct fierbinte al lui Decembrie ’89, sensul giratoriu 

din Calea Buziaşului –, aici, la sediu pe strada Ungureanu, avem o sală Iosif 

Costinaş, una George Şerban, arhivă cu documente din timpul Revoluţiei, 

declaraţiile, mărturiile revoluţionarilor, martorilor, răniţilor, rudelor celor 

ucişi, fotografii, filme realizate atunci, de atunci încoace, am publicat lucrările 

procesului de la Timişoara – până acum 10 volume, peste cinci mii de pagini! 

–, cele ale procesului lui Nicu Ceauşescu, peste cinci sute de pagini, urmează 

să construim o biserică-omagială-muzeu la Popeşti-Leordeni, deasupra gurii 

de canal în care a fost aruncată cenuşa celor 43 de martiri timişoreni… Dacă 

suntem bine înţeleşi – şi ajutaţi! –, dacă vom ştii să gestionăm cum trebuie 

acest patrimoniu, ce va apare de acum înainte – biserica de la Popeşti-

Leordeni aparţine tot Timişoarei! – Timişoara poate deveni un important – 

cel mai important obiectiv turistic al Europei de sud-est, oraşul unei Revo-

luţii! 
M-a preocupat, de asemenea, prezentarea probelor de vinovăţie, stabi-

lirea culpelor în procese prin care am cerut ca vinovaţii să fie pedepsiţi şi 

condamnaţi. Câţiva au fost condamnaţi, e drept, dar mai toţi au fost amnis-

tiaţi, graţiaţi, în multe cazuri s-a stabilit, în mod iresponsabil, întreruperea ur-

măririi penale, faptele, se justificau magistraţii respectivi, fiind prescrise în 

timp. Or eu cred, şi nu doar eu, că faptele săvârşite în oraşul nostru nu pot fi 

prescrise.  

Sigur că în zilele Revoluţiei se dorea intrarea în Europa, un vis care s-

a împlinit. Românii au intrat în structurile Europei, în Parlamentul European, 

în NATO, pentru că, în general românii au detestat comunismul de la început. 

Ne-am dorit libertatea – putem circula pretutindeni. Ne-am dorit libertatea 

cuvântului – din păcate cuvântul nostru nu este ascultat etc. 

Există o imixtiune gravă în actul de justiţie şi avem un sentiment de 

nesiguranţă din acest punct de vedere. Cei ce decid, cei care vor decide viito-

rul României trebuie să facă tot ce este posibil ca acest sentiment să dispară, 
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să ne simţim bine într-o ţară liberă, să ne simţim bine într-o ţară care este atât 

de bogată dar de multe ori, de foarte multe ori, prost condusă. 

 

 

 

VASILE BĂRBAT 
 

 

… îmi scoseseră intestinele 

cu căuşul palmelor, au fă-

cut ce trebuia, le-au pus la 

loc. Numai că, din cauza 

unor resturi de sânge, s-a 

declanşat o infecţie ce m-a 

adus în sala de operaţie din 

nou. 

 

 

Titus Suciu: Soţia a decedat pe loc, domnul Vasile Bărbat a fost 

dus la Spitalul Militar, pus pe masa de operaţie, a intervenit un ordin, 

intervenţia nu s-a efectuat, a fost plasat într-o maşină, transportat la Spi-

talul Judeţean. A fost operat de două ori în Timişoara, apoi la Viena.    

 

Vasile Bogdan: Ce poate însemna clipa. Recitiţi cuvintele colo-

nelului Durac: asasinul pariase că-i va nimeri pe toţi trei dintr-un sin-

gur foc... O familie se plimba în miez de zi de duminică pe stradă... 

Ghinion, a împuşcat doar doi. Viaţa bate romanul. Dar câte volume nu s-

au scris în acele zile? Amintirile, pe scurt, la 23 septembrie, sub gorunul 

plantat de regele Ferdinand, Întregitorul de Neam, ciudată coincidenţă, 

care a fost martorul crimei.  

 

1989 – tehnician veterinar, Institutul Agronomic 

Veneam din Piaţa Unirii împreună cu soţia şi fiica, înaintam spre 

Piaţa Libertăţii pentru a ajunge în Piaţa Operei. Numai că strada, pe 

atunci Karl Marx, fiind blocată de militari, am fost nevoiţi să alegem altă 

variantă. Cea mai convenabilă – strada Alba Iulia. Din păcate blocată şi 

aceasta. Aşa că, din faţa cordonului de militari am fost nevoiţi să ne în-

toarcem. Am făcut doar câţiva paşi, ne găseam în dreptul porţii comendu-

irii Garnizoanei, între acest stejar şi clădire, când o rafală de armă auto-
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mată ne-a secerat pe amândoi. Pe mine şi pe soţie. S-a tras dinspre resta-

urantul militar. Soţia a murit pe loc, eu am fost rănit. Glonţul a intrat prin 

partea dreaptă a ombilicului şi a ieşit prin spate. Distanţa dintre mine şi 

fetiţă, pe care mama ei o ţinea de mână, era de vreo doi-trei paşi, eu fiind 

în faţa lor la distanţa asta. Soţia a căzut cu faţa în jos, în acelaşi timp, 

pentru că o ţinea de mână, fetiţa a căzut peste ea. Eu m-am îndoit, m-am 

aplecat din cauza durerii provocată de explozia glonţului. Armata, în fi-

ne, cei care au tras, au folosit împotriva noastră cele mai periculoase 

gloanţe. Cele care, la contactul cu obiectivul explodează. Mi-au fost dis-

truse toate organele interne. 

Cum spuneam, din cauza durerii m-am îndoit, am căzut, după care 

m-am tras pe coate, pe genunchi, m-am târât până la colţul clădirii. M-am 

văitat şi până atunci dar acolo, pentru că durerea devenise insuportabilă, 

manifestările mele au fost extreme. Strigam după ajutor în gura mare, cu 

toate puterile de care mai dispuneam. Puteri care, şi asta mă panica, mă 

părăseau. De altfel aşa s-a întâmplat, şi de la un anumit moment n-am 

mai emis strigăte, ci vaiete. Eram speriat deoarece mi se părea că-mi tră-

iam ultimele clipe. 

Tot ce v-am relatat s-a desfăşurat într-un interval foarte scurt de 

timp, de câteva secunde. Zece, poate douăzeci de secunde. 

Ioana, biata de ea, fetiţa noastră de opt ani, s-a desprins de mama 

ei şi a venit la mine. Tata, ţi-e rău? a întrebat ea. Da, i-am răspuns, tata 

moare. Nu, m-a rugat ea, nu tata, nu muri, că mama e deja moartă. Ioa-

na, plăpândă cum era, o întorsese pe Lepa cu faţa în sus şi văzuse pe tru-

pul mamei sale două orificii. Unul în cap, unul în piept. Ce gânduri mi-au 

trecut atunci, fulgerător, prin cap? Întâmplător aveam asupra mea o sumă 

de bani destul de semnificativă pentru vremurile acelea. Zece mii de lei. 

Tocmai mi-i înapoiase familia la care fusesem în vizită, banii se găseau 

în buzunar. Ştiind că de acolo n-aveam să ajung acasă ci, dacă nu cumva 

muream, la vreun spital, i-am spus Ioanei să ia banii. Să-i scoată din bu-

zunar, să aibă grijă de ei, fiindcă altfel ar fi dispărut, i-ar fi luat cine ştie 

cine. 

Nu ştiu dacă întâmplător ori nu, fapt e că dinspre cofetăria din 

colţ, de acolo unde acum e un  magazin de pantofi, a venit spre mine un 

domn. Mi s-a părut a fi securist, nu mi-a fost totuna. Avea căciulă brumă-

rie, haină de piele, mă rog, vorba aceea, ambalaj de securist. Omul a în-

trebat ce s-a întâmplat, care era situaţia mea. În acest timp au ieşit din 

clădirea comenduirii nişte militari. Omul i-a acostat, i-a îndemnat să mă 

ajute, să mă ridice şi să mă ducă de acolo. Din păcate n-au putut porni 

maşina din cauza bateriei, demarorul nu reuşea să pornească motorul. În 
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vremea aceea, vă amintiţi, desigur, printre alte crize ne confruntam şi cu 

lipsa bateriilor. 

Militarii au fost nevoiţi să renunţe, cu toate astea, dar nu pot pre-

ciza în ce mod, de unde, au făcut rost de altă maşină. M-au plasat în ea, 

m-au dus la cea mai apropiată unitate spitalicească, la Spitalul Militar. 

Internat imediat, pus pe masa de operaţie, dezbrăcat, urma să intervină 

chirurgul. Numai că, cum să vă spun, drumul meu spre Golgota nu se în-

cheiase. Complet gol, în aşteptarea anesteziei şi a operaţiei, când au apă-

rut nişte asistente, precizez, asistente, nu medici, care au spus domnule, 

ori tovarăşe, nu mai reţin cum mi s-au adresat, o să vă îmbrăcăm; nu 

avem instrumentar chirurgical steril, nu puteţi fi operat aici, vă îmbră-

căm şi vă trimitem la Spitalul Judeţean. 

Ce să fi făcut, părerea mea nu conta, m-au îmbrăcat, m-au plasat 

poate în aceeaşi maşină, poate în alta, nu ştiu, nu pot preciza acest amă-

nunt. Pe drum mi-am pierdut cunoştinţa, desigur din cauza pierderii unei 

mari cantităţi de sânge, cu toate astea, într-un fel ori altul, am rămas din 

perioada aceea în memorie cu nişte amintiri. Mi se pare, bunăoară, că în-

tre cele două spitale maşina a oprit de mai multe ori. Nu pot preciza în ce 

mod am rămas cu această percepţie, sunt însă convins că pe traseu ne-am 

oprit de mai multe ori. Mai degrabă, după părerea mea, din cauza baraje-

lor, nu a stopurilor de la intersecţii. De altfel la o astfel de oprire în 

maşină a fost plasat încă un rănit. Un ins corpolent, targa pe care se găsea 

fiind plasată lângă mine. De atunci viteza maşinii a crescut, dar la fiecare 

curbă rănitul se rostogolea peste mine. Fiind corpolent, cum v-am spus, 

îmi îngreuna respiraţia. Respiram greu, aproape mă sufocam. În tot acest 

timp Ioana, fetiţa mea, a fost lângă mine. Biata de ea a fost mereu în 

preajma mea. Şi pentru că nu aveam cui mă adresa, o rugam pe ea, pe 

fetiţă, să mă protejeze, să-l împingă la loc pe celălalt rănit, ca să nu mă 

strivească. 

Mi-am pierdut cunoştinţa după ce am apelat cu aceste rugăminţi 

de vreo două-trei ori. De atunci nu ştiu ce s-a mai întâmplat cu mine, nu 

pot da nici un amănunt, mi-am recâştigat luciditatea abia a doua zi. Eram 

la reanimare, după operaţie. 

Când a venit directorul, sau şeful acelei secţii, m-a întrebat dacă 

eram destul de în puteri să vorbesc cu un procuror. Spunea că era vorba 

de un procuror militar de la Procuratura din Cluj, care trebuia să-mi ia o 

declaraţie. Am acceptat, ce să fi făcut. Nu-i ştiu numele, nu i l-am 

reţinut. S-a prezentat, dar identitatea lui e un amănunt care-mi scapă. In-

terogatoriul nu mi-a lăsat o amintire puternică. Omul n-a fost dur, nu m-a 

şocat prin ton, prin agresivitate verbală, necum fizică. Nu ştiu dacă şi cu 
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alţii s-a purtat la fel, dacă a făcut-o doar din cauza stării mele, fapt este 

că nu m-a ameninţat, nu s-a răstit la mine niciodată. 

Reţin apoi că după aceea, adică după 22 decembrie, după fuga ti-

ranului, au început să vină multe, foarte multe delegaţii străine de zi-

arişti, de cameramani din Iugoslavia, Austria, Cehoslovacia, America…  

care ne filmau în saloanele de terapie intensivă. Patul meu se găsea lângă 

uşă. De aceea, ori din cu totul alte motive, am rămas cu impresia că nu 

mi se acorda atenţie mai deloc. Semne cu mâna, zâmbete fugare, scurte, 

de parcă mi-ar fi zis n-are rost, nu ne pierdem timpul cu tine, ne ocupăm 

de cei care au cât de cât şanse. 

Îmi dădusem de altfel seama că erau destul de pesimişti şi medicii 

ce mă îngrijeau, desigur cei ce mă operaseră. După zece zile am fost din 

nou pe masa de operaţie, m-au tăiat din nou, deoarece făcusem septice-

mie. Chirurgul mi-a povestit, mai târziu, că-mi scoseseră intestinele cu 

fecale cu tot, cu sânge coagulat. Va fi fost o imagine dizgraţioasă, fi-

reşte… în fine, atunci, la operaţie, îmi scoseseră intestinele cu căuşul 

palmelor, au făcut ce trebuia, le-au repus la loc. Numai că, din cauza 

unor resturi de sânge, s-a declanşat o infecţie ce m-a adus în sala de ope-

raţie din nou. Atunci mi-au drenat şi bila, mi-au scos un pumn de calculi 

renali. 

Din păcate lucrurile nu au mers bine şi în 12 ianuarie, după ce 

prietenii mei au plasat o vorbă bună ici, una acolo, s-a pus problema unui 

transfer. Acolo nu mai aveau ce să-mi facă, nu mai credea în salvarea 

mea nimeni. Antibiotice nu, medicamentele necesare nu, cele existente 

schimbate mereu deoarece nu făceau faţă agresiunilor infecţiei ce se ge-

neralizase în organism. Aşa se face că, repet, graţie intervenţiilor priete-

nilor mei, am fost transportat cu un avion american NATO, ce venise cu 

ajutoare pentru spitalul din Timişoara, o parte, restul pentru Cluj. Din 

fericire echipajul a fost de acord să mă transporte. Şefa delegaţiei care a 

asigurat acest transport era doctoriţă româncă, stabilită în Belgia de mai 

mulţi ani. Şi totul a mers ca pe roate deoarece soţul ei era chirurg. Chi-

rurg şef la unul din marile spitale din Bruxelles. 

Am fost dus deci în Belgia, am intrat în atenţia medicilor de acolo 

şi, spre norocul meu, starea mea a început să se îmbunătăţească. Acolo 

am stat şase săptămâni. Nu pot decât să mulţumesc lui Dumnezeu pentru 

această succesiune de întâmplări fericite. Sunt convins că dacă lucrurile 

nu s-ar fi brodit astfel, aş fi în pământ de 19 ani de zile. 

Când medicii au considerat că eram în afara oricărui pericol, am 

fost externat, am revenit în ţară. 
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2009 – pensionar, fost deputat în Parlamentul României 

Pentru această perioadă se pot prezenta analogii, situaţii asemănă-

toare. Însă n-aş putea să spun că, în momentul de faţă, după 20 de ani de 

la Revoluţie, societatea românească a evoluat astfel încât să poţi spune că 

e o diferenţă radicală. Să zicem… ca de la pământ la cer. Nu. Dacă e să 

vorbim de starea mea sufletească nu e uşor să vă conving de situaţiile 

prin care am trecut. Ioana, fetiţa mea, a rămas orfană de mamă la 8 ani. 

Cât priveşte suferinţele mele fizice… 

După ce m-am pus pe picioare cât de cât m-am recăsătorit. Pe 

plan politic, deşi până atunci nu fusesem nici măcar membru de partid, 

doar de sindicat, am ajuns deputat în prima legislatură a ţării. În cea care 

a rămas în Istorie ca perioada constituantă. Am participat la cea mai im-

portantă acţiune politică, adoptarea primei Constituţii postcomuniste. Pe 

plan economic, referindu-ne la trecut, distanţa este apreciabilă. În zilele 

noastre cu voinţă, cu pricepere, cu muncă susţinută, poţi accede la o si-

tuaţie materială mulţumitoare. Am beneficiat, beneficiez în continuare de 

ajutor din partea societăţii. Sunt revoluţionar pensionar, primesc din par-

tea statului pensie de revoluţionar, ca şi cea de fost salariat, corespunză-

toare vechimii de 36 de ani de serviciu, acestor venituri adăugându-li-se 

şi cea de fost parlamentar. Nu ascund nimic, nu e stilul meu. M-am reali-

zat de altfel şi prin activitate personală, prin munca mea de după Revo-

luţie. 

Nu ascund faptul că mă deranjează, totuşi, ceva în momentul de 

faţă. Orice exces, indiferent că e vorba de libertate ori constrângere, per-

mite comiterea abuzurilor. Şi în democraţie, nu doar în dictatură, trebuie 

să fie respectate regulile, legile, civilitatea. Democraţia nu înseamnă doar 

drepturi, ci şi obligaţii. Obligaţii pe care, din păcate, după 20 de ani de la 

Revoluţie, unii din cetăţenii noştri nu şi le asumă. Interpretând greşit 

deschiderile social-politico-economice, se produc excese, abuzuri, ale 

căror repercusiuni le suportăm deja de ani buni. N-au fost bune nici coer-

ciţiunile dictaturii, din păcate, nefiind înţelese cum trebuie, respectate, nu 

sunt, să zic… constructive, nici libertăţile din zilele noastre.  
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IOANA BĂRBAT 
 

 

Am văzut-o căzând în faţa 

mea, tata, lângă mine se vă-

ieta. Am strigat-o de trei 

ori, când am constatat că 

nu răspunde mi-am dat 

seama că e moartă. 

 

 

Titus Suciu: Avea opt ani, trecea cu părinţii prin Piaţa Libertăţii, 

păşea între ei, aceştia o ţineau de mânuţe, era fericită. În clipa următoa-

re braţele îi atârnau. Mama zăcea ucisă, tatăl rănit. 

 

Vasile Bogdan: Pe Ioana aveam să o cunosc prin intermediul 

imaginilor realizate, la solicitarea mea, de o colegă de la Televiziune, în 

1994. Era fetiţă atunci şi avusese acelaşi gest, la un moment dat, de refuz 

al dialogului, era prea plină de durere. Şi acum, în după amiaza aceea 

de 23 septembrie, avea să repete gestul. Durerea rămăsese la fel de vie, 

neiertătoare.  

 

1989 – elevă, Liceul de Filologie-Istorie 

În 17 decembrie eram, cu părinţii, în vizită la nişte prieteni de-ai 

lor. La plecare mama şi tata au decis s-o luăm pe sora mea de la serviciu. 

Ea lucra atunci la casieria de colectoare din Piaţa Unirii. Când am ajuns 

acolo, nu mai era în instituţie nici un angajat. Deci spre casă şi, din păca-

te chiar la sugestia mamei, am luat-o spre Piaţa Libertăţii. Dintotdeauna 

a considerat că, dacă eram nedreptăţiţi, umiliţi, oamenii trebuiau să se 

manifeste cu curaj. Mamei, deja veţi fi înţeles, regimul comunist îi stătea 

în gât.  

Şi un pas, altul, aşa, în plimbare, şi ne-am trezit în Piaţa Liber-

tăţii. Nu erau prea mulţi timişoreni aici. Soldaţi, da. Un cordon de mili-

tari în faţa restaurantului. Eram mică, inşii aceia m-au cam speriat şi am 

spus hai să plecăm, nu-mi place aici, hai să plecăm. Nu mai ştiu ce-a 

spus tata, oricum mama a ţinut să ne continuăm drumul. Când am ajuns 
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în faţa Garnizoanei, cineva a început să tragă. A fost un singur om. A du-

rat foarte puţin. Câteva secunde. Am văzut-o pe mama căzând în faţa 

mea, tata, lângă mine, care se văieta. Am strigat-o pe mama de trei ori, 

când am văzut că nu răspunde mi-am dat seama că e moartă. Atunci m-

am întors spre la tata şi i-am spus, tata, hai să plecăm, mama e moartă. 

În momentul de faţă nu-mi dau seama cum am putut spune atunci să ple-

căm, s-o lăsăm pe mama acolo, să ne salvăm noi. Atunci tata a zis nu pot, 

sunt rănit. Am stat câteva minute bune, a venit un domn, cred că era de 

la Securitate, ne-a luat şi ne-a dus… Lângă restaurantul militar este un 

intrând, n-am fost niciodată acolo, nici nu voi merge vreodată. Ne-a lăsat 

acolo, nu ştiu să vă spun cât timp a trecut până au venit medicii de la Spi-

talul Militar. Era un medic, cred că avea doi metri, cel puţin aşa îl ve-

deam eu, era foarte înalt. Mi-aduc aminte că i-am spus salvaţi-l pe tata, 

că mama e moartă. Ne-au dus în spital, pe mama au transportat-o la mor-

gă, pe mine m-au lăsat pe un hol, mi-au spus că tata era la operaţie. Cam 

după jumătate de oră, trei sferturi, a venit cineva şi a zis te duci cu tata la 

Judeţean.  

Ne-au urcat într-o ambulanţă, au mai adus, au mai urcat un rănit 

atunci, ne-au dus la Spitalul Judeţean, unde tata a intrat în operaţie şi pe 

mine m-au lăsat pe hol, pe coridor. Cam după vreo două ore a venit şi 

mama. Au adus-o cu altă salvare. A fost ultima dată când am văzut-o. Au 

dus-o la morgă, s-a întors o asistentă cu o plasă în care erau hainele şi 

bijuteriile ei, mi-a pus-o în braţe şi nu mi-a zis nimic. La vremea respec-

tivă toate urgenţele erau la Spitalul Judeţean A ieşit o doctoriţă… asis-

tentă, doctoriţă, nu ştiu ce era, care mi-a spus că, dacă vreau, pot să stau 

în cabinet până se liniştesc treburile. Am stat acolo, s-a tras toată noap-

tea, eu nu înţelegeam nimic din ce se întâmpla, doar tresăream, mă cris-

pam la fiecare împuşcătură, noaptea aceea aşa a trecut, aşa am trăit-o, 

tresărind speriată ori de câte ori auzeam şuierături de glonţ, am adormit 

doar spre dimineaţă, când a început să plouă. 

Dimineaţa, la 7, a venit fratele tatălui meu. Nu ştiu de unde a 

aflat, m-a luat şi m-a dus la ei acasă.  M-au dus şi de-atunci m-au plimbat 

de la unul la altul, n-au vrut să mă lase acasă, era nebunia aceea, că cine 

are răniţi, rude rănite, împuşcate, ucise, e posibil să fie ridicaţi şi, pentru 

a mă apăra, au decis că era mai bine să stau în diferite locuri. Două-trei 

zile la o rudă, apoi în alt loc. Şi-aşa a fost până la începutul lui ianuarie. 

Mama… Ultima oară am văzut-o în Spitalul Judeţean, atunci când 

au adus-o, tot ce ştim e că a fost dusă la Bucureşti, arsă la crematoriu. 

Vărul meu primar, băiatul fratelui tatălui meu era student la Medicină, 

cred că în anul IV, şi a avut posibilitatea să intre în spital. Şi el a văzut 
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când încărcau cadavrele în tirul ITIA, sau de unde vor fi fost. Şi asta e tot 

ce ştim, că a fost transportată la Bucureşti, arsă… aruncată în canal…  

 

2009 – lucrător comercial, firmă privată 

Acum 20 de ani eram un copil cu o viaţă extraordinară. Pe tata îl 

iubesc şi l-am iubit. Dar nu cred că există ceva ce se compară cu mama. 

În 99,99 la sută e sfântă. Ce s-a întâmplat acum 20 de ani m-a înrăit. Îl 

voi condamna toată viaţa pe cel care ne-a împuşcat, care i-a împuşcat pe 

ei, nu-l voi putea ierta niciodată oricât de mult m-aş duce la biserică. 

Pentru că poate fi viaţa extraordinar de frumoasă şi să fiu fericită, dar aş 

fi fost de o mie de ori mai fericită dacă ea ar fi trăit. E păcat… E păcat că 

au murit atâţia oameni degeaba, din punctul meu de vedere. Adică da, s-

au schimbat multe. Dar să-i auzi pe unii spunând că a fost mai bine acum 

20 de ani… Adică nu pot să cred că oamenii au uitat ce se întâmpla 

atunci, că dacă lăsai un pahar cu apă în cameră până dimineaţa era în-

gheţat. N-aveai… Erau cozile alea infernale la lapte, la pâine, la… N-

aveai, n-aveai nimic. N-aveai curajul să ridici ochii din pământ. Oamenii 

ăştia cred că ar trebui duşi în vizită în Coreea de Nord din punctul meu 

de vedere, pentru că oamenii au uitat, e păcat… 
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ANA BELICI 
 

 

… unde ne-au dat certificate 

de deces. L-am citit, pe el 

scria decedat, eu am spus 

nu-i bine, nu decedat, îm-

puşcat! … şi n-am plecat de 

acolo până n-a scris       pe 

certificat împuşcat în Revo-

luţie, nu decedat! 

 

 

Titus Suciu: Doamna Ana Belici e mama – una din ele – ce-şi plân-

ge fiul împuşcat nu în preajma unui mormânt, ci a unei plăci.  Trupul tână-

rului se gă-seşte în dosarul fărădelegilor comuniste, locul în care a fost ucis 

– în Istorie!     

 

Vasile Bogdan: Treceam zilnic pe lângă  micul altar închipuit în 

memoria eroului Revoluţiei Radian Belici din Piaţa 700. Acum şi piaţeta din 

preajmă îi poartă numele. Acolo erau şi sunt mereu flori, proaspete. Şi din 

când în când o bătrânică cernită mătură trotuarul, aşează florile şi, mai cu 

seamă, îi priveşte pierdută fotografia. Printr-o întâmplare în acea zi de 17 

septembrie, când aveam planificate în zonă filmări, şi-a făcut apariţia, cu 

râvna ştiută. Mărturisirile au venit de la sine, abia aşteptau să devină cu-

vinte.  

 

1989 – casnică 

Sunt mama băiatului, eroului Radian Belici. Noi locuim în Jebel, dar 

el, soţia şi fiica lui locuiau în Timişoara. În acea duminică, fiind timp fru-

mos, au plecat la plimbare. Aici, în Piaţa 700, s-au întâlnit cu prieteni mai 

mulţi. Erau deci în grup când a venit un om şi a spus că în centru se trăgea. 

Soţia şi fiica au plecat acasă, el, cu prietenii, au luat-o spre centru să vadă… 

să fie şi ei lângă tineret. Nu au crezut că vor fi împuşcaţi, de ce să tragă ci-

neva în ei, nu făcuseră nici un rău. Cineva, un taximetrist, mi-a zis că s-a 

tras dintr-o maşină. Câţiva ani mai târziu am găsit aici, la placă, un bilet 

scris de un băiat. De un tânăr care spunea, atunci el fiind militar în termen, 
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că s-a tras de acolo, din Spitalul Militar, prin nişte găuri în ţiglă, şi că cine a 

tras, dar nu i-a precizat numele, acum, de fapt atunci, era la Arad, cu grad 

mare.  

De aici băiatul meu a fost dus imediat la spitalul de ochi din apropie-

re. L-au dus, deşi era mort, că glonţul îl lovise în faţă, pe lângă nas, şi ieşise 

în spatele capului. Ştiu asta de la colegii, de la prietenii lui, care ne-au spus 

şi nouă şi soţiei ce s-a întâmplat. 

Până au reuşit să ne prindă pe noi la telefon, să ne anunţe la Jebel, să 

venim, nu ne-au mai dat voie să intrăm să-l vedem în spitalul de aici, de 

ochi. Luni am fost mai mulţi, vreo 10-12 persoane, nu ne-au dat voie să-l 

vedem nici atunci. Ne-am dus de aici fiecare… unii să spună la serviciu, pe 

unde trebuia, să spunem că avem deces în familie. Pe noi ne-a trimis doam-

na doctor care era de gardă la Pompe Funebre, să spunem să trimită maşina 

să-l ia şi noi să mergem la Spitalul Judeţean, să vorbim cu doctorul Crişan, 

să-l rugăm să-i facă autopsia cum ajunge. Asta pentru că erau mulţi morţi şi 

dura nişte zile până ni-l dădea.  

Între timp ei l-au luat şi l-au dus. Când am ajuns la Judeţean a venit 

un miliţian şi ne-a întrebat ce căutam. Am zis că vroiam să vorbim cu docto-

rul Crişan, că băiatul meu era împuşcat. El a zis să ne fie ruşine că am cres-

cut un astfel de copil. Cu mine şi cu soţul era o nepoată, care nu s-a abţinut 

şi i-a zis vouă să vă fie ruşine, că aţi tras în ei fără să vă facă nimic, oame-

nii mergeau pe stradă paşnic şi voi cu arma… Miliţianul s-a enervat, a în-

cărcat arma şi a vrut să tragă în noi. Bărbatul meu a făcut armata la vremea 

ei, ştia regulamentele militare, nu s-a speriat, ne-a liniştit şi pe noi. Nu ne-a 

împuşcat dar nici nu ne-a lăsat să trecem, aşa că după aceea ne-am dus la 

spital şi marţi, şi miercuri… Până într-o zi când, după ce am ajuns la Ju-

deţean, a venit într-o maşină un domn cu un alendelon din piele aşa, mai 

scurt. Şi omul ne-a întrebat ce voiam. N-am apucat să răspundem că miliţia-

nul, cred că tot ăla, i-a repetat vorbele noastre, că băiatul nostru fusese îm-

puşcat dintr-o maşină. Omul cu haina de piele a negat, nu, din maşinile lor 

nu a tras nimeni. Poate pentru că fusese sunat, poate pentru că el sunase, nu 

mai ştiu exact, domnul acela a vorbit la staţie. Atunci am auzit… dar nu-mi 

amintesc vorbele, dacă ştiam că nu-mi găsesc băiatul scriam şi ţineam min-

te, dar eu asta vedeam, asta voiam, să-mi găsesc băiatul să-l înmormântez… 

şi după ce-o terminat de vorbit a zis să trecem la Judeţean în partea unde se 

parchează maşinile. Am stat acolo cât am stat, şi pentru că n-a venit nimeni 

am zis către nora mea eu merg să mai întreb. Am mers şi m-am adresat tot 

acelui om, că nu plecase, şi i-am zis domnule, dar cât ne mai ţineţi, când ne 

daţi mortul, când ni-l scoateţi ori ne lăsaţi să-l luăm din morgă? El… Mer-

geţi acolo, acolo unde v-am spus să staţi, mergeţi liniştită, că vine cineva şi 
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vă spune. Când am ajuns lângă nora mea, a apărut un ARO. Erau trei bărbaţi. 

Unul a coborât, a deschis uşa din spate şi a zis să urcăm. Eu i-am spus dom-

nule, nu urc, eu ştiu că morţii sunt în morgă şi îi primim de aici, de la Ju-

deţean, de la morgă, nu din altă parte şi n-am urcat şi-am plecat de acolo. 

Ei au pornit maşina, s-au apropiat de noi şi ne-au îndemnat din nou să ur-

căm, am refuzat iarăşi. Ei cu Doamnă, dar vă rog frumos intraţi, eu cu Nu 

urc, domnule, ce să fac în maşina dumitale, eu am venit după copil, după 

mortul meu, şi morţii sunt aici, în Judeţean, unde să mă duc cu dumnea-

voastră. Nurorii i s-a făcut rău, o căzut jos şi a zis Mami, nu te urca, nu te 

du cu ei că rămâne Larisa, nepoata, fără noi. Atunci au plecat, ne-au lăsat 

în pace. De undeva a apărut un om cu o sticlă cu apă, am spălat-o, şi-a reve-

nit şi ne-am întors acasă. 

Şi n-am dat de copilul meu, de cadavrul lui… După o lună am găsit 

în poartă o înştiinţare, am fost chemată la Procuratura Militară. Acolo era o 

listă lungă cu toţi decedaţii, în dreptul fiecăruia scria câte ceva, am găsit 

numele lui Radian, mi-am dat seama că era vorba de copilul meu pentru că 

ştiam cum fusese îmbrăcat şi în dreptul lui haine ca acelea erau trecute… 

După aceea ne-au trimis la un birou, unde ne-au dat certificate de deces. L-

am citit, pe el era scris decedat, eu am spus nu-i bine, nu decedat, împuşcat! 

Că decedat pot spune despre tata, despre mama, că or murit de moarte… că 

aşa a vrut Dumnezeu. Dar el a fost împuşcat. Şi n-am plecat de acolo până 

nu a scris pe certificat împuşcat în Revoluţie, nu decedat. Poate o dată şi o 

dată, copilul lui, fata, să arate de ce o murit tata ei. 

Fata avea un an şi două luni, acum e mare, e în anul III la facultate. 

Atunci îl aştepta pe tata, l-o aşteptat vreo trei zile, când bătea cineva la uşa 

zicea tata… tata… Ea ştia că tata suna la uşă şi mama trebuia să-i deschide, 

şi când nu auzea sărea şi spunea, mama, deschide uşa că a venit tata…  

 

2009 – casnică  

Ce să spun… Pentru că ne-am pierdut copilul în felul ăsta ne-am îm-

bolnăvit, am îmbătrânit. Am îmbătrânit înainte de vreme, sănătatea ni s-a 

şubrezit cum spuneam, soţul meu a fost internat la spital… la spital la Je-

bel… Şi-acum e bolnav, e bolnav foarte rău. Şi eu sunt bolnavă, dar mă rog 

la Dumnezeu să mă ţină să pot să vin să fac curat la placa asta, aproape de 

locul în care a fost împuşcat, să mătur, să pun câte un buchet de flori şi o 

lumânare… Vin aici de la Jebel o dată pe săptămână, uneori vin şi de două 

ori, că atât mi-a rămas după el, durerea, jalea, de care nu scap nici când vin 

să fac curat, dar mă gândesc că lui, nu mie, lui, acolo unde e, îi pică bine să 

vadă că mă îngrijesc de locul ăsta ca de-un mormânt adevărat, ca de el, aşa 

cum am făcut când era mic, apoi şi mai mare, până când… 
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MIHAELA MUNTEANU 
 

 

Ne-au reţinut atenţia doi 

indivizi, o persoană în civil 

căreia i se vedea arma sub 

scurtă şi un ins cu o cameră 

de luat vederi, care filma… 

 

 

Titus Suciu:  A fost secretara… Revoluţiei din Timişoara! La Ope-

ră, la Comitetul Judeţean de Partid. După aceea a Asociaţiei VICTORIA. 

În foaier tot ce era scris trecea prin mâinile doamniei Mihaela Munteanu, 

hârtia devenind document pe care tot dânsa îl plasa în dosar.  Actualmente 

e vicepreşedinte al Asociaţiei amintite. 

 

Vasile Bogdan: Pe doamna Munteanu aveam să o întâlnim în mai 

multe rânduri şi de fiecare dată mi-a confirmat o stare de bucurie a revede-

rii. Are într-însa un fel de credinţă în justeţea celor întâmplate şi un firesc 

al faptului că trebuia să fie acolo, lăsând un urmă datoria de soţie şi mamă. 

Poate părea incredibil ca o mamă să-şi lase copilul vreme de mai multe zile 

pentru a trăi un eveniment care atunci părea dincolo de înţelegere, înfrun-

tând forţe de opresiune, îi puneau viaţa în pericol. Dar a trebuit să fie aco-

lo, să facă ce a făcut pentru că sunt momente în viaţă, dacă ai şansa să le 

întâlneşti, în care trebuie să te depăşeşti pe tine însuţi pentru a te cufunda în 

Istorie. Mă bucur că am avut şansa să îi stau prin preajmă mai cu seamă 

atunci, 21 septembrie, când am păşit pe urmele acelor zile şi trăiri. Întâi pe 

balconul Operei, apoi în foaier.  

 

1989 – funcţionară, Întreprinderea comercială de stat de alimentaţie 

publică( ICSAP) 

Mă numesc Mihaela Munteanu. În 17 decembrie ’89 veneam de la 

Turnu Severin cu soţul şi fetiţa, care avea atunci cinci ani. Pe şosea, după ce 

am trecut de Lugoj – tancuri, TAB-uri, militari. Ce să însemne toate astea? 

Undeva pe partea stângă, nu mai ştiu unde, un pom ardea în flăcări. Era, 

practic, un rug. Crengile arseseră, mai rămăsese tulpina care, cum spuneam 

ardea. Ce să însemne toate astea?  
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Şi, de parcă n-am fi fost destul de uluiţi – un semn, nu al unui agent 

de la Circulaţie, al unui militar! Unde mergem, de ce, de unde veneam? De-

veniserăm timişoreni de abia doi ani de zile, fuseserăm la părinţi, mergem 

acasă. Ne-a dat liber, ne-am continuat drumul.  

Locuiam în zona Dacia, n-am mers acasă, ne-am oprit la sora mea, în 

Calea Lipovei, să aflăm ce se întâmpla în oraş. Până la ea zarvă mare pe 

străzi, oameni peste tot, nu aşa, la plimbare, parcă umblând după cineva pe 

care să-l tragă la răspundere. Sunt sinceră, nu am de ce să mă ascund, gân-

dul ce mi s-a conturat tot mai puternic a fost că intraseră ungurii în ţară.  

Când am ajuns la sora mea n-am urcat, locatarii erau în faţa blocului. 

În fine, primele informaţii. Demonstraţii în tot oraşul, arestări în noaptea ce 

trecuse, probleme la Consiliul Judeţean, o caraghioasă paradă militară, tan-

curi şi TAB-uri la Judeţeana de Partid, focuri de armă, dar nu aşa, unul, do-

uă, ca pe front, răniţi, morţi!... 

Asta era duminică, 17 decembrie, în jurul orei 19. 

Am putut sta locului? Am întrebat unde era cumnatul – nu ştiu, prin 

cartier, nu l-am putut opri, a zis că nu stă mult, dă o raită şi se întoarce… –  

am lăsat fetiţa în grija ei, am zis că dăm şi noi o raită şi-am plecat.  

Fireşte, nu prea ştiam încotro să mergem, întrebări în dreapta, în 

stânga, ni  s-a spus că sunt grupuri care încearcă să adune oamenii pentru a 

merge în centru, deoarece se bănuia că acolo se petrecea într-adevăr ceva 

deosebit.  

Deci printre blocuri după timişorenii aceia. După câteva minute am 

dat de un grup, ce-i drept restrâns, format mai mult din tineri, unii fiind co-

pii. Era totuşi ceva, nu umblam singuri. Încadrându-ne, umblând cu ei, am 

procedat ca ei. Mergeam încolo, încoace, strigând Români veniţi cu noi!... 

Români veniţi cu noi!... Din partea celor din apartamente, a celor ce apăreau 

la ferestre – trei moduri de a reacţiona. Unii ne aplaudau, alţii ne huiduiau 

spunându-ne să mergem acasă, alţi ne urmau îndemnul, coborau, ni se alătu-

rau.   

Umblând în acest mod, la întâmplare nu respectând cine ştie ce plan, 

la un moment dat ne-am trezit în faţa Unităţii Militare din Calea Lipovei. 

Am apărut acolo de pe Borzeşti. Moment important, cu urmări dramatice. În 

faţa intrării, în stradă – soldaţi cu arme, înaintea lor inşi în veştminte negre, 

un fel de combinezoane, persoane între 35 şi 40 de ani, în poziţie de tragere! 

 Nu este adevărat că revoluţionarii, că mulţimea a încercat să pătrun-

dă în Unitatea Militară. Cine a lansat zvonul e prost ori rău intenţionat, cine 

crede – tâmpit. Cum să te duci, cu mâinile goale, peste militari dispuşi în 

poziţie de tragere?! 
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Ne-am apropiat cât ne-am apropiat, ne-am oprit aşa, ca broasca în 

faţa şarpelui, nimeni nu ştia ce avea să urmeze, ce trebuia să facă, coman-

dantul formaţiei ne-a ameninţat, ne-a spus să plecăm, noi… noi ce altceva să 

facem, am început să lansăm lozinci. Armata e cu noi!... Armata e cu noi!... 

Români veniţi cu noi!... Români, veniţi cu noi!... N-au venit românii, ăia nu 

erau români, erau oamenii tartorului, au venit… plumbii! Ne-am împrăştiat 

ca vrăbiuţele, care cum am putut, ne-am călcat în picioare, ne-am bulucit, ne 

speriaserăm cu totul, nu însă într-atât, încât să  nu facem, să nu fac o obser-

vaţie ce mă urmăreşte de atunci mereu. Focul a fost declanşat de militarii 

din faţa unităţii, numai că, şi nu e doar impresia mea, au tras şi inşi din gru-

pul nostru. Poate greşesc, poate nu e aşa, dar impresia asta e puternică, o am 

de atunci, nu mi-o pot şterge din memorie. Este posibil ca printre noi să fi 

fost infiltraţi securişti, agenţi, nu ştiu, impresia mea asta este, repet, că au 

fost inşi care au tras şi din alte locuri decât din faţa unităţii…  

Noi, cei din jurul meu, am fugit spre Calea Borzeşti. După vreo sută 

de metri – un grup ce venea pe alee înspre noi. Am format un nou grup, ne-

am mai revenit, am decis să mergem spre centrul oraşului. Din păcate după 

ce-am ajuns pe Ialomiţa, colţ cu Calea Lipovei – atunci teren viran, nu erau 

blocuri acolo – din nou foc asupra noastră, din nou buluceală, fuga într-o 

parte, în alta, spre locul în care credeai că nu te găseşte glonţul.  

Mi-amintesc că în Lipovei, colţ cu Borzeşti, în apropierea Cimitiru-

lui Eroilor, a fost împuşcat un tânăr în picior. Tânăra de lângă el, nu ştiu de 

ce am rămas cu convingerea că era studentă, s-a dezbrăcat, şi-a scos sutienul 

şi l-a pansat. Gest frumos, demn de admiraţie. Vecinul care era cu noi, dom-

nul Cană, era plin de sânge pe pantof. Pe rănit l-a luat un grup de băieţi şi l-

au dus în prima scară din Calea Lipovei, nu ştiu ce s-a întâmplat cu el, sper 

să fi scăpat cu viaţă, poate l-a ajutat bunul Dumnezeu şi e bine.  

N-am ajuns în centru, cu hăituirile alea timpul a trecut, la un moment 

dat ne-am şi rătăcit, în fine ne-am dumirit unde ne găseam, cum să ajungem 

la sora mea după care, pe la 3 dimineaţa, în jur de 3 dimineaţa am ajuns aca-

să. 

Astea s-au petrecut în noaptea de 17 spre 18 decembrie.  

În 18, dacă bine îmi amintesc, pe la ora 10 am ieşit să vedem situaţia 

din oraş. Pe Corso, în centru, puţine persoane. Mi-au reţinut atenţia un sol-

dat însoţit de un civil şi o persoană îmbrăcată în haine de piele. Mi-au 

reţinut atenţia târziu, deja ne filmaseră. Deci eu, Gigi şi Marius Savin ne gă-

seam de atunci în baza de date a Securităţii, urma să fim căutaţi şi arestaţi, 

soarta ne era pecetluită.   

În mod neaşteptat, paradoxal, de atunci… nu mi-a mai fost teamă. La 

serviciu, când şeful m-a întrebat de ce-am întârziat… Vă amintiţi, desigur, 
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că atunci s-au întocmit pentru Securitate liste cu persoanele care nu s-au 

prezentat la locurile de muncă, deci când şeful m-a întrebat de ce-am întâr-

ziat, i-am zis că am umblat prin oraş să văd cum arăta Timişoara după cele 

întâmplate. De altfel, în mod ostentativ, am şi plecat acasă.  

După masă n-am ieşit. Soţul da, cu un grup de vecini. Şi dacă tot am 

ajuns aici, cuvinte frumoase şi mulţumiri unui căpitan al Armatei Române. 

Umblând pe ici pe colo, în Piaţa Libertăţii au fost arestaţi. Soţul şi Savin. 

Norocul a fost că, în loc să-i bage în garnizoană, i-au dus în Piaţa Unirii, la 

casieria I.C.S.A.P, predându-i unui căpitan. Care, să-i dea Dumnezeu sănă-

tate, şi dacă va citi aceste rânduri să ştie că-i mulţumesc din inimă, le-a dat 

drumul. Domnule căpitan, să-ţi dea Dumnezeu tot ce-ţi doreşti.  

Asta se întâmpla în 18 decembrie, după ora 17.   

În 19 – zi de acalmie. Iar cum pentru 20 se răspândise zvonul că în-

treprinderile vor ieşi în centru – pregătiri, să nu fim mai prejos decât alţii. 

Am făcut o pancartă. Am scris pe o pânză galbenă Democraţie, alegeri libe-

re, jos dictatura ceauşistă!, am pus două stinghii în lateral, am plasat-o dea-

supra maşinii, eu ţineam un suport de o parte, Cană al doilea de cealaltă par-

te şi, cu soţul la volan, prin oraş spre Piaţa Operei! A fost o nebunie, a fost 

prea multă încredere, spuneţi-i cum doriţi, dar asta este, aşa am venit în cen-

tru, în aplauzele timişorenilor, pe care le-am savurat din plin pentru că, fi-

reşte, aveam viteză mică, eram în mijlocul demonstranţilor, înaintam, cum 

se zice, la pas.   

În Piaţa Operei, pentru că maşina era înregistrată în Mehedinţi, gata, 

zvonul că au venit la Revoluţie oltenii. Când am urcat în foaier am luat pan-

carta cu mine, bărbaţii au expus-o în balcon, a rămas acolo cât timp balconul 

a fost tribuna Revoluţiei, după aceea a devenit obiect muzeal, se găseşte la 

Memorialul Revoluţiei, e un reper, o bornă ce simbolizează un sfârşit, un 

început…    

Dar să vă dezvălui cum am ajuns sus cu pancarta mea. Ne găseam de 

minute bune în Piaţa Operei, scandam lozinci, fel de fel de lozinci, când ci-

neva din balcon a invitat sus reprezentanţi ai întreprinderilor timişorene. Ei, 

asta a fost. Nu ştiam ce-o să fac, ce va trebui să fac acolo, nu m-am sfătuit 

cu soţul, nici n-aş fi avut cum deoarece ne pierduserăm, i-am spus surorii că 

urc, m-am despărţit de ea, am urcat. Nu la mult timp după aceea am apărut 

în balcon, m-am prezentat, am înşirat câteva cuvinte şi… Şi mi-am început 

activitatea. Am fost numită, imediat, secretara partidului Frontul Democratic 

Român. 

Aici, în holul cu oglinzi, a funcţionat primul birou al partidului Fron-

tul Democratic Român, înfiinţat atunci, miercuri, 20 decembrie ’89. Sarcina 

mea principală – păstrarea tuturor documentelor emise de această formaţiu-
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ne politică, a tuturor notelor, informaţiilor, sugestiilor venite de la demon-

stranţi. Dialogul dintre noi şi demonstranţi a funcţionat perfect. Comunicam 

celor de jos orice informaţie primită, oamenii erau încântaţi, aplaudau veşti-

le bune, huiduiau când era cazul, ce ştiam le împărtăşeam, ce ştiau ne tran-

smiteau.   

Aş zice că miercuri a fost ziua comitetelor. S-au format vreo patru, 

poate chiar mai multe. Se formase un grup de conducere al Revoluţiei aici, 

în foaierul Operei, unul la Consiliul Judeţean, noi îi invitam să vină aici, ar-

gumentul nostru fiind spaţiul, ei ne propuneau să mergem acolo, deoarece 

acolo se găsea delegaţia de la Bucureşti.   

Părându-ni-se destul de puternic argumentul lor, în jurul orei 17 am 

mers la Consiliul Judeţean. Delegaţia a fost formată din Lorin Fortuna, Ioan 

Chiş, Claudiu Iordache, eu şi… parcă mai era cineva, dar nu-mi amintesc 

cine. Am plecat însoţiţi de un grup masiv de demonstranţi.  

Din păcate ne-am dus degeaba. Dăscălescu nu, n-a apărut nici după 

aceea, am dat doar de Cornel Pacoste şi Radu Bălan. Domnul Fortuna i-a 

spus domnului Bălan că e momentul să treacă de partea noastră, dânsul a 

şovăit, a scăldat-o, zicea că avea motive foarte întemeiate din cauza cărora 

n-o putea face…  Spre deosebire de dânsul, domnul Pacoste a fost agresiv, 

ne ameninţa după orice propoziţie, înţelegând că nu se putea intra în dialog 

cu el domnul Fortuna l-a cam ocolit, l-a eliminat din discuţii, a revenit la 

primul-secretar cu aceeaşi propunere, de data asta exprimată imperativ. 

Domnule Bălan, e momentul, veniţi cu noi.  Din păcate pentru el, acelaşi 

răspuns. Nu, nu pot…  

Curând după aceea situaţia ar fi putut scăpa de sub control. Cineva, 

poate rău intenţionat, a lansat zvonul că familia domnului Lorin a fost ares-

tată. În  acel moment Lorin Fortuna a smuls microfonul din mâinile nu ştiu 

cui şi a vrut să iasă pe balcon să comunice mârşăvia. Au sărit tot cei cu zvo-

nul, ori alţii, nu pot preciza fiindcă nu cunoşteam pe nimeni, şi l-au liniştit. 

Argumentul hotărâtor a fost receptorul. I-au dat telefonul să sune acasă. 

Atunci, după acest episod, s-au pronunţat celebrele lor promisiuni, unul an-

gajându-se faţă de celălalt să aibă grijă de familia celui ce va avea de suferit 

după restabilirea liniştii.     

Ne-am întors deci la Operă fără nici un rezultat.  

Şi a venit noaptea şi oamenii, cu toate apelurile făcute, au părăsit, în-

cet-încet Piaţa. A fost un moment greu, crucial, peste care nici nu ştiu cum 

am trecut. Ne-ar fi putut aresta fără nici o problemă, dacă e să nu ocolesc o 

nedumerire ce mă stăpâneşte încă de atunci, mă şi întreb de ce n-au făcut-o. 

E drept, am încercat noi să ne oferim o… umbrelă de protecţie, dar nu cred 

că datorită acelei iniţiative nu au năvălit peste noi. Înainte de a pleca la Con-
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siliul Judeţean a fost întocmită o listă de 15 persoane – una, nu are impor-

tanţă cine, a spus că nu voia să-i apară numele acolo, i l-am şters –, pe care 

am citit-o din balcon. Ne angajam că rămânem în Operă şi peste noapte, or 

dacă vreunul din noi nu va apărea şi a doua zi, timişorenii trebuiau să ştie că 

intervenise Miliţia, Securitatea. Mulţimea a fost încântată, am avut din par-

tea populaţiei o susţinere extraordinară, ne-au adus mâncare, apă, ceaiuri, s-

au comis atunci gesturi copleşitoare.   

A doua zi, pe la 9 dimineaţa, s-a editat primul document al Frontului 

Democratic Român. Poate vă va fi spus şi altcineva, poate nu. Prima propu-

nere pentru numele partidului a fost Frontul Democrat Român, cineva a avut 

o obiecţie, a spus că nu suna bine, s-a ajuns la denumirea Frontul Democra-

tic Român. Cum spu-neam, a doua zi am citit primul document emis de 

Frontul Democratic Român. Cele mai importante puncte erau: îndepărtarea 

de la putere a familiei Ceauşescu, eli-berarea arestaţilor, identificarea 

morţilor din spitale, predarea lor familiilor aparţinătoare… 

În ceea ce priveşte probleme economice ale oraşului, ale judeţului, 

pentru că altfel nu am fi reuşit să ne descurcăm, am apelat la prestanţa fostu-

lui prim-secretar Radu Bălan. A fost invitat aici, am avut discuţii cu dânsul, 

am încercat să edităm Proclamaţia partidului atunci, în 21 dimineaţa, nu s-a 

putut deoarece Poligrafia fusese ocupată de paraşutişti. În aceeaşi zi a fost 

schimbată conducerea instituţiei, s-a demarat editarea Platformei Program a 

FDR., tot în 21 s-au editat legitimaţii pentru conducerea FDR şi membrii 

gărzii conduse de Sorin Oprea.  

În 22, când s-a publicat Platforma Program, în jurul prânzului s-a 

anunţat că a picat Ceauşescu. Au fost scrise atunci pe foaie fabuloasele cu-

vinte A CĂZUT TIRANIA! Textul a apărut în patru limbi, română, germa-

nă, sârbă şi maghiară, limbile oamenilor care locuiesc în Timişoara. 

Revin cu detalii ce cred că e bine să fie cunoscute. În ceea ce pri-

veşte atmosfera din foaier, adjectivul potrivit este, cu siguranţă, infernală. 

Nu ne cunoşteam unul cu celălalt, suspiciunea era la ea acasă, ne-am dat 

seama că printre noi erau nesimţiţi cu ochi albaştri, sigur, n-aveam certitu-

dini, n-aveam dovezi, cum să-l iei pe unul de gât să-l duci pe balcon să spui 

mulţimii că era securist, de aceea am considerat că era mai bine să-i tolerăm, 

să-i ţinem lângă noi deoarece dacă ar fi apărut alţii, despre care n-aveam 

cum ştii de partea cui erau… Deci lucrurile aşa au stat, stres continuu, bala-

muc, nebunie curată, nu de puţine ori am fost ameninţaţi cu arma de mem-

brii propriei noastre gărzi, de cei cărora le dăduserăm legitimaţii. 

Acum un episod din 21 decembrie. După masă a urcat în foaier con-

tabilul şef de la noi de la întreprindere, spunându-mi că un securist i-a cerut 

datele mele personale. Mai mult de-atât, că s-ar fi emis mandat de arestare 
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pe numele meu. Nu ştiu dacă e aşa ori nu, am urcat în foaier în 20, am mers 

acasă doar în 24, din Operă ieşind doar când am fost la Consiliul Judeţean, 

în 20, seara, şi în 23 dimineaţa când am fost invitaţi şi am vorbit la Radio 

Timişoara Liberă.  

În 22 decembrie, după ce-a luat fiinţă FSN-ul, partidul nostru a tri-

mis la Bucureşti o delegaţie cu membrii ce doreau să fie incluşi în FSN. Pe 

listă – Lorin Fortuna, preşedinte; Claudiu Iordache, vicepreşedinte; Muntea-

nu Mihaela, secretar; Morar Petrişor, Ştefan Ivan membri. Lista n-a ajuns la 

Bucureşti. A ajuns alta, cu mult mai multe nume, pe care Bucureşti-ul n-a 

luat-o în seamă.   

Referitor la familie, aflaţi că, după 24, când am mers pentru prima 

dată acasă, o lună de zile am dormit în Calea Lipovei, nu în Circumvalaţiu-

nii, unde aveam apartamentul. Din cauza mea, familia a avut de suferit. 

Ajunseseră pe mâna mea multe, prea multe documente pentru care oamenii 

sunt în stare de gesturi extreme. Se ştia că-mi fuseseră predate documente de 

la Securitate, de la Spitalul Judeţean, listele cu persoanele cazate la hotelul 

Timişoara, deci securiştii transferaţi în Timişoara pentru culegerea de in-

formaţii, pentru acţiuni potrivnice Revoluţiei… Se găseau în custodia mea, 

în mod absolut firesc, copii după documentele emise de FDR, primite de 

FDR… 

După-amiaza zilei de 21 ne-a pus şi nervii şi stăpânirea de sine la în-

cercare. A umblat zvonul că Opera va fi atacată de USLA, că vom fi lichi-

daţi, mulţimea era sfătuită să părăsească Piaţa Operei, comandantul portului 

din Timişoara, Popescu Ştefan dacă nu cumva mă înşel, mi-a dat datele dân-

sului, numărul de telefon, fiind dispus, dacă aveam cumva să fim într-adevăr 

în situaţie critică, să ne scoată din ţară. Acest domn, nu ştiu… m-am întâlnit 

cu dânsul după zece ani, nu are statut de revoluţionar, dar pentru gestul ace-

la are toată stima şi recunoştinţa mea.  

Cum Opera n-a fost atacată în noaptea de 21 spre 22, ne-am zis că 

puterea comunistă şi-a schimbat strategia. Venirea gărzilor patriotice din 

Oltenia a fost o tentativă. Din fericire lucrurile le-au ieşit pe dos. Am luat 

măsuri, fireşte, am trimis timişoreni la cele două gări. Dar nu cu securile în 

mâini. Poate de aceea nu s-a ajuns la conflicte, poate nu s-ar fi întâmplat 

nimic nici dacă nu i-am fi întâmpinat, oamenii erau obosiţi, nedormiţi, flă-

mânzi… în fine, bine că s-a terminat totul cu bine.     

Primul reprezentant al cultelor a fost domnul Viorel Florescu. După 

câte îmi amintesc era baptist, ceva de genul ăsta, nu preot ortodox. A ieşit în 

balcon, a spus Tatăl Nostru, ne-a prins bine, ne-a liniştit sufleteşte, de atunci 

ne-am rugat mereu la două-trei ore, populaţia a reacţionat perfect, a fost ce-

va extraordinar ca zeci de mii de oameni să spună în Piaţa Operei Tatăl Nos-
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tru după ce, timp de 45 de ani, regimul comunist a făcut tot ce-a putut să 

trăim fără Dumnezeu, s-a cântat Deş-teaptă-te române!, imn drag dar in-

terzis de nenorociţii de comunişti… a fost magnific, imposibil de descris, 

cei care am trăit acele momente trebuie să mulţumim lui Dumnezeu toată 

viaţa.   

În mod ciudat am trăit frica, pe care ar fi trebuit s-o fi simţit în zi-

lele Revoluţiei, după 1 ianuarie. Abia atunci am conştientizat ce făcusem, 

că ne pusesem familia în pericol. Că, de fapt, ni le puneam în continuare. 

La atât timp după sângerosul Decembrie ’89, ne simţeam ameninţaţi, 

asupra noastră se exercitau presiuni, în spatele cărora pericolul rânjea 

hidos. Mi-a împărtăşit acest sentiment şi domnul Fortuna. E drept, deţi-

neam o mulţime de documente ce, în ochii unora erau pârghii, în ale al-

tora pumnale. O anumită întâmplare, o să spun imediat despre ce e vor-

ba, m-a determinat să iau o decizie importantă, am urmat-o – am predat 

documentele domnului procuror Izdrescu. Să vă dezvălui acum întâmpla-

rea. Ne-a spart cineva dulapul în care se găseau documentele Revoluţiei. 

Într-o dimineaţă, când am intrat în birou – dulapul devastat! Deci am 

predat domnului procuror ceea ce nu a fost furat.  

Se ştie, FDR-ul a aderat la FSN. În 20 decembrie eram singurul 

partid necomunist din România, peste câteva zile FSN-ul ne ignora to-

talmente. Aderarea a fost singura modalitate de supravieţuire, numai că 

Timişoara n-a agreat-o. Pentru Timişoara FSN însemna Iliescu, Iliescu 

însemna comunismul cu faţa umană, Timişoara nu accepta comunismul 

sub nici o formă, de aici reacţii violente ori de câte ori se vorbea de FSN. 

Ştiţi dumneavoastră că mergeam în întreprinderi, la adunările în care se 

discuta aderarea FDR la FSN însoţiţi de grupe de militari pentru a nu fi 

agresaţi? Probabil nu.  

În fine, să abandonăm această perioadă de frământări puternice, 

de adevărate convulsii, la urma urmei fireşti unei schimbări de anvergura 

celei din decembrie ’89. Fapt e că guvernul a fost dat peste cap la 

Timişoara, în Timişoara a luat fiinţă primul partid necomunist de 

după război, numai că nici un membru al Frontului Democratic Ro-

mân, din fosta conducere, nu a făcut parte din conducerea F.S.N. de 

la Bucureşti. Atunci, nevrând ca Frontul Democratic Român să devină, 

în mâna unor carierişti, trambulină de lansare în viaţa politică, s-a luat 

decizia desfiinţării lui. Rolul său a fost scurt, dar esenţial. A fost dacă 

vreţi berbecul ce-a lovit decisiv în zidul Partidului Comunist, am ţinut să 

rămână Istorie aşa, tânăr, curat, curajos, aureolat de frumoasa lui reuşită 

din Decembrie ’89!       
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2009 –  pensionară, vicepreşedinte Asociaţia Victoria 

Pentru cei care am trăit atunci intens, dramatic, euforic – momentul 

Decembrie ’89 va fi mereu mai mult decât filă de Istorie. Am trăit pe viu 

schimbarea unei epoci. Că a fost bine că a fost rău vor stabili urmaşii, că n-

am făcut nimic pentru noi înşine pot depune mărturie contemporanii. A fost 

experienţa noastră, am oferit ce s-a obţinut tuturor românilor. Recunoaştem 

că nu ne-au fost îndeplinite toate visele, trebuie să acceptaţi că de nereuşita 

aceasta nu suntem vinovaţi doar noi. Un lucru este însă cert – trăim în altă 

epocă.  

Voi aprinde o lumânare în ziua de 17 decembrie a fiecărui an. Pentru 

ei. Pentru a lumina drumul celor plecaţi dintre noi în căutarea VISULUI pe 

care… încă îl visăm.                                                                                         

                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

342 

DUMITRU PĂRPĂLUŢĂ 
 

 

… ne-au împuşcat. Pe Jinga 

Constantin în piept, în umăr, 

nu ştiu cu exactitate, pe mine 

în glezna dreaptă, pe un bă-

iat mai tânăr undeva în zona 

gâtului, glonţul ieşindu-i 

prin cap. 

 

 

Titus Suciu:  Nu trebuie să căutăm reacţiile adolescenţilor undeva la 

mijloc, ci la poli. În jurul exuberanţei ori a dezamăgirii totale. În 17 decembrie 

Dumitru Părpăluţă a ieşit în oraş plin de entuziasm şi vise, a fost rănit, a trăit 

prin spitale, acum e copleşit de decepţii. Vorbele lui sunt cutremurătoare. De 

multe ori ni-e jenă, oarecum ruşine, ni-e peste mână să spunem că am fost re-

voluţionari. 

 

Vasile Bogdan: S-a trezit fără să ştie în Istorie. Ceea ce păruse o zben-

guială aventuroasă dintr-o noapte de ciudată primăvară în plină iarnă a însem-

nat, dincolo de răniţi şi morţi, o joacă de-a re-crea timpul. Nu am să ştiu nicio-

dată ce simţi atunci când vezi în faţa ta trei tineri soldaţi începători şi înspăimân-

taţi care te somează şi nu mai au vreme să aştepte, apasă pe trăgaci în propria ta 

viaţă. Este o imagine care îl chinuieşte pe Dumitru Părpăluţă de două decenii şi 

ne-a împărtăşit-o parcă în trecere la 17 noiembrie, privind nepăsător la Piaţa 

Operei care i se aşternea la picioare.  

 

1989 – muncitor, COMTIM 

Mă numesc Dumitru Părpăluţă, am 39 de ani. În timpul Revoluţiei aveam 

19 ani.  

În 16 decembrie noaptea, fiind în vizită la o soră de-a mea în Calea Bu-

ziaşului, am auzit gălăgie şi scandal în stradă. Am ieşit cu vecinii să vedem ce se 

întâmpla. La poarta întreprinderii AEM – plin de lume. Am coborât, am intrat 

printre timişoreni, mulţimea a început să devină coloană, să se deplaseze, am 

mers cu ei. Nu ştiu cine ne conducea, fapt e că mergeam destul de ordonat spre 

Complexul Studenţesc. Am ajuns, nu ne-am ales cu mai nimic, personal n-am 

văzut nici un student care să fi ieşit din vreun cămin să ni se alăture.  
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Între timp, cei ce eram am devenit mulţi, foarte mulţi, datorită unei mase 

de oameni ce venise dinspre Calea Girocului. De acolo, la iniţiativa nu ştiu cui, 

am plecat spre Catedrală. Nu pot preciza ora, oricum noaptea era înaintată, era 

destul de târziu. La Catedrală ne-am înmulţit şi mai mult. Parcă am fi avut întâl-

nire cu alte grupuri din oraş, parcă am fi stabilit de cine ştie când să ne vedem 

acolo. De la Catedrală, dacă mi-aduc bine aminte după nişte propuneri, contra-

propuneri, am luat-o spre zona Gheorghe Lazăr. Am trecut pe sub viaductul din 

apropierea Facultăţii de Construcţii, mergeam pe Circumvalaţiunii, numai că în 

faţă, la intersecţia cu bulevardul Gheorghe Lazăr – trupe de militari, de scutieri, 

mă rog, ale forţelor de represiune. Spre surprinderea mea, a celor din jur, nici un 

conflict, am trecut de ei fără nici o problemă, ne-am continuat drumul, am ajuns 

în zona Dacia. Aici… Ei bine, aici lucrurile s-au prezentat altfel. Scutierii de pe 

strada Timiş, ori mai răi ori mai îndobitociţi de ştiţi cine, s-au repezit în noi, acolo 

am avut cu ei conflicte serioase. Începea să se lumineze, era spre dimineaţă. 

Cu fuga într-o parte, în alta, la urma urmei şi cu puţin noroc, am scăpat 

din ghearele lor şi de acolo nu ne-am oprit până pe Calea Buziaşului. Am stat la 

sora mea vreo două-trei ore, nu ştiu cât, am făcut un duş, eram murdari deoarece 

pentru a scăpa de militari am avut şi porţiuni de mers târâş, în genunchi, pe coate. 

Remontaţi cât de cât, spre după-amiază ne-am reîntors în oraş. Când am ajuns în 

apropierea hotelului Continental – primul grup masiv de oameni. Dar nu numai 

civili, ci şi militari în dispozitive, TAB-uri. Iar în zona Piaţa Libertăţii – ceva tan-

curi. Vă spuneam, aveam 19 ani, deci pentru ce urmează nu e necesară nici o ex-

plicaţie. Nişte prieteni, am format un grup de prieteni, unii dintre noi au urcat pe 

TAB-uri, pe tancuri, ceilalţi am lucrat la şenile, la ţevile de eşapament, ştiţi de ce, 

eu fac doar completarea că am lucrat cu succes. Ştiţi cum e, când lucrezi nu-ţi dai 

seama cum trece timpul. Cu treburile noastre ne-a cam prins seara, şi se ştie, 

noaptea e cea mai potrivită perioadă pentru fărădelegi. Ştiau asta şi nenorociţii ăia 

în kaki şi au început să se folosească de arme. În prima fază trasoare de undeva 

din Casa Armatei, dar nu la mult timp după aceea cu totul şi cu totul alte şfichiui-

turi. Au apărut atunci răniţii, alături de prietenii mei i-am ajutat pe câţiva 

timişoreni împuşcaţi, i-am dus la Clinicile Noi, cred că pe unii i-am dus degeaba 

fiind deja morţi, mă rog, noi am făcut ce-am crezut că era bine…   

La un moment dat am fugit acasă, eram murdar, plin de sânge, m-am spă-

lat, m-am schimbat, am revenit în oraş. Am mers pe Gheorghe Lazăr înspre Piaţa 

700, din 700 am luat-o pe strada Paris. Acolo, la colţul cu strada Republicii – să fi 

fost ora 19 – se aflau trei soldaţi. Trei soldaţi care au ridicat armele, ne-au ochit şi 

ne-au împuşcat de parcă am fi fost capre negre. Era fum, ardea magazinul de 

mobilă, şi fie că au tras cum ziceam, fie că ne-au nimerit aiurea, ne-au împuşcat. 

Pe Jinga Constantin în piept, în umăr, nu ştiu cu exactitate, pe mine în glezna 

dreaptă, pe un băiat mai tânăr undeva în zona gâtului, glonţul ieşindu-i prin cap. 



 

 

 

344 

E drept, soldaţii au strigat că trag, ne-au somat, dar eram prea tineri ca să dăm 

cuvintelor ălora importanţa cuvenită.  

Trebuie să spun, să fac o precizare importantă, să evidenţiez admirabila 

solidaritate şi spiritul de sacrificiu de care am dat dovadă noi, timişorenii. Vă 

amintiţi, în Piaţa Libertăţii am ajutat nişte răniţi, aici am fost la rândul meu ajutat. 

E formidabil ce s-a întâmplat atunci. E formidabil.  

Pe mine, dar nu ştiu cui să mulţumesc, m-au dus până în Piaţa 700 pe 

umeri. Din nefericire se trăgea şi pe-aici, trebuia să dispărem, am avut noroc cu o 

asistentă, o vecină, am ajuns, în fine, acasă.  

Sigur, acasă e cel mai bine, dar nu şi când eşti împuşcat. Am trăit de ace-

ea un coşmar. M-a năpădit frica, eram împuşcat, cum să merg la spital, la farma-

cie ce să fi cerut pentru rana mea. Şi pentru că nu am găsit altă soluţie, m-am ho-

tărât să merg la dispensarul medical al întreprinderii unde lucram. La Beregsăul 

Mare, la COMTIM. Pentru doamna doctor, din păcate acum îmi scapă numele 

dânsei, am tot respectul şi recunoştinţa. Mi-a acordat primul ajutor, şi primul şi 

celelalte, dânsa m-a îngrijit până la sfârşit, am făcut naveta între casă şi întreprin-

dere nici nu ştiu de câte ori, în fine, după ce pe nenorocitul care ne-a nenorocit l-a 

luat cine trebuia, am avut curaj să merg la spital, am fost operat.    

Reuşita... Mă rog, e bine. E bine că sunt în viaţă, alţii săracii…   

 

2009 – pensionar, gradul II de invaliditate 

Pentru ce am ieşit în stradă? Când i-am auzit pe oameni strigând Jos 

Ceauşescu!... Jos comunismul!... Libertate!... recunosc, m-am mirat. Pentru mine 

era o noutate ce parcă mă bloca, deoarece nu credeam că vom ajunge vreodată să 

trăim în libertate. Deci chiar nu am crezut în ceea ce strigam, nu am crezut. Dar 

am fost uniţi, ne-am mobilizat noi între noi, am început să avem curaj, apoi să 

credem şi, în fine, am reuşit. Dar ce avem după 20 de ani… Ştiţi care e parado-

xul? De multe ori ni-e jenă, oarecum ruşine, ni-e peste mână să spunem că am 

fost revoluţionari. Sau că avem certificat de revoluţionar, calitatea de luptător ră-

nit în Revoluţie. După mine nu e mare diferenţa între ce a fost înainte şi ce e 

acum. Libertatea da, e într-adevăr un bun câştigat.  Putem merge peste tot, nu ne 

împiedică nimeni să spunem ce gândim, demonstraţiile sunt într-adevăr un drept 

constituţional pe care îl putem exercita. Cu toate astea, din păcate, chiar dacă pu-

tem spune ce dorim, nu ne ia nimeni în seamă. Preşedinţii s-au schimbat, guver-

nele la fel, însă politica, în mare, e aceeaşi. Fireşte, marele semn de întrebare e în 

dreptul primului preşe-dinte. Ştim toţi de ce, nu ştim până când vor rămâne nere-

zolvate dosarele Revoluţiei, nepedepsite crimele comise atunci, în Decembrie 

’89.   
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IOAN BÂNCIU 
 

 

Glonţul, amănuntul l-am 

aflat după aceea, a lovit-o 

în spate, i-a trecut prin 

inimă, soţia a căzut, am 

crezut că doar se împiedi-

case şi am încercat s-o ajut 

să se ridice… 

 

 

Titus Suciu:  În grupurile statuare dedicate celor căzuţi la datorie, 

există două personaje. Femeia – simbolul Patriei – şi eroul răpus în 

braţele ei. Lângă podul Decebal, în faţa Băilor Neptun, se găseşte o lucra-

re atipică. Cel care încearcă să ajute e bărbatul. Opera sculptorului Péter 

Jecza, PIETA, e dedicată familiei Bânciu. 

 

Vasile Bogdan: Nimic mai trist decât să-ţi vezi soţia murindu-ţi în 

braţe. Şi de două decenii să pui neîncetat aceeaşi întrebare: De ce? De 

ce? De ce? Mai răscolitor e faptul că de două decenii acest om este între-

bat cum s-au petrecut lucrurile pentru un crâmpei de eventuală emoţie a 

unui posibil cititor ori privitor. Dar ce e în sufletul lui nu vom înţelege ni-

ciodată. Atunci, la 17 noiembrie, când l-am deranjat şi noi cu aceste în-

trebări, privirile sale nu mai exprimau nimic. Dorea să uite, dar nu putea. 

Trebuia să-şi poarte crucea suferinţei.  

 

1989 – proiectant principal, CCSITAC 

În  17 decembrie, duminică, am aflat de la o coadă ori două, de la 

două cozi la care am stat să cumpăr alimente pentru copii, ce s-a întâmplat 

în seara de 16 spre 17 decembrie în oraş. De regulă ea mergea după cum-

părături. Poate vă amintiţi, duminica se mai găsea câte ceva în magazine, 

mai băgau câte ceva, şi în fiecare duminică soţia mea mergea la alimenta-

ra. În dimineaţa aceea, nu ştiu de ce, dormea atât de bine, de profund şi, 

părându-mi rău s-o trezesc, am mers în oraş eu, voind să-i fac surpriza să 

aibă în casă,  când se va trezi, tot ce se putea cumpăra în vremurile acelea. 

Am fost, am stat, cum spuneam înainte, la două cozi şi acolo am 

aflat ce s-a întâmplat în noaptea ce trecuse. Se zicea că lumea se ridicase 

împotriva lui Ceauşescu, că timişorenii au umblat prin oraş toată noaptea, că 
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s-au făcut arestări, că avea să se întâmple şi în România ce se întâmplase în 

mai toate celelalte ţări socialiste din Europa, Germania, Cehoslovacia, Un-

garia, Polonia… în care căzuse, în care comunismul, totalitarismul fusese 

dat, mă rog, începuse să fie dat peste cap fiindcă oamenii nu mai… 

Povestea mea, a mea şi a soţiei din zilele acelea, e oarecum poves-

tea… Timişoarei. Am fost prin oraş şi sâmbătă, 16 decembrie. Mai toţi 

timişorenii, cei ce ascultam Europa Liberă şi Vocea Americii, dar mai ales 

pentru că, datorită poziţiei oraşului, aveam acces la emisiunile televiziunilor 

maghiare şi iugoslave, simţeam că trebuia, că nouă ne era scris să facem 

primul pas în încercarea de a da cu comunismul de pământ. 

Nu insist asupra zilei de 16 decembrie, trec la nenorocirea din 17, 

când soţia mea a fost… Vă spuneam că dimineaţa, dis-de-dimineaţă, am fost 

după cumpărături. După ce-am revenit i-am dezvăluit soţiei ce aflasem la 

cozi, ne-am spus una, alta şi… Din casă ne-a scos curiozitatea, ideea că în 

oraş se petrecea ceva deosebit şi presentimentul că avea să urmeze… Nu 

pretind că ştiam ce avea să urmeze, dar bănuiala că arestările, confruntările 

dintre timişoreni şi forţele de ordine din noaptea ce trecuse, nu reprezentau 

decât… decât un început, era nu doar o impresie, ci convingere. 

Am ieşit în oraş în trei. Eu, soţia şi copilul cel mic. Pe la ora 10, poa-

te 11. Ce făceam? Ne integram în câte un grup, în mulţime, mergeam alături 

de ceilalţi timişoreni, scandam lozinci, ne simţeam… Ne simţeam liberi, pu-

ternici, de neînvins… Am mărşăluit în dispoziţia aceea nemaipomenită ore 

întregi, drumul nostru a început de la biserica Betel, de la pastorul Dugules-

cu, de acolo am luat-o înspre Piaţa Maria, de aici, într-un grup mare, nu sunt 

în stare să precizez numărul persoanelor, eram oricum mulţi, foarte mulţi, 

ne-am îndreptat spre Catedrală, în continuare spre Operă, spre Complexul 

Studenţesc… De aici din nou spre centru, nu toţi, unii ne-am îndreptat spre 

Comitet Judeţean de Partid, eu cu copilul pe umeri şi cu soţia ne aflam în 

mulţimea asta, ne găseam destul de în faţă, în primele rânduri… 

Şi am ajuns în faţa Judeţenei de Partid. Nu are rost să dau detalii 

despre întâmplările de acolo, vi le vor fi dezvăluit alţii. Cei activi, cei care 

au intrat în clădire, care au smuls însemnele comuniste şi le-au aruncat, cei 

care au spart geamurile şi… Noi, eu cu copilul pe umeri, cu soţia alături, am 

fost… cum să spun, spectatori. Nu am participat la nici o acţiune, nu am nici 

un merit în blocarea maşinii pompierilor, în spargerea vitrinei librăriei Fa-

cla, în… Noi doar am privit, minunându-ne de ceea ce vedeam, de ceea ce 

trăiserăm până atunci. Pentru mine, pentru noi, ceea ce se petrecea, ceea ce 

se petrecuse până atunci reprezenta… o să-i spun chiar aşa, o victorie. Vor-

besc de plimbarea, de marşul prin oraş, de distrugerea tuturor însemnelor 

comuniste, de… de cucerirea Judeţenei de Partid. Şi cum să nu fi fost în-
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cântaţi, mândri de noi din moment ce forţele de represiune, chiar dacă se 

găseau în dispozitiv de luptă, de apărare a unei instituţii, când ne apropiam 

se retrăgeau, se dădeau în lături şi noi treceam mai departe de parcă misiu-

nea lor asta era, să prevină orice incident ce ne-ar fi împiedicat să ne conti-

nuăm drumul? 

Către prânz când, vorba aceea, ne-am convins că la Judeţeana de 

Partid lucrurile mergeau bine, am hotărât să mergem acasă pentru a lua 

prânzul, fetele ne aşteptau, desigur, aşa că ne-am îndreptat spre locuinţa 

noastră. 

N-am avut timp, nici răbdare să gătim, să preparăm o mâncare du-

minicală. În oraş se petreceau scene deosebite, scandările lozincilor ajun-

geau până la noi, de aceea ne-am ameţit foamea în grabă şi am ieşit din nou. 

Timişorenii din centru strigau Români veniţi cu noi!... Şi voi sunteţi ro-

mâni!… Sigur, suntem români, n-am putut sta de-o parte, am ieşit să fim 

împreună. Am vrut să plec singur, i-am zis soţiei să rămână cu copiii, i-am 

promis că voi reveni repede, s-a opus, dacă mergeam hotărâse să mă în-

soţească, din păcate n-am rezistat ispitei de a ieşi… şi soţia m-a însoţit… 

Am plecat spre centru cu soţia pe la ora 16,30, poate 17… Nu vă 

descriu în amănunţime situaţia, atmosfera de acolo. Magazine sparte, incen-

dii, forţe de represiune peste tot, de data asta mai montate, mai ameninţătoa-

re poate şi din cauza noastră pentru că eram mai îndrăzneţi, mai decişi, chiar 

violenţi din moment ce am spart vitrine, unele fiind vandalizate… 

Din faţa Primăriei, unde am stat vreo jumătate de oră spunându-ne 

păsurile militarilor din jurul clădirii, lansând sloganurile, le cunoaşteţi, nu le 

reformulez; din faţa Catedralei unde scandam lozinci formulate atunci pen-

tru prima dată de la instaurarea comunismului, Există Dumnezeu!... Dumne-

zeu e cu noi!… la iniţiativa nu ştiu cui, ceea ce nu e important, ne-am pus în 

mişcare. Ne-am îndreptat spre căminele studenţeşti cu ideea, uşor de intuit, 

de a-i scoate pe studenţi. Din păcate căminele erau aproape goale, nu avuse-

sem noroc nici dimineaţa, cu toate astea ne-am fixat ca punct terminus cam-

pusul studenţesc. Nu vă spun nimic nou precizându-vă ideea care ne anima. 

Voiam, credeam că era bine să scoatem în stradă cât mai mulţi tineri. Tinerii 

au iniţiative, curaj, entuziasm… 

Din complex, unde ne prinsese înserarea, ne-am îndreptat spre fosta 

Miliţie Municipală animaţi de dorinţa, poate nebunatică, poate eroică, greu 

de spus, de a elibera arestaţii din noaptea precedentă. Se ştie, în noaptea 

aceea s-au efectuat foarte multe arestări, peste 600, şi noi, cum să zic… îm-

bătaţi de succese, de reuşitele de până atunci în faţa forţelor de represiune, 

ne-am zis că… gata, mergem să ne eliberăm concitadinii, că-n faţa noastră 

nu poate sta nimeni… 
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Nu am ales toţi acelaşi traseu. Nu exista o autoritate recunoscută, ac-

ceptată de întreaga mulţime, lider devenea cel mai vehement manifestant, 

cel care se impunea în primul rând prietenilor, celor din preajmă, cei mulţi 

urmând grupul astfel format din inerţie, din comoditate, din lipsă de idei 

personale… 

După ce-am ieşit dintre cămine s-au formulat două propuneri, în ju-

rul celor cu iniţiativele s-au constituit două grupuri, unii au pornit într-o par-

te, ceilalţi în alta, mulţimea s-a divizat. Noi, eu şi soţia, am optat pentru se-

diul fostei Miliţii orăşeneşti, ceilalţi au mers în sens opus, cu intenţia de a 

reveni din nou în centru. 

Din sensul giratoriu din apropierea podului Michelangelo am luat-o 

pe lângă ştrand înspre podul Decebal. Am luat-o înspre locul în care… Dar 

de unde să fi ştiut, cine mi-ar fi putut spune că mergeam spre… moarte, spre 

locul în care aveam să-mi pierd soţia? 

Deşi înaintam nu era, încă, stabilit întrutotul unde aveam să ne 

oprim. Dacă cei mai mulţi susţineau că trebuia să mergem la Miliţia Muni-

cipiului, erau şi manifestanţi care încercau să ne convingă că ar fi fost mai 

bine să ne oprim la Judeţeana de Partid. 

Până a da curs uneia ori alteia dintre propuneri, înaintam alături, nu 

se punea, încă, problema despărţirii în două grupuri. Şi înaintam… înaintam 

spre podul Decebal. Când am ajuns la intersecţia cu strada Pestalozzi, pen-

tru a ne continua drumul trebuia să mergem pe străduţa pietruită, nu ştiu 

cum se numeşte, ce are în stânga canalul Bega, în dreapta gardul parcului, 

Parcul Poporului parcă se numea. Ne-am continuat drumul pe străduţa ace-

ea, am înaintat… am înaintat, când… Primul semn rău, prevestitor, de fapt 

un avertisment în toată regula, a fost că iluminatul stradal s-a întrerupt 

brusc! S-a întrerupt pe neaşteptate lăsându-ne în întuneric! 

Nu ne-a fost totuna, entuziasmul ne-a mai pierit, paşii n-au mai fost 

la fel de vioi, cu toate astea… Cu toate astea ne-am continuat drumul, am 

mers mai departe. Spuneam că nu ne-a fost totuna dar frica, deşi de-un timp 

un elicopter se învârtea deasupra noastră din motive prea evidente pentru a 

le mai menţiona, nu ne încolţise, încă, teama în suflete, nu ne-a determinat 

să renunţăm la ceea ce ne propuseserăm să facem, nu ne-a panicat într-atât, 

încât să ne împrăştiem, să fugim spre locuinţe. 

Şi înaintam… înaintam spre pod, e drept, cu paşi mai şovăielnici dar 

continuam să înaintăm, folosind singura armă de care dispuneam, lozincile. 

Strigam Fără violenţă!... Armata e cu noi!... Soldaţi, soldaţi, pe cine apă-

raţi?… şi înaintam, continuam să înaintăm spre pod deşi în faţa lui se gă-

seau două TAB-uri şi un cordon de militari cu armele îndreptate spre noi… 

Cu toate că i-am văzut, am crezut că totul avea să se desfăşoare ca până 
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atunci, că după ce vom fi în faţa lor se vor da la o parte, aşa cum făcuseră de 

fiecare dată în ziua aceea. Numai că de data asta… Nu ştiam, fireşte, că 

Ceauşescu dăduse ordinul criminal, că soldaţilor li se repartizase muniţie de 

război. E drept, de un timp auzeam împuşcături în mai toate părţile oraşului, 

cu toate astea ne spuneam că era vorba de focuri de intimidare, de gloanţe 

oarbe, de… 

Şi când ne-am apropiat la vreo sută de metri – foc! Au tras fără să ne 

fi somat, fără nici un avertisment! Eram mulţi. Vreo 5.000, poate 10.000 de 

timişoreni, şi au tras deşi noi eram cu mâinile goale, neavând asupra noastră 

nici măcar o piatră! E adevărat, nu s-a tras în plin, dar au fost militari care 

ne-au fixat prin cătare piepturile, frunţile… La declanşarea focului au căzut 

cei din faţă, noi, eu şi soţia ne găseam prin rândul 10, poate 15, când ne-am 

dat seama că se trăgea cu muniţie de război lucrurile  s-au schimbat cu totul, 

la următoarea rafală putea cădea oricare din noi, a apărut panica, curajul şi 

scandarea lozincilor nu fac doi bani când e vorba de glonţ, am încercat să ne 

ferim, să punem ceva între noi şi armele ucigaşe, nu prea aveam ce, fiind 

paralel cu drumul gardul nu reprezenta o soluţie, cu toate astea am fugit spre 

el. Ar fi fost mai bine dacă ne-am fi aruncat la pământ, n-am făcut-o, nu ştiu 

de ce, nu-mi explic cum am gândit atunci nici eu nici soţia, am procedat la 

fel amândoi, am fugit ţinându-ne de mână spre gard şi… Glonţul, amănuntul 

l-am aflat după aceea, a lovit-o în spate, i-a trecut prin inimă, soţia a căzut, 

am crezut că doar se împiedicase şi am încercat s-o ajut să se ridice, era în-

tuneric, întuneric şi armele au răpăit din nou, pentru că nu răspundea am în-

trebat-o ce păţise, deoarece continua să tacă am vrut s-o iau în braţe şi aşa, 

prin mişcările acelea, am dat de orificiul din spate, de sânge şi atunci… 

Doamne, ce a fost atunci… Am pansat-o cu maioul, n-am avut timp şi răb-

dare să-l dau jos, l-am rupt, am pansat-o cum am ştiut şi în situaţia, în at-

mosfera aceea infernală, cu împuşcături, cu morţi, cu răniţi care gemeau, cu 

ţipetele noastre fiindcă eram derutaţi, speriaţi, panicaţi, în braţe cu soţia îm-

puşcată… Vă rog să mă iertaţi, să mă scuzaţi… Mulţumesc… Am fugit cu 

ea în braţe până pe Pestalozzi, acolo… Nu ştiu dacă e vorba de bunăvoinţa 

proprietarului ori de iniţiativa oamenilor din jur, acolo am fost ajutat să ur-

căm într-o maşină… Vă rog să mă iertaţi, nu dau, nu pot da amănunte legate 

de drumul până la spital, nu pentru că nu mi le-aş aminti, dimpotrivă, şi cred 

că mă înţelegeţi… o să reiau relatarea din momentul în care am intrat în Ju-

deţean… 

 Credeam că mai trăieşte, peste tot morţi, răniţi, rudele acestora, sân-

ge, vaiete, vânzoleală infernală, asistente depăşite de situaţie, medici care nu 

aveau timp să se uite în linişte la răniţi… şi când medicul mi-a spus… Nu, 

iertaţi-mă, nu pot, daţi-mi voie să… Da, când a ajuns şi la noi un medic şi, 
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după doar câteva secunde mi-a spus că decedase, că nu se mai putea face 

nimic şi-n clipa următoare a plecat de lângă noi aplecându-se asupra altui 

rănit, că maşinile soseau una după alta şi aduceau alţi răniţi, tot mai mulţi 

timişoreni împuşcaţi… Era moartă, aşa zi-sese medicul, vorbele mă blocase-

ră, erau pe undeva prin mintea mea dar şi în afară, şi când mă revoltam spu-

nându-mi că nu putea fi moartă fiindcă era soţia mea şi aveam copii pe care 

trebuia să-i creştem vorbele pătrundeau în mintea mea din nou şi… Din sta-

rea aceea de prostraţie, că o vedeam şi nu mi-o mai închipuiam zâmbind, că 

mi-o închipuiam în viaţă dar n-o mai vedeam în apartament cu mine, cu co-

piii, m-au trezit două asistente. M-au întrebat dacă aveam copii, dacă ştiam 

ce era cu ei, dacă nu păţiseră şi ei ceva… Le-am răspuns că aveam trei copii, 

două fete şi un băieţel, şi-atunci asistentele mi-au spus că era bine să merg 

să văd ce era cu ei, s-o las pe soţie acolo şi să merg acasă ca nu cumva copi-

ii… Dar cum să-mi fi lăsat soţia acolo, mama copiilor mei, pe de altă parte 

cine altcineva decât mine mai putea avea grijă de copiii noştri, nu ştiam ce 

să fac, nu eu am luat hotărârea să plec, au hotărât ele, ele m-au condus spre 

uşă şi asta este, mi-am părăsit soţia să văd ce era cu copiii zicându-mi că 

dimineaţă, la prima oră, aveam să revin lângă ea pentru a vedea de… de în-

mormântare… Normal ar fi fost, poate, să fi stat amândoi acasă, lângă copii, 

dar uite, n-am stat şi soţia a fost ucisă, poate că atunci am făcut ceva ce nu 

era normal, de fapt ceea ce nu era normal au făcut ei, nenorociţii de 

comunişti, ceea ce ne-a scos în stradă, toate întâmplările de atunci, cu ares-

taţi, răniţi şi morţi au dus la prăbuşirea comunismului, la ceea ce s-a întâm-

plat după aceea. După aceea am ajuns la libertate şi ţara a devenit cu totul 

altceva. N-am crezut că prin jertfa soţiei, a atâtor alţi români, vom ajunge 

atât de repede la o schimbare categorică în România, nimeni nu visa treaba 

asta dar s-a întâmplat şi… 

Când am ajuns acasă, în Calea Girocului, că stăteam aproape de Spi-

talul Judeţean, copiii nu erau în casă, i-am găsit printre tancuri. Se ştie, în 

zonă s-au consumat confruntări dramatice între armată şi localnici, oamenii 

au reuşit să blocheze nişte tancuri, zona din faţa poştei şi a liceului era plină 

de localnici, cum să stai în locuinţă când se auzeau împuşcături în centru, în 

Calea Lipovei, noroc că mi-am cules copiii şi i-am dus în casă, noroc pentru 

că după vreun sfert de oră, poate 20 de minute, s-a tras şi aici, în Calea Gi-

rocului, s-a tras în prostie, în duşmănie, pe străzi, în ferestre, în casa scărilor, 

oriunde, şi puteau fi ucişi şi ei… 

A doua, a treia zi am chemat rudele din ţară pentru înmormântare, 

numai că blestemaţii de securişti, ce-or fi fost, nu mi-au permis, ne-au împi-

edicat pe toţi cei care aveam răniţi ori morţi să intrăm în spital, îl înconjura-

seră, nu puteai nici măcar să te apropii necum să intri, nu ţi se oferea nici o 
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informaţie nici de la Procuratura militară nici de la civilă, Medicina Legală 

te trimitea de la o instituţie la alta, când mergeai să-ţi recuperezi mortul fă-

ceai cale întoarsă fiindcă spitalul era păzit, înconjurat de forţe de represiune 

şi… 

Şi zilele au trecut în acest mod, în timpul Revoluţiei nu am putut in-

tra să ridic cadavrul soţiei, după victorie n-am avut ce ridica şi drumuri la 

Procuratură, la Medicina Legală, atunci am bătut la uşile acestor instituţii 

dar degeaba şi abia în ianuarie, abia atunci, după Anul Nou, am aflat că tru-

pul soţiei mele, al ei şi al altor 42 de timişoreni, au fost furate, furate, din 

morgă, duse şi incinerate iar cenuşa… Cenuşa… Despre ce-au făcut cu ce-

nuşa, că au aruncat-o într-o gură de canal din preajma comunei Popeşti-

Leordeni, am aflat şi mai târziu, în 1991. Abia în 1991. Autorităţile de 

atunci, inşii care se băteau cu cărămida în piept că au făcut Revoluţia, cei 

care de fapt au confiscat-o, care au tâlhărit ţara însuşindu-şi toate bunurile 

mobile, imobile, din subsol şi de deasupra lui, nu ne-au dezvăluit adevărul, 

n-au făcut-o nici atunci, în zilele procesului, nici după aceea şi nu-l ştim nici 

azi! Spun asta pentru că în legătură cu cadavrele furate din morga spitalului 

circulă două variante. Există mărturii scrise ce vorbesc de două maşini cu 

cadavre, nu una, declaraţii ce susţin că morţii incineraţi la crematoriul Ce-

nuşa nu sunt cei sustraşi din morgă fiind alt tip de morţi, trupurile acelea 

având tăieturi adânci de baionete, lovituri dure în cap, pe corp… Alt tip de 

morţi au fost arşi şi aruncaţi în canal la Popeşti-Leordeni susţin acele mărtu-

rii, ce precizează că morţii de la Judeţean au ajuns nu la crematoriul Cenuşa 

ci la Slatina, cea mai amplă declaraţie ce prezintă lucrurile astfel fiind nu de 

câteva rânduri, nu de două-trei pagini ci de 16! 

Din păcate despre această situaţie nu se vorbeşte mai deloc, dacă e 

un adevăr a fost tăinuit de Putere şi atunci, la început, după victorie, ceea ce 

e mai rău e că nu se face nimic pentru a fi elucidat nici acum, după atâţia 

ani, asta însemnând că ci-neva, cine ştie ce inşi au tot interesul, interesul dar 

şi puterea de a împiedica dezvăluirea unui adevăr ce pe noi, cei care nu ştim 

unde sunt rămăşiţele celor dragi ne mâhneşte, ne revoltă, ne înnegurează 

existenţa zi de zi, clipă de clipă… 

După câte ştiu la Slatina s-au declanşat, cu ani în urmă, nişte investi-

gaţii, nu pot spune cât de temeinice, rezultatul a fost însă formal, dat prea 

repede ca să poată fi luat de bun, s-a spus că nu exista, că n-a fost identifica-

tă nici o probă concludentă, nici o… De aceea sunt sigur, destul de sigur că 

adevărul despre morţii noştri este pe mai departe tăinuit, ţinut în beznă cu 

bună ştiinţă, din interese lesne de intuit, varianta cu crematoriul Cenuşa este 

adevărată, acolo au fost arse 43 de cadavre dar nu ştim ce morţi au fost inci-

neraţi, noi organizăm în fiecare an parastas la Popeşti-Leordeni, o să ridicăm 
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de altfel un lăcaş de veşnică pomenire acolo, o biserică, dar poate că facem 

toate astea pentru alţi morţi, nu ai noştri, pentru morţi care merită şi ei res-

pectul, recunoştinţa noastră, dar… 

Cei care sunt fost vinovaţi de crimele din Decembrie ’89, pentru că 

tot ei au pus mâna pe putere, au fost achitaţi, în prima fază acuzaţi dar ime-

diat achitaţi, n-au fost pedepsiţi, procesele nu s-au derulat cum trebuie, vă 

amintiţi despre cei 24 de la Timişoara, susţineau că nu au tras, că n-au avut 

arme şi n-au apăsat vreun trăgaci, nu, asta n-au făcut, dar ordinele criminale 

ei le-au transmis, ei le-au dat, şefii de la partid, de la Armată, Miliţie ori Se-

curitate! Cum s-a încheiat tot circul ăla pe care ei l-au numit proces? Cu pe-

depse simbolice, nesemnificative, şi astea doar pentru unii dintre ei, toţi fi-

ind eliberaţi înainte de termen, după doar câteva luni, în timp ce morţii 

noştri… Şi-aşa au ţinut-o ani de zile, ani întregi, armata recunoscând abia în 

’95 că da, a folosit muniţie de război împotriva noastră. Noi, cei de pe străzi, 

cei împuşcaţi, rudele celor ucişi am precizat, în declaraţii, încă de atunci, din 

primele zile ale procesului această fărădelege, nu ne-a luat în seamă nimeni, 

abia în ’95 Stănculescu a recunoscut că armata a făcut uz de arme, după ce 

minciunile şi eschivările n-au mai fost posibile. Şi abia atunci a intrat pe rol 

procesul lui Stănculescu şi Chiţac, al lor, din păcate nu al tuturor celor im-

plicaţi în crimele din timpul Revoluţiei, inşi ce ar trebui să plătească pentru 

faptele lor de atunci. 

 

2009 – pensionar, vicepreşedintele Asociaţiei  Memorialul Revo-

luţiei 

Aşteptăm. Noi aşteptăm în continuare să se facă dreptate. După 20 

de ani i-am cam iertat, suntem creştini, i-am cam iertat, nu mai avem nimic 

cu ei, vrem totuşi să se cunoască adevărul. Atât, să se cunoască adevărul 

pentru că în ochii multora noi suntem vinovaţi de ce s-a întâmplat atunci, cei 

care am ieşit pe străzi, nu ei. Măcar pe patul de moarte să spună Stănculescu 

ce ştie în plus faţă de varianta oficială, măcar pe patul de moarte. Şi ştie 

multe. În proces a formulat o astfel de afirmaţie dar n-a dezvăluit nimic din 

ce nu e oficial, nimic… Şi din păcate nu e vorba doar de Stănculescu. Nu 

doar de el, în timp ce morţii noştri… 

 

 

DAN GAVRA 
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Am purtat steagul şi eu, 

tati. După mine l-a luat o 

fată… Au tras fără să ne fi 

somat… Am căzut, pe tati 

tău glonţul l-a lovit aproape 

de genunchi. Din păcate 

rana a fost gravă şi tati tău 

a rămas fără picior. 

 

 

Titus Suciu: Mărturie fiicei. Interviul acordat de domnul Dan 

Gavra este atipic. Nu-l văzusem până în ziua în care ne-am întâlnit pen-

tru a-i înregistra mărturia. Ştiindu-i starea fizică, l-am reperat uşor. Îl 

însoţea una din fiice, o fetiţă de 6-7 anişori. Am schimbat cuvinte puţine, 

părea că ştia ce doream, n-a avut nici o obiecţie, n-a pus nici o întreba-

re, a avut pe chip aceeaşi expresie tot timpul. Aceasta emana înţelegere, 

deschidere sufletească, bunătate. Dar parcă nu doar atât… 

După ce am pus la punct detaliile tehnice, domnul Dan Gavra a 

avut o iniţiativă ce ne-a surprins, pe care însă am acceptat-o. S-a aşezat 

pe treptele Ca-tedralei, a plasat cârja într-o parte, pe fetiţă, căreia i-a 

luat o mânuţă în palmele sale, de cealaltă parte. 

Din momentul în care a început să vorbească nu s-a întors spre 

noi ori ca-meră niciodată, s-a uitat tot timpul la fetiţă. 

După primele propoziţii, după primele fraze, mi s-a conturat im-

presia că nu nouă ne încredinţa mărturia, ci fiicei sale. 

Dar, cu cât se apropia de finele destăinuirii, eram tot mai convins 

că domnul Dan Gavra avea în faţa ochilor minţii şi altă fiinţă…  

 

Vasile Bogdan: Se întâmpla în ziua de 23 septembrie, abia ne 

despărţiserăm de doamna Căceu, impresionaţi de vorbele dumneaei, de 

aceea întâlnirea cu acest puştan al acelor zile mi s-a părut ca o continu-

are firească, necesară. După cum firească, logică, a fost şi prezenţa sa 

acolo unde era nevoie de el.  

 

 

 

1989 – muncitor, CFR Timişoara 

În 15 decembrie tati tău a mers la Biserica Reformată din Piaţa Maria. 

Acolo a început Revoluţia Română, în Piaţa Maria. Am fost şi în 16, dar ceea 

ce i s-a întâmplat lui tati tău s-a petrecut în ziua următoare. 
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În 17 decembrie am ajuns aici, la Catedrală, după ce am demonstrat cu 

ceilalţi timişoreni scandând la Judeţeana de Partid, la căminele studenţeşti, pe 

drum în timp ce mergeam, lozinci anticeauşiste, adică contra lui Ceauşescu, 

tati, că el a fost un dictator, un tiran. N-am stat mult aici, era în noi o nelinişte, o 

nerăbdare imposibil de stăpânit, ne simţeam bine doar mergând şi, cum am zis, 

de aici am plecat din nou. Acum oarecum altfel. Cu un steag. Nu ştiu cine l-a 

adus, cum a apărut în grupul nostru, dar asta nu are importanţă, fapt e că de aici 

am plecat cu un steag. Poate mai multe, dar grupul era mare şi cei dintr-o parte 

nu cunoşteam situaţia din altă parte. Am purtat steagul şi eu, tati. După mine l-a 

luat o fată. N-o cunoşteam, nu ştiu nici acum cine a fost, gândeam însă la fel, 

voiam acelaşi lucru. Am avut steagul în mâini până la pod. Acolo l-am dat alto-

ra. Eram tineri, ne stăpânea pe toţi o înflăcărare aparte, drapelul ne dădea parcă 

puteri, voiam să-l purtăm fiecare din noi. Am mers spre căminele studenţeşti, 

pentru a-i lua cu noi. Nu pot spune câţi studenţi au venit cu noi. Eram prea 

mulţi ca să ne dăm seama că ni se alăturase ori nu cineva. De la studenţi am 

luat-o, tati, spre podul Decebal. Ăla de lângă băile Neptun. Acolo am dat de 

militari, de miliţieni, de oameni ai lui Ceauşescu care, din nefericire, au tras în 

noi. Au tras fără să ne fi somat, fără să ne fi avertizat. Au uitat că sunt oameni, 

că noi nu aveam în mâini nici măcar o nuia, au ridicat armele şi au tras. Am 

căzut atunci mulţi. Am căzut şi eu, pe tati tău glonţul l-a lovit aproape de ge-

nunchi. Din păcate rana a fost gravă şi tati tău a rămas fără picior. Militarii, ăia 

care ne-au împuşcat, au folosit cartuşe cu explozie dublă. Asta înseamnă, tati, 

că se produce o explozie şi când glonţul iese din armă şi când loveşte ţinta. Ai 

înţeles, tati? Şi de-aia nu mai are tati picior, pentru că glonţul a explodat după 

ce m-a lovit şi a rupt totul şi medicii nu au mai putut face nimic. 

Atunci, după ce-am fost împuşcat, am căzut şi nu ştiu ce s-ar fi întâm-

plat cu tati tău dacă demonstranţii ceilalţi ar fi fugit care încotro. Din fericire 

nişte oameni buni, pe care nu-i cunosc dar pentru sănătatea cărora mă rog în 

fiecare zi, riscând să fie şi ei împuşcaţi, mi-au sărit în ajutor. Au făcut rost, nu 

voi şti niciodată în ce mod, de o maşină. Pe tati tău oamenii ăia buni l-au pus în 

portbagaj. Pe banchete se găseau deja alţi timişoreni, răniţi şi ei, şi pentru că nu 

mai era loc, pe tati tău l-au pus în spate, în portbagaj, n-au mai umblat după altă 

maşină, m-au pus în aceea, pentru că tati tău era pe jumătate mort. La spital 

erau mulţi, foarte mulţi răniţi. Nu doar răniţi, printre noi erau şi morţi. Cei care 

încă mai trăiam eram speriaţi. Se întâmplase ceva ce mintea noastră refuza să 

creadă. Mergeam pe stradă, spuneam ce doream, ne ceream drepturile, tati, ceea 

ce legea ne permitea, şi ei ne-au împuşcat. Ei au folosit gloanţele, noi n-am avut 

nici cum să ne apărăm nici cum să ripostăm şi ne-au împuşcat, tati, ne-au ucis. 

Acolo, la pod, după ce au tras în noi, cei ucişi nu mai scandau lozinci, nu mai 

scandam nici noi, noi doar gemeam, strigam după ajutor, dar cât timp armele au 
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răpăit demonstranţii neatinşi de gloanţe au fugit care încotro, pentru a se salva, 

dar, din fericire, nu s-au gândit doar la ei, când a fost posibil au revenit şi ne-au 

ajutat şi suntem în viaţă datorită lor. Parcă ţi-am mai spus asta, tati, că m-au 

salvat, că ne-au salvat oameni necunoscuţi, oameni buni care şi-au asumat ris-

curi mari, dar ori de câte ori aş vorbi despre ei nu e îndeajuns pentru ce au făcut 

ca să ne salveze. 

La Judeţean… Ce a fost acolo, tati, e greu să înţelegi. Morţi, răniţi, sân-

ge peste tot, agitaţie, noi şi noi răniţi şi morţi aduşi din oraş, suferinţă, gemete… 

Nu se punea problema să fi aşezat într-un pat, nu erau locuri nici măcar pe jos, 

pe ciment în coridoare. Într-un fel tati tău a avut noroc. Unul din brancardierii 

spitalului m-a recunoscut, ne ştiam de mult, eu eram prea speriat ca să fac legă-

tura între chipul cuiva şi un nume, el m-a recunoscut şi s-a apropiat de mine. 

Ceao, mă, m-a salutat, după care m-a întrebat ce-i cu tine aici, Dane? Ce să fie, 

i-am răspuns, ce e cu ceilalţi e şi cu mine. N-a fost nevoie de alte vorbe, el şi un 

alt brancardier m-au luat în braţe, tati, şi m-au dus într-o încăpere, într-un salon, 

tocmai se eliberase un pat, unde mi-au pus perfuzii. Aşa mi-am mai revenit şi, 

când a găsit o masă de operaţie liberă, l-a rugat pe domnul doctor să se ocupe 

de mine. Erau mulţi răniţi, tati, ţi-am spus, unii aduşi înaintea mea, dar domnul 

doctor, pentru că rana lui tati tău era gravă, i-a spus prietenului meu că se va 

ocupa de mine. Şi m-au pus pe masa de operaţie şi… mi-au tăiat piciorul… Nu 

sunt în stare să-ţi dau amănunte despre ceea ce s-a întâmplat atunci. Mi-am 

pierdut cunoştinţa, n-am mai ştiut de mine, puteam muri, nu-mi amintesc dacă 

mai speram să scap cu zile. Am intrat în comă, tati, poate şi pentru că eram spe-

riat, şi-mi pierdusem orice speranţă, nu doar din cauza durerilor. Şi n-am ştiut 

nimic de mine de duminică noaptea, tati, până marţi dimineaţa. Când mi-am 

revenit m-am bucurat dar, imediat, când am dat pătura la o parte am înlemnit. 

Ştii, tati, înainte de a-mi pierde cunoştinţa pe masa de operaţie am crezut că era 

vorba de o operaţie ceva mai simplă, că aveau să scoată glonţul din mine, după 

care, mă rog, un timp o să trebuiască să folosesc un baston, dar când am văzut 

că piciorul nu mai era la locul lui … 

Apoi, tati, încet, încet, m-am împăcat cu gândul că devenisem infirm, 

şchiop pentru toată viaţa. Sigur, nu era bine. Dar pe alţi timişoreni soarta îi lovi-

se şi mai crunt – fuseseră ucişi! 

În spital, tati, mi-a fost dat să trec prin clipe grele şi din altă cauză decât 

a stării mele fizice. După orice operaţie eşti slăbit, vlăguit, îţi revii greu, e nevo-

ie de linişte, odihnă şi hrană bună. Numai că buldogii dictatorului au sărit pe 

mine imediat ce mi-am recăpătat cunoştinţa. M-au anchetat doi procurori, care 

s-au năpustit pe mine cu fel de fel de întrebări. De ce eram acolo, la podul De-

cebal, când am fost împuşcat, din moment ce locuiam în cealaltă parte a 

oraşului?... Unde voise să ajungă mulţimea în care mă găsisem dacă nu am fi 
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fost opriţi la pod?... Cine era conducătorul nostru?... Ştii, tati, ei căutau un şef. 

Credeau că ne condusese cineva, că tot ce se întâmplase în Timişoara se datora 

unui ins, unui grup ce ne instigase, ce ne determinase, într-un fel ori altul, să 

ieşim pe străzi să ne exprimăm doleanţele, să ne cerem drepturile. Ce să le fi 

spus?... Ce nume să le fi dat din moment ce pe mine, pe orice alt timişorean, ne-

au scos în oraş lipsurile, hotărârea de a nu mai îndura umilinţele, teroarea co-

munistă şi privaţiunile?... 

După interogatoriu am fost dus în salon, dar ce a fost în sufletul meu, 

tati, e greu de spus. Slăbit fizic după operaţie, distrus sufleteşte pentru că picio-

rul nu mai era la locul lui, eram de-acum şi speriat, din cauza ameninţărilor 

procurorilor. Pentru că participasem la demonstraţiile din oraş, imediat ce 

aveam să fiu externat – proces, condamnare, puşcărie. Aşa şchiop cum eram, 

mi se spusese că aveam să stau ani buni în puşcărie la Popa Şapcă… 

Din fericire s-a întâmplat o minune, tati, bunul Dumnezeu m-a scos din 

spitalul în care securiştii au făcut să ne simţim ca în iad. Poate pentru că starea 

mea, chiar dacă fusesem operat, nu se îmbunătăţea, poate pentru că aşa a vrut 

Dumnezeu, am fost introdus într-o Salvare cu destinaţia unui spital specializat 

în răniri ca ale lui tati tău. Am fost dus la Ortopedie. Acolo am stat două săptă-

mâni. Bine, de vineri, din 22 decembrie, moralul nostru a fost cu totul altul. 

Dictatorul fugise, procurorii parcă intraseră în pământ, nu mai stăteau pe capul 

nostru, de puşcărie nu mai vorbea nimeni. 

Dar şi înainte de victorie la Ortopedie am fost trataţi altfel decât la Spi-

talul Judeţean. Aici nu ne-a anchetat nimeni. N-a intrat în salon nici un procuror 

ori securist, n-a fost anchetat prin cine ştie ce cabinet nici un rănit. Deci aici a 

fost bine, tati. A fost bine. Bine dacă vorbim de comportamentul medicilor şi 

asistentelor. Că în ceea ce priveşte medicamentele, din cauza crizei, a lipsurilor, 

nu ni s-a administrat decât Fasconal şi Diazepam. Iar pentru dezinfecţii, tati, se 

folosea benzina. Piciorul lui tati tău s-a infectat, rana era plină de puroi, am fost 

tratat, aşa cum ţi-am spus, tati, doar cu Fasconal, Diazepam şi benzină, când 

asistentele schimbau pan-samentul durerile mă înnebuneau. Odată cu tifonul se 

desprindea din picior şi carnea infectată, tati, şi-atunci, ca să nu urlu de durere, 

îmi muşcam buzele, pumnii… Cum ţi-am spus, tati, am stat acolo două săptă-

mâni. Doctorii, asistentele, ne-au acordat atenţie părintească, au făcut pentru 

mine, pentru oricare din noi, tot ce a fost posibil, mă rog pentru sănătatea lor în 

fiecare zi. Mi-au rămas în cap doar două nume, tati, o să ţi le spun, să te rogi 

pentru sănătatea lor şi tu, să le doreşti tot binele din lume, pentru că tati tău e în 

viaţă datorită lor. Domnii doctori se numesc Vermeşan şi Petrescu, nu uita nu-

mele astea, sunt ale unor medici deosebiţi, ale unor oameni de excepţie. Şi să te 

rogi şi pentru doamnele asistente, nu ştiu cum le cheamă dar tu roagă-te pentru 
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sănătatea lor, te rog roagă-te, Dumnezeu va şti de cine e vorba şi va avea grijă 

de ele, le va ocroti, le va feri de rău şi necaz, de suferinţă, de dureri… 

Nu eram sănătos cu totul nici după cele două săptămâni petrecute la Or-

topedie. Dar acolo, din păcate, lipsind medicamentele, aparatele fiind vechi, 

uzate, nu mai aveau ce-mi face. Şi nu eram doar eu în această situaţie. S-a îm-

plinit atunci altă minune. Au apărut, au venit oameni buni din altă ţară, de de-

parte, şi ne-au ajutat ei. Poate la celelalte spitale vor fi venit din alte locuri, la 

noi, tati, au venit din Austria. Un tren special cu medici, medicamente, aparate 

noi. Domnii doctori ne-au consultat, au stabilit cine avea nevoie de îngrijiri 

speciale, printre aceştia am fost şi eu, tati, şi pe noi, pe cei de pe lista întocmită 

de dânşii, ne-au urcat în tren şi ne-au dus în Austria. Dintre cei de la Ortopedie 

eu mă găseam în cea mai gravă situaţie, am fost cap de listă, tati, trenul a reve-

nit, pentru cei cu răni mai uşoare, dar eu am fost dus atunci, cu primul transport. 

Asta se întâmpla, tati, după Anul Nou, în 3 ianuarie 1990. 

În Austria, la spitalul din Viena am fost tratat bine. Foarte bine. Medicii 

şi asistentele s-au purtat la fel de frumos ca domnii şi doamnele de la Ortopedia 

din Timişoara, numai că, în plus faţă de situaţia de la noi, acolo exista orice 

medicament era necesar iar aparatele erau noi, foarte bune. În spitalul acela am 

stat aproape o lună de zile. Am fost reţinut acolo până când rana de la piciorul 

lui tati tău s-a vindecat cu totul, până când n-a mai existat nici un focar de in-

fecţie. 

După aceea am fost dus la alt spital. De fapt la un sanatoriu. Rana era 

vindecată, nu pentru a mai fi tratată am fost dus acolo, ci pentru recuperare. Re-

cuperare, tati, a însemnat să învăţ din nou să merg. Să păşesc fără piciorul tăiat, 

doar în celălalt, în cârjă şi proteză. Proteza, tati, e partea de picior de acasă. Nu 

m-am obişnuit cu ea, prefer cârja, nu ştiu dacă e bine, cred mai degrabă că 

greşesc dar asta este, ar trebui să am mai mult voinţă, mă rog, ar fi bine dacă… 

În sanatoriul de la Helmagor, ştii care, ai fost o dată cu mine acolo, am stat trei 

luni. 

Am uitat să-ţi spun ceva, tati. Acolo unde am fost internat prima dată, la 

Spitalul Judeţean, asistentele îl mutau pe tati tău în locuri dosnice, în unghere, 

după câte o draperie. În spitalul acela, tati, s-au petrecut lucruri pe care tu poate 

că nu le înţelegi. Fapte grave. Doctorii ne operau, ne readuceau la viaţă, iar alţii, 

să le zicem oameni, cu arme speciale, ce nu fac zgomot, ne împuşcau. Acolo, în 

spital, tati, pentru a ne închide gura pentru totdeauna ne ucideau. Eu n-aş fi avut 

cum să mă apăr, cum şi unde să mă ascund, nimeni n-avea cum, eu în primul 

rând pentru că am fost inconştient o zi şi două nopţi. Nu am fost lichidat, tati, 

datorită doamnelor asistente de acolo, femei cu suflet deosebit, care mă plasau 

într-un pat, în altul, pentru a mi se pierde urma, pentru a nu fi găsit. Şi pentru 

doamnele alea să te rogi, tati, şi pentru ele, că au fost bune şi m-au ocrotit… 
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2009 – pensionar gradul II de invaliditate 

Au trecut de atunci ani buni, tati. Aproape 20 de ani. Atunci am spus 

deschis ce doream, ne-am dezvăluit dorinţele fără să ne temem, în gura mare, 

propoziţiile pe care le scandam se numesc sloganuri. Câte ceva din ceea ce ce-

ream atunci s-a împlinit. Acum putem spune ce gândim fără să ne temem, să 

scriem în ziare şi că suntem de acord dar şi să criticăm pe politicienii şi guver-

nanţii care greşesc, astea se numesc libertatea cuvântului, a presei; acum putem 

să călătorim, să mergem în orice ţară de pe glob… Şi sunt şi alte împliniri, 

avem şi alte drepturi. Din păcate nu ne găsim în situaţia de a vorbi doar de 

reuşite şi împliniri. Am crezut atunci, pentru aia am ieşit pe străzi, c-o s-o du-

cem mai bine, c-o să ne putem oferi tot ce ne dorim. Nu e aşa, din păcate nu e 

aşa, dar faţă de ce-a fost înainte de Revoluţie e bine. E mai bine… 

Pentru suferinţele îndurate, aşa cred eu, tati, Dumnezeu m-a răsplătit. 

Cu voi, cu mama voastră. Pe Ema, am întâlnit-o prin anul 2000. E o femeie ex-

traordinară mama voastră. Nu s-a blocat pentru faptul că nu aveam un picior. 

Pentru ea a fost important ceea ce a găsit în suflet, în felul meu de a fi. Aşa aţi 

apărut voi pe lume, tati, fetiţele noastre, Elfride şi Miriam, după ce am întâlnit-o 

pe ea. Voi sunteţi binecuvântarea, bucuria şi împlinirea vieţii noastre. Şi pentru 

că aţi apărut în viaţa noastră suntem fericiţi, tati. Suntem fericiţi, mulţumiţi de 

ce ne dă Dumnezeu zi de zi, fiecare răsărit de soare, nu-i aşa, tati, pentru noi e 

sărbătoare, dar ceresc, divin. Da, tati, ce s-a întâmplat cândva, cândva de mult e 

în urmă, acum e bine, mulţumesc Domnului, e bine… 

 

Titus Suciu: Ultimele cuvinte ale domnului Dan Gavra m-au dumirit 

pe deplin. Nu doar fiicei i-a împărtăşit destăinuirea, ci şi tânărului care purta-

se drapelul ţării de la Catedrală până în apropierea podului Mihai Viteazu, 

spunându-i că era fericit pentru tot ce-i fusese rânduit de Dumnezeu să trăias-

că. 

 

 

 

 

 

 

 

ADRIAN OTELIŢĂ 
 

 



 

 

 

359 

Din cauza împuşcăturii tata 

a căzut, mama şi-a dat 

drumul lângă el, l-a între-

bat ce i se întâmplase, când 

şi-a dat seama în ce situaţie 

se găsea a strigat după aju-

tor… 

 

 

Titus Suciu:  Când tatăl său a fost ucis, avea şapte ani.  Acum e căsăto-

rit, are un copil. În vârstă de şapte ani. Dar şi-a trăit copilăria fără tată, absenţa 

lui marcându-l şi acum. 

 

Vasile Bogdan: În pacea acelei după-amieze senine de 17 noiembrie o 

tânără familie de oameni frumoşi povestea ceva unei camere de luat vederi. O 

imagine obişnuită, banală. Nimeni nu a privit însă în ochii lor, acolo unde se 

mărturisea o tragedie, de acum uitată şi ea.   

 

1989 – elev, clasa I 

Mă numesc Adrian Oteliţă, am 27 de ani. Pe vremea Revoluţiei din De-

cembrie ’89 eram de vârsta fiului meu Ştefan. În noaptea, de fapt în seara acelei 

zile eram acasă toţi. Din spusele mamei, atunci fiind prea mic pentru a vorbi des-

pre propriile impresii ori consideraţii, de la serviciu, de la posturile de radio străi-

ne, de la televiziunile maghiare şi iugoslave, când timişorenii au început să iasă 

pe străzi, tata era destul de sigur că avea să se întâmple şi la noi ceva deosebit. 

Când, în seara zilei de 17 decembrie, oamenii au început să coboare din 

blocuri, să vocifereze, în cele din urmă să scandeze lozinci, mama şi tata au ieşit 

şi ei în stradă. Noi am rămas singuri, eu şi fratele meu şi, cu toate că părinţii ne 

spuseseră să rămânem în casă, am ieşit în faţa blocului. Ce-mi amintesc e că am 

văzut mulţi, foarte mulţi oameni, maşini ale armatei, miliţieni, militari… Era o 

vânzoleală greu de descris, tot ce vedeam, ce auzeam, ne-a speriat, ne-a înfri-

coşat. Eram atât de copleşiţi de ceea ce se petrecea, încât încremeniserăm acolo, 

în faţa blocului. Noroc cu o vecină care, când s-au auzit primele împuşcături, 

când a început…nebunia, când oamenii alergau dintr-o parte în alta panicaţi, ne-a 

dus în apartament. 

Din nefericire pentru noi tata a fost lovit la primele focuri de armă. 

Atunci locuiam în Calea Lipovei şi, se ştie, în faţa unităţii militare, în cartier, s-a 

tras în mulţime, au fost înregistraţi răniţi, morţi. Glonţul l-a străpuns pe tata în 

partea stângă. Din cauza împuşcăturii tata a căzut, mama şi-a dat drumul lângă el, 

l-a întrebat ce i se întâmplase, când şi-a dat seama în ce situaţie se găsea a strigat 
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după ajutor, oamenii au făcut tot ce s-a putut, vecinii, familia Gafiuc, l-au adus pe 

tata până în faţa blocului, apoi în apartament. L-au dus dar asta nu însemna ni-

mic, era nevoie de intervenţia unui specialist, biata mama, însărcinată în luna a 

şaptea, era disperată, nu ştia ce să facă, a strigat din nou după ajutor. 

Şi ajutorul a venit! 

Mai exact spus a venit maşina, în privinţa ajutorului îndoielile mă fră-

mântă şi acum. De unde de ne-unde a apărut o maşină militară, un ARO, echipa-

jul acesteia oferindu-se să ne ajute, să-l ducă pe tata la spital. 

Din spusele mamei, vorbe bazate pe promisiunea militarilor din maşină, 

tata a fost dus la Spitalul Judeţean. Din păcate… Se ştie, de luni spitalul a fost 

înconjurat de forţele de represiune, mama n-a putut intra, n-a primit nici o infor-

maţie, când acestea şi-au părăsit poziţiile a intrat, numai că n-a avut cum să-l gă-

sească. A făcut parte din lotul de martiri ucişi, furaţi din morgă şi incineraţi la 

crematoriul Cenuşa… 

 

2009 – liber profesionist 

Ce-am simţit atunci, după aceea, când am înţeles că n-aveam să-l mai ve-

dem niciodată, e greu de pus în cuvinte. Deşi eram băieţi, ceea ce ne-a stăpânit a 

fost frica. Dezorientarea, spaima, frica. După aceea o pierdere. Mare. Foarte ma-

re. Pe care o simţim şi acum. Pe care o simte şi sora noastră, atunci nenăscută, 

chipul tatălui nostru fiindu-i cunoscut doar din fotografii. 

Ea nu l-a văzut în carne şi oase, tata nu şi-a văzut fiica. Şi Doamne, cât de 

fericit a fost ştiind că va avea o fetiţă, cu câtă nerăbdare aştepta s-o ia în braţe… 

Duminica, mai în fiecare duminică făceam câte o plimbare împreună îna-

inte de masă, pentru poftă de mâncare. În duminica aceea nu s-a putut, ne-a pro-

mis că vom ieşi săptămâna viitoare. N-a mai apucat să meargă prin oraş cu băieţii 

lui, n-am mai avut în preajma cui să ieşim. Am fost crescuţi doar de mama, fără a 

fi ajutaţi de bunici, de rude pentru că familiile părinţilor noştri sunt stabilite pe 

lângă Galaţi, departe de noi şi, din păcate nici ele nu sunt înstărite, nu au o situaţie 

materială deosebită. Nu trebuie să vă spun, desigur, că i-a fost greu. Foarte greu. 

Din punct de vedere financiar şi nu numai. 

Cred că pentru ea am reprezentat şi crucea şi sensul existenţei. Şi moti-

vele îngrijorărilor, al necazurilor, şi sursa unor bucurii întâmplătoare, mărunte dar 

atât de omeneşti… 

 

LIVIU BARBU 
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În apropierea Spitalului Ju-

deţean – scene incredibile. 

Salvări cu răniţi din toate 

părţile oraşului, autoturisme 

particulare ce aduceau şi       

ele răniţi pe banchete,                

în portbagaje, picioarele 

acestora atârnând în afară… 

 

 

Titus Suciu: Cruzimea cu care au acţionat militarii în Calea Gi-

rocului are o explicaţie, nu şi justificare. E singurul cartier al Timişoare i 

în care, duminică 17 decembrie, Armata a pierdut tehnică de luptă. 

Echipajele trimise pentru recuperarea tancurilor s-au comportat ca pe 

front, numai că operau într-un sector al unui oraş din România, era 

PACE şi, conform Constituţiei, tuturor regulamentelor militare, nu exista 

temei legal ca un militar, un singur militar, cu atât mai mult o formaţiu-

ne, să se fi găsit dincolo de zidurile cazărmii. 

 La fel ca toţi locatarii din zonă, domnul Liviu Barbu a trăit mo-

mentele de groază ale acelei nopţi consternat. 

Actele săvârşite din dispoziţiile unei minţi bolnave nu pot fi privi-

te decât astfel, cu consternare.   

  

Vasile Bogdan: Domnul Barbu este un om foarte ocupat. Dar 

amintirile trebuie spuse, iar atunci găseşte loc pentru acestea, chiar aco-

lo, la intersecţia de străzi unde l-a aşezat întâmplarea. Atunci, la 22 oc-

tombrie, ne explica adevărata nebunie în care s-a întors într-o paşnică zi 

de la pescuit.  

 

1989 – cercetător ştiinţific, Institutul Naţional de Cercetare în 

Construcţii, Filiala Timişoara, (INCERC) 

Era o zi frumoasă, ţin minte acest amănunt, o zi ca aceasta, cu 

soare, era în decembrie dar îţi venea să spui că se apropia primăvara, nu 

Crăciunul. Când m-am întors din oraş… Dar hai să facem precizarea, re-

veneam în Timişoara de la o partidă de pescuit. Deci când m-am întors în 

oraş nu se trăgea, încă nu se trăgea, dar plutea în aer ceva sinistru, rece, 

ameninţător. De vină erau, fireşte, prezenţele militare, a tehnicii de luptă 

mai peste tot. Cum zic, vreme frumoasă, dar nu te puteai bucura de timp 

deoarece prezenţele acelea nefireşti ale mijloacelor de luptă, ale atâtor 
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forţe militare, ajungeau să te facă să trăieşti sentimentul de insecuritate, 

chiar de agresiune.  

 Tensiunea din oraş mi s-a dezvăluit şi exact şi la cote maxime în 

Piaţa Libertăţii. Am ajuns acolo puţin după ora 16. Poate 16,30. Cu câte-

va minute înainte a se auzi primul  foc de armă. De la câţiva timişoreni 

am aflat ce se întâmplase până atunci, mi s-a spus ceva de un tanc ori 

TAB blocat pe linia de tramvai, n-am apucat să aflu însă prea multe că, 

după cum deja v-am spus, militarii au început să facă uz de arme. M-am 

retras, am urcat în maşină, m-am îndreptat spre Consiliul Judeţean. A 

trebuit să fac însă un ocol, deoarece podul Decebal, împrejurimile, erau 

controlate de militari. Forţele de represiune se găseau pe străduţa dintre 

parc şi canalul Bega, militarii la capătul ei, în apropierea podului, în faţa 

băilor Neptun.  

 În fine, am ocolit zona, am luat-o doar pe unde nu se consumau 

conflicte şi, prin spate, pe la Fabrica de Bere, nu pe Eroilor, pe cealaltă 

stradă, paralelă cu bulevardul, m-am apropiat de cartierul Calea Girocu-

lui. În apropierea Spitalului Judeţean – scene incredibile. Salvări cu răniţi 

din toate părţile oraşului, autoturisme particulare ce aduceau şi ele răniţi 

pe banchete, în portbagaje, picioarele acestora atârnând în afară… A 

fost… A fost ceva incredibil, inuman, de nedescris…  

 Atunci locuiam într-un bloc ce se găseşte la intersecţia arterelor 

Lidia şi Calea Girocului. Mergând spre comuna Giroc, blocul de pe stân-

ga pe colţ. N-am putut pătrunde până acolo cu maşina, artera era blocată 

de troleibuze. Am parcat-o, am intrat printre oameni, am aflat ce se în-

tâmplase până atunci în zonă. Cu câteva ore în urmă trecuseră înspre cen-

tru, de la unitatea militară din Giroc, mai multe camioane şi tancuri. Du-

pă acel prim lot de efective militare, apăruseră alte două tancuri. Numai 

că acestea nu şi-au putut continua drumul, deoarece timişorenii din carti-

er blocaseră drumul. Pe strada Lidia tancurile au făcut prăpăd, au distrus 

nişte autoturisme, dar tot pe Lidia au devenit şi ele… fier vechi, că oa-

menii, înfundându-le ţevile de eşapament cu ce-au avut la îndemână, le-

au imobilizat, i-au scos pe militari din conserve, au vrut să dea foc 

monştrilor.  

Cum vă spun, ce povesteau oamenii cu mândrie, încântaţi de 

reuşite, mă uluia. Troleibuz pus curmeziş pe şosea, primul tanc oprit în 

el, al doilea în spatele lui, nişte tineri desfăcând câteva bolţuri de la şeni-

le, tanchiştii scoşi din monştri, unii demonstranţi tupăindu-i, alţii apărân-

du-i… Ce mai, viaţa bate filmul, realitatea întrece imaginaţia.  

Din fericire nu s-a ajuns la lucruri grave, vorbesc de tanchişti, 

timişorenii le-au dat drumul, i-au lăsat să plece, tancurile blocate au ră-



 

 

 

363 

mas abandonate, arătau oarecum jalnic, unul se găsea pe-acolo, aproape 

de staţie, în dreptul chioşcului de ziare, celălalt puţin mai în faţă…   

Ziceam că arătau oarecum jalnic. Ar fi putut arăta şi mai rău. Oa-

menii spărseseră rezervoarele intenţionând să le dea foc. N-au făcut-o 

deoarece motorina nu se aprinde ca benzina dar, mai ales, pentru că cine-

va le-a spus că ar fi putut avea loc o explozie. Dacă se găsea în tanc vre-

un obuz, din cauza focului ar fi putut exploda şi s-ar fi putut produce o 

nenorocire nu greu de imaginat.  

Tancurile au rămas acolo până a doua zi, 17 decembrie. Până în 

seara, în noaptea aceea de pomină, când în zonă, aici, în intersecţia ar-

terelor Lidia şi Calea Girocului, în preajma poştei, s-a tras ca pe front. S-

a tras în lungul străzilor, în ogrăzile oamenilor, în casa scărilor la blocuri, 

militarii fugăreau oamenii şi trăgeau în sus pe scări, intrau doar doi-trei 

paşi şi trăgeau în sus, a fost ceva de necrezut, de neimaginat în vremurile 

noastre, trăgeau după oameni ca după iepuri.     

 Dar să închei povestea cu tancurile. Pentru a le repune în funcţie 

ori a le transporta de aici, militarii au venit cu două tanchete, un utilaj de 

specialitate şi un camion cu mecanici, tehnicieni. Au avut ce lucra, au 

reuşit să le pună în mişcare doar dimineaţă, au plecat cu ele pe la ora 7. 

Ce-aş mai putea spune în legătură cu întâmplările de atunci? Ca la 

toţi locatarii din zonă – urme de gloanţe în pereţii apartamentului, unele 

în afară, altele înăuntru prin ferestre, acestea fiind bineînţeles spulberate, 

localnici ucişi, Dumitru Jugănaru, tânărul Ciopec… mulţi, foarte mulţi 

răniţi care, pentru că se trăgea atât de intens, n-au primit primul ajutor la 

timp deoarece Salvările n-au putut intra în perimetru până spre dimi-

neaţă. Nu e, desigur, o noutate să vă spun că mamele se ascundeau cu 

copiii în braţe în dosul zidurilor, se lipeau de podele, de altfel şi bărbaţii, 

ca infanteriştii pe pământ în luptele de pe front, a fost, se ştie din orice 

relatare a acelei nopţi, că în zona asta a fost un adevărat infern…    

 

2009 – director general, Administraţia Domeniului Public 

În viaţa personală s-au produs mutaţii semnificative, schimbări 

majore. La vremea respectivă soţia mea era director tehnic la Industria 

lânii. Nu pot spune că eram strâmtoraţi, că n-aveam ce pune pe masă, eu 

lucram la un institut de cercetări, la filiala unui institut de cercetări în 

transporturi, aveam salarii bune, nu aveam copii. Dar eram profund ne-

mulţumiţi de perspective, de ceea ce ne aştepta. Nu puteai vedea lumea, 

nici măcar ţara cu raţia aia de benzină pe lună, trebuia să te controlezi tot 

timpul, să fii atent ce spui, pe deasupra ne stăteau în gât minciunile co-
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muniste, se vorbea de viitor luminos dar lipsea apa caldă, pâinea, mă rog, 

cunoaşteţi situaţia.   

 După Revoluţie, bineînţeles, am încercat să ne adaptăm noii si-

tuaţii. Din păcate am trăit şi decepţii. Ce e grav se poate rezuma în for-

mularea neînţelegerea noţiunii de libertate şi încurajarea indisciplinei 

civice. S-a dat liber la foarte multe manifestări pe care nici acum nu am 

reuşit să le corijăm. 

Care e evoluţia mea de la Revoluţie încoace? Între timp am ajuns 

director, am lucrat la Institutul de Cercetări care, din păcate s-a desfi-

inţat, îmi pare rău, foarte rău, fiindcă ceea ce-am făcut acolo mi-a plăcut, 

am ajuns director la Drumurile Municipale, am ajuns director la Admi-

nistrarea Domeniului Public, am fost într-o perioadă prefect al judeţului 

Timiş, actualmente funcţionez ca director la Administrarea Domeniului 

Public.  

Material nu pot spune că s-au produs schimbări semnificative în 

viaţa mea. Ce e de spus e că, din două persoane, cum eram pe vremea 

dictatorului, am ajuns una. Atunci în apartament, în intimitate, foloseam 

un set de cuvinte, la serviciu, în societate alt set.  

În fine, dacă e să apelez la cifre, aşteptările pe care le-am avut 

acum 20 de ani s-au împlinit,  după părerea mea, în proporţie de 30 la 

sută. 
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Pe soţul meu nu l-am mai 

văzut de atunci. A făcut 

parte, spre nenorocirea 

mea, a copiilor noştri, din 

lotul de cadavre furat din 

morga spitalului… 

 

 

Titus Suciu:  În Decembrie ’89, pe lângă atâtea alte drame, din cauza 

ordinelor bezmeticului dictator o femeie a rămas fără soţ, trei băieţei fără tată. 

Mai mult de-atât,  n-au, nu vor avea niciodată un loc unde să depună o floare, 

o lumânare aprinsă pentru sufletul lui 

 

Vasile Bogdan: Dintre toţi oamenii pe care i-am cunoscut în acele zile 

doamna Ferkel Şuteu mi s-a părut specială, de un optimism debordant, privind 

mereu înainte, cu speranţă. Am filmat-o în două rânduri, întâi în Calea Girocu-

lui, în apropierea locului unde soţul său a fost împuşcat, la 23 septembrie, în-

registrare ratată tehnic, şi a doua oară, la 17 noiembrie, în parcul Universităţii 

de Ştiinţe Agricole, şi nu întâmplător în acel loc, pentru că se afla acasă, este 

studentă, în acelaşi an cu fiul dumneaei, la una din facultăţile de aici.  

 

1989 – muncitoare, Întreprinderea de Maşini Agricole şi Industrie 

Alimentară, (IMAIA) 

În 17 decembrie, după-amiază, ne întorceam, eu şi soţul, din centru. Ne 

găseam într-un grup de mai mulţi timişoreni, alături de care petrecuserăm mai 

bine de două ore la manifestările de acolo. Mărturisesc că nu prea înţelegeam ce 

se întâmpla, cum avea să reacţioneze Puterea, ce consecinţe urma să suportăm. 

Eu personal, de altfel şi soţul, trecuserăm, de când am auzit primul slogan, din 

uimire în uimire. Lozincile scandate erau atât de îndrăzneţe, de directe, încât 

Miliţia, Securitatea, nu aveau cum să nu intervină şi atunci… Şi atunci, ne spu-

neam noi, era posibil să trecem prin momente grele. Datorită televiziunilor iu-

goslave şi maghiare cunoşteam, în parte, situaţia din celelalte ţări socialiste. 

Numai că teroarea de la noi nu ne îndreptăţea să fim optimişti. Ne gândeam mai 

degrabă la intervenţii brutale ale forţelor de represiune, la arestări, procese for-

male, condamnări grele. 

Spunându-ne una, alta, ne-am trezit în cartierul nostru, Calea Girocului. 

Când am ajuns în preajma oficiului poştal, am văzut şase tancuri. Staţionau. De 

ce nu părăseau zona am înţeles după ce-am primit explicaţii de la oamenii din 

jurul lor. Fuseseră blocate. Folosind răngi, pietre, cârpe, te miri ce, oamenii le 

aduseseră în starea de nefuncţionare. Când am ajuns noi tancurile erau abando-
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nate. Unii spuneau că oamenii din cartier îi cam zgâlţâiseră pe militarii din tan-

curi, alţii negau, oricum când am dat cu ochii de ele n-am văzut nici un militar. 

Localnici însă peste tot. De la intersecţia străzii Lidia cu Calea Girocului până 

la magazinul alimentar – plin de oameni iritaţi, dispuşi să se manifeste, să se ia 

de gât cu orice militar ori miliţian. Mi-amintesc că cei mai energici erau tinerii. 

Nu se fereau, îi însufleţeau pe cei mai rezervaţi, scandau lozinci din toate pute-

rile, în aer plutea o tensiune explozivă. 

Nu după mult timp a apărut un TAB. A intrat în intersecţie de pe strada 

Lidia, deoarece artera Calea Girocului era blocată din cauza lucrărilor pentru 

conductele termice aeriene. 

Apariţia TAB-urilor nu ne-a speriat. Numai că alta a fost situaţia când 

militarii au deschis focul. Întâi a fost nedumerirea, stupefacţia, apoi panica. Pâ-

nă atunci mulţimea vociferase, scandase lozinci, cântase Deşteaptă-te române. 

În prima fază cei mai curajoşi, şi n-au fost puţini, au strigat câteva sloganuri Nu 

trageţi, noi suntem fraţii voştri!… Din păcate apelurile nu i-au sensibilizat, de-

getul a apăsat trăgaciul, gloanţele s-au năpustit spre noi. Primul căzut – Dumi-

tru Jugănaru. A fost ucis aici, la câţiva paşi de blocul în care locuia. Crucea e în 

memoria lui, ridicată de soţie. 

După Jugănaru au fost împuşcaţi un băiat şi o fată. Despre ei nu ştiu 

nimic, nu le cunosc numele. Următoarea victimă, a patra, a fost soţul meu. 

Eram la braţul lui. Când a fost împuşcat, a căzut ca secerat. Eu m-am speriat, 

m-am pierdut cu firea. Noroc cu un bărbat din preajmă, care a intervenit imedi-

at. L-a luat în braţe şi a intrat, am intrat în casa scării acestui bloc. Am bătut cu 

disperare în prima uşă, din fericire aceasta s-a deschis. Doamna, proaspătă mă-

mică – când ne-a deschis era în braţe cu un bebeluş – ne-a primit, după ce l-am 

aşezat pe canapea am încercat să-i acordăm un prim ajutor, nu ne pricepeam 

nici unul din noi, totul s-a redus la aplicarea unui pansament pe rană. Şi pentru 

că ne îndoiam de eficacitatea intervenţiei noastre, şi pentru că situaţia soţului 

era gravă, doamna s-a repezit la telefon. Apelul a fost recepţionat, dar solicita-

rea refuzată. Ni s-a spus că maşinile Salvării se găseau în centru, la podul De-

cebal, primele victime apărând acolo. Ghinionul nostru nu s-a rezumat la atât. 

N-am dat peste nici un posesor de autoturism să ne ajute. Dacă primele îm-

puşcături se comiseseră în centru, cel mai intens s-a tras în Calea Girocului. 

Aici a fost, se ştie, o adevărată canonadă. Militarii îi urmăreau pe demonstranţi 

peste tot, chiar şi în blocuri. Dacă cineva se refugia în casa scării intrau şi ei şi 

trăgeau la întâmplare în sus, mulţi timişoreni fiind răniţi, ori chiar ucişi, astfel. 

Fără exagerare, am fost vânaţi. Zeci de minute au tras ca pe front, de parcă ar fi 

vrut să ne extermine. Din cauza asta nici nu e de mirare că nu a venit nici o Sal-

vare, că nu am găsit pe nimeni care să ne ajute cu maşina. Şi timpul trecea şi nu 

puteam face pentru soţ nimic, de aceea, când, răpăitul armelor a încetat, l-am 
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transportat la spital cu braţele. Cu o targă improvizată, pe care au purtat-o patru 

bărbaţi. 

Când a fost preluat de asistentă şi brancardieri, am precizat numele 

soţului. Atât mi-au cerut, atât le-am spus, nimic despre adresă ori locul de mun-

că, doar numele şi prenumele. După ce-a fost preluat am fost trimisă acasă, nu 

mi-au permis să rămân lângă el. Ce-i drept pe coridoare, că în saloane nici nu s-

a pus problema să fi intrat, era adevărată nebunie. Răniţi peste tot, maşinile so-

seau una după cealaltă, uneori mai multe deodată, alergătură, dispoziţii strigate, 

nervi, sânge, gemete… 

Luni dimineaţă m-am prezentat la spital la prima oră. Voiam să ştiu 

cum decursese operaţia, ce puteam face pentru soţ, când puteam să-l iau acasă. 

Fie că deja se acţiona conform unor dispoziţii despre care nu trebuia să ştim 

nimic, fie că harababura era prea mare ca să fie loc şi pentru normalitate, nu mi-

a spus nimeni în ce salon se găsea soţul. Nici mie, nici celorlalţi. Singurul răs-

puns: Nu ştiu, vedeţi ce e aici, vă rog aşteptaţi, o să vă precizăm situaţia 

răniţilor cât de curând, vă rog luaţi loc, aşteptaţi… 

Am fost duşi cu vorba în acest mod până pe la ora 10. Ce s-a întâmplat 

în jurul orei 11 întrece orice imaginaţie. Spitalul a fost înconjurat de forţe de 

represiune, o parte din militari au pătruns în curte, în interior – din câte am aflat 

după aceea comandantul acelei unităţi a fost Iosif Veverca – ne-au scos în stra-

dă ca pe nişte borfaşi. La fel ca toate celelalte persoane am fost depăşită de si-

tuaţie, nu înţelegeam nimic, nu mai puteam lega un gând de altul, am ieşit bos-

corodind nu mai ştiu ce, am rămas un timp acolo, în faţa spitalului cu gândurile 

vraişte, am revenit acasă nu ştiu cum, nu ştiu când. Şi pe soţ… Pe soţul meu nu 

l-am mai văzut de atunci. A făcut parte, spre nenorocirea mea, a copiilor noştri, 

din lotul de cadavre furat din morga spitalului, transportat la crematoriul Ce-

nuşa, incinerat… resturile fiind aruncate într-un canal din preajma comunei Po-

peşti-Leordeni, tărăşenia, mârşăvia, sfidând cel mai elementar bun-simţ, orice 

urmă de omenie, fiind numită de comunişti… Operaţiunea Trandafirul!... 

După cum se ştie, în Cimitirul Eroilor există cruci pentru martirii inci-

neraţi. Eu nu… poate greşesc dar asta este, eu nu merg, nu pot merge acolo, nu 

mă pot reculege lângă o cruce înfiptă în pământ gol, la capătul unei gropi în 

care nu există oseminte… Crucile acelea sunt… pietre reci, îngheţate, nu tran-

smit nimic, nu au nici o semnificaţie, n-am ce căuta acolo, n-am fost, nu voi 

merge niciodată să îngenunchez în faţa unei asemenea cruci, soţul meu, cenuşa 

soţului meu este… nu ştiu unde este, a fost aruncată într-un canal şi nu se ştie 

unde se găseşte, adică ştiu, el, imaginea lui, persoana lui e în amintirile mele, 

ale mele şi ale copiilor noştri, acolo şi numai acolo, acolo… Copiii erau mici, n-

au putut realiza ce însemna că tatăl lor a fost împuşcat, că trupul era de negăsit, 

în nopţile acelea mai mult am plâns decât am dormit, mi-a fost greu, foarte 
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greu, trei băieţei şi eu singură, procesul din martie ’90 mă consuma zi de zi 

deoarece criminalii erau puşi în libertate sau condamnaţi de formă, ori dacă nu 

erau pedepsiţi cum s-ar fi cuvenit ce puteau înţelege despre ce s-a întâmplat în 

decembrie ’89? 

După ce-au crescut, după ce-au început să ajungă la sensul profund al 

cuvintelor, propoziţiilor şi frazelor, şi-au format, încet-încet, o reprezentare a 

evenimentelor de atunci. Ca şi alte mame, taţi ori fraţi, mi-am dus deseori copiii 

la Memorialul Revoluţiei unde, arătându-le fotografiile, filmele, apelând la co-

lecţiile de reviste şi ziare, relatările mele au fost percepute altfel decât până 

atunci. 

 

2009 – pensionară, studentă anul II Agronomie 

Acum copiii mei sunt mari. Pentru ce s-a întâmplat în decembrie ’89 au 

o reprezentare conformă realităţii şi ăsta e un lucru bun. I-am crescut fără tată, 

dar sub tutela lui afectivă. Sunt mulţumită că şi-a găsit fiecare drumul, că sunt 

mândri de tatăl lor, că prin tot ce fac parcă vor să-i demonstreze că nu l-au uitat, 

că nu-l vor dezamăgi niciodată. Poate n-ar trebui să dezvălui un amănunt oare-

cum colateral, dar e o bucurie prea mare ca s-o pot tăinui. La vârsta mea sunt 

colegă de facultate, de an, de grupă, cu cel mai mic dintre fii. M-au mobilizat 

ei, fiii mei. Dincolo de, să zicem performanţă în sine, târzia mea studenţie pune 

între mine şi disperarea din zilele lui decembrie ’89 un zid, prin care durerea, 

chiar dacă trece, e mai blândă, mai uşor de suportat. Familia noastră e incom-

pletă, dar nu disperată. Prin ceea ce facem încercăm să rămânem egali cu noi 

înşine, cu cei care am fost înainte de uciderea soţului, a tatălui copiilor mei. Cel 

puţin egali cu noi înşine. Mai mult de-atât, pentru mine facultatea reprezintă 

împlinirea unui vis adolescentin. Din motive pe care nu are rost să le înşir 

acum, după absolvirea liceului nu am putut să-mi continui studiile. După Revo-

luţie, în primii ani mi-a fost greu deoarece rămăsesem singură cu trei copii. Din 

fericire visul, tainica dorinţă a fostei eleve care am fost odinioară, se va împlini 

curând. În condiţii aparte, e adevărat, studiez împreună cu fiul meu, ne consul-

tăm notiţele, ne susţinem, ne încurajăm, ne felicităm reciproc şi e bine, pare 

poate nefiresc dar e bine, e bine… 

 

DAN IOAN PAŞCA 
 

 

… am fost trimis, în luna 

octombrie, în Italia. Acolo 

am fost operat, în cele două 
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luni, de mai multe ori, 

reuşita e parţială, mă rog, 

după cum vedeţi am motive 

să nu uit un nume, un re-

gim social, o zi a lunii de-

cembrie ’89.   

 

 

Titus Suciu:  Era adolescent, a devenit bărbat în mod brutal, în-

cepuse să viseze, comunismul l-a readus la realitatea tristă a acelor ani, 

avea 17 ani, va su-feri tot restul vieţii. Dan Ioan Paşca e doar unul din 

tinerii care, naivi, eroici, superbi în Decembrie ’89, cunosc realitatea 

tristă a acestor ani! 

 

Vasile Bogdan: Îl admiram într-o fotografie făcută la mare în 

acelaşi an, 1989. Corpul zvelt, armonios, al un tânăr încrezător în viaţă, 

care iubea viaţa şi privirile sale exprimau speranţă. Aparent tânărul din 

faţa mea, pe care îl filmam la 17 noiembrie în balconul Operei, deşi tre-

cuseră două decenii de atunci, părea neschimbat, dispăruse doar lumina 

aceea jucăuşă din ochi, rămăsese o crispare, un rictus, părerea unui vis 

care nu s-a împlinit. Amintirile parcă nici nu au fost.   

 

1989 – elev, Liceul Auto 

Mă numesc Dan Paşca, am 37 de ani şi locuiesc în Timişoara. În 

perioada evenimentelor din Decembrie 1989 aveam 17 ani, eram elev la 

Liceul Auto. În ziua de 15 decembrie făceam conducere cu tramvaiul. 

Când am ajuns în Piaţa Maria am văzut câţiva oameni în faţa Bisericii 

Reformate. Ne-am continuat traseul dar, după ce-am terminat ora, am re-

venit în Piaţa Maria. Nu trecuse prea mult timp, cu toate astea mulţimea 

era mai mare. N-am prea înţeles mare lucru, am plecat acasă.  

În data de 16 am revenit, deoarece auzisem că se strânseseră şi 

mai mulţi oameni. Aşa a fost, am stat în zonă un timp, după care am ple-

cat acasă.  

Şi 17 decembrie, ziua în care mi s-a întâmplat nenorocirea. Vorbe 

peste vorbe, zvonuri peste zvonuri, iar pe deasupra, chiar aşa, pe deasu-

pra noastră - elicoptere! Deci suficiente motive pentru a ieşi din casă, fi-

indcă voiam să văd ce se întâmpla cu ochii mei. Am ieşit în jurul orei 17, 

cu un grup de prieteni. Ştiam ce înseamnă o demonstraţie de pe la sărbă-

torile comuniste 1 Mai, 23 August… De data asta oamenii se comportau 

altfel, nu aveau steaguri, nu purtau portretele… ştiţi dumneavoastră cui, 
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dimpotrivă, dacă le vedeau le rupeau, iar ceea ce scandau în prima fază te 

bloca. Am spus în prima fază că după aceea… după aceea îţi dădeai sea-

ma că se striga tocmai ceea ce îţi făcea o bucurie imensă să strigi şi tu.    

Noi am pornit spre centru din Piaţa Bălcescu. Mergeam pe bule-

vardul Mihai Viteazu. Când am ajuns la pod ne-am întâlnit cu o coloană 

ce venea dinspre căminele studenţeşti. Împreună, alăturându-ni-se şi alte 

grupuleţe dintr-o parte, din alta,  am ajuns la Catedrală. În dreapta, unde 

se află Primăria şi cinematograful Capitol – scutieri. Un cordon cu scu-

turi în haine kaki. Ne-am oprit, am început să lansăm lozincă după lozin-

că, le cunoaşteţi, nu le pronunţ şi, asta este, ne-am cam înfierbântat. Deci 

nişte altercaţii între noi şi trupele de ordine. Noi cu, vorba aia, mâna goa-

lă şi gura mare, ei cu ce le dăduse nenorocitul de la Bucureşti pentru noi. 

V-am spus, aveam 17 ani, nu ştiam nimic despre armă, glonţ de manevră, 

muniţie de război. În prima fază – trasoare. N-a fost constatarea mea, era 

precizarea celor din jur. Pentru mine – nişte flăcări în sus.  

Numai că, după câteva minute, când lângă mine a căzut un tânăr, 

am luat lucrurile altfel. Nu ştiam ce i se întâmplase, nu ştiau nici ceilalţi, 

ne-am dat seama când cineva a aprins o brichetă şi am văzut sânge. Tână-

rul era plin de sânge. Atunci vorbele cuiva, fraţilor, ăştia trag cu muniţie 

de război, şi panica tuturor. Şi a mea, fireşte, pentru că pierdusem un 

tempo. Glonţul m-a lovit în piciorul stâng. Norocul meu a fost că nu 

eram singur. Prietenii m-au luat pe sus, în braţe, fugind cu mine spre po-

dul Mihai Viteazu. Acolo, noroc că tocmai atunci trecea, au oprit o 

maşină, m-au dus acasă. Abia acolo mi-am dat seama că rana era gravă, 

că era necesară intervenţia unui medic. Spre Spitalul Judeţean mergeam 

cu maşina unui vecin, dar Dumnezeu a aranjat lucrurile altfel. Eram pe 

bulevardul Liviu Rebreanu, pe linia tramvaiului 9, în apropierea inter-

secţiei cu Calea Girocului. Nu ne-am putut continua drumul, din cauza 

unui troleibuz ce bloca artera. Deci troleibuz, manifestanţi şi focuri de 

armă. Eram o ţintă perfectă, nu ne-au ignorat, au tras după maşină. Veci-

nul a întors-o, vorba aceea, ca la Ploieşti, luând-o spre Clinica de Orto-

pedie de pe Mihai Viteazu. Am fost operat imediat, am stat acolo timp de 

trei luni de zile. Am plecat din spital printre ultimii, am revenit, am fost 

operat din nou. Pentru că situaţia nu s-a ameliorat am fost trimis, în luna 

octombrie, în Italia. Acolo am fost operat, în cele două luni, de mai multe 

ori, reuşita e parţială, mă rog, după cum vedeţi am motive să nu uit un 

nume, un regim social, o zi a lunii decembrie ’89.   

 

2009 – pensionar, gradul II de invaliditate 
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Pot să spun că atunci, în 17 decembrie 1989, am ieşit în stradă cu 

gândul că o să fie mai bine. Că o să dispară Miliţia, că se vor da 

comuniştii la o parte, că securiştii vor plăti pentru crimele lor. După 20 

de ani, deşi s-au făcut unele lucruri bune, e de spus că schimbarea nu co-

respunde speranţelor noastre de atunci. Asta este părerea mea. De fapt nu 

numai a mea. Aşa gândesc majoritatea oamenilor. Produse există dar sa-

lariile sunt mici, supermarketurile au oferte peste oferte numai că în bu-

zunare găseşti doar mărunţiş, graniţele sunt deschise dar peste tot preţuri-

le sunt în valută… De parcă aşa am fi plătiţi – când aveam un serviciu! – 

în euro… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELENA POP CĂCEU 
 

 

Margareta şi Mariana au 

căzut secerate în mijlocul 

şoselei aici, între pod şi Ca-

tedrală, Mihaela a rămas în 
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picioare lângă ele şocată, 

paralizată. 

 

 

Titus Suciu:  Pentru un cuplu, şapte copii sunt o binecuvântare, 

într-o familie numeroasă sentimentul de împlinire e la el acasă. Dar nu şi 

dacă doi dintre ei sunt răpiţi. Din ordinul dictatorului în familia Căceu au 

rămas cinci fraţi, datorită unor bestii îndobitocite pentru trupul unei surori 

nu există loc de veci. 

 

Vasile Bogdan: Fusese lumină, multă lumină în ziua aceea când ne-

am planificat să filmăm, la 23 septembrie. Pentru a se vedea în spatele ei 

podul Mihai Viteazu, locul crimei, doamna Căceu apărea puţin contre-jour, 

iar părul îi era luminat indefinit, de departe. Apoi vorbele şi, mai cu seamă, 

fotografiile pe care le privea pierdută, de dincolo de timp. A fost una din 

cele mai emoţionate întâlniri în care întrebările nu îşi au locul, din decenţă, 

rămâne doar durerea.                   

 

1989 – muncitoare, KANDIA 

În 17 decembrie, după amiază, poate spre ora 4, împreună cu soţul 

meu, un frate şi un verişor, ne găseam în centru. La Judeţeana de Partid. De 

acolo am venit spre Piaţa Operei. Înainte de a pleca de acolo, apăruse o 

maşină de pompieri. Care, după ce ne-a agresat în modul în care o putea fa-

ce, episodul e cunoscut, a fost blocată, deteriorată de manifestanţi. Voise să 

ne împrăştie dar, aş zice, s-a ajuns la un cu totul alt efect. Parcă ne-a unit, 

parcă ne-a mobilizat. Ne-a făcut să credem că eram îndeajuns de puternici 

ca să ne manifestăm, în continuare, nemulţumirile, păsurile. 

După episodul cu această maşină, aşa cum spuneam, am venit spre 

Piaţa Operei. Înaintând spre acest loc, am făcut observaţii nu tocmai linişti-

toare. Pe străzi tot mai mulţi militari, miliţieni, tot mai mulţi inşi cu alt com-

portament decât al nostru, fireşte securişti, dulăi ai Puterii. Mai mult de-atât, 

TAB-uri, tancuri! Mobilul lor era clar. Voiau să preia controlul, să stăpâ-

nească situaţia din oraş. 

În Piaţa Operei, probabil în urma unor altercaţii, a unor incidente vi-

olente, timişorenii răspundeau în acelaşi mod. Spărgeau vitrine, devastau 

magazinele. Mulţi, foarte mulţi inşi, ieşeau din încăperile acestora cu braţele 

încărcate cu fel de fel de produse. 

Când mi s-a părut că situaţia scăpase de sub control, când, zic eu, 

formularea demonstraţie cetăţenească nu mai era potrivită, când în locul 

lozincilor revendicative se produceau pagube materiale, soţul m-a luat de 
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mână şi a zis de-acum ce se întâmplă aici e altceva decât ce-a fost la înce-

put, cred că e bine să mergem acasă. Am avut toţi aceeaşi părere, am părăsit 

centrul oraşului, ne-am îndreptat spre cartierul nostru. Locuiam în Calea Şa-

gului. 

Am intrat în apartament, numai că nu ne-a fost dat să ne liniştim cu 

totul. Lipseau trei dintre surorile noastre, Mariana, Margareta şi Mihaela. 

Lipseau pentru că, după spusele părinţilor, auziseră ce se întâmpla în oraş şi 

voiseră să vadă care era situaţia cu ochii lor. Auziseră, de ici de acolo, de 

Piaţa Maria, Piaţa Operei, Judeţeana de Partid, căminele studenţeşti… de 

lozinci ca Jos Ceauşescu!... Libertate!… ceea ce, fireşte, ţinând cont de te-

roarea de până atunci, te uluia, te înfiora, te scotea din casă şi de-ai fi fost 

şchiop. 

Primul lor obiectiv a fost Complexul Studenţesc. Acolo au intrat în 

mulţimea deja creată, s-au manifestat ca toţi ceilalţi. De la studenţi grupul, 

ori doar o parte, nu pot preciza situaţia, a venit spre centru. Demonstranţii 

voiau să ajungă la Ca-tedrală, în Piaţa Operei. 

Numai că, din nefericire, când au ajuns aici, pe podul Mihai Vitea-

zul, hienele dictatorului, militari, securişti, nici acum nu ştim cine, au des-

chis focul asupra coloanei de timişoreni. Au tras nenorociţii cu muniţie de 

război în oameni neînarmaţi. În oameni care defilau neavând în mâini nici 

măcar un fir de nisip, nu pietre, nu răngi, cu atât mai puţin arme. Două din 

surorile mele au fost lovite la prima rafală. Mergeau alături, se ţineau de mâ-

ini, gloanţele au nimerit în două din cele trei surori. Margareta şi Mariana au 

căzut secerate în mijlocul şoselei aici, între pod şi Catedrală, Mihaela a ră-

mas în picioare lângă ele şocată, paralizată. Ar fi putut fi lovită de glonţ, la 

următoarea rafală dar ea nu realiza pericolul, se pierduse cu totul, se bloca-

se, s-a mai tras, din fericire gloanţele au ocolit-o, a scăpat nu pentru că s-a 

ferit ci pentru că gloanţele au ocolit-o, un tânăr a văzut-o în picioare lângă 

două cadavre şi, riscând să fie şi el împuşcat, a încercat să facă faţă situaţiei. 

A oprit o maşină, a plasat-o pe una dintre surori în ea rugându-l pe conducă-

tor s-o ducă la Judeţean, s-a agitat apoi până când, în altă maşină, a depus-o 

pe cealaltă soră, după care, în fine, s-a ocupat de Mihaela. 

La toate mişcările, operaţiile acestea, Mihaela a asistat ca o stană de 

piatră. Nu înţelegea nimic din ce se întâmpla, nu ştia unde se găsea, de ce, 

ce ar fi trebuit să facă, tânărul acela încerca s-o readucă cu picioarele pe 

pământ, să o conecteze la realitate, a întrebat-o cum o chema de o mie de 

ori, a încercat să stabilească unde locuia, îi spunea tu, fato, trezeşte-te, revi-

no-ţi, spune-mi unde locuieşti să te duc acasă că aici poţi fi omorâtă şi tu… 

I-au trebuit acelui tânăr minute bune şi intervenţii ceva mai energice. 

A zgâlţâit-o de mai multe ori, i-a prins chipul în mâini şi a forţat-o să se uite 
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în ochii lui, s-a răstit la ea… În fine, într-un târziu Mihaela a reuşit să spună 

numele străzii şi numărul blocului, tânărul s-a comportat admirabil, a con-

dus-o până la intrarea în imobil, până acasă. 

Când a intrat în apartament, Mihaela avea în mână o bască. N-a putut 

spune cum ajunsese în mâna ei, de când o avea. Şi-a dat seama că ţinea ceva 

în mâini datorită privirilor noastre. Era basca Margaretei, şi pe bască erau 

pete de sânge, fărâme de creier! Atunci… Atunci ne-a fost greu să credem 

că Margareta mai trăia, însă în ceea ce o privea pe Mariana… Şi pentru că 

voiam să ştim în ce situaţie se găsea, fratele nostru a plecat spre spital. Dar 

după cum se ştie, acesta a devenit un loc, o insulă pe care nu se putea ajunge 

din cauza forţelor de represiune. Militarii, miliţienii, securiştii formau în ju-

rul clădirii cordoane concentrice, în dreptul intrărilor găsindu-se şi ofiţeri. 

Cu toate astea fratele nostru, convins fiind că avea un anumit drept, că nu i 

se putea interzice intrarea din moment ce două din surorile noastre se găseau 

în interior, a încercat să intre. Numai că dreptul acela, elementarul drept ce-

tăţenesc de a fi alături de sora împuşcată, în România acelor zile nu funcţio-

na. Un militar i-a pus arma în piept şi i-a spus să plece, să părăsească zona 

imediat. Dacă au fost împuşcate poate că au murit, i-a şuierat insul acela, 

dacă nu pleci poţi fi împuşcat şi tu, aşa că întinde-o acasă cât poţi de repe-

de. 

După ce a revenit, pentru că nu aveam altceva ce face, ne-am năpus-

tit pe telefon. Ne-am pus speranţele în ideea că vom găsi printre cunoştinţele 

noastre vreo persoană care să ne ajute să pătrundem, totuşi, în spital. Ori 

măcar să încerce să afle care era situaţia surorilor noastre. În cele din urmă 

am dat de o cunoştinţă, asistentă, pe care am rugat-o să le caute pe Margare-

ta şi Mariana, să ne spună ce era cu ele, ce puteam face pentru cele două su-

rori. Să ne spună tot ce putea afla pentru că, împotriva felului în care arăta 

basca Margaretei, gândul că ar mai fi în viaţă, că ar mai fi posibilă salvarea 

ei, cu atât mai mult a Marianei, nu ne părăsise cu totul. 

Cunoştinţa noastră ne-a servit, a pătruns în morgă, ne-a sunat şi ne-a 

împărtăşit tot ce aflase. Margareta era acolo, în morgă, moartă, întinsă pe 

ciment. Nu ne-a putut spune însă nimic de Mariana. N-a dat de ea nici în 

morgă, printre cei ucişi, nici în saloane, printre răniţi. Şi securiştii împânzi-

seră spitalul şi-i terorizau pe ră-niţi cu întrebările acelea paralizante fiindcă 

voiau un nume, mai multe, ale celor care, în mintea lor, organizaseră mani-

festările din Timişoara. Interviuri nu doar stresante ci şi, fapt cunoscut dar 

nu şi recunoscut, cu consecinţe pe care le ştim toţi, pentru care nu a fost 

însă tras la răspundere nimeni. 
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A doua zi, a treia, aceleaşi încercări din partea noastră de a pătrunde 

în spital, aceleaşi refuzuri, de fapt mai categorice, mai ameninţătoare, din 

partea forţelor de represiune. 

Dincolo de durerea pe care o trăiam pentru decesul Margaretei, ne 

frământau nedumerirea, îngrijorarea, pentru situaţia Marianei. Fusese dusă 

la spital, cu toate astea nu era de găsit în nici un colţ al clădirii. Unde era de 

fapt, ce puteam face pentru ea, ne întrebam înnebuniţi. 

Nu s-a putut intra în spital până în 22 decembrie, când Bucureşti-ul a 

determinat fuga dictatorului. Am intrat dar, spre surprinderea, spre conster-

narea noastră, deşi cunoştinţa noastră o identificase pe Margareta, noi n-am 

găsit-o! Până atunci, am uitat să vă spun, în zilele în care n-am putut pătrun-

de în Spitalul Judeţean, am umblat după Mariana pe la celelalte spitale din 

oraş, pe la gropile comune, peste tot. De Margareta ştiam, de Mariana nu 

aveam nici o informaţie. În 22 decembrie situaţia a fost pe dos. Nici urmă de 

Margareta, am dat în schimb de Mariana. În morgă, împuşcată în cap. Biata 

Mariana va fi trecut prin momente infernale. Avea pe braţ urme ce rămân, 

de regulă, în urma folosirii leucoplastului. Am tras concluzia că a fost vorba 

de perfuzii. Tuburile pentru perfuzii vor fi fost fixate, cum bine se ştie, cu 

leucoplast. De aici – concluzia firească: Mariana a fost tratată. I s-a acordat 

asistenţă medicală, s-a încercat salvarea ei. Medicii vor fi constatat că putea 

fi operată, că intervenţia era necesară dar, mai ales, utilă. Numai că acest 

demers logic era spulberat de împuşcătura din cap. Or de aici până la a da 

credit afirmaţiilor că în Spitalul Judeţean s-au petrecut fapte nefireşti, incre-

dibile, ştiţi la ce mă refer, nu e nici măcar cunoscutul pas invocat în prea 

cunoscuta formulare folosită pentru situaţii de acest gen. Sigur acum, de fapt 

de când am aflat ce se spunea că s-a petrecut în zilele acelea în spital, ne-am 

imputat, regretăm faptul că n-am avut suficientă prezenţă de spirit, că am 

luat de bun ceea ce au vrut ei să acceptăm. Ar fi trebuit să verificăm dacă 

avea şi altă împuşcătură. În altă parte a trupului. O rană nu atât de gravă, 

care să-i fi determinat pe medici să intervină. Împuşcătura în cap excludea 

orice demers medical. Pentru o astfel de traumă fizică nu se pune problema 

salvării vieţii. Însă, cum spuneam, atunci, zăpăciţi din cauza Margaretei, de 

care nu dădeam, presaţi de timp cu înhumarea Marianei, deoarece trecuseră 

şase zile de când fusese împuşcată, nu ne-a trecut prin cap că ar fi fost bine 

să vedem dacă mai avea ori nu altă rană decât cea din cap. Atunci fraţii 

noştri ne-au menajat, s-au ocupat de înmormântarea ei, prin serviciile fune-

rare de atunci. 

De situaţia Margaretei, sora al cărui trup nu a fost găsit, am aflat du-

pă ce s-a putut vorbi fără teamă de grozăvia petrecută în noaptea de 18 spre 

19 decembrie. Eu, noi, Timişoara, România, întreaga lume, am aflat de ori-
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bila manevră comunistă după fuga dictatorului. Noi în jurul orei 23, în 22 

decembrie. Din nefericire Margareta a făcut parte din lotul de cadavre furate 

din Spitalul Judeţean, incinerate la crematoriul Cenuşa, rămăşiţele fiind 

aruncate într-o gură de canal din preajma comunei Popeşti-Leordeni. Când 

au făcut-o dictatorul, acoliţii lui, mai sperau, poate erau siguri, că aveau să 

ne ţină în genunchi, cu fruntea în pământ pe mai departe şi lipsa cadavrelor 

ar fi făcut imposibile acuzaţiile de omor, de genocid. Dacă e să spunem lu-

crurilor pe nume, au încercat să acopere crimele printr-o întreprindere mon-

struoasă. 

 

2009 – casnică 

Vorbind în mare despre ce s-a întâmplat în Decembrie ’89, despre 

ceea ce a urmat, se poate spune că multe lucruri s-au schimbat în bine. Bu-

năoară faptul că pot vorbi de grozăviile de atunci liber, fără să mă tem de 

consecinţe, e un câştig. E un drept civic de care ne bucurăm toţi cetăţenii 

acestei ţări. În această privinţă se poate spune că e bine. E însă rău, e păcat 

că aici s-a ajuns prin sacrificii atât de mari. În familia noastră au fost ucise 

două persoane, noi cei care am pierdut în Revoluţie pe cineva drag suntem 

marcaţi pentru toată viaţa. De multe ori durerea ne face să spunem că, pen-

tru ceea ce s-a obţinut, sacrificiul a fost prea mare, că dispariţia atâtor fiinţe 

e un tribut ce nu trebuia plătit, dar… Iar ceea ce ne doare e faptul că vino-

vaţii, ucigaşii, criminalii sunt liberi. Mai mult de-atât, sunt declaraţi eroi ai 

Revoluţiei. Există în Capitală bulevardul Vasile Milea, general erou Vasile 

Milea, la Târgu Mureş va fi inaugurată statuia altui erou, a generalului 

Guşe… Păi cine a dat ordinele să fim împuşcaţi? Nu ei? Şi dacă un ordin 

neregulamentar a fost executat nu sunt vinovaţi şi executantul şi cel care a 

dat dispoziţia? Şi pentru că aparatul juridic de după Revoluţie, fireşte la in-

tervenţiile guvernanţilor de după ’89, tăinuiesc, muşamalizează incredibilele 

crime ale comuniştilor sceleraţi… 

Vă rog să mă scuzaţi, nu vreau, nu mai adaug acestei fraze nici un 

cuvânt. Din cauza revoltei, a durerii, a unei stări de lehamite pe care cred c-

o bănuiţi. 

Da, libertatea a fost câştigată. Avem libertatea presei, a cuvântului, a 

liberei circulaţii, a opţiunii politice, a practicării religiei… ceea ce, gândin-

du-ne la situaţia de dinaintea lui ’89, e extraordinar. 

Într-un anumit fel sunt omul de dinainte. Nu m-am îmbogăţit, nu am 

nici un drept special, nu deţin certificat de revoluţionar. Vă dezvălui moti-

vul. Când s-au luat declaraţiile în vederea acordării statutului de revoluţio-

nar, deşi am fost acolo şi am precizat ce am făcut în zilele Revoluţiei, un 

domn, n-am ştiut, nu ştiu nici acum cine e, m-a întrebat scurt, răstit, ce vo-
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iam. I-am spus ce – certificatul de revoluţionar. Următoarea întrebare m-a 

şocat. Ai avut arma în mâini? Nu, i-am răspuns, după care am adăugat că 

nici unul din cei cu care am manifestat nu a avut în mâini puşcă ori pistol. 

Noi, cei care am avut curajul să scandăm lozinci antidictatoriale, anti-

ceauşiste, unii dintre noi fiind ucişi, nu am avut arme. Am manifestat cu mâ-

inile goale, eram civili, nu deţineam arme, acţiunea noastră era constituţio-

nală iar ceea ce ceream erau drepturi ce ni se cuveneau. Bănuiţi că insul nu a 

dat înapoi, intuiţi că răspunsurile mele nu l-au înduplecat. După ce mi-a 

spus, de mai multe ori că, neavând armă în mâini în timpul Revoluţiei, nu 

pot pretinde statutul de revoluţionar, i-am întors spatele. Ultimele lui vorbe, 

recepţionate în timp ce mă îndepărtam, au fost acestea: Nu ţi se va da nimic, 

aveţi destul! Ce replică să fi formulat pentru fraza aceea? Se referea, poate, 

la faptul că aveam două surori ucise, ce voiam în plus de la ei? 

Mai mult de-atât, nici Mihaela, lângă care au fost ucise Margareta şi 

Mariana, nu are certificat de revoluţionar. Dacă Dumnezeu a ferit-o şi n-a 

murit, nu e revoluţionară. 

Întreaga familie am rămas în urma Revoluţiei cu o rană sufletească 

ce nu se va vindeca niciodată. Pe lângă ceea ce avem toţi românii după ’89, 

noi avem un mormânt şi o chinuitoare întrebare: unde să depunem o floare 

pentru sora noastră Margareta? Unde? Mormântul şi întrebarea aceasta, felul 

în care le-a fost luată viaţa, ne vor înnegura sufletele câte zile vom avea de 

la bunul Dumnezeu. Nu au lovit pe nimeni, nu au spart vitrine, nu au vanda-

lizat magazine, au manifestat scandând lozinci ca toţi ceilalţi timişoreni, au 

solicitat drepturi prevăzute în Constituţie ca toţi ceilalţi demonstranţi şi au 

fost împuşcate. Din opt fraţi, am rămas şase. 

Cu Margareta şi Mariana nu ne vom mai vedea decât acolo, sus. Du-

pă ce nu vom mai fi nici noi aici. Doar atunci… 

 

TRĂILĂ NICOLA 
 

 

… l-am trimis la Viena să-i 

scoată glontele ce i se fixase 

în coloană. Din păcate pe 

drum a făcut alte leziuni, 

mai mult de-atât a avut un 

abces, aşa că nu l-au scos 

nici ei, a venit acasă aşa, cu 
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glontele în el, nu ştiu în ce 

situaţie se găseşte. 

 

 

Titus Suciu:  Lupta împotriva regimului comunist s-a manifestat 

în Decembrie ’89 sub multe forme. Cele mai cunoscute au fost demon-

straţiile stradale, scandările, încercările de a intra în dialog cu poten-

taţii vremii, confruntările cu forţele de represiune. Medicii, mai ales chi-

rurgii, au luptat împotriva dictaturii într-un mod specific lor – salvând 

vieţi pe care aceasta voise să le curme. 

 

Vasile Bogdan: Domnul profesor este un om ocupat peste măsu-

ră. Şi acum ca şi atunci ocupaţia sa de bază a fost să dea sănătate oa-

menilor aşa cum ştie dumnealui mai  bine. Dar în acele zile a avut senti-

mentul că se află într-un adevărat abator uman, unde, dincolo de obo-

seala care îl covârşea şi de puţinele mjiloace medicale aflate la îndemâ-

nă trebuia să facă totul pentru a salva vieţile ce i se încredinţau, vieţi 

care era cât pe ce să fie curmate din ordine aberante ale unor oameni 

ce-şi apărau privilegiile cu preţul existenţei semenilor lor. Acum, în ziua 

de 15 octombrie, când îl vizităm, în cabinetul său din Clinica de Chirur-

gie Oncologică pe care o conduce, e linişte, iar explicaţiile domniei sale 

par exterioare, parcă din altă lume, dar dincolo de limpezimea expli-

caţiilor se află un vifor de sentimente şi trăiri pe care nu i le mai poate 

şterge nimeni din memorie.   

 

1989 –  medic primar chirurg, Spitalul Judeţean 

Pot să spun că am avut o mare şansă să particip activ la desfăşura-

rea evenimentelor din acele zile. În preziua Revoluţiei am plecat de pe 

strada Treboniu Laurian, de vizavi puţin oblic faţă de Biserica Reformată 

păstorită de preotul Tökés László, la sat, la Jitin, în apropiere de Oraviţa, 

la părinţii mei, să tăiem porcul. În fond ne aflam înainte de Crăciun. Îm-

prumutasem o Dacie cu un număr mic, cu care era permis să circuli în 

duminica respectivă, aşa că mă simţeam protejat şi puteam să circul uşor. 

Bănuisem că se va întâmpla ceva în zilele respective, pentru că la pleca-

rea noastră din Timişoara, în faţa bisericii se afla multă lume. Era în după 

amiaza zilei de 16 decembrie. În mulţime erau şi numeroşi securişti, pe 

care i-am recunoscut uşor datorită faptului că, de regulă,  băieţii aceştia 

frumoşi sunt înalţi şi apăreau deasupra capetelor celorlalţi.  

Am plecat deci la Jitin, mi-am revăzut părinţii, am tăiat porcul iar 

a doua zi, duminică, ne-am încărcat cârnaţii proaspeţi, carnea şi untura, 
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caldă încă, în portbagaj şi am pornit spre casă. În prima comună, care se 

numeşte astăzi Grădinari, vechea Cacovă, mă opreşte un miliţian. Am 

oprit la ceva distanţă de el, am coborât din maşină şi m-am dus în întâm-

pinarea lui, l-am salutat şi i-am spus că mă grăbeam, că mergeam la 

Timişoara la Spitalul Judeţean, fiindcă aveam probleme acolo. Nu a spus 

nimic, mi-a dat voie, am plecat, am ajuns la Jamul Mare, unde i-am spus 

altui miliţian care m-a oprit, mă grăbesc, sunt chirurg şi trebuie să ajung 

la Timişoara cât se poate de repede. Acesta, gentil, mi-a dat replica da, 

domnule doctor, mergeţi repede pentru că, într-adevăr, sunt probleme la 

Timişoara.  

Altfel spus, Miliţia ştia ce se petrecea în Timişoara, eu nu şi, din 

dorinţa de a ajunge cât mai repede, le repetam agenţilor de circulaţie ace-

leaşi cuvinte.  

Am mers mai departe dar deja încolţise în minte mea ideea că aco-

lo de unde am plecat, în preajma bisericii lui Tökés, trebuia să se fi pe-

trecut ceva grav. Înainte de comuna Voiteni, după ce am fost oprit agen-

tul mi-a cerut permisul de conducere, eu i-am zis ce le zisesem şi celor-

lalţi, la care el a spus da, domnule doctor, puteţi să plecaţi, dar dacă 

cumva e nevoie, îmi găsiţi şi mie un loc în spital? Vorba aceea, încă un 

cui în talpă, situaţia din Timişoara era gravă.  

Am ajuns în sfârşit, am intrat greu prin Calea Şagului pentru că 

acolo erau tot felul de baricade, mi-am dat seama că nu mai pot să merg 

pe strada lui Tökés pe drumul normal şi am ocolit pe undeva prin spate, 

până am ajuns pe strada Treboniu Laurian la nr. 4. În preajma Pieţei Ma-

ria am văzut un autobuz în care erau urcaţi oameni care strigau, ţipau, 

plângeau, am dat imediat un telefon la spital, la Clinica 2 Chirurgie de la 

Spitalul Judeţean, întâmplarea a făcut să-l nimeresc la telefon pe profeso-

rul Constantin Caloghera, şeful Clinicii. Menţionez că în acea zi clinica 

noastră era de gardă pentru urgenţe pe spital. Profesorul îmi spune, vino 

domnule repede pentru că aici sunt zeci de morţi. Am dat jos bagajele, 

le-am lăsat la prietenul de la care luasem împrumut maşina, a rămas şi 

nevastă-mea acolo, şi am pornit spre spital. Dar înainte de a pleca m-am 

îndreptat pe jos spre autobuzul în care erau urcaţi oamenii aceia care 

ţipau în urma loviturilor pe care le primeau şi am întrebat, alo, alo, sunt 

doctorul cutare, pot să merg la Spitalul Judeţean, îmi spuneţi pe unde? 

Mi s-a răspuns precum bănuiţi. Duceţi-vă domnule, pe unde credeţi, dar 

mergeţi odată. A fost o şansă că nu am primit în acele momente un glonţ, 

m-am întors la maşină şi am plecat spre Judeţean. Pe cer erau lumini ne-

numărate, urmele gloanţelor trasoare cu care se trăgea de peste tot. 
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Am ajuns la spital în jurul orei 1, cumva prin spatele locurilor în 

care se auzeau împuşcăturile din Calea Girocului. Erau, într-adevăr, 

mulţi răniţi pe jos în holul Spitalului Judeţean, la Urgenţe. Am urcat în 

secţie, m-am schimbat în ţinuta de spital şi am intrat în sala de operaţie. 

Pe masă o timişoreancă împuşcată, îi reţin numele, Gherasim. Era în se-

micomă, avea o plagă în faţă, în abdomen, deasupra spinei iliace, pe 

dreapta. Ce vedeam era însă orificiul de ieşire. Am întors pacienta pe 

burtă, să văd pe unde intrase glonţul. Într-adevăr, în spate, undeva lateral 

dreapta de coloană, era intrarea glonţului. Am deschis-o şi am găsit lezi-

uni profunde, mai multe rupturi de intestin gros, de intestin subţire. Pe 

unde a ieşit, glonţul a spart osul iliac, creasta iliacă. Din fericire inter-

venţia a reuşit, bolnava s-a vindecat dar a rămas cu un fel de pareză de 

vezică urinară. Am trimis-o ulterior la Viena, nici cei de acolo nu au 

reuşit să facă mai mult. 

În sfârşit, în toată perioada Revoluţiei, timp de o săptămână, nu 

am  mai ieşit din spital, am operat 15 bolnavi. Nu a decedat niciunul din 

cei 15. Am găsit destule gloanţe, pe care le-am recoltat, le am acasă.  Am 

arătat un glonţ unui ataşat militar al Americii în România, care venise în 

vizită. Acesta mi-a spus că era un glonte trasor.  

Leziunile persoanelor împuşcate erau diferite, unul din cazurile 

interesante a fost cel al unui soldat trimis de la Reşiţa. Tânărul avea un 

glonte intrat prin faţă, imediat sub plica inghinală, plumbul oprindu-se în 

spate, în coloana vertebrală. Făcuse un abces, l-am operat, i l-am evacuat 

spărgându-i creasta iliacă. Au fost şi nişte medici din Austria atunci, m-a 

ajutat unul dintre ei, operaţia am făcut-o repede, a mers bine. Ulterior l-

am trimis la Viena să-i scoată glontele ce i se fixase în coloană. Din pă-

cate pe drum a făcut alte leziuni, mai mult de-atât a avut un abces, aşa 

încât i-au lăsat glontele pe loc, a venit acasă aşa, cu glontele în el, nu ştiu 

în ce situaţie se găseşte.  

O chestiune care ar trebui remarcată ar fi aceea că în noaptea de 

duminică spre luni a dispărut condica de intervenţii de la Urgenţe. Mai 

mult de-atât, au dispărut şi condicile de intervenţii din cele şase săli, un-

de au fost operaţi în total 145 de pacienţi.  Din fericire toţi bolnavii care 

sunt operaţi sunt trecuţi încă într-o condică, la blocul de  operaţie, în care 

nu se consemnează multe lucruri, se scrie doar numele, prenumele, vârsta 

şi ce s-a folosit pentru intervenţie, tifon, alcool şi aşa mai departe. Por-

nind de aici am refăcut condica, toţi bolnavii care au fost operaţi la Cli-

nica 2 Chirurgie au avut ulterior un protocol operator pentru că acei chi-

rurgi care au operat ştiau bine ce a avut bolnavul şi au refăcut toate inter-

venţiile chirurgicale. 
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Luni am continuat intervenţiile, nu ştiam câţi morţi erau atunci. S-

a auzit că erau zeci, sute… În fine, am văzut destui care nu mişcau, am 

trecut practic printre cadavre în noaptea de duminică spre luni când am 

sosit la clinică. Dar situaţia exactă a celor decedaţi nu ne-a fost cunoscu-

tă, aş zice chiar că ne-a fost ascunsă. De altfel atunci nu ne-a preocupat 

numărul decedaţilor, doar operam, operam cum să spun… pe bandă ru-

lantă. Trebuie să ştiţi că în activitatea noastră intra şi altceva decât inter-

venţia chirurgicală. Mă refer la supravegherea pacientului, la tratamen te, 

la terapie intensivă. 

În noaptea de luni spre marţi, după ora 12 noaptea, mă aflam în 

blocul operator. Stăteam încontinuu acolo ca, dacă era cazul, să intervin 

cât mai repede. La un moment dat s-a stins lumina. Cum blocul nostru 

operator se afla la etajul 2, deasupra intrării în morgă, am auzit sub noi 

zgomote, zarvă. Deşi întuneric, pe fereastră am văzut umbre ce se 

mişcau, ce, parcă, transportau ceva. Nu ne-am dat nici o explicaţie. Ştiţi, 

fireşte, ce s-a întâmplat atunci, în noaptea aceea au fost sustrase cadavre-

le care, ulterior, au fost incinerate. Am aflat amănuntele acestea ulterior, 

e clar însă că de aceea a fost întrerupt curentul, pentru operaţiunea asta.    

Cei de la Chirurgie 2 ne-am făcut datoria cum trebuie, la fel, sunt 

sigur, desfăşurându-se activitatea şi în celelalte secţii.  

Se vehicula la un moment dat informaţia că ar fi existat o listă cu 

cei care acordam asistenţa medicală, cei de pe listă urmând să fie lichi-

daţi, pentru a nu se afla ce s-a întâmplat în Spitalul Judeţean. Nu am vă-

zut lista, nu ştiu despre ea nimic. Pot adăuga doar că ulterior, a fost con-

stituită o comisie din mai mulţi medici, care a chestionat oamenii cu pri-

vire la ce s-a întâmplat în spital în acele zile.  

La nivelul Clinicii Chirurgie 2 nu am avut nici un oaspete din par-

tea  Securităţii sau a Miliţiei, ştiu numai că sediul celor care veneau în 

spital din partea Securităţii şi a Miliţiei, eventual şi al celor de la Comite-

tul Judeţean de Partid, se afla la etajul 3, în cabinetul fostului confe-

renţiar Ignat. 

 

2009 –  şef Secţie chirurgie oncologică, Spitalul Municipal 

Am crezut atunci, cum a crezut toată lumea că, în sfârşit, am scă-

pat de mizeriile comunismului. În acele zile Timişoara şi-a făcut datoria, 

ce s-a petrecut la Timişoara avea să se petreacă ulterior şi în alte oraşe. 

Timişoara şi-a dat tributul de sânge cu asupra de măsură, păcat însă că au 

fost omorâţi atâţia oameni ca să facă loc la conducerea ţării celui de-al 

doilea eşalon al Partidului Comunist. 
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Au trecut 20 de ani de atunci. Grea a fost evoluţia ţării, grea a fost 

şi viaţa  oamenilor, dar dacă ne gândim bine de unde am plecat şi unde 

am ajuns, zic că am străbătut o cale extraordinar de lungă. În pofida greu-

tăţilor s-au făcut multe lucruri bune, chiar dacă bogăţiile ţării au fost în 

mare parte furate de către cei care aveau atunci informaţii. Nu mai mergi 

pe stradă fiindu-ţi teamă să vorbeşti deschis, există totuşi o justiţie care, 

indiferent cum este ea la ora actuală, poţi să i te adresezi, poţi să tragi la 

răspundere pe cineva prin judecată de răul ce se petrece. Majoritatea oa-

menilor care la vremea respectivă erau încă tineri sau deja formaţi au 

reuşit să facă ceva în viaţă. Cei care nu au reuşit fie că nu au avut capaci-

tatea de muncă suficientă pentru a reuşi, fie că nu au înţeles bine mersul 

lucrurilor. Acum trăim însă o adevărată tragedie că tinerii, care nu găsesc 

la ora actuală locuri de muncă, şi mai cu seamă medicii, majoritatea ab-

solvenţilor, pleacă în străinătate. În Europa de vest America, Canada, 

Australia,  Noua Zeelandă, Africa de Sud… Tragedia poporului nostru va 

fi de acum înainte absenţa oamenilor de calitate. Lipsa locurilor de  mun-

că, dar mai ales posibilitatea tinerilor de a accede la un loc de muncă pe 

măsura capacităţilor lor, e practic nulă. Asta pentru că nu s-a investit în 

tineret, nu sunt bani suficienţi pentru a se dezvolta activitatea de  cerceta-

re în România şi atunci evident, tinerii, conştienţi de valoarea lor, pleacă, 

pleacă… 

 

 

 

 

 

 

ALECU REUS 
 

 

… cu toate astea am fost 

judecat de un tribunal mili-

tar în chiar zilele alea, m-au 

condamnat în contumacie. 

Ar fi trebuit să fi revenit la 

unitate la Craiova, n-am 

avut cum pentru că mă gă-

seam în puşcărie, sentinţa s-

a pronunţat pe loc.   
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 Titus Suciu: A venit în permisie, şi-a pus uniforma pe umeraş, a 

îmbrăcat geaca şi blugii de fost licean, s-a îmbarcat pe nava timi-

nauţilor care, condusă de Sorin Oprea, a plutit pe marea exuberanţei 

printr-o Timişoară incredibilă, pe care comuniştii ne-o răpiseră de mai 

bine de 45 de ani, a fost arestat, a urcat în foaierul Teatrului Naţional cu 

tatăl lui, a trăit imensa bucurie a zilei în care la prânz am scăpat de dic-

tator, s-a reîntors la unitate doar pe 26 decembrie. Transformaţi în cu-

lori şi linii curbe aceste cuvinte şi veţi obţine seducătorul portret al unei 

copleşitoare inconştienţe juvenile, ce a fost atât de importantă în împli-

nirea Visului întregii naţiuni. E portretul lui Alecu Reus, e, dacă vreţi,  

portretul robot al oricărui adolescent ce n-a ştiut că, uneori, preţul li-

bertăţii e viaţa! 

 

 Vasile Bogdan: Fireşte că Alecu Reus este, a fost, mă rog, unul 

din copii teribili ai Timişoarei din acele zile. Se afla pretutindeni, respi-

ra cu nesaţ aerul tulburător al schimbării, participa la crearea unui alt 

Timp cu convingerea că acela e Timpul lui şi al celor ca el. Iar pentru 

aceasta nu mai conta suferinţa. Ar fi su-ferit dacă nu ar fi fost acolo şi 

nu ar fi încercat acele experienţe care îţi sunt de ajuns pentru o viaţă ca 

să-ţi dai seama că nu ai trăit degeaba. L-am cunoscut în foaierul Operei, 

la 17 noiembrie, şi prin patosul vorbelor sale, prin gestică şi trăiri ne-a 

făcut să revedem cu ochii noştri secvenţe ale acelor zile care au devenit 

Istorie.   

 

1989 – absolvent, Liceul de Muzică, soldat în termen 

2009 - actor, asistent Facultatea de Teatru, Universitatea de Vest 

Să vă povestesc ce am trăit din momentul arestării, mai bine spus din 

momentul în care am ajuns la Inspectorat, cu vestitele aspiratoare, pentru că pe 

atunci aşa le ziceam acelor ARO-uri cu care erau dotaţi băieţii. 

Pe la ora 2 şi jumătate, 3, duminică după miezul nopţii, deci în 17 de-

cembrie, am fost arestaţi şi duşi la Inspectoratul de Miliţie. La debarcare – pri-

mire … comunistă, oficiată de miliţienii cu cozi de lopeţi în mâini. La urcare, 

când fusesem arestat, ca să-mi feresc spatele, am primit o lovitură peste cot. Mi 

se umflase, mă durea. La coborâre, întrebări: Ce vreţi, mă? Ce vreţi? Pământ? 

Mâncaţi pământ! Ne-au culcat pe burtă, şi aş zice că eu am avut noroc că am 

nimerit pe asfalt. Unii au nimerit pe spaţiul verde. Deşi era iarnă, era încă iarbă, 

pentru că am avut, doar ştiţi, iarna aceea uşoară şi frumoasă, parcă anume lăsată 

de la Dumnezeu, şi ei efectiv au mâncat iarba şi pământul de acolo. Ne ridicau 
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pe rând, ne loveau cu bulanele din dotare, cu bastoanele de cauciuc, cu ce aveau 

în mâini, cu cozile de lopeţi. Se făcuse ca în Dostoievski în Amintiri din casa 

morţilor. La intrarea în arest, în beciul Miliţiei, erau câţiva pe dreapta, câţiva pe 

stânga, cu pari şi cum venea unul îl loveau, trebuia să te ridici şi să treci pe uliţa 

verde, ca în Dostoievski, şi toţi te loveau cu bastoanele.  

Am petrecut prima noapte la Inspectoratul de Miliţie. A doua zi dimi-

neaţa, pe la ora 6 şi jumătate, ne-au scos din arest. Nu pot să vă spun câţi eram. 

În orice caz într-o celulă din aceea eram vreo 40, 50 de demonstranţi. Nu se 

putea sta decât în picioare, sprijinindu-ne unul de celălalt.  

Ne-au înşirat în curtea Inspectoratului şi luau câte unul, pe care îl du-

ceau în beci, după care acesta revenea uşor deformat. Apoi, după ce spuneau el 

a fost… el a fost… trecea printre rânduri şi, într-un joc cinic, se uita la noi insis-

tent, de te făcea să intri în pământ. Sunt convins că înţelegeţi cum funcţiona 

sistemul.  

Acolo am aşteptat vreo oră, o oră şi jumătate, în poziţie de drepţi, între 

timp aceia îi luau pe cei pe care îi recunoşteau, îi băteau ca să îi recunoască şi 

pe alţii. Aşa au stat lucrurile  până au venit maşinile de transport pentru puşcă-

riaşi. Ne-au urcat în camioane şi ne-au dus la puşcărie, pe Popa Şapcă.  

Acolo ne-au lăsat în hainele noastre civile, au eliberat câteva celule cu 

puşcăriaşi de drept comun, pe ei i-au înghesuit în alte celule, au dublat numărul 

de chiriaşi în fiecare cameră, iar pe noi ne-au băgat acolo. Eu, fiind la vremea 

aceea soldat în termen la Craiova, am fost anchetat de ofiţerul de contrainfor-

maţii al penitenciarului pe care, întâmplător, îl cunoşteam de dinainte. Când 

eram copil, îl băteam la ping-pong. M-a recunoscut, l-am recunoscut, am avut 

noroc, nu m-a lovit, a vorbit foarte respectuos, chiar m-am mirat de atitudinea 

lui.  

În după-amiaza zilei de 17 au adus în curtea penitenciarului o dubă, al 

cărei motor a funcţionat tot timpul cât am fost acolo. Nu ştiam de ce. La început 

am crezut că aştepta să ia pe cineva, pe câţiva dintre noi, să-i ducă… De fapt 

era acolo să facă zgomot, ca să nu auzim ce se  întâmpla afară, pentru că, din 

câte am aflat după aceea, afară erau manifestaţii puternice, aparţinătorii celor 

arestaţi îşi cereau rudele, prietenii. Domnea o stare de teamă şi confuzie în care 

orice tren, puşcăria fiind lângă calea ferată, orice tren ce trecea pe acolo bănu-

iam că va opri să ne ia să ne ducă în pădure ca să ne împuşte. Ca să fie confuzia 

şi mai mare, veneau gardienii şi ziceau, băieţi, aţi belit-o, vă urcăm în trenuri.  

În această stare de confuzie nimeni nu mai avea încredere în nimeni, nimeni nu 

ştia ce se întâmplă cu noi, cei care ne cunoşteam de dinainte ne făceam că nu ne 

ştim, fiecare spunând că fusese luat de pe stradă întâmplător, nu pentru că parti-

cipase la manifestaţie. Dacă era să ne crezi pe cuvânt nimeni nu scandase slo-
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ganuri, nu distrusese vreun tablou de-al lui Ceauşescu, nu fusese la Consiliul 

Judeţean.  

S-a întâmplat să am acolo o întâlnire mai aparte. Pe domnul Cuţară îl 

cunoscusem pe data de 16 seara, la manifestaţie. Îmi făcuse cunoştinţă cu el 

domnul Ciuhandu. Pe data de 20, când ne-au şi eliberat, neştiind încă acest lu-

cru, domnul Cuţară m-a luat, m-a dus în WC-ul celulei şi m-a întrebat dacă ştiu 

cine era. Am spus că îl cunosc dacă şi dânsul mă ştie, şi până la urmă am recu-

noscut că ne-am întâlnit la manifestaţie, am făcut schimb de numere de telefon, 

el rugându-mă ca, dacă cumva supravieţuiesc şi ajung acasă, să îi anunţ familia, 

să-i spun ce s-a întâmplat cu el, el promiţându-mi că va face acelaşi lucru pen-

tru ai mei. 

Ce aş mai putea să vă spun din perioada aceea... La un moment dat au 

venit în celulă şi au întrebat cine este student, şi toţi studenţii au fost duşi în alte 

dormitoare, adică studenţii erau cei mai periculoşi din punctul lor de vedere. 

Pot să vă spun că cei din penitenciar, criminalii de drept comun, care 

aveau mai multe informaţii decât noi, erau cei care încercau să ne liniştească. 

Am format, într-un fel, o singură familie. Nu se mai făcea diferenţa între noi şi 

cei de drept comun, de delicvenţi. Ne trimiteau ţigări, ştiţi ce înseamnă ţigările 

în puşcărie, ne trimiteau plase întregi de ţigări, le coborau în pungi cu aţă de la 

etajul de deasupra şi noi, printre gratii, scoteam ţigară cu ţigară din plasa res-

pectivă. Vă daţi seama că şi ei trebuiau tot printre gratii să bage în plasă sute de 

ţigări tot aşa, ţigară cu ţigară. Atunci nu s-a mai făcut nici o diferenţă între ce-

tăţeni oneşti şi delicvenţii patriei. Toţi eram delicvenţi. 

Mulţi dintre cei cu care am fost închis, anchetaţi de procurori care, din 

câte am înţeles, erau aduşi din alte părţi ale ţării, au fost bătuţi cu bestialitate. 

Între ei şi domnul Cuţară, care avea şi ghinionul că purta o barbă destul de inte-

lectuală. Cu dumnealui mi-am permis un joc de cuvinte. Pe dumnealui îl chea-

mă Cuţară, eu îi spuneam Cuţară, şi-mi făceam cruce şi spuneam Dumnezeu fie 

cu ţara. Domnul Cu-ţara, Cuţară. 

Pot să vă spun că singurul care a recunoscut că a fost la Revoluţie, chiar 

aşa şi spunea, era un băiat, nu ştiu de unde curajul ăsta, curaj ori inconştienţă, 

pe care îl chema Cercel. Nu îmi aduc aminte prenumele. Care de fiecare dată 

când se deschidea uşa celulei şi intra vreun miliţian, vreun gardian, spunea în-

chideţi mă, uşa aia, că pute a Ceauşescu.  

În 20 decembrie au început zvonurile cu eliberarea noastră. Se spunea 

ba că ne vor elibera, ba că ne vor urca în maşini şi… Zvonul ăsta ne  înnebunea. 

Că ne vor urca în camioane să ne ducă cine ştie unde să ne împuşte. A, mai 

umbla un zvon, că ne vor muta în altă puşcărie. Eram speriaţi, de-a dreptul în-

spăimântaţi, aşa încât, când ne-au spus să urcăm în maşinile, în camioanele 
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alea, nu am vrut s-o facem. Dacă ziceau că vor să ne elibereze, să deschidă 

porţile penitenciarului şi totul era în regulă, de ce să urcăm în camioane?  

Au vrut, celor care avuseserăm buletinele la noi, să ne dea actele înapoi, 

noi am spus că nu aveam nevoie de ele, să deschidă porţile şi să ne lase să ple-

căm. Au spus că nu se poate aşa, că trebuie să ne ducă unde ne aşteaptă mani-

festanţii, că e o manifestaţie în faţa Comitetului Judeţean de Partid. Până la ur-

mă ne-am lăsat înduplecaţi, între ghilimele, să intrăm în maşini, cu condiţia să 

nu închidă uşile. Bineînţeles că la primul stop, când am ajuns în Piaţa Libertăţii, 

am sărit din camioane, nu au apucat să ne ducă  până la locul unde ne aşteptau 

manifestanţii. Fiecare a luat-o care încotro, eu eram hotărât să mă duc acasă să-l 

anunţ pe tatăl meu ce se întâmplase cu mine. Aicea trebuie să-l amintesc din 

nou pe domnul Cuţară, care m-a întrebat Alecule, mai ţii minte numărul meu de 

telefon? Nu-l uitasem, fireşte, şi atunci a adăugat. Măi, am aşteptat de prea 

mult timp momentul ăsta, aşa că te rog s-o suni pe soţie cum ne-am înţeles şi 

să-i spui că sunt bine, sănătos şi că, mulţămind lui Hristos, vorba lui Eminescu, 

ne-am întâlnit. Stăteam în Piaţa Operei, pe vestita 30 Decembrie, am ajuns aca-

să imediat, m-am întâlnit cu tata care venea spre manifestaţie, ne-am întâlnit în 

faţa casei, m-a luat în braţe, bineînţeles că m-a cam durut îmbrăţişarea lui, din 

cauza loviturilor primite la penitenciar şi la Inspectoratul de Miliţie, am urcat în 

apartament, am dat telefonul promis, am făcut un duş. Tata, când m-a văzut fără 

cămaşă, când a dat cu ochii de vânătăi, a început să plângă. I-am zis stai liniştit 

că asta nu-i nimic, să-i vezi pe colegii mei. I-am spus că am avut noroc că nu 

m-au anchetat procurorii, fiind soldat, ci ceistul penitenciarului. După care m-

am îmbrăcat, am coborât cu tata şi ne-am dus, bineînţeles, la Revoluţie.  

Pe data de 21 se vorbea din balcon, eu pierdusem şirul evenimentelor de 

pe 17 dimineaţă când am fost arestat şi până pe 20 seara. Pe 21 l-am introdus pe 

tatăl meu, regizorul Emil Reus, în balconul Teatrului Naţional. Se constituiseră, 

am aflat după aceea că existau din 20 decembrie, echipele de revoluţionari ce-i 

controlau pe timişorenii ce voiau să urce, ca nu cumva să ajungă sus securişti, 

mă rog, inşi cu arme ce-ar fi putut destabiliza situaţia. Pe tata nu l-au lăsat să 

urce, nu-l cunoşteau deşi lucra de o viaţă în Teatrul Naţional, şi asta l-a afectat 

puternic. Eu lucrez aici de 40 de ani, asta-i casa mea şi voi nu mă lăsaţi să in-

tru la mine în casă? M-au recunoscut însă pe mine Papi şi Sorin Oprea, cu care 

umblasem prin oraş hai-hui în noaptea 16 spre 17 decembrie, Sorin fiind unul 

din conducătorii mişcărilor din Timişoara, din punctul meu de vedere primul 

conducător a ceea ce avea să devină Revoluţia din Timişoara.  

În fine, am ajuns în foaier. Eu, fiind soldat în termen, m-am temut să iau 

microfonul în mână. Ceilalţi m-au îndemnat, mi-au zis spune oamenilor măcar 

atât, ce s-a întâmplat la puşcărie. N-am cedat. Nu ştim ce se întâmplă în conti-

nuare, mi-e frică, sunt soldat în termen, pot să fiu declarat trădător, cine mai 
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ştie ce, sunt soldat, n-o pot face. Aşa s-au derulat discuţiile, aşa am procedat, cu 

toate astea am fost judecat de un tribunal militar în chiar zilele alea, m-au con-

damnat în contumacie. Ar fi trebuit să fi revenit la unitate la Craiova, n-am avut 

cum pentru că mă găseam în puşcărie, sentinţa s-a pronunţat pe loc.   

Deci tata a vorbit din balcon, eu nu. În fine, acasă am început să-mi fac 

bagajele pentru Craiova. Tata nu m-a lăsat, mi-a spus să nu fiu tâmpit, că nu s-a 

schimbat cu nimic, până nu va cădea Ceauşescu nu va fi nimic sigur, să nu mă 

întorc la unitate Nu l-am ascultat, eram şi tânăr şi nebun şi plin de entuziasm, 

am crezut că o să-i păcălesc cumva şi ţineam morţiş să mă întorc. Nu circulau 

trenurile, funcţiona în schimb foarte bine dezinformarea, se spunea că sunt te-

rorişti, că au venit teroriştii care vor arunca Solventul în aer, se trăgea prin gară, 

pe lângă gară. În orice caz nu am putut să plec şi am stat aici până în seara de 

25, după execuţia lui Ceauşescu. Am plecat pe 26, la unitate vânzoleală mare, 

vorba aceea ca în filme, ne-au atacat teroriştii. Bineînţeles nu era vorba de te-

rorişti, noi, regimentul 01047, trăgeam în teroriştii din faţă, cei din faţa noastră 

trăgeau în noi.  Era aşa, un fel de cheia de la sertarul din dreapta se află în serta-

rul din stânga şi invers.  

Şi au început zilele acelea de groază în care au murit mulţi colegi de-ai 

mei din regiment, unul din ei timişorean, absolvent ca mine al aceleiaşi şcoli, 

Liceul de Artă Ioan Vidu, el la secţia Artă plastică, eu la Muzică.  A fost îm-

puşcat în cap şi în stomac, l-am adus cu gardă de onoare la Timişoara, l-am în-

mormântat.  

A pus stăpânire pe noi în zilele acelea paranoia despre care nu prea ştim 

cine e vinovat, care a adus însă Durerea în atâtea case.    

 

 

CRENGUŢA HUŢANU STOIAN 
 

 

Când am ajuns la spital, 

doctorul s-a întrebat cum de 

mai trăiam. S-a întrebat fi-

indcă pe haine aveam frag-

mente de creier. Nu erau ai 

mei ci ai lui Sorin Leia, care 

când a fost împuşcat a căzut 

peste mine. 
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Titus Suciu: Ambiţiile neghioabe ale dictatorului român, care n-a 

pregetat să-şi împuşte poporul continuând să creadă în virtuţile socialis-

mului deşi regimurile din ţările învecinate erau spulberate rând pe rând, a 

adus oamenilor multă suferinţă. Unii plâng la un mormânt, alţii nici nu au 

unde plânge, o parte merg în cârje… Din păcate, la douăzeci de ani de la 

Revoluţie, pentru aceşti oamenii, în loc să manifestăm respect şi compasi-

une, avem replici de felul: dar ce, eu te-am pus atunci să ieşi în oraş?  

 

Vasile Bogdan: Faptul că am rugat-o să ne povestească ce a trăit 

în acea abominabilă zi de 18 decembrie chiar pe treptele Catedralei avea 

să o emoţioneze mai mult decât ne-am fi aşteptat. Fiecare clipă de atunci 

îi este încrustată în carne, fiecare sunet, fiecare gest. Să cauţi ocrotire 

Domnului şi să fii împuşcat de  oameni, să priveşti nemărginirea frumoasă 

a pieţei şi să fii stropită cu creierii unui tânăr, asta întrece orice putere de 

încercare umană. A supravieţuit, dar aceasta se mai numeşte viaţă? Nu 

pot traduce vorbele dumneaei, suspinele, tăce-rile, umilinţa ce o trăieşte 

astăzi de a fi fost participantă la Revoluţie, de a fi visat… I-am înregistrat 

cuvintele şi trăirile în ziua de 6 octombrie, când s-a  potrivit ca lumina să 

coboare pace în sufletele noastre. 

 

1989 – muncitoare, AGROSEM 

În 17 decembrie, într-un grup de demonstranţi ce devenea din ce în 

ce mai mare, am umblat pe străzile oraşului scandând lozinci antidictatori-

ale pentru că doream Libertate, condiţii de viaţă mai bune, un  trai civilizat. 

În jurul orei 17 ne găseam pe podul Decebal în faţa unui cordon al forţelor 

de represiune. Şi, dintr-o dată, şuiere necunoscute, cum nu mai auzisem 

niciodată. Începuse să se întunece şi, în naivitatea mea, mă uitam plină de 

uimire la nişte flăcărui pe ici pe acolo, întrebându-mă ce puteau fi. Până aş 

fi apucat să mă dumiresc, s-ar fi putut să aflu ce era cu ele în mod brutal, 

dramatic. Norocul a fost că un tânăr de lângă mine m-a aruncat la pământ. 

S-a nimerit să mă întind lângă o fată împuşcată în burtă. Tânărul mi-a spus 

că orificiul din burtă, gaura aceea mare din burtă era locul prin care ieşise 

glonţul ce-i pătrunsese în trup prin spate. Nu mi-a fost totuna, acum nu mă 

mai uitam la luminiţe, m-am luat după alţii şi, când fugind când ascunzân-

du-ne după vreun pom, după zidul parcului, am ieşit din bătaia armelor. De 

acolo am mers undeva în Girocului şi pe urmă m-am întors acasă.  

În 18 decembrie nu am mers la serviciu, dar nici n-am stat acasă. 

Deoarece  s-a spus că nu se lucrează, am venit cu o colegă aici, la Catedra-

lă, am aprins o lumânare şi, pentru că treptele s-au umplut de tineri, am 

început să strigăm Jos comunismul!... Libertate!... lozincile de atunci.  
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În faţă plin de armată, în intersecţie vreo două, trei autoamfibii. La 

un moment dat una a pornit şi a deschis focul spre oamenii ce se găseau în 

faţă la bufetul Expres. Cum m-am gândit eu? Că dacă trage încolo nu mă 

nimereşte, nu are cum să mă nimerească. Şi, la fel ca toţi ceilalţi tineri, ba 

şi mai abitir din cauza focurilor de armă, am continuat să strigăm lozincile 

din zilele acelea una după alta. Numai că la un moment dat am simţit o ar-

sură, genunchii mi s-au înmuiat şi am picat. Când am ajuns la spital, doc-

torul s-a întrebat cum de mai trăiam. S-a întrebat fiindcă pe haine avem 

fragmente de creier. Nu erau ai mei ci ai lui Sorin Leia, care când a fost 

împuşcat a căzut peste mine. Eu am fost împuşcată tot în cap, dar prin ri-

coşeu, am intrat în comoţie cerebrală. În noaptea aceea am fost scoasă pe 

uşa din spate a Spitalului C.F.R., unde am primit primele îngrijiri, şi  dusă 

la gazdă, acasă. După aceea am fost reinternată la Judeţean, acolo iar mi s-

au făcut analize, am făcut operaţie, tot ce trebuie. Am rămas cu hemipare-

ză pe partea dreaptă…   

– La ce vă gândeaţi acolo, atunci, pe treptele Catedralei? 

– La libertate, la un trai mai bun, la o viaţă onestă. Când manifes-

tam, când demonstram simţeam şi ură şi bucurie. Niciodată nu mi-am în-

chipuit însă că armata română, români într-un anumit fel de haine pot trage 

în români în alte haine. Niciodată. De-aia şi strigam Şi voi aveţi copii ca 

noi!... Şi noi suntem copii ca voi!... Nu, nu am crezut niciodată că românii 

pot trage în români.  

– L-aţi cunoscut pe Sorin Leia care a murit lângă dumneavoastră? 

– Nu. Am însă o vecină care e neam cu Sorin Leia. Pe băiatul ăla l-

au dezgropat de vreo două ori. E un lucru pe care nu-l pot înţelege, pe care 

cred că bunul simţ, dar de unde aşa ceva la politicienii noştri?, nu-l poate 

accepta, dar ei, politicienii îl impun. Noi, timişorenii împuşcaţi care am 

fost trataţi la Spitalul C.F.R., nu suntem considerate victime ale Revo-

luţiei. Noi am fost trecuţi la… accident stradal! Nu avem statutul de mar-

tiri, suntem cazuri pe care, cei ce atunci au stat în case şi după aceea au 

hăcuit ţara, le consideră… accidente stradale!  

De aceea a fost dezgropat Sorin Leia de vreo două ori, pentru a se 

preciza natura decesului. Lucrurile au rămas însă ca înainte de deshumări. 

Deşi împuşcat pe treptele Catedralei, Leia e victimă… a unui accident 

stradal!  

Poate vă întrebaţi de ce l-am pomenit de atâtea ori. Cred, continui 

să cred că m-a salvat. Căzând peste mine, cred că mi-a salvat viaţa.  

 

2009 – pensionară gradul II de invaliditate 

După 20 de ani de la Revoluţie am rămas cu o suferinţă...  
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Întrerupem filmarea, cineva claxonează ca un nebun, fără motiv, 

că aşa i-a venit lui. Probabil că ne vedea filmând, unde filmam, probabil 

şi-a închipuit despre ce vorbim şi a vrut să ne deranjeze. Poate. Apropo de 

democraţie. În aceste momente, la asemenea mărturii chiar că te doare. 

Reluăm. 

 

După 20 de ani de la Revoluţie am rămas cu suferinţa. Cu atât. Cu 

boala, cu tot ce decurge din situaţia asta. Am sperat la mai bine, din păcate 

nu-i bine. Ştiţi ce s-a schimbat în ţară? Faţada. Oamenii sunt aceiaşi, tot 

comuniştii au rămas la Putere, doar că îşi zic altfel, democraţi, şi poartă 

măştile cu tupeu dezgustător. Înainte de alegeri promit, după ce îşi iau 

funcţiile în primire fură. După 20 de ani nu se vede nimic bun pentru oa-

menii de rând. Când mergem la spital ne trebuie bani, nu contează de ce 

suntem suferinzi, nici nu mai poţi spune că eşti revoluţionar că replica te 

întristează, te blochează, păi ce, noi te-am trimis pe străzi? Mai mult de-

atât, sunt oameni care cred că o duc greu din cauza noastră, că pe timpul 

lui Ceauşescu ai primit casă, ai avut serviciu, ţi s-a asigurat traiul de pe o 

zi pe alta, că pe vremea lui n-a murit nimeni de foame, pe când acum…   

Deci pentru mine după 20 de ani asta înseamnă, că au rămas ace-

eaşi oameni la putere care o duc bine, cum au dus-o şi înainte, iar pentru 

noi… 

În ceea ce mă priveşte strict personal – internări, nenumărate spita-

lizări, medicamentele recomandate mi-au stricat stomacul, am ulcer duo-

denal cronic cu un nodul la ieşirea din duoden, măduva spinării afectată… 

Asta, cam asta e viaţa mea în aceşti 20 de ani de la Revoluţie. 

Asta şi de fapt încă ceva. Ceva ce în prima fază nu am vrut să vă 

destăinui. De atunci, de la nenorocirile prin care am trecut, am rămas cu un 

coşmar. La două-trei nopţi visez că sunt împuşcată, că alerg, că sunt urmă-

rită şi nu pot să scap de urmăritori, când mă trezesc sunt dezorientată, epu-

izată, din păcate medicii la care am fost până acum mi-au spus că nu se 

poate face nimic, că nu există remediu şi nebuniile astea, pe care le trăiesc 

în unele nopţi, îmi zdruncină nervii, mă sfârşesc…   
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IOAN IANĂŞ 

 
 

… la poartă, în poziţie de 

tragere, culcat – un pluton 

de puşcaşi mitraliori! Pe 

pod un TAB, alte trei fă-

când rondul în jurul fabri-

cii! 

 

 

Titus Suciu: În urma brutalelor intervenţii ale forţelor de represiu-

ne, soldate cu arestări, răniri prin împuşcare şi victime, salariaţii întreprin-

derii ELBA refuză să intre în hale. E 19 decembrie, ziua grevei generale la 

această întreprindere. Principalul organizator al acestei manifestări este 

inginerul Ioan Ianăş. 
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Vasile Bogdan: Îţi trebuie o incredibilă forţă interioară ca în acea 

stare de presiune să fii limpede şi să iei deciziile cele mai chibzuite. Dar era 

prima mare încercare a muncitorilor Timişoarei, cea mai logică, singura 

care putea determina schimbarea, dovedirea forţei de neînvins a muncitori-

lor. Amintirile domnului Ianăş, relatate nouă chiar pe platoul evenimente-

lor, la 19 septembrie, par acum incredibile.  

 

1989 – inginer principal în proiectare, ELBA 

În 18 decembrie 1989 lumea s-a prezentat la serviciu necăjită, amă-

râtă, nedumerită, fricoasă. Având în vedere faptul că în zilele anterioare s-au 

operat tot felul de reţineri, de arestări şi împuşcări în masă de către organele 

de represiune ale regimului comunist, bineînţeles, mulţi angajaţi aveau câte 

un membru al familiei în una din situaţiile enumerate mai sus. Deci ne-

mulţumiri mari, revoltă vădită în rândul angajaţilor din cadrul întreprinderii 

noastre. Mai mult de-atât, mulţi angajaţi au întârziat, deoarece au fost ne-

voiţi să vină pe trasee ocolitoare, pentru a nu fi arestaţi ori împuşcaţi. 

La ora 10, în pauza de masă, a venit în atelierul de proiectare unde 

lucram, maistrul Limbri. La soţie. Dânsa era colegă de birou cu mine şi 

maistrul a venit pentru micul dejun. Am schimbat câteva cuvinte, ne-am 

spus ce ştiam, m-a întrebat ce părere am de situaţia din oraş. La care i-am 

replicat, fiind amici, că trebuia să luăm atitudine, să adoptăm o poziţie. Pre-

cizez că exista încă un factor care ne irita. Se dăduse dispoziţia să nu circu-

lăm prin întreprindere. Puteau face acest lucru doar angajaţii împuterniciţi 

cu acest drept. Domnul Limbri era unul dintre ei, pentru că se ocupa cu co-

ordonarea între punctele de lucru din fabrică. Avea voie să circule. În doar 

câteva minute am stabilit ce se cădea să facem, el angajându-se să vorbeas-

că cu persoanele în care avea încredere ca a doua zi, 19 decembrie, lumea să 

iasă în curtea întreprinderii pentru a hotărî împreună ce puteam face. 

Adaug la toate astea faptul că în fabrică teroarea era mare. Conduce-

rea de atunci ne ameninţa permanent… dacă nu eram cuminţi… dacă vor-

beam ce nu trebuia… dacă îndrăzneam… Pe scurt, poate că în întreprinderea 

noastră teroarea era mai stresantă decât pe străzile Timişoarei. Acest maistru 

a umblat în toată fabrica, fapt recunoscut şi de alţi foşti angajaţi. De exem-

plu maistrul Curta Vasile rec-unoaşte că a fost instigat de maistrul Limbri să 

iasă în curtea fabricii mâine zi, cu oamenii lui. 

În perioada începutului de evenimente din Timişoara, în fiecare or-

ganizaţie de partid din cadrul fabricii, pe ateliere, pe secţii, pe puncte de lu-

cru, s-a făcut… prelucrarea angajaţilor din punct de vedere politic, fireşte, a 

fostului regim comunist: cum trebuie să înţelegem ce s-a întâmplat până 

atunci, ce atitudine să avem faţă de evenimentele din oraş, unde aveam voie 
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să mergem, ce să vorbim etc. Bineînţeles, ideea principală a fost incrimina-

rea actelor huliganice. Mă rog, e clar ce vreau să zic. 

În 19 decembrie, primul salariat al instituţiei care a ieşit în curtea fa-

bricii a fost maistrul Limbri Martin, cel de care deja v-am vorbit. După el şi-

a scos formaţia în curte maistrul Pop Ioan, de la Galvanizare. Majoritatea 

femei. 

Între timp a apărut în curtea fabricii un camion cu soldaţi, care au in-

tenţionat să ia armamentul de la Gărzile Patriotice. Apariţia acestora a de-

terminat ieşirea tuturor salariaţilor în curte. Oamenii voiau să vadă ce se în-

tâmpla, ce urma să se întâmple din moment ce ne-am trezit cu armata peste 

noi. 

De la Sculărie, primul care a ieşit a fost muncitorul Baia Florin, care 

prin acest gest s-a situat la celălalt pol al atitudinii cu tatăl său, care era se-

cretar de partid pe secţie. Apoi a ieşit… maistrul Roşu Petru… după aceea 

restul, toate secţiile, toate atelierele. 

În curte fiind, am dat dispoziţie maistrului Zărnescu să-şi mobilizeze 

oamenii să strige Jos Ceauşescu!... maistrului Sfârlogea Florin – acum se 

află pe undeva pe lângă Dunăre, în comuna Vişina – să-şi îndemne subordo-

naţii să strige Vrem dreptate!... Libertate!... 

Mă rog, sper să nu încurc lucrurile. A, am vorbit şi cu şeful sudori-

lor, Fodor Mihai, actualmente stabilit în Cărpiniş. Lui i-am cerut să lanseze, 

cu oamenii lui, lozincile Jos Securitatea!... Jos Dictatorul!... Am intervenit 

cum m-am priceput, pentru că lumea se adunase, dar nu era organizată. Şi 

acolo unde nu e organizare, e haos şi nu se ajunge la nimic bun. 

Conducerii fabricii i-a fost teamă să vină în mijlocul nostru. Tele-

foane peste tot şi în faţa noastră – primarul Moţ! Un ins mic de statură. Cre-

zând că avea să ne domine, a încercat să intre în dialog cu noi, să ne lămu-

rească să ne întoarcem la locurile de muncă. Pentru că era mic, pentru că noi 

eram prea mulţi şi nu-l auzeam, l-am rugat pe muncitorul Sântumac să adu-

că staţia de amplificare. A adus-o, l-am ajutat s-o instaleze şi i-am dat mi-

crofonul primarului, că până atunci… Vă daţi seama, noi eram mii de oa-

meni şi nu se auzea ce spunea, din cauza asta zumzete, zgomote, care… 

Pentru că oamenii nu-l vedeau, s-a mai lansat o propunere. Ar fi fost bine să 

fie adus un piedestal, un scaun, o masă, ceva, ca să-l repereze fiecare anga-

jat. Întâmplător, lângă zid se găsea un butoi. Ei, câţiva salariaţi l-au adus şi 

l-au suit pe primar pe acesta. De aici formularea ce a circulat în zilele ace-

lea: primarul pe butoi! 

Fireşte, şi de pe butoi a avut acelaşi tip de discurs. Pe care l-am în-

tâmpinat cu huiduielile de rigoare, cu lozincile şi sloganurile noastre. Am o 

înregistrare cu ele, făcută atunci, în 19 decembrie. 
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În sprijinul primarului a venit primul-secretar Radu Bălan. Au încer-

cat, şi primarul şi primul-secretar, să ne ofere versiunea lor, să ne convingă 

să reluăm lucrul. Ne-au spus că starea grea a populaţiei se datora forţelor 

externe, capitaliştilor din vest, în cele din urmă au ajuns la unguri, la spioni, 

la agenturili de aiurea, de pretutindeni, care voiau să ne oprească să mergem 

pe drumul… Mă rog, ştiţi ce cuvinte ar urma. 

Bineînţeles că n-am înghiţit astfel de găluşte, fireşte că n-am rămas 

datori, trocul a fost, zic eu, corect: ei ne minţeau, noi i-am huiduit! 

La un anumit moment m-am pomenit, aşa cum stăm acum, poate la 

distanţă mai mică, faţă în faţă cu un general şi doi ofiţeri. Generalul între ei, 

ofiţerii, cu armele la piept, de o parte şi cealaltă a lui. Momente de uluire, de 

suspans, lumea a încetat şuşotelile, s-a făcut linişte. Ce era cu ei în curtea 

întreprinderii noastre ne întrebam, ce urma să se întâmple, cum aveau să 

procedeze?... Şi n-aveam cum să nu ne îngrijorăm, deoarece la poartă, în 

poziţie de tragere, culcat – un pluton de puşcaşi mitraliori! Pe pod un TAB, 

alte trei făcând rondul în jurul fabricii! 

Am omis un amănunt important. Înainte de a veni primarul, la poarta 

II, vreo şapte bărbaţi în combinezoane negre, cu canistre în mâini, au încer-

cat să pătrundă în incinta fabricii. Am dat dispoziţii maistrului Paul şi lui 

Limbri să închidă poarta, să nu permită accesul în incinta instituţiei nimănui. 

Că ar fi făcut-o şi într-o situaţie şi în alta nu am de unde şti, fapt e că, după 

ce poarta le-a fost închisă în nas, indivizii s-au întors şi au dat foc cauciucu-

rilor unui tractor de pe pod. 

Deci n-au intrat. Ulterior am aflat că salopetele erau ale armatei ro-

mâne. 

În perioada la care mă refer, fostul securist al fabricii, parcă locote-

nent-major, nu ştiu exact ce grad avea, a primit o informare de la unul din 

oamenii lui. Era în cantina fabricii, nu departe de poarta II, de tipii cu canis-

trele. El i-a spus securistului că era bine să-i lase pe indivizii în salopete să 

intră, după care să-i imobilizeze. Am aflat amănuntul acesta târziu, după ani 

de zile. Oricum cred că am procedat bine, că dacă intrau cu canistrele în fa-

brică, oamenii fiind desigur înarmaţi, nu ştiu ce se putea întâmpla. Cu asta 

închei paranteza, revenim la subiect. 

După ce a venit generalul în curte… nu ştiam cine era, a încercat, la 

rândul lui, e adevărat, cu buna, fără ameninţări, să ne lămurească să reînce-

pem lucrul. Bineînţeles că nu l-a ascultat nimeni, că nu i-am urmat îndemnul 

şi… 

La un moment dat unul din ei, nu pot preciza cine, primarul, primul-

secretar ori generalul, a pus o întrebare: Ce doreşti? Atunci am strigat: 

Dreptate!... Libertate!... S-a făcut că nu înţelege, generalul a întrebat încă o 
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dată ce vrem, ce vreau. În momentele acelea mi-a cam tremurat barba. Că s-

a apropiat la vreo doi-trei paşi de mine, de noi cei de acolo. Şi mi-a tremurat 

nu doar barba, mi-au tremurat şi… ştiţi de fapt ce-ar urma să spun, fiindcă 

ofiţerul din dreapta lui Guşe a pus şi cealaltă mână pe automat. Până atunci 

avusese pe el doar o mână, acum şi-o pusese şi pe cealaltă… Şi asta e, recu-

nosc, nu mi-a fost totuna, m-au încercat o groază de temeri. Mi-am zis ce-o 

fi o fi, dar inima mea… 

Din fericire nu s-a întâmplat nimic. De altfel după aceea generalul a 

ieşit din curtea fabricii cu capul aplecat pentru că nu-l asculta nimeni, pentru 

că lumea-l huiduia. Ba la poartă, a luat un picior în dos, de la un muncitor. 

Mai târziu, în declaraţia sa, generalul a menţionat curajul oamenilor 

de la ELBA, considerându-ne adevăraţi revoluţionari. Eu am de altfel o co-

pie după declaraţia lui. Ne consideră revoluţionari, s-a exprimat astfel în re-

petate rânduri Şi mai e ceva de spus despre acest episod. El a declarat că 

momentul ELBA a fost cel care l-a determinat să dea dispoziţii de retragere 

a militarilor în cazărmi şi să nu se mai facă uz de arme. 

Asta a fost pe 19 decembrie… 

După ce-a plecat armata, nu s-a întors la locul de muncă nimeni. Am 

părăsit fabrica, am ieşit în oraş. Nu organizat ci în grupuri de prieteni, de 

colegi. Am ieşit fiindcă voiam să vedem ce se întâmpla în centru. 

Ceea ce s-a petrecut în întreprindere, pentru mine nu a rămas fără 

urmări. Când am ajuns acasă – un apel telefonic. Scurt. Joe, dispari la noap-

te din Timişoara! Joe e porecla mea din studenţie. Anunţul a venit din partea 

lui Ţache, Ţache fiind porecla unui fost coleg de facultate, de grupă, pe 

vremea aceea fiind maior de Securitate. 

Vă daţi seama ce frământări, ce temeri pe capul meu. M-am confor-

mat prompt, n-a trebuit să insiste, să-mi dea cine ştie ce explicaţii. Mi-am 

luat soţia, copiii, cu intenţia de a merge la Bozovici, la soacră. Pe drum m-

am răzgândit, Bozovici-ul era prea departe, ne-am oprit la Caransebeş, la 

nişte rude. Am dormit la ei, am lăsat copiii acolo şi dimineaţa… Dimineaţa 

am revenit la fabrică. Aşa am crezut că trebuia să procedez, aici era locul 

meu de muncă, ca de altfel şi al soţiei. 

Până am ajuns, în întreprindere se constituise un comitet de grevă. 

Culmea e că printre membrii acestuia se găseau şi persoane care, cu o zi în 

urmă, nu ieşiseră în curte. Respectaseră dispoziţiile direcţiunii, rămăseseră 

în birouri şi-acum erau membri ai comitetului grevist. 

În fine… Se ştia, auziserăm că urcase în balconul Operei un număr 

de timişoreni, deci întrebări… ce se întâmpla, ce va fi?... Pentru a fi la cu-

rent cu ce se petrecea în oraş, trebuia ca unul dintre noi să fie acolo, în foaie-

rul Operei. Oamenii au stabilit delegatul una-două. M-au numit pe mine. Mi 
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se cerea să merg la Operă, să urc, să-i reprezint, să reţin ce se întâmpla şi să 

dau raportul comitetului nostru. Bun, am acceptat, dar mi-am zis să nu  

merg singur. Şi… Domnul Iliuţă, veniţi cu mine?... Nu Ioane, am familie… 

Domnul Viorel Danciu a pus capul în pământ… domnul Apostol şi-a întors 

privirea… domnul Gabor nu putea din cauza… La care domnul inginer Ro-

tariu a zis să merg singur, că aveam să mă descurc. 

Mi-am luat maşina şi am plecat spre centru. Precizez, am mers sin-

gur, cu maşina mea. Când am ajuns pe la Spitalul de Copii, focuri de armă. 

Am avut noroc, mi-am continuat drumul. Eu am fost trăgător de elită şi în 

studenţie şi în armată, ştiu ce vorbesc. S-au tras, în dimineaţa lui 20, în zona 

aceea, cel puţin cinci focuri. Fac de altfel o precizare, s-a tras din clădirea 

Comisariatului. 

Am auzit focuri de armă şi când am ajuns la Operă, în partea ei stân-

gă, pe unde intră artiştii. Şi am intrat în clădire. Bineînţeles m-au controlat, 

m-au verificat ca la carte. Ba unul din gardă nici nu a vrut să mă lase să in-

tru, e vorba de un ins pe care, anterior, nu voisem să-l angajez la ELBA. Ve-

nise băut la angajare şi maistrul Matei, care trăieşte, căruia i l-am dat să-l 

verifice, mi-a zis… Păi şefu, ăsta pute a băutură de mă îmbată şi pe mine. 

Ei bine, taman tânărul acela s-a nimerit să mă verifice la intrarea în Operă. 

În fine m-au lăsat să urc, am luat legătura cu domnul Fortuna, i-am 

dezvăluit cine eram, ce voiam, i-am spus: Domnule, la noi la ELBA sunt 

două curente şi de aceea am venit, pentru că o parte a comitetului de grevă 

vrea să continuăm acţiunea în curtea întreprinderii, o parte să ieşim în 

oraş, să manifestăm, să participăm la miting. Părerea mea a fost să ieşim în 

oraş, să manifestăm cu toţi ceilalţi concitadini, că în curte am fost şi ce am 

făcut? Deci de-aia sunt aici, să vă contactez, să-mi precizaţi ce e bine să 

facem. 

Atunci domnul Fortuna mi-a pus întrebarea dacă eram de acord cu 

înfiinţarea unui partid anticeauşist, anticomunist. Fireşte că eram, i-am spus 

că puteau să-i dea ce nume voiau, dar eu îi ceream să se pronunţe în privinţa 

noastră pentru ziua aceea, de 20 decembrie 1989. Îi scoateţi în marş spre 

Operă! Aşa mi-a spus domnul Fortuna, acesta e răspunsul lui. 

Mai mult de-atât, i-am rugat să-mi dea un timişorean din balcon. Vo-

iam să mă însoţească, că meargă cu mine la ELBA, ca să certifice că aceasta 

fusese înţelegerea din balconul Operei, asta deoarece membrii comitetului 

din întreprinderea noastră, care considerau că trebuia să rămânem în curtea 

fabricii, ar fi putut spune: Tu te-ai dus până la gară, ai băut o cafea şi ai 

venit că ne îndemni să ieşim… 

A venit un băiat cu mine, îmi scapă numele lui, de altfel nici nu mai 

e în ţară ci pe undeva prin Italia, nu vă pot da amănunte în legătură cu aceas-
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tă persoană, şi membrii comitetului nostru au luat de bun ceea ce le-am spus 

eu şi el. 

Deci am venit cu tânărul la fabrică, ne-am organizat pe secţii şi am 

ieşit scandând pe drum tot felul de lozinci, cele de atunci, se cunosc, şi cu 

placarda ELBA în faţă. Au purtat-o doi muncitori, Nicorici şi… numele ce-

luilalt îmi scapă, cu Z, parcă un nume cu Z. 

Când am ajuns în faţă la Electromotor am scandat Veniţi cu noi!, au 

venit, au ieşit şi ceferiştii, şi cei de la Panglici, şi de la Fabrica de Baterii… 

ne-am adunat toţi. Era şi o secţie IRTA, au venit şi salariaţii ei. Asta se în-

tâmpla după ora 13, poate mai târziu poate mai devreme, nu sunt sigur, au 

trecut de atunci 20 de ani, nu risc să fac o precizare în această privinţă. Una 

peste alta am ajuns în centru, ne-am integrat mulţimii din faţa Operei, am 

participat la manifestarea generală din ziua aceea, am făcut, mă rog, ceea ce 

ştie toată lumea. 

Pentru a nu se ajunge la speculaţii ieftine, precizez că n-am vorbit 

mulţimii de la balconul Operei. Am avut atunci, în 20 decembrie, o discuţie 

cu domnul Fortuna, am făcut ce mi-a recomandat, am mai urcat în foaier în 

22 ori 23, dar nu ca reprezentant al întreprinderii ELBA ci aşa, ca revoluţio-

nar. 

 

2009 – pensionar 

Aş zice că acum e mai rău ca atunci, datorită faptului că cei care s-au 

perindat la conducerea ţării de atunci încoace, vorbesc nu doar de preşedinţi 

ci mai ales de guvernanţi, au dus ţara de râpă cu bună ştiinţă. Repet afir-

maţia, cu bună ştiinţă. Pentru că am întrebat un senator: De ce nu l-aţi ares-

tat pe fostul ministru Mircea Coşea, care a fost dovedit că a făcut concu-

renţă neloaială ţării?! La care cel întrebat mi-a răspuns: Nu fi neserios, păi 

ce vor face ăia după patru ani cu noi? A, deci toţi sunt puşi pe jaf. Şi de-

asta îmi permit să afirm, că doar se vede în ce situaţie suntem la ora actuală. 
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IOAN SAVU 
 

 

În absenţa preşedintelui ţă-

rii, primul-ministru e omul 

numărul unu în stat. Dacă 

nu sunteţi capabil să ne daţi 

răspunsurile, nu meritaţi să 

fiţi prim-ministru! 

 

 

Titus Suciu: Ioan Savu a fost cel mai radical revoluţionar 

timişorean. Primele revendicări – îndepărtarea dictatorului, demisia lui 

Dăscălescu, alegeri libere. Vorbea cu primul-ministru şi-i cerea demisia! 

De altfel guvernul României aici a căzut, la Timişoara, în urma discuţiilor 

cu membrii Comitetului Revoluţionar constituit ad-hoc, protagoniştii dispu-

tei fiind Ioan Savu şi Petre Petrişor.  

 

Vasile Bogdan: Din stradă la tratative cu Guvernul României. Un 

om care avea ceva de spus, de cerut, de impus. Pentru el nu au existat jumă-

tăţi de măsură dar Istoria avea să-l pună mai aproape de miezul luminii re-

flectoarelor pentru că uneori şi hazardul îşi are logica sa. Aveam să stăm 

îndelung de vorbă la 28 septembrie, o zi grea, densă de filmare, în care i-

am urmat drumul prin oraş, apoi revederea celor două incinte care l-au 

propulsat în Timp, cea de la  Comitet Judeţean de Partid şi cea Operă.  
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1989 – analist programator, Întreprinderea de Detergenţi, 

Timişoara 

În 20 Decembrie ’89, înainte de prânz, probabil 9-9.30, mă găseam 

în curtea întreprinderii unde lucram, Detergenţi. Şi – o coloană imensă ce 

venea dinspre Optica, Electrotimiş, AEM. Mii de oameni. Care veneau… 

deja începuseră să dea jos placardele cu Partidul Comunist, cu Ceauşescu, 

oriunde le-ar fi văzut, atmosfera era fantastică. Am ieşit din incinta între-

prinderii… nu ştiu de fapt cum am ieşit, dacă am deschis poarta eu ori aşa 

era, dacă m-a urmat cineva ori nu, am ieşit dintr-un impuls spontan, imposi-

bil de controlat chiar dacă în apropierea porţii se găseau persoane din con-

ducerea întreprinderii. Nu m-am sinchisit de ei câtuşi de puţin, am intrat în 

coloană, am devenit imediat de-al lor, m-am acomodat după doar câţiva 

metri de marş am început să strig lozinci ca ei.  

Din chiar primele momente am făcut o observaţie. Strigam sloganu-

rile precipitat, cei din faţă o sintagmă, cei din spate alta. Bunăoară de unde-

va se auzea strigătul unuia, Libertate!, îngânat de cei din jur nu însă în ace-

laşi timp, din care cauză rezultatul era un sunet destul de greu de receptat, 

din altă parte… să zicem Vrem dreptate!, ce crea acelaşi fond sonor indis-

tinct, ineficient. Mi-am zis atunci că trebuia să procedăm altfel, pentru a pu-

ne în evidenţă forţa de care dispuneam. Trebuia să scandăm lozincile saca-

dat, toţi în acelaşi timp, aşa: Liii-beeer-taaa-teee!... Liii-beeer-taaa-teee!... 

Şi până când modul acesta s-a însuşit de toţi demonstranţii, mergeam de-a 

lungul coloanei încercând să imprim tuturora ritmul. Oamenii au fost recep-

tivi, au preluat ideea din zbor, de atunci totul a fost altfel, scandările au de-

venit… bubuituri, tunete, se auzeau în tot oraşul. Altă prestaţie, altă efect. 

Mobilizatoare pentru noi înşine, provocatoare pentru cei care ne auzeau. 

Pe drum, la celelalte întreprinderi… De exemplu la Taximetre, 

porţile erau închise, la Banatul, sudate… Dacă vedeam oameni ce se uitau la 

noi nehotărâţi, mergeam şi le spuneam haideţi fraţilor cu noi, e momentul, 

acum e momentul… Unii ni s-au alăturat, alţii nu. Ziceau: lasă, mergeţi, o să 

venim, venim şi noi…Atunci insistam: haideţi acum, vă rog, dacă nu veniţi 

acum, când suntem mulţi, singuri nu o să veniţi, haideţi, că-i păcat, e mo-

mentul, lăsaţi totul la o parte şi veniţi cu noi… 

Cum spuneam, unii au venit, alţii nu. E însă clar, ni s-au alăturat 

mulţi, coloana a devenit tot mai lungă, tot mai deasă, ne-am comportat 

atunci admirabil, vorbesc de toţi timişorenii, grupuleţele de pe străzile late-

rale se integrau în rândurile noastre, totul curgea spre noi şi noi curgeam 

spre centru, ca un fluviu ce adună afluenţii…  
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Când am ajuns la Banatul, s-a petrecut un episod demn de reţinut. 

Militarii – dădeam de un cordon de soldaţi pentru prima dată – s-au retras, 

au plecat spre Abator înainte de a ajunge noi în faţa lor! De pe Calea Bu-

ziaşului, în dreptul Întreprinderii Banatul, am luat-o în stânga, pe Eroilor. 

Când am dat colţul – în faţă, la Abator, un şir de militari. Cum să vă spun… 

Era atâta hotărâre în noi, în acelaşi timp bucurie, încredere şi credinţă în ce-

ea ce începusem să visăm, încât n-am ezitat nici o clipă, ne-am continuat 

înaintarea de parcă nu i-am fi văzut şi soldaţii, copleşiţi de numărul nostru, 

de starea noastră sufletească, nu contează de ce, s-au dat la o parte, au plecat 

din nou şi-am trecut mai departe… 

Da, în acele zile, mai ales în 20 decembrie, cu toată tensiunea, cu tot 

dramatismul atâtor şi atâtor situaţii, am trăit stări unice, copleşitoare, pentru 

care îi mulţumesc bunului Dumnezeu că mi le-a hărăzit. Au fost momente 

de visare, de spe-ranţe fără margini, care au reprezentat un început de 

schimbare la nivelul întregii ţări…  

Dar ca să se schimbe ţara, în primul rând trebuie să ne schimbăm 

noi. Atunci am… Atunci am fost pe punctul de a o face. În ziua aceea nema-

ipomenită, 20 decembrie, exista în noi o copleşitoare disponibilitate pentru 

frumos, bun şi cinste, ne priveam, nu vorbesc de noi, cei din balcoane, mă 

refer la demonstranţii din Piaţa Operei şi din faţa Judeţenei de Partid, la toţi 

timişorenii. Am coborât de câteva ori printre ei şi asta e convingerea cu care 

am rămas, cum ziceam, ne priveam atunci cu încredere, cu simpatie… La 

Detergenţi, unde lucram, înainte de Decembrie ’89, se fura uneori cu cami-

onul, nu doar cu geanta, dar vă rog să mă credeţi că în zilele alea, şi în lunile 

următoare, n-a mai scos din fabrică nimeni nici măcar o picătură, nici o lin-

guriţă de Perlan, Tim sau şampon… Era în noi toţi, un uriaş potenţial de 

cinste, de schimbare! 

De la Banatul am înaintat spre Guban, pe porţi lanţuri şi lacăte ca să 

nu iasă oamenii, am urcat cu câţiva demonstranţi pe ghereta de la poartă, era 

scundă şi am ajuns sus uşor, ne-am urcat pentru placardele de deasupra, bă-

nuiţi ce mesaje aveau, le-am desprins şi le-am aruncat jos… până am făcut 

treaba asta, până am coborât, capul coloanei ajunsese la Abator, am fugit ca 

să ajungem în faţă, în dreptul Sălii Olimpia unii manifestanţi au vrut s-o ia 

spre Podul Michelangelo pentru a ajunge în Piaţa Operei, mă rog, locul în 

care eram duşi ori de câte ori… ştiţi ce vreau să spun… m-am opus, nu era 

bine, nu trebuia să ajungem acolo cât mai repede, trebuia să mergem pe un 

traseu cât mai lung, ca oamenii de pe la ferestre, din întreprinderi, să vadă că 

am ieşit să demonstrăm pentru drepturile noastre, că suntem mulţi, că sun-

tem împreună… nu aveau ce să ne facă, dacă am rezistat o săptămână sin-



 

 

 

401 

guri, izolaţi de ţară, de restul României şi de lume şansele noastre de a reuşi 

erau mari, reale… 

Oamenii mi-au dat dreptate, mi-au urmat îndemnul, ne-am continuat 

drumul pe bulevardul Eroilor… am trecut pe lângă Institutul de Igienă, le-

am strigat celor de acolo aveţi grijă de răniţi, aveţi grijă de voi!… am trecut 

prin faţa Maternităţii, aveţi grijă de copii!… pe ferestre femei cu bebeluşi în 

braţe, asistente, medici - lacrimi în ochi la ei, lăcrimam şi noi - au fost mo-

mente unice, incredibile, cine nu le-a trăit… 

La… Când am ajuns la Ortopedie unii manifestanţi au vrut, din nou, 

s-o ia spre Catedrală, spre Operă pe Mihai Viteazul, m-am opus din nou, am 

spus nu, e bine să mergem pe un traseu cât mai lung, haideţi să trecem prin 

faţa Consulatului Iugoslav, singura noastră legătură cu ţara, cu lumea… 

Şi… da, acolo am trecut printr-un moment mai dificil, din cauză că, proba-

bil, i-am deranjat pe unii dintre cei din jur. Poate că unora le-am părut de-

ranjant, prea categoric, prea eficient, iniţiativele mele îi vor fi exasperat pe 

câţiva inşi din preajma mea. V-am spus, mă urcam pe soclul gardurilor, pe 

tot ce găseam pentru a îndemna oamenii să strige lozinci cum credeam eu că 

era mai bine, mai mobilizator, sacadat, toţi deodată, insistam să mergem 

într-o direcţie, nu în alta şi, zic, eu, treaba asta îi va fi iritat pe unii şi… Dar 

n-are importanţă ce s-a întâmplat, la urma urmei totul s-a sfârşit cu bine, ac-

ceptând argumentele mele, coloana a urmat traseul ideal, ni s-au alăturat tot 

mai mulţi timişoreni, deveniserăm într-adevăr o forţă, nu ne mai putea în-

vinge nimeni… 

La Consulatul Iugoslav am urcat pe gard, am vorbit cu consulul, cu 

el ori cu locţiitorul, nu ştiam, i-am spus că noi nu mai voiam comunism, 

să ne scuze dar asta era situaţia, nu voiam să-i deranjăm cu atitudinea noas-

tră dar de-acum doream altceva, nu eram vagabonzi, nu eram huligani, eram 

populaţia Timişoarei, demonstram în mod civilizat şi legal, conform drep-

tului din Constituţie, ne asumam orice risc dar voiam să se ştie adevărul, 

nu versiunile comuniste, şi ajutorul lor era important, îi rugam să dezvăluie 

lumii întregi situaţia din Timişoara, să se ştie pretutindeni ce se întâmpla la 

noi şi în caz… mă rog, bine că nu a fost nevoie. 

Cei din interior ne-au ascultat, au văzut că spuneam adevărul, ne-au 

asigurat de tot sprijinul, ne-au promis că vor transmite informaţia celor 

de la Taniug, Europa Liberă, Vocea Americii, TASS, tuturor agenţiilor 

europene şi americane.  

De acolo am luat-o spre Elecrobanat prin spate, pe la Piaţa Küttl. La 

Casa Studenţilor erau nişte tramvaie blocate pe linie. Eu ţineam să trecem pe 

la ELBA, de la gară spre ELBA, să-i luăm pe cei care cu o zi în urmă decla-

raseră Grevă Generală. La gară am aflat că salariaţii de la ELBA deja ple-
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caseră. Am luat-o atunci spre Electromotor – plecaţi şi ei spre Centru. Pe 

undeva în porţiunea asta, ori mai înainte dar eu atunci l-am văzut, s-a lipit de 

noi şi Marcu cu cearceaful lui. Marcu a şi urcat la tribuna din faţa Facultăţii 

de Construcţii, aceea în care stăteau activiştii de partid la festivităţile comu-

niste, a spus câteva cuvinte, nu ştiu ce, nici n-avea cum să se facă auzit, 

când am ajuns la colţul Parcului Central mai toţi au vrut s-o ţină drept spre 

Operă, am intervenit din nou, am propus să trecem pe la Catedrală pentru a 

ne reaminti şi pentru a păstra un moment de reculegere în amintirea celor 

ucişi pe treptele Sfântului Lăcaş, oamenii m-au ascultat şi de data asta şi am 

înaintat pe artera dintre Parc şi Facultatea de Electrotehnică, în faţa noastră 

o trupă de militari, din fericire în poziţie paralelă cu direcţia de înaintare, am 

trecut pe lângă ei fără probleme, noi cu lozinca Armata e cu noi!... ei cu chi-

puri împietrite, am ajuns la Catedrală, ne-am oprit, ne-am închinat, am spus 

o rugăciune, ne-am văzut de drum.  

Nu mult, că în faţa Primăriei – altă formaţiune militară. Asta perpen-

diculară pe direcţia de înaintare, indivizii fiind cu armele îndreptate spre 

noi! În liniştea ce s-a lăsat, am auzit comanda, staţi, că tragem!... Cei din 

faţă am văzut cum militarii au prins armele mai ferm, am auzit manevrele de 

încărcare. Deruta a fost scurtă, cei din spate ne împingeau neînţelegând ce se 

întâmpla, sigur, putea urma o nenorocire, un ins slab de înger ori iresponsa-

bil ar fi putut declanşa o nebunie. Până cu o zi în urmă se trăsese, s-a murit, 

în ziua aceea situaţia era însă cu totul alta. E adevărat, puteau trage şi acum, 

dar nu ne-ar fi putut ucide pe toţi şi cei care am fi scăpat… Şi era atâta entu-

ziasm în noi, încât cu sloganul  Armata e cu noi!... am neutralizat automate-

le lor, şi era atâta deschidere sufletească, încât câţiva s-au repezit să-i îm-

brăţişeze. N-au crezut în bunele noastre intenţii, s-au retras, s-au resfirat, 

unii au intrat în Primărie, ceilalţi în holul cinematografului. Erau acolo şi 

nişte TAB-uri, le-am văzut după ce-au fugit militarii. N-au folosit armamen-

tul nici militarii din ele, ne-am repezit şi spre acestea, unii demonstranţi au 

urcat pe maşini. A, să nu uit să vă spun. Lângă mine se găsea un bărbat cu 

un copil de vreo 3-4 anişori după gât, Doamne ce imagine, copilul era feri-

cit, râdea aşa cum poate râde doar un copil, ceea ce vedea i se părea, şi chiar 

aşa era, nemaipomenit, nu ştiu ce va fi înţeles dar n-o să-i uit expresia chipu-

lui niciodată.   

Un amănunt acum, pe care-l pot descrie fiindcă eram în faţă. Acolo 

s-ar fi putut petrece o nenorocire. Conducătorul unui TAB, desigur speriat 

de viitura Timişoara, a început să execute manevre haotice, faţă-spate, 

faţă-spate, voind să scape de demonstranţii de pe caroserie. Într-o manevră 

de acest fel a lovit colţul clădirii Primăriei, se vede şi acum locul, tencuiala e 

altfel. Din fericire n-a accidentat pe nimeni, i-am făcut conductorului semn 
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să deschidă turela, a ieşit, l-am îmbrăţişat, Armata e cu noi!... era, acum era 

şi-n noi era atâta dorinţă de unitate umană, de schimbare în bine, în frumos, 

în omenie, încât am înţeles şi unii şi alţii că nu se poate ajunge la schimbare 

fără iertare, că în noi nu mocnea nimic vindicativ, doream schimbare pentru 

toţi, nu doar pentru noi, muriseră destui, prea mulţi timişoreni, chiar şi copii, 

nu trebuia să se mai apese pe trăgaci. Nu vă ascund faptul că atunci am avut 

o reacţie oarecum singulară. Când TAB-ul a început să se învârtă ca un bon-

dar flituit, am întors capul să văd dacă nu eram în apropierea vreunui stâlp 

ori zid. Voiam să mă asigur că nu voi fi strivit între monstrul metalic şi cine 

ştie ce obstacol. Am fost singurul care m-am comportat astfel. Demon-

stranţii, entuziasmaţi, în extaz, nu ţineau cont de nimic, de nici o primejdie, 

ai fi zis că-şi pierduseră simţul de conservare cu totul. Deci cum spuneam, 

am fost singurul care voiam să ştiu în ce situaţie mă găseam. Asta, mi-am 

zis şi atunci şi mai târziu, era bine. Însemna că eram stăpân pe reacţiile me-

le.  

De acolo, cu oamenii pe el, vreo 15, poate 20 de timişoreni, TAB-ul 

s-a îndreptat spre Judeţeana de Partid pe lângă Muzeul Banatului şi hotelul 

Continental. Se auzise că acolo se găseau demnitarii comunişti veniţi din 

Bucureşti şi demonstranţii mergeau pentru o discuţie, voiau să le spună că 

nu mai era cale de întoarcere. Nu m-am încadrat în această coloană, Piaţa 

Operei era plină de timişoreni, am vrut să văd ce se întâmpla acolo. Deci pe 

Săvineşti, pe lângă hotelul Central, spre Fântâna cu Peşti. Auzisem, de ase-

menea, că în faţă la hotelul Central se află parcate TAB-uri ale USLA, fără 

marcaje pe ele. Pe undeva pe-acolo i-am întâlnit pe Doru Bulza, redactor şef 

la Drapelul Roşu, şi George Boeru, redactor la aceeaşi publicaţie, cu care 

am schimbat câteva cuvinte..  

În faţa Operei – un cordon de trupe de Securitate în semicerc, ce nu 

te lăsau să te apropii de perete. Nu asta mi-a stârnit neliniştea, ci faptul că, la 

baza peretelui, se găseau două grupuri de câte două megafoane din alumi-

niu. Trebuie să vi le amintiţi, aşa arătau atunci. Iar firele urcau în balcon, 

acolo distingându-se microfoanele. Ştiam pe drum, din Calea Buziaşului 

până în centru, nu mai reţin de la cine şi când, de prezenţa delegaţiei comu-

niste de la Bucureşti. Mă rog, asta era în regulă. Relativ în regulă. După mi-

ne era normal să fi venit dictatorul, nu căţelandrii lui. Nu ei fiindcă, ne 

amintim situaţia de atunci, nu era în stare să ia vreo hotărâre nimeni, doar să 

îi execute ordinele. Se ştia pe deasupra că grangurii se găseau la fostul Co-

mitet Judeţean, nu la Operă. Revin la firele ce duceau la balcon şi megafoa-

nele din faţa clădirii. Ele m-au determinat să nu rămân. Însemna că eram 

aşteptaţi. Ori se ştie că nu e bine să duci bătălia unde te aşteaptă duşmanul.  
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Şi-atât de mult m-a deranjat situaţia aceea, încât am plecat de la 

Operă. Fireşte, atunci nu ştiam ce urma să fac. De ce mergeam la Judeţeana 

de Partid? Nu ştiam, nu aveam un scop precis, nu îmi propusesem să mă 

comport într-un fel ori altul, simţeam doar că trebuia să merg acolo şi am 

mers. 

În fine, am plecat de la Operă. Nu singur, cu un grup. Nu ştiu cât de 

mare, nu cunoşteam pe nimeni. De data asta nu m-am mai agitat, n-am mai 

coordonat grupul în care mă găseam. Am mers aşa, îndemnând pe unii, pe 

alţii, pe cei cu care mă intersectam, să vină cu noi. Aşa i-am îndemnat şi pe 

doi prieteni buni, Jivco de la Poştă şi Leo de la Institutul de Proiectări.  

Ajungând la Consiliul Judeţean, aici, v-am spus deja, mii, zeci de 

mii de oameni. Plin de lume. E vorba de demonstranţii care, de la Primărie 

îşi continuaseră drumul pe la Muzeu pe celelalte străzi direct spre Consiliul 

Judeţean. 

De acum încolo secvenţele se succed nebuneşte, în afara oricărei in-

tenţii prestabilite, totul datorându-se întâmplării, hazardului ori… destinului. 

Eram obosit, după atâtea lozinci strigate din Calea Buziaşului până la Primă-

rie eram epuizat, nu ştiam ce urma să se întâmple, parcă nici nu mă interesa, 

ceea ce mă preocupa în momentele acelea fiind să găsesc un loc să stau, să 

mă sprijin de ceva, ca să-mi revin cât de cât. Ieşisem din întreprindere cu 

agenda subţioară, vă amintiţi, când coloana din Calea Buziaşului a ajuns la 

Detergenţi eram în curtea fabricii cu şefa mea de la Oficiul de Calcul, unde 

lucram ca analist-programator, doamna Mariana. Doream amândoi să ple-

căm în oraş, ne mai având stare să rămânem la lucru, doream să luăm bilet 

de voie pentru Centrul de Calcul, de aceea aveam agenda cu mine. Fapt e că, 

deşi mă agitasem tot drumul, n-o pierdusem. Nu-mi amintesc să fi fost preo-

cupat de grija ei, cu toate astea n-o pierdusem. Şi-acolo, la Consiliul Ju-

deţean, i-am dat prima întrebuinţare. Simţind-o sub braţ, m-am liniştit. Nu 

pentru că n-o pierdusem, ci pentru că aveam s-o folosesc să-mi trag sufletul. 

Am înaintat, m-am strecurat printre oameni fără să-mi treacă prin cap gân-

dul că aşa avea să-mi fie mai uşor ori mai greu să intru în clădire, ci ca să 

ajung la soclul imobilului de vizavi.  Pe care am pus agenda şi m-am aşezat! 

Una peste alta, asta a fost prima utilizare a agendei pe care, mai târziu, 

aveam să înserez propoziţiile ce vor deveni, hai să folosim termenul la care 

până atunci nu mă gândisem niciodată, prima Platformă Program a Revo-

luţiei din Timişoara 

Daţi-mi voie să fac acum o paranteză. Se ştie, am fost destul de im-

plicat în Revoluţia din Timişoara, există însă o întrebare căreia nu sunt ca-

pabil să-i răspund. Care ar fi fost prestaţia mea dacă aş fi fost salariat, să zi-

cem la Solventul ori Dermatina. În interviul publicat în volumul Reportaj cu 
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sufletul la gură am precizat că pentru mine Revoluţia a început cu adevărat 

în 20 Decembrie, o dată cu trecerea coloanei din Calea Buziaşului prin faţa 

întreprinderii noastre. Fusesem, am precizat atunci, în zilele primelor 

mişcări pe ici pe colo prin oraş, dar se poate vorbi de o participare activă, de 

o anumită consistenţă, doar de miercuri, 20 decembrie. Or întrebarea asta 

este: dacă aş fi lucrat la altă întreprindere şi aş fi ajuns la Judeţeana de Partid 

mai târziu, nu în fruntea coloanei din Calea Buziaşului – adică după ce s-a 

constituit grupul de demonstranţi ce a urcat în clădire –, aş mai fi avut posi-

bilitatea să mă implic în Revoluţia din Timişoara? Asta ca să nu luăm în 

considerare alternativa unui concediu, eu să mă găsesc în zilele acelea în 

cine ştie ce alt oraş, nu în Timişoara. Dar mă rog, întrebările astea sunt per-

sonale, strict personale, aşa trebuie să le luaţi. Revoluţia din Timişoara ar fi 

reuşit oricum, noi, timişorenii, apoi toţi cetăţenii României, n-am făcut al-

tceva decât să reacţionăm în mod firesc: ne-am integrat adică în mişcarea 

europeană a acelui sfârşit de an. Sfârşit de an şi de sistem comunist!  

Dar să lăsăm speculaţiile teoretice, să revenim la fapte.  

Stăteam deci pe soclul clădirii, pe agendă, priveam în dreapta, în 

stânga, fără să mă preocupe vreun gând în mod special. Mulţimea se mani-

festa ca un vulcan, lozincile erau lansate una după alta, timişorenii le scan-

dau din toate puterile, eu, în contrast cu toţi demonstranţii, nu scoteam o 

vorbă. Nici măcar un sunet. 

Eram în momentele acelea, dar atunci încă nu ştiam, în apropierea 

celei de a doua vâltori – prima fusese apariţia coloanei prin faţa întreprinde-

rii noastre – în care aveam să mă arunc din cauza… Ştiu eu de ce? Din cau-

za firii, a temperamentului, a destinului, ziceţi cum vreţi, eu nu am nici o 

explicaţie. 

Asta s-a întâmplat când a ieşit cineva în balcon şi a invitat unul ori 

doi timişoreni să discute cu tovarăşul prim-ministru. Nu reţin cum au 

reacţionat cei din jur, dar eu am sărit ca muşcat de şarpe. Până atunci stătu-

sem să-mi trag sufletul şi privisem în jur liniştit, atunci am sărit ca ars. Cum 

unul, doi timişoreni? În primul rând că, dacă dintr-o mulţime sunt invitaţi la 

discuţii unul, doi oameni, cei mulţi îşi pierd încrederea zicând că ăia doi pot 

fi manevraţi, pe de altă parte doi oameni nu puteau sintetiza modul de gândi-

re al unui oraş întreg, noi fiind de o săptămână de zile în conflict cu forţele 

comuniste.  

Am traversat atunci mulţimea rapid, am urcat pe ceva, nu ştiu pe ce, 

desigur pe o vază din beton şi am spus nu, să intre 8 sau 13 oameni! Nu ştiu 

de ce am spus aşa, de ce m-am oprit la cifrele astea. N-am nici o explicaţie. 

Singurul lucru clar era că nu trebuia să acceptăm să urce doar doi timişoreni. 
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A, să nu uit ce mi s-a întâmplat imediat după aceea. Când am cobo-

rât, de pe vaza aceea ori ce va fi fost, m-am dezechilibrat şi am atins cu pan-

tofii cizmele unui ofiţer de la trupele de Securitate. M-a privit de parcă aş fi 

fost lepros zicându-mi, printre dinţi, că ar trebui să mă împuşte. Nu l-am lu-

at în seamă, erau atât de mulţi oameni că nu m-am temut de el.  

În clipa următoare am conştientizat, brusc, că intervenţia mea putea 

fi considerată făţărnicie. Nu era moral să spui altora mergeţi înăuntru, intraţi 

câţi inşi am spus, că eu stau aici să văd cum vă descurcaţi. Sau, altfel spus, 

trebuia să urc. Eram obligat, mă condamnasem să fac parte din grupul ce 

urma să pătrundă în clădirea Consiliului Judeţean.   

Uşile erau încuiate, oamenii băteau în ele, încercau să le forţeze, să 

le deschidă. Şi când s-au deschis – în faţa noastră un grup de soldaţi înar-

maţi! 

Încă un amănunt. Înainte de asta, când am zis să vină oamenii să in-

trăm, a apărut lângă mine un domn şi a zis mă numesc Petre Petrişor, sunt 

avocat, pot să intru şi eu? M-am gândit că era normal să intre un avocat, 

orice societate are nevoie de un sistem legislativ, de legi, în general. Chiar 

de sunt strâmbe şi trebuie îndreptate. Or noi tocmai de-aia urcam, să le 

schimbăm. Era deci bine să fie cu noi un om care le cunoştea. Atunci… se 

găsea şi Marcu acolo – îl văzusem pentru prima dată cu vreo 40 de minute 

înainte, nu-l cunoşteam nici pe el nici pe domnul avocat – şi i-am spus de 

domnul Petre Petrişor.  Marcu, cu felul lui dezinvolt, exploziv, a lansat ime-

diat formula avocatul Timişoarei. El e cel care a strigat merge cu noi şi 

domnul Petre Petrişor, avocatul Timişoarei.  

N-a fost uşor să facem primii paşi, cu atât mai mult ceilalţi. Pe scări 

militari cu căşti de oţel pe cap, cu automate după gât, cu încărcătoare, pre-

gătiţi ca pentru a intra în linia întâi pe front. Pe deasupra cu nişte uitături ce 

te făceau să simţi că îngheţau hainele pe tine. Şi, de parcă toate astea n-ar fi 

fost îndeajuns – ameninţări verbale: aveţi grijă ce faceţi, şi voi şi cei de afa-

ră, să nu mai fie lovite uşile, că tragem fără somaţie! Asta m-a făcut să mă 

gândesc la consecinţe, la organizare. 

Am întors capul spre intrare, la început grupul nostru era format din 

cinci timişoreni. Nu mi-a fost totuna dar nu mai aveam ce face, bulgărele de 

nea începuse să se rostogolească, am revenit la intrare, l-am rugat pe un de-

monstrant de acolo… pe domnul Emil Ollei, pictor de biserici – după aceea 

i-am aflat numele, atunci nu-l ştiam –, să aibă grijă să alcătuiască cu câţiva 

manifestanţi un fel grupă de serviciu, de ordine, care să preîntâmpine orice 

manifestare violentă.  

Şi fuga după cei cu care intrasem şi iată-ne în faţa uşii acestei săli. 

Ne-am oprit, ne-am îmbiat, nu mai ştiu cine a intrat primul, reţin însă că am 
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avut o reacţie nervoasă. M-a iritat faptul că am auzit formularea … să trăiţi, 

tovarăşe prim-ministru…De ce să trăiţi, de ce atitudinea asta? Simţeam că 

pocnesc. Cum să vă spun, nu ne-a obligat nimeni să luăm decizia aceea, să 

intrăm acolo. Era o acţiune liber asumată! Din moment ce-am păşit în clădi-

re devenisem o delegaţie în adevăratul sens al cuvântului, reprezentam zeci-

le de mii de oameni de afară. Trebuia să fim reprezentanţi demni ai celor de 

jos. A fost o opţiune, nu veneam să cerem ceva ci să impunem, se cădea că 

avem  demnitate, prestanţă. Eram o delegaţie la fel ca a lor, a demnitarilor 

comunişti veniţi de la Bucureşti. Ei veniseră la noi, nu noi la ei, nedreptăţiţii 

eram noi. Nedreptăţiţi, arestaţi, ucişi. Ei îl reprezentau pe vinovat, pe crimi-

nal! Atunci de ce salutul acela în care umilinţa se găsea la ea acasă?  

Discuţia… Nu se va putea reda în întregime discuţia aceea, de fapt 

discuţiile, fiindcă Dăscălescu şi ai lui au ieşit din sală de câteva ori, nicioda-

tă. Ceea ce ne amintim unul ori altul acoperă doar o parte a situaţiei de 

atunci. O parte, fără să poată fi recreată teribila atmosferă din sală. Nu ne 

cunoşteam, nu ştiam ce urma să se întâmple, nu mai participaserăm la astfel 

de discuţii niciodată. Pe deasupra ne stăpâneau suspiciunea, îndoielile, sen-

timentul că ne angajasem într-o acţiune ce ne depăşea disponibilităţile.  

Trebuie spus, din capul locului, că debutul confruntării cu delegaţia 

din Bucureşti nu ne-a fost favorabil. Dăscălescu ne-a luat de sus, cu aro-

ganţă, cei ce s-au angajat prima dată în discuţie s-au cam pierdut cu firea, s-

a ajuns în cele din urmă să se vorbească despre locuinţe, paşapoarte… Şi de 

nişte termene. Iniţial primul-ministru a promis că va rezolva problema unei 

vize în trei săptămâni, nu era pentru el nici o problemă, a ajuns apoi foarte 

repede să precizeze că, dacă-i determinam pe demonstranţi să plece acasă, 

se angaja că obţină viza aceea într-un sfert de oră. 

Acela a fost momentul în care am intervenit eu în discuţie. De data 

asta cu agenda în faţă, nu sub fund.  

Să mă explic. După primul schimb de replici mi-am dat seama, de-a 

dreptul îngrijorat, că nu eram pregătiţi pentru dialogul acela. Realizam că ne 

tratau fără pic de respect, totuşi atribuindu-ne statut de delegaţie ce urma să 

prezinte doleanţele mulţimii din faţa clădirii. Deci aşteptau să le înaintăm o 

platformă-program, or noi… 

Am avut atunci, din fericire, o idee ce s-a dovedit salutară. În timp ce 

s-au schimbat primele replici, mi-am deschis agenda şi am consemnat Plat-

forma noastră program. Ce-am făcut de fapt? Am dat pentru lozincile scan-

date de demonstranţi formulări fireşti unei liste de revendicări. Jos se striga  

Jos Ceauşescu!... eu am scris  Demisia preşedintelui. Lozinca Nu plecăm 

acasă, morţii nu ne lasă!... a devenit Să ni se comunice numărul morţilor şi 

al răniţilor… 
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Am înşirat pe agendă nouă propoziţii de acest fel şi atunci, mai ales 

că Dăscălescu se rostogolea peste noi părând să ne strivească, m-am ridicat 

şi am spus Domnule prim-ministru, i-aţi înţeles pe colegii noştri greşit. Nu 

suntem aici pentru a solicita locuinţe, paşapoarte, cine ştie ce avantaje per-

sonale. Ceea ce dorim este: 1. Demiterea lui Ceauşescu!, 2. Demisia mem-

brilor guvernului!, 3. Organizarea de alegeri libere…    
Nu cred că trebuie să dau detalii despre modul în care au reacţionat. 

Mai ales Dăscălescu. Păi cum să-şi dea demisia membrii guvernului, tovu-

le? Că şi eu fac parte din guvern! N-am dat înapoi, l-am înfruntat fără nici o 

reţinere. Da, şi dumneavoastră trebuie să vă daţi demisia! 

Dacă lui nu i-a fost uşor, e drept că şi eu am trecut prin momente 

grele. Numai că faţă de el aveam sursă de regenerare – mulţimea din faţa 

clădirii. Ce-i drept instinctiv ori conştient, nu sunt însă în stare să precizez în 

ce mod, mă cablasem la sursă din primele apariţii în balconul Consiliului 

Judeţean. Nu noi reprezentam forţa ci ei, demonstranţii din faţa clădirii 

Consiliului Judeţean. Cât timp aveau încredere în noi, cât timp îi reprezen-

tam cu adevărat, nu aveam de ce ne teme. De aceea, de la microfonul din 

balcon, ca să ştie că eram prezenţe concrete, cu o identitate clară, mi-am 

dezvăluit datele personale: mă numesc Ioan Savu, lucrez la Oficiul de Cal-

cul la Detergenţi, locuiesc pe strada Negoiu numărul 16, apartamentul 18, 

sunt căsătorit, am 3 copii...  

Cu asta fireşte, ca să reiau o formulare deja folosită, mă condamna-

sem definitiv. Nu e nevoie de multă imaginaţie ca să vorbim de situaţia 

noastră în cazul că n-ar fi picat comunismul şi Ceauşescu ar fi reuşit să-şi 

păstreze scaunul. Nu e nevoie. Din partea mea era, luând lucrurile într-un 

anumit fel, un gest nebunesc. Dar în acelaşi timp – o şansă. Dacă aveau în-

credere în noi, dacă obţineam ce doreau cei de jos, oamenii aveau să rămână 

lângă noi şi totul era în regulă. De aceea le dezvăluiam, şi eu şi ceilalţi, ce se 

petrecea sus, ce poziţie aveau trimişii tartorului. Pentru noi şi lozincile scan-

date, când precizam ce solicitam, şi huiduielile declanşate când dezvăluiam 

tertipurile, manevrele şacalilor, erau infuzii de energie, de curaj, pentru ei 

dimpotrivă, şi unele şi celelalte păreau lovituri în plex, în mandibulă.   

Mi s-a spus după aceea, mă rog, nu ca reproş major, că în timpul dis-

cuţiilor am fost pentru unii, oarecum deranjant, prea intransigent. Din capul 

locului am avut pe buze cuvintele demisie, demitere! Demiterea lui 

Ceauşescu, demisiile membrilor guvernului! Asta cereau demonstranţii, asta 

scandau, Jos Ceauşescu!... asta mi s-a părut  că trebuia să le oferim 

timişorenilor.    

Am sesizat, nu după mult timp, că deşi eram cel mai colţos, cel mai 

incomod, demnitarii comunişti, încremeniţi în ceauşismul lor, acceptau, par-
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că preferau să discute cu mine.  Cred că asta se datora faptului că eram mai 

coerent, mai exact în ce spuneam. Cât timp stătusem cu agenda în faţă, îmi 

limpezisem gândurile cât de cât, mi le ordonasem şi nu băteam apa în piuă, 

eram concis, concret. 

Opţiunea lui Dăscălescu – stană de piatră, încruntat, încordat, fără 

pic de bunăvoinţă ori omenie pe figură! – s-a datorat poate şi faptului că în 

cele spuse de mine am integrat situaţia de la noi în context european, mon-

dial. Pentru a-i linişti, am precizat, că nu doream să aplicăm Legea Talionu-

lui, că nu doream să aplicăm deviza ochi pentru ochi şi dinte pentru dinte. I-

am spus că nu voiam să le omorâm familiile, copiii, că nu doream răzbunare 

oarbă, le ceream doar să înţeleagă situaţia din Europa, din ţară, să renunţe la 

forţă, să accepte că situaţia se schimbase, că ţara se găsea în altă situaţie de-

cât în urmă cu câteva zile.  

 Muriseră mulţi, prea mulţi timişoreni, nu trebuia să mai moară ni-

meni. Nici de la ei nici de la noi. Le-am amintit apoi despre alte popoare din 

Europa şi din lume. Am zis că ar fi frumos să urmăm exemplul polonezilor. 

Aflasem, nu cu mult timp în urmă, că polonezii au făcut un monument cu 

două coloane. Pe una erau trecute numele greviştilor ucişi, ale sindicaliştilor 

conduşi de Lech Walesa, pe cealaltă morţii securităţii şi miliţiei poloneze. 

Fiecare a luptat pentru Polonia văzută de el, dar polonezii au avut tăria să 

facă un monument comun pentru ţara lor de mâine. Haideţi, l-am îndemnat, 

să arătăm lumii că şi noi, românii, avem tăria şi înţelepciunea să ne unim 

eforturile pentru a găsi calea pe care să mergem mai departe fără alte con-

fruntări, fără noi victime. I-am spus apoi că nu-i cerea nimeni să iasă pe 

balcon să strige  Jos Ceauşescu! după ce-l servise atâţia ani, dar chiar dacă 

poziţiile noastre erau ireconciliabile, aşa cum istoria a dovedit de atâtea ori, 

cu înţelepciune, cu răbdare, cu politica paşilor mărunţi, se poate ajunge la 

soluţionarea diferendelor fără pierderi de vieţi omeneşti.  

Am amintit apoi celebrele discuţii de la Camp David dintre arabi şi 

israelieni. Preşedintele Egiptului a riscat separarea de Liga Arabă de dragul 

Păcii. Liga şi-a mutat de altfel sediul din Egipt. Preţul i s-a părut însă mai 

mult decât rezonabil, Pacea fiind mai importantă decât orice altă situaţie.  

Or dacă în zona aceea minată, explozivă, în care se ştie că poziţiile 

Israelului şi arabilor păreau ireconciliabile, s-a putut aplana declanşarea unui 

conflictul armat, nu era oare frumos să reuşim şi noi acest lucru? 

A opta din cele Nouă Fericiri spune de altfel: fericiţi sunt făcătorii 

de pace, că ei fiii lui Dumnezeu se vor numi.  

Erau mulţi granguri acolo, şi unde sunt granguri apar şi porumbeii 

voiajori. Mai tot timpul venea cineva şi se oprea în urechea lui Dăscălescu – 

nu-i cunoşteam pe toţi din delegaţia bucureşteană, doar pe primul-ministru, 
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pe Bobu, Pacoste… cam atât –, şi când primeau cine ştie ce informaţii le-

gam o vorbă cu unii din timişoreni alături de care urcasem în sala aceea. 

Avocatul Petre Petrişor era, la început, deranjat de inflexibilitatea mea. Cum 

deschideam gura – demisia! Cu gura închisă, prin semne, acelaşi lucru – 

demisia!  Tratativele cu cei de aici puteau începe doar de aici că, vorba 

aceea, ce urma era la fel de tranşant. Cum spuneam, la început domnul Petre 

Petrişor n-a fost încântat de poziţia mea, însă nu după mult timp am devenit 

un duet ce făceam vocalize pe acelaşi refren!       

După ce-am prezentat solicitările noastre primului ministru, am ară-

tat foaia membrilor comitetului nostru, am rupt altă foaie şi, împreună, am 

încercat să găsim cele mai potrivite formulări pentru ceea ce avea să devină 

Platforma noastră program. Unele propoziţii li s-au părut prea tranşante, n-

am dat înapoi, în cele din urmă le-au acceptat, am adăugat alte propoziţii-

solicitări.     

Dintre activiştii de partid locali Florea s-a dovedit a fi cel mai obtuz. 

Berbec, buldog înrăit, catâr sadea. Voia să facă impresie, să crească în ochii 

bucureştenilor, de aceea se repezea în toţi, pe mine ameninţându-mă cu 

puşcăria pe viaţă de nici nu ştiu câte ori.  

La un moment dat s-a ajuns la lecţia de dictare. Mă găseam lângă 

primul-ministru, Dăscălescu mi-a oferit loc pe scaun, am refuzat, n-aveam 

stare, m-am sprijinit totuşi de braţul scaunului. Aşa a început lecţia de dic-

tare, eu dictându-i ce doreau timişorenii: demiterea lui Ceauşescu… de-

misia guvernului… alegeri libere… cine a dat ordin să tragă…  
Când am formulat punctul acesta, din lista ce a devenit prima Plat-

formă-Program a Revoluţiei din Timişoara, l-am repetat şi sub formă de în-

trebare. Răspunsul lui? Sunt de puţin timp aici, nu ştiu cine a… Bălane, cine 

a dat ordin să tragă în oameni?… O corectură acum. Dacă bine mi-aduc 

aminte, discuţia asta a avut loc când eram în picioare. Mă rog, amănuntul nu 

are nici o importanţă. E cert însă că atunci am avut următoarea replică. În 

lipsa preşedintelui… atunci ştiam că dictatorul era în Iran… conform Con-

stituţiei ţării, toate prerogativele Puterii trec în mâna Primului Ministru. 

Dacă dumneavoastră nu ştiţi ce se întâmplă în România, nu meritaţi să 

fiţi prim-ministru, vă rog să vă daţi demisia!  
Ştiu că au apărut fel de fel de relatări ale acestui moment, în una 

susţinându-se că cineva l-a luat de gât. Nu-i adevărat. Nici nu era cazul, nici 

nu era posibil, cu atâtea gorile în jur. Activiştii şi securiştii ce erau în sală, în 

toată clădirea, erau înarmaţi. Pe deasupra nu se cădea să se ajungă la tensiu-

ne, busculade, confruntări fizice. Nu l-a luat nimeni de gât.  

Şi cum spuneam, mă sprijineam de braţul scaunului dictându-i pro-

poziţiile din agendă. La un moment dat, nu ştiu de ce, a rămas cu ochii pe 
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mine. Atunci i-am spus domnule, nu vă supăraţi, n-o să ţineţi minte tot ce vă 

spun, de ce nu vă notaţi?... A fost un moment de stupoare pentru toată lu-

mea, pentru el în primul rând ! Eu eram un… un nimeni de pe uliţă, în ochii 

lui un gunoi, şi-i ceream lui, primului ministru să noteze ce spuneam! S-au 

repezit atunci spre mine mai toţi şacalii lui. Noroc că, în uimirea lui, Dăscă-

lescu a dus, printr-un gest reflex, mâna la haină să caute ceva de scris. Sesi-

zând gestul, ulii s-au oprit din zbor începând să se caute şi ei prin buzunare 

de carneţele, pixuri, pe care le-au întins lui Dăscălescu. El a şi luat de altfel 

un carneţel şi-un pix, nu ştiu de la cine, şi chiar a început să noteze ce-i spu-

neam. Acum scena pare de râs, după atâţia ani nu poţi să nu te trezeşti cu un 

zâmbet pe chip, dar atunci lucrurile au stat cu totul altfel.  

Deci eu dictam şi Dăscălescu, primul ministru, scria. Nota ce doreau 

timişorenii. În timpul acesta articulam şi alte vorbe. Îmi amintesc că la un 

moment dat i-am spus sunt realist, nu-mi fac iluzii că o să soluţionaţi toate 

doleanţele noastre repede, cu promptitudine, mi se pare normal să le discu-

tăm însă punct cu punct, să soluţionăm diferendul nostru plecând de la ele.    

Mi-amintesc bunăoară că am deschis atunci o discuţie  în legătură cu 

informarea populaţiei ţării, prin intermediul radioului şi a televiziunii, asu-

pra situaţiei din Timişoara. Mi-a spus că nu exista echipament, că Radio 

Timişoara era desfiinţat, iar pentru o transmisie televizată era nevoie de car 

de reportaj. Nu m-a prins descoperit. Am admis observaţiile lui, dar am pre-

cizat că problema se putea rezolva. Domnule prim-ministru, nu se poate să 

nu ştiţi că armata are posibilităţi tehnice să intre pe orice frecvenţă, deci şi, 

cel puţin, pe frecvenţa postului Radio Timişoara şi a TVR. Bolmojeli, mutre, 

eschive verbale, ce nu m-au impresionat, dimpotrivă, m-au întărâtat. I-am 

cerut atunci să dea dispoziţii să se tipărească la Poligrafie un ziar, măcar o 

foaie volantă, în care să apară doleanţele Timişoarei, de fapt Platforma noas-

tră program întocmită atunci, pe loc. Prima Platformă-Program a unui 

grup organizat, ce sintetiza măsurile ce se impuneau a fi îndeplinite în si-

tuaţia în care ne găseam. Ne-am numit Comitet Cetăţenesc abia atunci, 

după ce-am intrat în sala de festivităţi a Consiliului Judeţean, atunci transcri-

ind din agendă şi lista cu doleanţele timişorenilor.  

Am avut puncte importante pe lista aceea, obligatorii, sigur, ea fiind 

incompletă. Tensiunea a fost mare, suspiciunile multe, experienţa noastră 

pentru asemenea demersuri nulă. Ceea ce ne-a deranjat a fost faptul că, de 

câteva ori, delegaţia bucureşteană a ieşit din sală. Părăsea încăperea şi noi 

rămâneam cu şleahta de activişti şi securişti. Dacă bine mi-aduc aminte, dis-

cuţiile au demarat în jurul orelor 12.30-13. După un timp au plecat, au reve-

nit, au plecat…  
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La un moment dat au plecat pentru a lua legătura telefonică cu dicta-

torul. Precizarea ne-a surprins, în acele momente ştiam că Ceauşescu era în 

Iran.   

Am fost cu toţii de acord că setul de doleanţe, Platforma noastră 

Program, trebuia comunicată demonstranţilor. Din start mi s-a părut că per-

soana potrivită pentru această treabă era domnul Petre Petrişor. Era avocat, 

până atunci nu-l cunoscusem dar desigur mulţi timişoreni ştiau cine era, or 

prezentarea doleanţelor noastre de către un om al legii era firesc să aibă alt 

impact decât în lectura altui membru al Comitetului nostru. A fost de acord 

şi Marcu, am fost de acord toţi, dânsul a citit-o şi a fost bine. 

Înainte de asta eu am vorbit, de mai multe ori, cu demonstranţii din 

faţa clădirii. Mi-am dat seama că sunt nişte lucruri de făcut. Prezenţa demni-

tarilor comunişti în mâna noastră era o garanţie că nu avea să se mai tragă în 

noi. Atunci, de la balcon, le-am spus oamenilor să înconjoare clădirea, să nu 

permită nimănui să intre ori să iasă. Le-am spus să-şi verifice vecinii, să va-

dă dacă nu sunt persoane înarmate. Au găsit inşi cu revolvere, desigur se-

curişti, dar cine s-a mai interesat atunci de statutul lor. S-a acţionat pe loc, 

fără multe tergiversări, vorba aceea, judecata şi lopata, i-au dezarmat, i-au 

bătut.  

De jos ni se adresau fel de fel de propuneri, ni se dădeau informaţii, 

dar nu se putea înţelege în vacarmul ăla nimic, coboram de aceea des să 

vorbesc cu ei. Într-o astfel de  situaţie mi-am dat seama că, datorită unui gest 

necugetat, se putea ajunge la o tragedie. Spuneam că demonstranţii dezar-

maseră nişte securişti şi activişti de partid înarmaţi, infiltraţi printre demon-

stranţi. N-aveai cum ştii că timişorenii ce-au preluat armele erau oameni 

cumpătaţi, stăpâni pe nervii lor. Or dacă unul din ei ar fi comis un gest ne-

cugetat, ar fi putut rezulta un carnagiu. Militarii din interior ne avertizaseră 

de altfel că, dacă se va mai împinge cineva în uşă, vor trage, vă închipuiţi ce 

s-ar fi întâmplat în situaţia că s-ar fi descărcat o armă. Şi ce să fac, ce să fac, 

cum să împiedic o asemenea nenorocire. Din fericire aş zice că am avut o 

idee bună. Am dezmembrat armele. Acestea au rămas la cei ce le aveau, în-

cărcătoarele la alţii.  

A, un schimb de replici pe care n-o să-l uit niciodată. Într-una din 

escapadele mele am rămas cu ochii pe un tip mai curăţel, bărbierit, aranjat, 

tuns scurt. Părea a fi ofiţer în misiune. Sigur, nu-l consideram cel mai indi-

cat om căruia să mă adresez, dar presiunea momentului era prea importantă 

ca să mă împiedic în faptul că intuisem ce hram purta. Şi m-am apropiat de 

el şi i-am zis. Domnule, eu nu mă pricep la treburile astea, dumneata eşti 

desigur de specialitate… Crezând că-l trădez, s-a înverzit. L-am liniştit, con-

tinuând să-i spun. Domnule, nu vreau să-ţi fac vreun rău, în momentele as-
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tea sunt lucruri mai importante decât să ne luptăm între noi. Uite ce s-a în-

tâmplat cu armele, uite ce am hotărât să fac. Ce părere ai, e bine?... Da, 

domnule mi-a zis, ai procedat bine…  

Între timp au început să vină de la Operă demonstranţi trimişi să 

convingă oamenii de-aici să meargă acolo. Sigur, nu era bine că o parte a 

timişorenilor era aici, restul acolo, că apăruseră două Comitete Cetăţeneşti. 

Recunoşteam că Piaţa Operei părea un loc mai potrivit pentru ce se întâmpla 

în oraş, dar faptul că delegaţia de la Bucureşti se găsea în mâinile noastre şi 

că obţinusem, deja obţinusem unele succese, mă făcea să cred că era bine să 

rămânem pe mai departe în faţa şi în interiorul Comitetului Judeţean. Şi pen-

tru că sunt omul care nu mă deranjează să cer un sfat când am îndoieli, l-am 

întrebat pe tipul acela, despre care şi acum cred că era ofiţer de securitate, ce 

părere avea. Nu, domnule, a zis, nu plecaţi. Delegaţia guvernamentală e 

practic în mâinile voastre şi atât timp cât sunteţi în preajma lor iar 

timişorenii în jurul clădirii, pentru voi totul este în regulă.  

Încă un amănunt din ziua aia nemaipomenită. În Platforma-Program 

cerusem şi retragerea armatei în cazărmi. Noi am cerut, ei au dat telefoane, 

ne-au asigurat că problema e rezolvată. Numai că eu am urcat cu unul din 

încărcătoarele alea în sala de festivităţi. Pusesem încărcătorul în curea, la 

spate. Era o zi călduroasă, dacă mai ţineţi minte, deşi iarnă, era cald, timp 

primăvăratec, eu aveam pe mine doar o geacă, nu palton, o geacă scurtă, su-

ficient însă de lungă ca încărcătorul să nu se vadă. Şi am intrat în sală şi m-

am adresat bucureştenilor. Domnilor, v-am rugat să daţi dispoziţii ca Arma-

ta să se retragă în cazărmi. Aţi fost de acord. Respectarea acestei măsuri ar 

fi dovedit că şi dumneavoastră sunteţi de bună credinţă, animaţi de intenţia 

de a proceda astfel încât lucrurile să meargă bine, evitând apariţia unor noi 

victime. Aţi dat dispoziţia aceea? Nu mai ştiu cine a răspuns. Sigur, tova-

răşe. Sigur. Deşi voi nu-i trimiteţi pe demonstranţi acasă, noi am luat măsu-

rile necesare şi militarii sunt în cazărmi. Atunci, iritat de minciunile lor, am 

scos încărcătorul de la spate şi l-am pus pe masă. În loc să pună capul în 

pământ, au început să ridice tonul, să strige. Cum, tovule? Cum îţi permiţi să 

dezarmezi un ofiţer în misiune, tovarăşe? Ştii ce delict grav e ăsta?  Îm-

puşcat! Pentru gestul ăsta o să fii împuşcat! M-am putut abţine? Nu. Adică 

voi minţiţi şi tot voi acuzaţi? Nu vă e ruşine. Ne-aţi făcut să înţelegem că 

vom străbate împreună un traseu care să elimine situaţiile conflictuale, şi 

voi şi noi suntem români, de ce să mai curgă sânge, nu vă daţi seama că 

alta e calea de urmat, nu cea a forţei, a intereselor voastre?   

Scandalul a ţinut minute întregi, acelaşi ton ridicat, ameninţări, cum 

de îndrăznisem să dezarmez un militar, cineva, parcă Florea, n-a pierdut pri-

lejul să-mi şuiere printre dinţi aşa, în particular, că avea să mă împuşte, că 
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după ce lucrurile aveau să reintre în normal – normalul lor! – mă va căuta să 

mă împuşte…  

Deci cam asta a fost atmosfera în sala Judeţenei de Partid, de câte ori 

le dovedeam că erau nesinceri se enervau, ridicau tonul, ne ameninţau cu 

puşcăria, cu glonţul. 

Într-una din discuţiile avute cu Dăscălescu, încercând să-l cobor cu 

picioarele pe pământ, i-am spus. Domnule, nu mă îndoiesc că aveţi foarte 

multe privilegii, că nu duceţi lipsă de nimic. Sunt convins însă că aveţi un 

neam mai îndepărtat, o nepoată de spiţa 17-a sau o mătuşă de spiţa 20, ca-

re pentru un litru de lapte trebuie să se scoale la ora 5 dimineaţă. Chiar nu 

ştiţi situaţia, sărăcia din ţară? Nu vi se pare că ar fi normal să găsim în raf-

turile magazinelor alimentele necesare traiului? Pentru copii o banană, o 

portocală?...  

Să nu credeţi că încercarea mea a declanşat un dialog din care să fi 

rămas cu ceva. Dăscălescu era un tip mărginit, obtuz, folosea un vocabular 

de lemn, nu impresiona prin absolut nimic. Cultură nu, disponibilităţi lin-

gvistice nu, însuşiri oratorice nu. Pe scurt – ins încuiat, incult. Mi-am răcit 

gura cu el de pomană. Vă amintiţi, îi dădusem exemplul polonezilor, ce con-

struiseră un monument comun pentru militari şi grevişti. I-am vorbit de data 

aceea despre SUA. Despre Lincoln.  

După ce Sudul a fost învins în Războiul de Secesiune, întrebat ce 

preţ se cădea să plătească Sudul învins, Lincoln a răspuns că nu trebuia să 

plătească nimic, cursese prea mult sânge în conflictul lor şi din acel moment 

trebuiau să-şi unească forţele ca să construiască o Americă mare şi puterni-

că. Istoria a dovedit că a avut dreptate. Plecând de la acest exemplu l-am 

întrebat dacă nu credea că şi noi trebuia să procedăm la fel, să dovedim as-

tfel lumii civilizate că suntem în stare să alegem calea corectă pentru o Ro-

mânie nouă?  

Nu pot spune prea mult despre discuţia aceea. Au fost penibili. Cu 

Dăscălescu în frunte. Vorbeau dar nu spuneau nimic, trăgeau de fapt de 

timp, când nu mai ştiau cum să combine cele 30-40 de cuvinte pe care le 

cunoşteau se enervau, ne jigneau, ne ameninţau. 

 Dar au fost nevoiţi să facă ce le-am cerut. Primul nostru succes a 

fost eli-berarea revoluţionarilor arestaţi.    

La un moment dat am dat cu ochii de Doru Bulza şi George Boeru. 

Eu îl cunoşteam doar pe Doru. În tinereţe am fost fani ai echipei de fotbal 

POLI, avem amintiri frumoase. Din capul locului Doru m-a avertizat. Ai gri-

jă, ăştia aşteaptă să se lase întunericul. Nu ştiu ce vor face, dar sunteţi în 

pericol. N-am păstrat informaţia pentru mine. Aşa cum făcusem şi până 

atunci, am ieşit în balcon şi am dezvăluit mulţimii ce mi se spusese. Reacţii-



 

 

 

415 

le au fost fireşti. Oamenii au adresat apostrofări delegaţiei bucureştene, au 

huiduit, au scandat cele mai dure lozinci.  

Din fericire multe din secvenţele acestea se găsesc pe casetă. Un pri-

eten de-al meu, vecin de apartament, Paul Sofran, a lucrat în 20 decembrie, 

cum s-ar spune, în două schimburi. Dimineaţa a filmat, din bloc, din apropi-

erea Sălii Olimpia, trecerea imensei coloane de timişoreni ce se îndrepta 

spre Centru pe Victor Babeş – ce venea din Calea Buziaşului –, după masă, 

când a auzit că mă găseam în clădirea Comitetului Judeţean, a venit în cen-

tru şi, dintr-o clădire de vizavi, a filmat mulţimea, balconul, când apăream, 

de regulă în grup, pentru a le spune manifestanţilor stadiul discuţiilor noas-

tre cu demnitarii comunişti. Aşa mi-a spus după aceea: dacă tu ai avut curaj 

să intri în Comitetul Judeţean, să spui apoi demonstranţilor că de va fi ne-

voie veţi sta acolo trei luni, că de va fi cazul eraţi decişi să muriţi pentru cei 

de jos, am avut şi eu curaj să filmez.  

 Încet-încet am băgat de seamă că, dintre demnitarii comunişti, Radu 

Bălan era mai retras, mai tăcut, mai liniştit. Până atunci nu schimbasem vreo 

vorbă cu el niciodată. Nici nu cred de altfel să fi fost cândva la o depărtare 

mai mică de zece metri de el. Poate doar dacă el va fi fost după un zid, într-o 

încăpere, şi eu voi fi trecut pe stradă în acel moment. Părându-mi-se că se 

simţea în chiar sediul său stingher, m-am apropiat şi am încercat să-l abor-

dez. Era cu totul alt om decât obtuzul Dăscălescu. Nu mai ştiu cum a dema-

rat discuţia, desigur ne vom fi spus ceva despre situaţia din oraş, reţin însă 

că, oarecum încurajat de sinceritatea lui, la un moment dat i-am pus o între-

bare îndrăzneaţă. Domnule Bălan, aţi pierdut o ocazie unică. Aţi fi putut fi 

omul momentului. De ce n-aţi ieşit în 17 în fruntea timişorenilor? Răspun-

sul, şi prin ton şi prin conţinut, trăda un om obosit, derutat, învins. Domnule, 

mi-a fost imposibil. Ştiu că a fost un moment deosebit, irepetabil, dar n-am 

avut curajul s-o fac. Ai mei sunt în Ialomiţa. Dacă m-aş fi alăturat demon-

stranţilor, Securitatea mi-ar fi lichidat familia.  

Ne-am spus mai multe, şi atunci şi în alte situaţii… A, un episod din 

care se poate deduce stresul, încordarea şi neîncrederea ce ne stăpâneau. La 

un moment dat m-a apucat o sete cumplită şi l-am întrebat dacă pot bea de 

undeva un pahar cu apă. M-au dus într-o încăpere alăturată unde, pe masă, 

se găsea o carafă. Mă rog, poate vă vine să zâmbiţi, dar când am pus mâna 

pe pocal am rămas blocat. Ştiţi ce gând m-a blocat? Unul absurd, dar în ten-

siunea de atunci… Şi m-am întors şi l-am întrebat pe Bulza. Dorule, nu te 

superi, vrei să guşti tu prima dată?…   

Dacă ar fi să întocmim un grafic al însufleţirii noastre, imaginaţi-vă 

o curbă descendentă. Intraserăm voiniceşte, cu curaj, în cursul primei dis-

cuţii ne manifestaserăm cu remarcabilă îndrăzneală, dar încet-încet… Ştiţi 
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ce a început să ne obosească cel mai mult? Atitudinea lor. N-au fost parte-

neri de dialog în adevăratul sens al cuvântului. În loc de, da, doleanţa asta e 

rezolvabilă… în ceea ce priveşte asta situaţia e puţin mai complicată, poate 

dacă am reformula-o astfel… Nici vorbă de aşa ceva şi nu pot folosi pentru 

ei alt cuvânt decât dobitoci. La statutul lor nu-mi închipui că nu ştiau ce se 

întâmplase în Germania, Cehoslovacia, în URSS, or dacă aveau acele in-

formaţii şi totuşi mai credeau în victoria finală a comunismului, poţi spune 

ceva de bine despre intelectul lor? 

Cel mai important success a fost eliberarea arestaţilor din zilele pre-

cedente. Aproape o mie de timişoreni. Apoi retragerea armatei în cazărmi, 

prezentarea situaţiei din Timişoara întregii lumi prin Consulatul Iugoslav. 

După aproape o săptămână de luptă, izolată de ţară şi lume, Timişoara era 

totuşi unită şi fermă. Lucru formidabil, demn de precizat. Dincolo însă de 

toate astea, încrederea iniţială ne-a fost afectată, cum spuneam, de absenţele 

lor. Se retrăgeau în partea de clădire în care era cabinetul primului secretar. 

Cât timp erau în sală, chiar dacă ne ameninţau cu închisoarea, cu împuşca-

rea, era bine. Mă rog, bine într-un anumit sens. Când însă ieşeau greii – 

Dăscălescu, Bobu, Pacoste, etc. şi rămâneam numai cu armata de activişti 

mărunţi, situaţia era cu totul alta.  Sigur, ne repezeam pe balcon, le spuneam 

demonstranţilor care era situaţia, huiduiam, scandam lozinci, dar gândul ne 

era la ei. Ce făceau, ce puneau la cale, de ce nu reveneau, nu cumva or fi 

dispărut?... Nu cunoşteam clădirea şi mă gândeam că, deşi cerusem oameni-

lor s-o înconjoare ca să nu scape nimeni, existau coridoare subterane… Mă 

rog, efectul stresului şi tensiunilor.  

Tratativele au fost îndelungate, de la prânz până în noapte. 

Şi atunci şi după aceea, mi-am zis că dispariţiile lor din sală au făcut 

parte din tactica cu care au abordat discuţiile cu noi. Ascultau câteva din in-

tervenţiile noastre, se enervau, ne ameninţau, după care se retrăgeau să nu 

auzim ce-şi spuneau. Şi apăreau din nou, ziceam noi ceva, ei se înfuriau, ne 

ameninţau, noi rămâneam pe poziţii, solicitam rezolvarea punctuală a celor 

ce se puteau rezolva acolo, ei se retrăgeau… Probabil că raportau totul la 

Bucureşti.  

Fireşte, lucrurile erau complicate şi pentru ei. Discuţiile pentru elibe-

rarea arestaţilor au fost lungi, dificile. Eu ceream să-i vedem, să ne fie pre-

zentaţi ca nu cumva să ne tragă pe sfoară. Neîncrederea era justificată. Pri-

mul eliberat a fost de fapt un securist. L-a trădat pistolul ce, din întâmplare, 

îi căzuse când a fost îmbrăţişat de oameni…  

Asta a fost deci situaţia în clădirea Judeţenei de Partid, tensiune, ma-

nevre comuniste, suspiciune, temeri tot mai întemeiate. De aceea a început 

să mă chinuiască un gând. Ce se putea face să nu fim la mâna lor, doar la 
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mâna lor? Cine adică ne putea apăra. Cred că mi-am dat răspunsul corect. 

Demonstranţii, ţara şi, în cele din urmă lumea! De aceea am întocmit o listă 

cu numele şi doleanţele noastre, pe care am trimis-o prin nişte demon-

stranţi la Consulatul Iugoslav. 

Numai că timpul trecea, trecea, înaintam în noapte şi oamenii nu re-

veneau. Cu asta – altă grijă. Pentru oamenii aceia. Eu îi trimisesem la Con-

sulat, or dacă li se întâmplase ceva, eram de vină. 

Când am fost în încăperea alăturată pentru a bea apă, îngrijorat fiind 

din pricina acelor oameni, i-am spus lui Bălan ce mă frământa. Mi-a zis că 

sunase consulul, cei de acolo confirmând faptul că un grup de tineri le dădu-

se o listă cu revendicări şi nişte nume, întrebându-l pe el, pe Radu Bălan ce 

să facă. El le-a spus să-i lase-n pace. Dar asta se petrecuse mai devreme şi a 

adăugat că, din moment ce nu se întorseseră, era posibil ca tinerii să fi fost 

arestaţi de Securitate. Asta mi-a mărit îngrijorarea, am văzut totul în negru. 

Pentru că în încăpere era un telefon, am întrebat dacă pot să-l folosesc. Ne-

vasta, copiii, nu ştiau nimic de mine, eu nimic de ei. Când plecasem dimi-

neaţa la serviciu cum să-mi fi trecut prin cap ce aveam să fac în ziua aceea?  

În timp ce formam numărul, mi-am amintit că dimineaţa n-am mai 

avut ton. În zilele precedente am sunat la Bucureşti, Cluj, nici nu mai ştiu 

unde, să le spun prietenilor, cunoscuţilor, ce se întâmpla la noi. Nu credeau, 

era peste puterile lor de înţelegere, trăiseră atâta amar de vreme în umilinţa 

de dinainte de ’89, încât ceea ce le spuneam părea mai degrabă provocare, 

nu adevăr. De la un anumit moment n-am mai avut ton. Amintindu-mi acest 

amănunt, m-am gândit unde putea fi soţia mea din moment ce va fi aflat că 

eram la Comitetul Judeţean şi telefonul nostru nu funcţiona. La Paul mi-am 

zis, şi am format numărul lui. Acolo era. Cu copiii. Şi plângea şi m-a între-

bat de ce-ai făcut asta, tata, ce cauţi printre bandiţii ăia, tata?... Am spus 

mama, tu ştii de ce-am făcut-o, ştii bine, nu se poate să fi uitat…  

În ’87, în decembrie, după mişcarea de la Braşov din 15 noiembrie 

1987, în Timişoara treceau tineri pe lângă tine şi spuneau aşa, în şoaptă, pes-

te umăr: dacă eşti român adevărat,  vino în 3 ianuarie în Piaţa Unirii!...  

Am fost în 3 ianuarie 1988 în Piaţa Unirii. Am fost, după o noapte 

de discuţii cu soţia, în care am încercat s-o conving că trebuia să merg. Pen-

tru mine, pentru ea, pentru copii. Soţia e profesoară, dar atunci nu lucra. 

Aveam copii mici, trebuia să stea cu ei, trăiam din ceea ce câştigam eu. E 

adevărat, câştigam destul de bine. Făceam bani din fotografii, nu mă bazam 

pe salariul de la Oficiul de Calcul.  

Cum cred că deja am spus, am discutat atunci cu ea mai toată noap-

tea. Şi am convins-o. Nu sunt omul care să se împace cu mentalitatea de şo-

bolan, de şarpe ce se târăşte prin locurile umbroase ca să trăiască încă o oră, 
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încă o zi. Vreau să mă uit în ochii copiilor mei oricând şi oricât, fără să fiu 

nevoit că înclin fruntea. Nu cred să greşesc spunând că poziţia unui tată, în 

ochii copiilor, în scara lor de valori, trebuie să fie bine, foarte bine contura-

tă. Vă dau dacă vreţi o modalitate de evaluare a acestei situaţii. Lucrurile 

sunt în regulă doar dacă fiul tău spune nu-i adevărat, dumneata poţi spune 

ce vrei, tata a spus aşa şi aşa este! Atunci, abia atunci, părintele se poate 

uita în ochii fiului fără să se jeneze de trecutul, de statutul lui. Şi i-am mai 

spus soţiei că nu-mi puteam permite, doar pentru a-mi feri pielea, să dărâm 

în sufletul copiilor scara valorilor umane. Era posibil ca atunci să se întâm-

ple ceva şi dacă nu mergeam, nu aveau copiii dreptul să mă întrebe: tata, 

când trebuia să fii acolo, tu unde erai?... Or dacă nu mergeam şi se în-

tâmpla ceva, dacă nu contribuiam la schimbarea dorită de toţi cu atât cât pu-

team, ce să le spun? Să tac? Să plec ochii în faţa lor şi să-mi fie ruşine de 

mine?  

Am plecat deci în dimineaţa aceea cu acordul ei. Mi-a dat un sfat 

bun. M-a rugat să iau o damigeană. În Piaţa Unirii este o fântână arteziană, 

cunoaşteţi amănuntul, şi mi-a zis că nu strica să am la mine o damigeană ce, 

într-o situaţie nu tocmai convenabilă, putea să fie luat drept un alibi credibil.  

Era o dimineaţă plumburie, ca în Bacovia. Cer cu nori joşi, fumurii, 

plumburii. Şi destul de rece. Am ajuns în Piaţa Unirii, m-am uitat în jur, ni-

mic din ce-mi închipuisem c-aveam să văd. Am văzut, dimpotrivă, ceea ce 

n-aş fi vrut. Piaţa e pătrată, în colţul unde acum e clădirea în care funcţio-

nează clasele primare ale Liceului Lenau – atunci spaţiul aparţinea Între-

prinderii OCL – nişte Dacii şi un ARO, în apropierea toaletelor publice alte 

maşini, în colţul dinspre Trustul de Construcţii altele. Eu, ceilalţi trecători, 

ne uitam cu coada ochilor în toate direcţiile, lucrurile erau clare, nenorociţii 

cu ochii albaştri ne ţineau sub observaţie, gata să intervină imediat, noi, ca 

să întârziem cât mai mult în piaţă, intram în Domul Catolic, reveneam…  

Acolo nu s-a întâmplat atunci nimic. Am plecat de aceea în Piaţa 

Operei crezând că informaţia cu Piaţa Unirii fusese falsă, unii ştiind de Piaţa 

Operei. Pe drum am întâlnit foarte mulţi activişti de partid, securişti. Cu-

noşteam, direct ori indirect, mulţi timişoreni. Făcând fotografii la nunţi, bo-

tezuri, în şcoli şi grădiniţe, unde apăreau părinţii, bunicii, cine ştie ce nea-

muri, aveam în memorie multe chipuri cunoscute.  

În Piaţa Operei, aceeaşi atmosferă... Solitari, câte doi-trei, grupuri 

mici de oameni ce mergeau agale spre Operă, spre Catedrală. Nu s-a coagu-

lat nimic, nu s-a conturat un grup mai mare, ceva ce să poată fi luat drept 

manifestaţie, încercare de manifestaţie civică.  

Am întâlnit atunci un ofiţer tânăr de Securitate, căruia îi făcusem fo-

tografii cu un an în urmă, la nuntă. Datorită modului în care se comportase 
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atunci, rămăsesem cu impresia că-l puteam considera cunoştinţă bună. Nu 

prieten, dar cunoştinţă destul de bună. M-a întrebat unde-am fost, i-am spus 

că în Piaţa Unirii. În momentul ăla parcă i-am pus degetele în priză. A tresă-

rit, s-a încruntat. Încercând să-i previn observaţia, pe care o dedusesem cu 

uşurinţă din reacţia la precizarea mea, i-am arătat damigeana, spunându-i că 

am fost după apă.  Nu ştiu ce-şi va fi zis în gând, dar eu, tot în gând, i-am 

mulţumit înţeleptei mele soţii.  

Nu peste mult timp am fost faţă în faţă, din nou, cu amicul ofiţer. În 

vara următoare nevasta i-a dăruit un copil. Pentru poze a apelat la mine, i le-

am făcut, n-am apucat să i le duc, a venit el după ele. În timp ce le căutam, 

m-a întrebat dacă mai merg după apă în Piaţa Unirii. I-am spus că nu, că de 

un timp foloseam apă de la 6 Martie. Era lângă Întreprinderea 6 Martie un 

izvor, poate ştiţi poate nu, şi de un timp aduceam apă de acolo. Nu cred că 

vizita şi întrebarea erau chiar nevinovate, mai mult ca sigur că se comporta 

ca şi când  era în timpul serviciului, că poate datorită vreunui ordin, ori din 

proprie iniţiativă, făcea o verificare la faţa locului. A gustat din apa ce i-am 

spus soţiei s-o aducă!     

Dar să revenim la noi. Nevasta mea ştia de ce sunt în stare, ştia că tă-

iam din toate almanahurile primele pagini, cele cu Ceauşescu şi Partidul 

Comunist, copiilor le spusesem, când au început şcolarizarea, că dacă îi 

prind în casa mea că învaţă sau spun poezii cu partidul îi pedepsesc. Din fe-

ricire Olga e femeie inteligentă, cu tact, cred că am precizat, cadru didactic 

şi, pentru a preveni cine ştie ce neplăceri, a avut câteva discuţii foarte seri-

oase cu ei. Discuţii în urma cărora au înţeles că exista adevărul de acasă şi 

cel de la şcoală, şi dacă o să le fie vreodată ciudă pe mine că-i pedepsesc şi 

voiau să se răzbune, o puteau face uşor. Tatăl unui coleg al băiatului cel ma-

re era securist, deci era suficient să facă doar atât, să spună acelui copil cum 

se vorbea în casa noastră. Numai că atunci avea să sufere şi ea, Olga, mama 

lor, pentru că era soţia mea şi mă iubea, şi aveam să suferim toţi, şi noi 

adulţii, şi ei, că rămâneau fără părinţi. Din fericire Olga i-a făcut să înţeleagă 

ce şi cât trebuie să spună din ceea ce se întâmpla în familie, i-a responsabili-

zat, i-a convins că există secrete de familie şi că acestea e bine să rămână 

acolo, în familie.  

Sunt fericit în şi cu familia mea, ne-am crescut copiii frumos, ne pu-

tem baza unul pe celălalt în orice situaţie. De aceea răspunsul meu a fost 

simplu, scurt. Tu ştii de ce-am urcat, nu se poate să nu ştii. Atunci s-a oprit, 

n-a mai plâns, a spus că da, ştia. Am vorbit după aceea cu Alin, băiatul cel 

mare, de 13 ani, căruia i-am spus să aibă grijă de toţi fiindcă era posibil să 

devină stâlpul familiei, bărbatul în casă, să aibă grijă de fratele lui mai mic, 

Adi, de Carina, sora lor, de mama lor…Doamne, simţeam că parcă mi se 
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sfâşie întreaga fiinţă. Mi-au dat lacrimile, am încercat să mă stăpânesc, n-am 

reuşit, aveam, am o familie deosebită, numai că în momentele alea mi se 

părea că urma să se întâmple o nenorocire, că aveam s-o pierd şi, vă daţi 

seama, nu mi-a fost uşor. În încheiere soţia mi-a spus şi asta m-a liniştit. Ai 

grijă tata, să nu vă păcălească bandiţii ăia !  

Vreau, ca nu cumva să se creadă că dorim să ne impunem eventuali-

lor cititori drept eroi, cum se zice fără mamă fără tată, să mai spun ceva. 

Când am ieşit prima dată pe balcon, vorbindu-le oamenilor, mi-am dat sea-

ma că oricine ar fi traversat mulţimea, l-aş fi putut identifica. Şi dacă eu, 

care nu mă pricepeam, aş fi putut s-o fac, cei care în mod sigur suprave-

gheau totul din şi de pe clădirile din jur, cu atât mai mult. Una peste alta, am 

înţeles că nu puteam să mă strecor printre oameni, neobservat, pentru a mer-

ge să văd ce era cu ai mei. Mai ales că aveam barbă  şi mă agitasem pe 

drum, dar mai ales la balcon, în văzul tuturor. 

Ştiţi ce-a însemnat observaţia asta pentru mine. Conchideam, pentru 

nici nu ştiam a câta oară, că mă condamnasem, că dacă Ceauşescu şi ai lui 

aveau să prostească poporul şi de data asta, soarta mea era pecetluită. Atunci 

mi-am zis că dacă tot n-am nici o şansă să ies viu, să încerc să fiu cât mai 

eficient ! 

Poate că acum formularea pare patetică, dar în momentele acelea su-

na cu totul altfel. Mi-am impus să fiu practic, eficient, constructiv. Ştiţi că 

într-o situaţie limită, important e să identifici, totuşi, o şansă. Cât ar fi de 

mică, dacă o identifici şi-ţi mobilizezi întregul potenţialul, e posibil să 

reuşeşti. Aşadar care era şansa mea? A noastră? Să fim convingători. Să-i 

facem să înţeleagă situaţia din Timişoara. Gândiţi-vă, le-am spus demnitari-

lor comunişti, încercaţi să estimaţi  situaţia din oraş corect. Aici s-au făcut 

arestări, suntem împuşcaţi de-o săptămână, oamenii, din cauza atâtor dra-

me, nu mai au ce pierde, sunt imprevizibili. Dacă nu coborâţi cu picioarele 

pe pământ se poate declanşa un carnagiu, de care veţi fi vinovaţi! După ce 

ţi-a fost ucis copilul, fratele, tata ori mama, nu contează dacă mori şi tu. 

Dacă sunteţi într-adevăr bun român, i-am spus lui Dăscălescu, apoi şi lui 

Bălan, folosiţi-vă poziţia politică şi luaţi măsurile potrivite pentru ieşirea 

din criza în care ne găsim… Nu ştiu foarte exact tot ce i-am mai spus, e de 

altfel normal să nu-mi amintesc, fapt este că am marşat pe acest mod de a 

purta discuţiile, pentru a zgândări în fiecare din ei urme de conştiinţă, de 

interes pentru ţară. Vă destăinui de ce am putut-o face. La sfârşitul discuţiei 

cu soţia mea, Olga mi-a spus: tata, să ştii că suntem alături de tine, ai grijă 

să nu te păcălească însă bandiţii ăia, Dumnezeu să-ţi dea gânduri şi cuvinte 

potrivite, noi suntem alături de tine. Nu ştiu dacă vă daţi seama ce-au în-
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semnat cuvintele astea pentru mine. Dacă Olga şi copiii erau alături de mine, 

totul era în regulă.  

Într-o discuţie, oarecum particulară, Bălan  mi-a mai spus că 

Ceauşescu trebuia să vină în dimineaţa aceea la Timişoara. Am rămas, fi-

reşte, derutat. Păi nu-i în Iran? Nu era. Nu, a zis, s-a întors… Şi a adăugat o 

informaţie ce s-a adeverit. Şi va vorbi la ora 19 la televiziune. Eu i-am zis  

o, ce păcat că n-a venit, să-l strângem odată de gât. Apoi i-am spus  nu, e 

mai bine că n-a venit. Bălan s-a mirat, dar am făcut precizarea necesară. 

Dacă ar fi venit ar fi apărut în oraş mai multă armată, miliţie, securitate, şi 

poate ar fi murit mai mulţi timişoreni. M-am referit apoi la emisiunea despre 

care vorbise Bălan. Doamne, dacă va vorbi, lucrurile o vor lua anapoda. O  

să spună prostii, cretinisme de-ale lui, se va muri în continuare, nici nu bă-

nuiţi ce vremuri grele ne aşteaptă. Ori nu voia, ori nu putea să înţeleagă, 

deşi era politician. Cum, de ce spui asta? I-am spus de ce. Pentru că asta a 

făcut din 16 decembrie zi de zi. Dacă nu ştie ce s-a întâmplat în Europa e 

prost, dacă ştie – cretin. Credeţi cumva că Istoria se va împiedica de un 

gângav ca el? Că el e insul ce va opri valul, viforul declanşat de căderea 

Zidului din Berlin?     

I-am mai zis că o să ies pe balcon să le spun oamenilor că Ceauşescu 

era depăşit de situaţie, că oricum nu-l mai voiam şi dacă restul ţării n-avea 

să se ridice trebuie să rezistăm, să ducem mai departe ce începusem aici, pe 

plan local, unde vom găsi şi soluţii chiar dacă ne va fi greu, chiar dacă vom 

mai avea de suferit…  

În timp ce vorbeam cu dânsul s-a făcut ora 19. Cineva a deschis tele-

vizorul, a apăsat un bumb, stupoare – Belgrad! Alt bumb, alt Belgrad! Al 

doilea post din Iugoslavia. Următorul bumb – Budapesta! Vă daţi seama ce 

culori pe obrajii activiştilor locali, ce priviri la buldogii comunişti din Bucu-

reşti.  

În fine – Bucureştiul! Postul naţional pe canalul patru în principalul 

fort comunist din judeţ! Şi pe sticlă – gâdele din Carpaţi! Va amintiţi cum a 

vorbit despre noi. În ochii lui eram derbedei, huligani, vagabonzi. Cei de jos 

au aflat de transmisia televizată, cineva avea ori a adus un radiocasetofon, 

un tranzistor, pe care l-a pus la microfon şi timişorenii au auzit ce cuvinte 

folosea nenorocitul pentru noi. Reacţia oamenilor? Huiduieli ca niciodată, 

lozinci, pumni încleştaţi deasupra capului, atmosferă infernală. Lumea fier-

bea! 

 Speriaţi, îngroziţi, demnitarii mă întrebau tovarăşe, ce facem acum, 

tovarăşe?... Le-am spus trebuia să vă puneţi întrebarea înainte, sunteţi poli-

ticieni, nu lucrători la salubritate, dar în loc să veniţi cu soluţii minţiţi, ridi-

caţi tonul, ne ameninţaţi, ne întărâtaţi…  
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Atunci, da, atunci am ieşit pe balcon şi le-am spus oamenilor ceea ce 

gândisem deja de mult. Că nu-l mai vroiam pe Ceauşescu, că nu mai accep-

tam sistemul comunist.   

În timp ce înşiram astfel de vorbe, Pacoste, din spate, a încercat să-

mi smulgă microfonul, ameninţându-mă că mă va împuşca deoarece insti-

gam oamenii la acte antisociale. Nu am statură  impozantă, dar nu-mi ia chi-

ar oricine ce am în mână. În smuciturile alea, în încercările lui de a lua mi-

crofonul, eu de a-l păstra, a văzut steagurile fără stemă. S-a înfuriat, a făcut 

spume la gură zicându-mi dumneata ştii că profanarea drapelului ţării se 

pedepseşte cu moartea, o să fii împuşcat şi pentru asta! Am început să râd, 

ce altceva să fi făcut, era a treia oară când mă ameninţa un comunist obtuz 

cu împuşcarea.  

A fost greu atunci. Ce vă spun reprezintă doar o parte din cuvintele 

folosite, nimic însă din atmosfera în care s-a desfăşurat confruntarea dintre 

noi şi berbecii comunişti.  

Au intervenit apoi alte descumpăniri. În mod paradoxal acestea s-au 

datorat nu lor, roboţilor comunişti, ci unor timişoreni de bună credinţă. Ce-

lor ce veneau de la Operă îndemnându-ne să mergem acolo. De ce să mer-

gem când clămpăii comunişti erau aici, acolo ce să facem, cu cine să purtăm 

discuţii, cui să spunem ce doream?  

Recunosc, delegaţiile astea, conştiinţa faptului că manifestarea noas-

tră era bicefală, mă intrigau. Îmi stârneau o agasantă suspiciune. Vă amintiţi, 

mă oprisem la Operă dar n-am stat decât câteva minute şi, după ce-am intrat 

în vârtejul discuţiilor de aici, mi s-a părut, nu ştiu de ce, poate datorită imen-

sei mase de oameni de aici, că toată Timişoara se găsea în faţa Comitetului 

Judeţean. Că, în grupuri mai mici ori mai mari, toţi demonstranţii din Piaţa 

Victoriei veniseră aici. Vă mărturi-sesc de altfel că, atunci când a apărut 

prima delegaţie de dincolo, am rămas blocat. Nu înţelegeam ce interes exis-

ta, existase, să ne împărţim în două şi, mai ales, de ce să plecăm din moment 

ce papagalii roşii se găseau aici?!  

Când şi când, în momentele în care bucureştenii ieşeau din sală, mă 

gândeam la tinerii trimişi la Consulat. De ce nu se întorceau? Şi pentru că 

speculaţiile mentale nu-mi ofereau răspunsul, am mers pe acţiune. La un 

moment dat mi-am pus în cap să merg acolo. Să merg să văd care era si-

tuaţia, să mă liniştesc. Mişcându-mă oarecum mai liber decât ceilalţi, am 

întocmit planul punct cu punct. La mezanin era o fereastră – acum e un bi-

rou, conformaţia clădirii s-a schimbat – ea a constituit rampa de lansare. 

Într-una din mişcările mele sus-jos pe scări, sesizând că nu era nimeni prin 

preajmă, am intrat după draperie. Câteva clipe am rămas nemişcat, să mă 

asigur că manevra nu fusese observată de nimeni. Din fericire lucrurile stă-
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teau chiar aşa. Atunci – faza a doua a planului. Am deschis fereastra – era 

doar un parter înalt deasupra garajelor, nu sunt Fantomas – şi am sărit în 

curte. Am rămas chircit câteva momente să mă conving că nu aveam specta-

tori, nu aveam, deci totul era în regulă. Până la gard doar câţiva metri, i-am 

parcurs în fugă şi ţup pe gard. E, de data asta lucrurile n-au mai fost în regu-

lă. N-am atins solul, m-au prins din zbor. Bine-ai aterizat, afurisitule! Cine 

eşti, ce-ai de gând, încotro te grăbeşti, de ce părăseşti cuibul la ora asta 

târzie, pui de lele? Ştiţi ce reacţie am avut. Am izbucnit într-un râs de nu mă 

mai puteam opri. Vă amintiţi, la un moment dat le spusesem demonstranţilor 

să înconjoare clădirea să nu poată nici să intre nici să iasă nimeni. Neputân-

du-mă opri din râs, căutându-mă de buletin, timpul a trecut. În cele din urmă 

n-a fost nevoie de act, unul dintre timişoreni m-a recunoscut. Lasă-l, dom-

nule! Ce, nu-l ştii? E nenea Savu. El ne-a spus să păzim clădirea!  

Erau şi tineri în grupul acela, copilandrii de 10-12 ani. După ce mi-

am revenit, după ce lucrurile s-au lămurit, le-am spus ce voiam să fac. 

Având rezervele sale, unul dintre ei, Ghiţă Tat de la IRP, Întreprinderea 

Română de Piele, a pus mâna pe mine spunând că mă va însoţi. Şi-aşa am 

mers la Consulatul Iugoslav, el ţinându-mă ferm de haină.   

Mergând spre Consulat mi-a venit o idee, am pus-o în aplicare. Am 

trimis, din grupul ce ne însoţea, doi tineri la Operă cu un mesaj: să le spună 

să nu mai trimită delegaţii care să ne cheme, să vină ei la Consiliul Judeţean, 

deoarece tartorii comunişti acolo erau şi era bine să nu scape din mâinile 

noastre. 

Pe drum, de parcă ar fi fost o seară plăcută de primăvară – grupuri, 

grupuri de oameni. Din păcate nu în plimbare, mergând spre case. Când îi 

vedeam mi se rupea inima şi ştiţi ce făceam? Mă opream spunându-le, ru-

gându-i să nu plece, să rămână cu noi pe mai departe, era important, foarte 

important să rămânem, doar aşa puteam obţine ceea ce ne doream, mă rog, 

dacă era nevoie de vreo haină, de un sandvici, să meargă câte unul, doi, cu 

rândul, restul să rămână, dacă voiam să obţinem ceva din ceea ce doriseră 

cei ce nu mai erau printre noi trebuia să rămânem în oraş zile, săptămâni, 

luni întregi, altfel sacrificiile noastre n-ar fi avut nici o consecinţă…   

În fine, am ajuns la Consulat, am vorbit cu cineva, cred că cu vice-

consulul,   dumnealui ne-a spus că lista ajunsese la ei, că oamenii ce i-o în-

mânaseră plecaseră… 

Pe drumul de întoarcere, primul zvon panicard – apa oraşului era 

otrăvită. Când am ajuns pe la ASCAR, Tat, gardianul ce mă ţinuse de mână 

mai tot timpul, mi-a dat drumul. Şi-a cerut scuze că nu mă crezuse, se con-

vinsese că eram în afara oricărui bănuieli de manevră securistă. Şi după toa-

te astea m-a întrebat. Domnul Savu, dar familia? V-aţi pus familia la scutea-
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lă undeva?... Am încremenit. Mă îngrijorasem de soarta oamenilor trimişi la 

Consulat, dar pentru cei dragi nici un gând. Prins în grija eficienţei şi a bu-

nei organizări, mi-am scos familia din cap. Din starea aceea de stupefacţie 

m-a scos tot el, Ghiţă Tat, cruntul şi blândul meu gardian pe tot parcursul. 

Domnul Savu, aţi făcut destule pentru noi. Pentru noi, pentru Timişoara. Aţi 

făcut destule. Mergeţi acum acasă să vedeţi de familie…  

Unul dintre ei s-a dus, nu ştiu unde, bine c-a ştiut el, a contactat un 

medic, unul de culoare de la ASCAR, omul avea un OLTCIT, ne-am urcat în 

maşină vreo şase inşi, medicul, eu, Tat şi trei tineri, am mers până pe Nego-

iu, unde stăteam. Ne-am oprit însă la o oarecare distanţă. Fiindcă-mi dădu-

sem adresa în vileag de la balcon, mă chinuia bănuiala că zdrahonii cu ochi 

albaştri mă aşteptau în faţa blocului. I-am trimis de aceea pe tineri s-o con-

tacteze pe Olga. Uşile de la bloc erau închise, au bătut la un geam de la par-

ter, l-au rugat pe acesta s-o cheme pe soţie, băieţii i-au spus ce doream, să ia 

banii pe care-i aveam în casă şi copiii şi să vină după colţ. Aveam bani adu-

naţi pentru o cameră video. Făceam fotografii la nunţi şi botezuri, v-am 

spus, şi aveam vreo 70.000 de lei – în vremurile acelea bani mulţi – pentru o 

cameră video. Au venit toţi, şi soţia şi copiii, vă daţi seama, când i-am văzut 

m-am topit. Pentru ce făcusem s-ar fi putut să nu mai dăm unii de alţii ni-

ciodată, să-i pierd pentru totdeauna.  

Tat, tinerii şi puştiul nu ştiau ce să facă, nu ştiam nici eu, într-un târ-

ziu l-am auzit. Să rămânem cu voi?; Nu ştiu…; Să plecăm?; Nu ştiu…; Da-

că vrei, rămânem… s-au oferit Tat şi băieţii aceia. M-am gândit mult, am 

judecat şi aşa şi aşa, după care i-am zis. Nu, mai bine plecaţi... Atunci s-a 

gândit şi Tat şi, înţelegându-mă cum trebuie, mi-a răspuns. Da, poate că aşa 

e mai bine. În cazul că se vor porni represaliile şi vom fi prinşi şi întrebaţi 

de dumneata, ar fi bine să nu ştim nici unul nimic… Aşa-i… S-aveţi noroc. 

Să vă dea Dumnezeu noroc… Şi vouă… Noroc. Poate c-o să fie totuşi bi-

ne… Poate… 

Şi ei s-au îndepărtat, s-au tot îndepărtat, noi rămânând în întuneric 

neştiind încotro s-o luăm fiind miezul nopţii, neştiind fiindcă nu voiam să 

facem rău nimănui. E bine să intri în casa cuiva când îi aduci bucurie, dar 

dacă porţi după tine o nenorocire… 

După ce mi-am mai revenit, am încercat să stabilim ce trebuia să fa-

cem. Ne-am înţeles din priviri, din aluzii, din frânturi de cuvinte. Dintru în-

ceput am exclus adresele rudelor. Dacă aveam să fiu căutat, după propria-mi 

casă la neamuri ar fi descins orice miliţian ori securist. 

Am optat pentru familia Ianculescu Românu, prietenii noştri Nicolae 

şi Mioara, el, solist la Operă, atunci având contract în Austria, ea, profesoară 

de violă la Liceul de Muzică. Deşi era aproape 1 noaptea, Mioara – colegă şi 
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prietenă cu Olga din clasa a doua – de când făceau pian împreună – ne-a 

primit cu căldură şi afecţiune. Până când m-am ras, soţia i-a explicat situaţia 

pe larg, precizându-i mai ales ce o rugam să facă pentru copii în cazul că 

nouă ni se întâmpla ceva. Ne-am lăsat copiii la ea, după care am ieşit în 

noapte din nou. Încotro s-o luăm? Cine ne-ar fi primit, ştiind ce făcusem în 

ziua precedentă? Înainte însă de un loc unde să pun capul, aveam nevoie de 

câteva vorbe, de înţelegere, de îmbărbătare. I-am propus de aceea să mer-

gem pe jos până în Calea Şagului, unde locuieşte un fin de-al meu, Leo. Era 

trecut de 2 noaptea, întuneric, linişte, străzi pustii, când şi când câte o 

maşină şi iarăşi linişte, întuneric. Mergeam şi vorbeam, mă explicam, îi as-

cultam gândurile, începeam să-mi revin. Nu ştiu ce s-ar fi întâmplat, dacă 

Olga nu m-ar fi înţeles. Nu ştiu. Am avut însă norocul ca ea să spună exact 

ce trebuia să aud eu. 

Uşa blocului unde locuieşte finul meu era închisă, am început să fa-

cem paşi într-o direcţie, în alta, până când, în fine, ne-am hotărât la ce uşă să 

batem. Din Calea Şagului trebuia să străbatem oraşul din nou – şi aşa aveam 

atâtea să ne spunem, să analizăm alternativele – ca să ajungem în apropierea 

fabricii Banatul, unde locuieşte prietena noastră Ica Todor, solistă de muzică 

populară. 

Am ajuns la ea către ziuă, între 5,50 şi 6. Mai toată discuţia noastră a 

avut în centru situaţia copiilor. Între timp, pe drum, eu şi Olga ne mai clari-

ficasem nişte gânduri, i le-am spus şi prietenei noastre, precizându-i când şi 

unde să ia legătura cu sora şi cumnata mea. N-am dormit deloc, n-am putut, 

chiar dacă m-am întins; stând însă aşa aproape o oră, mi-am mai revenit şi 

din punct de vedere fizic.  

Pe la 7, fiindcă nu mai aveam răbdare, am hotărât să ies în oraş. Olga 

şi Ica mi-au spus că mă vor însoţi. Ideea nu m-a încântat. Presimţeam că, o 

dată ajuns în mijlocul demonstranţilor, aveam să fiu absorbit de problemele 

lor, ale noastre, dar nu le-am putut convinge să rămână acasă. Am ieşit toţi 

trei. 

Curând mi-am dat seama, în acelaşi timp încântat dar şi speriat, că 

mă bărbierisem degeaba. Oamenii din primul grup de muncitori, întâlnit pe 

lângă Guban, m-au recunoscut imediat. Mă agitasem ieri prea mult, urcasem 

de atâtea zeci de ori pe garduri, pe orice găsisem, pentru a-i însufleţi, pentru 

a-i face să strige toţi, întreaga coloană, aceeaşi lozincă. Cu toate că-mi dădu-

sem barba jos, oamenii mă identificaseră fără dificultate. Atunci ştiţi la ce 

m-am gândit? Cum aş fi putut oare să scap de un specialist, dacă Dăscălescu 

şi ai lui ar fi dat vreo dispoziţie în privinţa mea? 

Dar astea au fost gânduri de câteva secunde, le-am uitat repede, ma-

nifestările lor de simpatie mi-au prins bine, mi-au întărit moralul, însemna 
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că ceea ce făcusem ieri fusese lucru bun, drept, dorit de toţi şi am intrat din 

nou în rol. Din grupurile dispersate am format un grup mai mare, mă rog, o 

coloană, de pe Pestalozzi ne constituisem într-adevăr într-un convoi de de-

monstranţi scandând, pe lângă lozincile ce aveau rostul de a-i încuraja pe 

oameni să ni se alăture – Nu vă fie frică, Ceauşescu pică!… Noi suntem po-

porul!… –  una nouă, care a prins rapid la mulţime Vrem saloane de Cră-

ciun, nu conducător nebun!  

Am apărut la Comitetul Judeţean dinspre podul Decebal. Aici, din 

păcate,  nu aveam ce face. Doar câţiva oameni. În plus am aflat că piţigoii 

de la Bucureşti plecaseră, că cei mai mulţi dintre demonstranţi erau la Ope-

ră, aşa că ne-am continuat drumul spre centru.  

Împotriva firescului, n-am urcat în foaier. Nu ştiu de ce. Pentru ce 

făcusem în ziua precedentă la Judeţeana de Partid ar fi fost normal să-i con-

tactez pe liderii din Operă. N-am făcut-o. Auzind că în Gara de Nord urmau 

să ajungă trenuri cu olteni, ştiţi cu ce misiune, mi s-a părut că important era 

să fiu acolo, nu aici. N-am greşit. Aş zice să instinctul s-a situat de data ace-

ea deasupra demersului logic. Întâlnirea cu oltenii reprezintă o experienţă de 

care-mi amintesc totdeauna cu plăcere. 

Deci în gară, în faţa trenurilor, în întâmpinarea celor ce-ar fi trebuit 

să facă ceea ce nu reuşise Miliţia, Armata şi Securitatea. Oamenii erau îm-

brăcaţi – cei mai mulţi – în salopete subţiri de gărzi patriotice. Nu i-am în-

tâmpinat cu ostilitate, dimpotrivă. Ei n-au sărit cu bâtele pe noi de cum ne-

au văzut, aşa că planul bezmeticului, de a stârni o confruntare între civili, ce 

să-i justifice o intervenţie armată decisivă, a fost dat peste cap. Oltenii erau 

dezorientaţi, obosiţi, unii fiind urcaţi în tren, de la Electroputere, noaptea, 

din schimbul trei.  

Printre ei erau şi inşi cu pufoaice groase, de la gărzi. Desigur se-

curişti, activişti de partid. N-au avut iniţiative, nu s-au erijat în conducători 

ai oamenilor, nu le-am acordat atenţie nici noi. Importanţi erau oamenii de 

rând, cei trimişi să înăbuşe Revoluţia. 

Nu vreau să trec peste o observaţie revelatoare. Deşi trimişi să ne 

schilodească, n-au sărit pe noi cum sperase dictatorul. Trenul se constituise 

oarecum într-un teritoriu ce le aparţinea, în el simţindu-se într-o oarecare 

siguranţă. Primele schimburi de cuvinte s-au consumat de altfel în acest 

mod, ei vorbind de la geamuri, noi de pe peron. Oltenii, unii dintre ei, au 

coborât doar după ce-au stabilit că nu eram răuvoitori. Au constatat uşor că 

nu păream huligani, derbedei, elemente declasate, că micile magazine din 

preajma gării erau mai bine aprovizionate decât ale lor. Aveam cu mine, de 

la o verişoară, o plăsuţă cu nişte cornuri. Le-am oferit oltenilor în mod fi-

resc, din inimă. Mă scuzaţi, episodul mă copleşeşte şi acum. Ştiţi ce remarcă 
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a avut unul din ei? Păi băi, ce fel de oameni sunteţi voi, bănăţenii ăştia? Că 

noi venirăm să vă batem şi voi ne dădurăţi de mâncare. Am fost atunci gata 

să lăcrimez, ochi-mi sunt umezi şi acum, n-o să uit niciodată tonul, expresia 

olteanului, cuvintele lui. Nici alea nici cele care, dacă ar fi ajuns la urechile 

lui Pingelică, ar fi pocnit. Păi băi, a continuat olteanul, ori poate va fi vorbit 

altul, nu mai ştiu dar asta nu are importanţă, dacă voi o duserăţi aşa, dacă 

avuserăţi mai multe decât noi şi totuşi vă ridicarăţi, în timp ce noi, la Cra-

iova, nu făcurăm nimic, o s-o facem acum, aici, cu voi. Şi n-au fost vorbe în 

vânt. O parte a oltenilor au venit într-adevăr cu noi, mai mult de-atât, au ră-

mas în Piaţa Operei.   

După ce-am ajuns cu oltenii în centru, am urcat în foaier, am ieşit pe 

balcon. Aş fi vorbit, dar eram răguşit. L-am rugat de aceea pe Marcu să spu-

nă ce mi s-a părut că era frumos să se întâmple – să-i îndemne pe timişoreni 

să aducă haine groase, dacă se putea şi ceva de mâncare, pentru fraţii din 

Oltenia ce-au venit să lupte alături de noi.  

I-am contactat, în fine, pe liderii din foaierul Operei. Dacă la Consi-

liul Judeţean, ne-am consumat energia şi puterea de convingere în disputa cu 

trimişii tiranului, aici s-a încercat organizarea mişcării din ziua aceea, din 

zilele următoare. La urma urmei organizarea Revoluţiei. Lorin Fortuna, fire 

temperamentală, energică, pusese bazele formării unei formaţiuni politice – 

primul partid necomunist de după război – Frontul Democratic Român. Mai 

mult de-atât, împreună cu membri Biroului stabiliseră deja câteva măsuri, 

cea mai importantă fiind declanşarea grevei generale în Timişoara. 

Am întrebat care era modul de organizare, am văzut, mi-au spus că 

domnul Fortuna a întocmit o listă cu numele dânsului şi a altor patru revo-

luţionari, a dat denumirea partidului, grupul de cinci persoane constituind 

Biroul acestei formaţiuni. Şi eu sunt fire impulsivă, inflamabilă, dar nu ezit 

să solicit părerea celor din jur. Asta nu înseamnă că sunt influenţabil ori ce-

dez uşor. Dar pentru opiniile prezentate aduc argumente. Nu sunt însă surd, 

nu refuz din start ceea ce mi se spune. Îmi susţin propunerea doar până când 

contraargumentele mă determină să văd lucrurile altfel decât înainte. Între-

barea mea a fost la obiect. Bine, şi voi n-aţi avut, nu aveţi nici un cuvânt de 

spus? Mă rog, nu mi-a convenit ceva în modul în care se lucra acolo. Asta 

nu însemna că percepţia, rezervele mele erau inatacabile. Şi pentru că mi-am 

manifestat opiniile deschis, poate prea categoric, dar ăsta e felul meu de a fi, 

ceea ce-ar fi trebuit să se întâmple nu s-a întâmplat. Nici eu nici domnul 

Petrişor n-am simţit braţe deschise, bucuria revederii. Se părea că refuzurile 

reciproce din ziua precedentă – noi nu voisem să venim în Piaţa Operei, ei la 

Consiliul Judeţean – nu fuseseră uitate! Atunci rămăseserăm fiecare la opi-

niile formulate tranşant, categoric, acum noi, care iată, făceam pasul refuzat 
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ieri, eram într-un oarecare fel puşi la punct. Numai că pe noi nu ne încerca 

nici un fel de complex de inferioritate în ceea ce privea prestaţiile din 20 

decembrie. Dimpotrivă. La urma urmei chiar obţinuserăm multe lucruri im-

portante. 

În fine, acum, după ce-a trecut atât timp, se cade să privim înapoi cu 

înţelepciune. În cele două clădiri n-au intrat atunci, în 20 decembrie – nu 

vorbesc de celelalte zile şi de cei ce-au apărut în balcoane după aceea, sunt 

sigur că înţelegeţi de ce nu mă opresc asupra acestui amănunt! – fiinţe cum-

pătate. Nu. Cei ce-am urcat, fie în foaierul Operei, fie în sala de festivităţi a 

Comitetului Judeţean, eram inşi impulsivi, eruptivi, autoritari. Aşa se expli-

că diferendele dintre noi în zilele acelea. Experienţă nu, răbdare nu – nici la 

noi nici la demonstranţi – tensiune din plin. Propuneai ceva, nu exista timp 

pentru a duce lucrul la bun sfârşit, nervi, imputaţii, la care răspundeai cu 

imprecaţii şi colaborarea se încheia.  

Dacă ar fi să pun degetul pe rană, aş zice că apropierea dintre noi nu 

s-a putut realiza deoarece ei credeau că respingeam şi condamnam tot ce se 

întâmplase aici, la Operă. Sper să greşesc – din fericire acum nu mai contea-

ză –  dar am rămas cu certitudinea că n-au vrut să ne accepte din capul locu-

lui. Ce mi-am spus atunci? Că voiam ori nu, că era bine ori nu, că era mâna 

cuiva ori totul se datora întâmplării, eram grupări diferite, că gândeam în 

multe privinţe la fel, dar şi că aveam suficiente păreri diferite.  

Ajunşi aici ţin să înşir cuvinte pe care le port în mine de mult. Pentru 

ieşirile de atunci – vorbesc de cei ce-am urcat în balcoane miercuri, 20 de-

cembrie – ar trebui să nu ne mai imputăm unul altuia nimic, să nu ne oco-

lim, să privim în urmă cu seninătate şi înţelepciune. La urma urmei cu mân-

drie. Am realizat ceva! Şi nu orice! Am gestionat voinţa comună. Revoluţia 

din Timişoara a devenit Revoluţia României, am învins. Nici unul din noi n-

a fost şcolit pentru ce-am făcut atunci. Am ajuns sus din întâmplare dar, din 

fericire, se poate spune că ne-am achitat de sarcinile puse de hazard pe 

umeri cu cinste. În tot ce-am întreprins am fost animaţi de gânduri curate, 

frumoase, constructive. Din fericire se poate folosi un cuvânt şi mai gene-

ros: altruiste! Cea mai mare parte din noi n-a profitat de pe urma Victoriei 

Revoluţiei. Suntem salariaţi pe ici pe colo, nu milionari în euro, unii dintre 

noi bugetari, pensionari, nu puţini am şi avut de suferit din cauza dăruirii 

necondiţio-nate din acele zile de neuitat şi a implicării în acţiunile de după 

aceea. Şi încă două-trei cuvinte. Cred că nici cei de jos, fără de care nu s-ar 

fi ajuns la Victorie, nu trebuie să ne impute prea multe. La baza tuturor 

acţiunilor noastre a stat buna-credinţă. Nu pretindem că, dintr-o cauza ori 

alta, de cele mai multe ori datorită lipsei de experienţă, n-am făcut greşeli. 

Dar în nici o iniţiativă nu se poate detecta calculul, meschinăria, frauda. 
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Atunci am fost naivi, curaţi, cinstiţi, cu voia dumneavoastră îndrăzneţi, 

acum ne putem uita în ochii oricărui român fără teamă ori jenă.  

Îmi cer scuze, cuvintele astea au dat peste bord din motive pe care 

sunt sigur că nu trebuie să le precizez. Dar, să revenim la subiect.  

Ce-a fost destul de greu de conciliat între mine şi ei a fost atitudinea 

faţă de tiran. Eu din start, vă amintiţi, la Judeţeana de Partid, am cerut de-

misiile lui Ceauşescu şi ale guvernanţilor, ei vroiau tratative. Până la 

urmă am ajuns la înţelegere. Din păcate după discuţii, nervi şi tonuri ridicate 

care, fireşte, n-au avut darul să ne apropie.   

Ideile îţi vin dar, dacă nu le consemnezi, se pierd. Foloseam tot felul 

de petece de hârtie, orice carneţel, agendele fiind lucruri fabuloase. Asta pâ-

nă m-am enervat şi am decis să merg acasă după foi ministeriale, registre şi 

pixuri. Nu cred că puteţi anticipa cum am făcut acest drum. Cu autocarul! 

Ca singur pasager! Cu un autobuz pus la dispoziţie de Sabin Mărieş, pe 

atunci salariat – şef la staţia de carburanţi – la COMTIM. Am adus  hârtie de 

scris, registre, pixuri, pe lângă acestea şi revista ce conţinea articolul în care 

Zaharov făcea analiza sistemului comunist, a posibilităţilor de trecere de la 

comunism la capitalism. Cine cunoaşte materialul va remarca, cu uşurinţă, 

în Platforma-Program a Timişoarei, a Frontului Democratic Român, idei de 

acolo. De acolo fiindcă, sper să înţelegeţi, nu mi-a trecut prin cap nici o sin-

gură clipă că aş fi analist mai bun al comunismului, al racilelor sistemului, 

decât cunoscutul disident rus.        

Lucrurile n-au curs de la sine, am reuşit totuşi, împreună cu Ghilea, 

să impunem câteva deziderate importante în Platforma definitivată atunci, 

fără să se ştie că vin de la mine. Era important să fie scrise, spuse, să produ-

că efecte, nu conta cine le-a scris sau spus. Cred că Ghilea va confirma 

afirmaţia.  

La un moment dat în 21 decembrie, pe la 10 – 11, a apărut în foaier 

Nae Laslău, inginer, salariat la Tipografie. Ne cunoşteam, m-am bucurat, eu 

chiar mă gândeam că ar fi necesar ca Platforma să fie tipărită şi difuzată 

printre demonstranţi. Nae a preluat-o şi a plecat imediat la întreprindere. Din 

păcate n-a reuşit s-o tipărească atunci, deoarece armata – asta să fi însemnat 

că pactizase cu noi? – ocupase între timp Poligrafia.  

În 22 decembrie, pe la prânz, au apărut în foaier George Boeru şi 

Doru Bulza, care mi-au spus că Radu Bălan voia să vorbească cu mine. 

Aveam o amintire plăcută, în ceea ce-l privea, din data de 20 decembrie, cu 

două zile înainte. A fost singurul demnitar comunist care a vorbit civilizat, 

frumos, care nu m-a ameninţat. E adevărat, nu toţi m-au ameninţat, dar el 

era chiar liniştit, oarecum însingurat, izolat. Am plecat împreună, ne-am în-

tâlnit  cu Bălan, undeva pe traseul dintre Judeţeana de Partid şi ziarul Dra-
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pelul Roşu. Era printre oameni. Auzise, mi-a spus, că i se scandase numele 

în Piaţa Operei. Era adevărat. M-a întrebat dacă credeam că ar putea ajunge 

la Operă, după care să se întoarcă, fără să păţească nimic. I-am garantat că 

nu era nici o problemă, ne-am întors, am apucat spre Operă. Întâlnirea s-a 

consumat după ce dictatorul fugise cu elicopterul. În foaier a avut o discuţie 

cu Fortuna – există o înregistrare video, o am – în care este întrebat cine a 

dat ordin să se tragă. Răspunsul? Generalul Stănculescu! Nu e loc de inter-

pretări, numele ge-neralului se aude clar. Poate v-am spus, poate nu, poate 

vă va fi spus altcineva, Fortuna şi Bălan au avut o înţelegere. Înţelegere e 

mult spus. E vorba de fapt de o propunere a domnului Fortuna. În seara lui 

20 decembrie, la Comitetul Judeţean – n-am fost de faţă, discuţia a avut loc 

când eram la Consulatul Iugoslav – Fortuna i-a promis că, dacă vom învinge 

va avea grijă de familia lui, a fostului prim-secretar, solicitându-i acestuia 

aceeaşi atitudine în situaţia că Revoluţia va fi înăbuşită. Atunci, în seara de 

20, când eu eram plecat, văzând că nu reuşesc să cheme revoluţionarii ce 

împresurau Consiliul Judeţean prin mesagerii trimişi, au venit chiar ei Lorin 

Fortuna, Claudiu Iordache etc. pentru a lua oamenii.  

A! Radu Bălan a ieşit în balcon la Operă, dar n-a vorbit. A fost bine 

primit, în perioada în care fusese primar al Timişoarei lăsase o impresie bu-

nă, a fost aplaudat. Rămâne însă, totuşi, următorul adevăr. Deşi dictatorul 

fugise de ore bune, Radu Bălan n-a avut curaj să vorbească mulţimii, să-l 

condamne pe tiran, să se dezică de el. 

L-am însoţit după aceea, cum de altfel îi promisesem, până spre, de 

acum fostul Comitet Judeţean de Partid. Începea să se întunece. 

Mă indispunea ceva mai tot timpul, mă stresa sentimentul că-mi scă-

pa un amănunt important, nu-mi dădeam seama despre ce era vorba, plon-

jam în mai orice manifestare declanşată în foaier, cu toate astea, cum am 

precizat, nu scăpam de senzaţia de nemulţumire. Până când, din fericire, s-a 

produs declicul. Concreteţea! Asta ne lipsea, concreteţea acţiunilor. Oraşul 

e un mecanism complex, o aşezare urbană ca a noastră trebuie condusă cu 

pricepere, cu competenţă. Pentru asta era nevoie de organizare clară, pe do-

menii de activitate. Am propus de aceea constituirea unor comisii speciali-

zate, n-am prea fost luat în seamă, am încercat atunci să fac câte ceva pe 

cont propriu. Bunăoară problema salariilor. Ştim că nici o instituţie nu 

funcţiona, nici băncile, dar ar fi fost culmea să întâmpinăm sfintele sărbători 

fără un ban în buzunar, fără pomul tradiţional, fără saloane pe el. Dar ce di-

rector de bancă s-ar fi conformat recomandării formulate de mine, Fortuna, 

Claudiu, de oricare din noi? Ei bine, ştiţi cum am rezolvat problema? Prin 

autoritatea lui Radu Bălan. La propunerea mea a avut o obiecţie. Cum să se 

dea salariile, domnul Savu, din moment ce nu se lucrează de 7-8 zile? Am 
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intervenit atunci aproximativ astfel, lasă, domnule, vom munci după aceea, 

l-am alungat pe dictator, am scăpat de el, nu se face să intrăm în noua stare 

socială fără bani, fără saloane pe pomul de Crăciun, măcar acum să le ofe-

rim copiilor un Crăciun cum n-am avut posibilitatea s-o facem de 50 de 

ani…  

L-am rugat de asemenea, să dea dispoziţii şi la Banca Agricolă, pen-

tru că ţăranii erau şi mai necăjiţi decât noi. După ce că luau 20 -30 de lei pe 

lună, nici pe aceia să nu-i primească? 

Apoi i-am pus să sune la Kandia ca, de Crăciun, în magazine să se 

găsească saloane pentru bradul creştinesc.  

Pentru că începuseră să apară ziariştii străini, am rezolvat, tot prin 

Radu Bălan – care i-a dat dispoziţii lui Vesa Traian, directorul Poştei – o 

linie telefonică internaţională… 

Mă reîntorc la ziua de 21 şi prima parte a celei de 22 decembrie 

1989. Am sesizat conturarea unui nou tip de contradicţii. Cele dintre tineri şi 

liderii din 20 decembrie. Tinerii se simţeau marginalizaţi, vroiau să se im-

plice în problemele ce începuseră să apară, dar nu-i lua nimeni în seamă. 

Am încercat, şi eu şi alţii, să aplanăm aceste conflicte. Mai ales să nu permi-

tem ca acestea să treacă dincolo de foair, în balcon, deoarece oamenii din 

Piaţă ar fi plecat şi ne-ar fi lăsat la voia întâmplării. 

A doua zi, datorită presiunilor de tot felul, Fortuna a acceptat să 

schimbe celebra listă de cinci persoane. Înţelegând greşit intervenţiile mele, 

după ce s-a trecut, iarăşi, primul pe listă, m-a întrebat dacă voiam să preiau 

probleme economice ale judeţului. Eu, care ştiu ce complicat e să conduci 

un oraş, un judeţ, am refuzat. Îmi cunoşteam limitele, i-am zis că nu se poate 

să nu fie în mulţimea de jos persoane cu pregătire adecvată, oameni compe-

tenţi. Noi eram inşi voluntari, instinctuali, îndrăzneţi, dar profesionalismul e 

cu totul altceva şi oamenii necăjiţi de jos nu se cădea să fie cobai pentru im-

provizaţiile noastre sociologice. Şi-am zis să cheme oameni din Piaţă. Am 

făcut şi eu, din balcon, invitaţii pentru specialiştii în problemele economice 

din oraş. Unii, după câte am auzit ulterior dar nu am date certe, n-au fost 

lăsaţi să intre.  

După refuzul meu, problemele economice au fost preluate de 

Petrişor Morar. Domnul Fortuna mi-a mai propus o funcţie. Nu mai ştiu ce, 

nu mai ştiu care. Am refuzat-o şi pe aceea. Din principiu. Nu sunt omul ca-

re, deşi nu cunoaşte mişcările, intră în horă. N-am acceptat nici o propunere, 

n-am vrut nimic. Îmi spuneam că dacă lucrurile se vor schimba în bine, va fi 

bine pentru toţi, deci şi pentru familia mea. Mai târziu, meditând asupra ce-

lor petrecute în zilele acelea fabuloase, mi-am explicat de ce am fost consi-

derat de ceilalţi persoană dificilă. Nedorind nimic, puteam fi tranşant. Dacă 
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aş fi râvnit, dacă aş fi cerut, dacă aş fi acceptat ceva pentru mine personal, aş 

fi devenit persoană şantajabilă, dar aşa… 

Au fost multe momente grele. Grele, dar importante. Cruciale. Iar 

unele de-o frumseţe aparte, imposibil de uitat. Am prins, de la balcon, de 

sus, situaţiile în care mulţimea din Piaţa stătea în genunchi cu faţa spre Ca-

tedrală spunând Există Dumnezeu! A fost nemaipomenit. Eram după aproa-

pe o jumătate de secol în care ni s-a impus să trăim fără biserică, fără Dum-

nezeu, cu toate astea au îngenunchiat toţi timişorenii din Piaţă, şi-au împre-

unat mâinile şi au rostit cuvintele rugăciunii.  

Nu mai ştiu cu exactitate la ce oră – amănuntul nu are însă nici o im-

portanţă – au vorbit de la balcon doi preoţi. Părintele Borza şi încă unul, al 

cărui nume, din păcate, îmi scapă. Cu ei, conduşi de ei, Timişoara a cântat 

cântece bisericeşti, religioase, în clipele de înserare când cerul era însânge-

rat, roşu, de parcă ne-ar fi spus… de parcă ne-ar fi încredinţat că bunul 

Dumnezeu acceptase sacrificiile şi de acum încolo va fi alături de noi.  

Aş vrea să mai scot în evidenţă faptul că, aşa cum am venit în 20 de-

cembrie  din Calea Buziaşului, în coloană de zeci de mii de oameni fără să 

călcăm iarba, şi în Piaţa Operei, unde eram poate 200.000 de oameni, 

timişorenii n-au intrat pe spaţiile verzi. Au ocupat doar carosabilul şi trotua-

rele. Se vede asta şi din imaginile luate de sus în acele zile, ceea ce pentru 

timişoreni, pentru Timişoara, e o dovadă de admirabilă civilitate.    

Alt episod pe care nu-l voi uita niciodată. Atunci, în 22, după fuga 

dictatorului, după amiaza, când coboram cu Bălan şi ceilalţi, la poarta acto-

rilor se găseau, sub paza grupului de tineri conduşi de Sorin Oprea – Pacoste 

şi Coman! Vă amintiţi, cu două zile în urmă Pacoste mă ameninţase de vreo 

trei ori că mă va împuşca. Am încercat să mă stăpânesc, să mă controlez, să-

mi reprim orice instinct vindicativ. Eram alături de Bălan. Pacoste l-a rugat 

pe primul secretar să-i asigure o maşină să ajungă la gară, Bălan, confor-

mându-se într-un fel noii stări de lucruri, a solicitat acceptul şefului pazei – 

Sorin îl reţinuse, Pacoste era păzit de doi tineri revoluţionari – Oprea a avut 

un gest de lehamite, i s-a dat maşina, insul a plecat.  

Cu totul altfel au stat lucrurile când l-am văzut pe Coman. Avea pe 

cap tipul ăla de şapcă leninistă, ceauşistă, şi poate de-aia, poate pentru că se 

purtase ca o fiară până la fuga dictatorului, n-am putut să mă controlez. Am 

ridicat tonul, am chemat nişte ofiţeri, le-am spus să-l ia sub escortă, să-l 

aresteze şi să-l ducă la garni-zoană. Am avut de altfel atunci o manifestare şi 

mai puţin demnă de un ins civilizat. A cerut apă, am refuzat să-i dau, mai 

mult de-atât, am cerut să-l trateze în acelaşi mod toţi membrii gărzii ce apă-

rau intrarea în Operă. Nae Laslău s-a mirat, mă cunoştea, nu cred că şi-a ex-
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plicat ieşirea mea. Nici eu. Atitudinea se datora oboselii, stresului, tensiuni-

lor teribile din acele trei zile. Şi fără îndoială, sentimentelor anticomuniste! 

Din păcate nu prezint evenimentele cronologic, am trecut prin atâtea, 

încât îmi scapă, nu de puţine ori, ordinea în care mi-a fost dat să le trăiesc. 

Îmi cer scuze, nu cred că aceste punctări, asemeni celei ce urmează, să impi-

eteze percepţia lineară a situaţiilor pe care le-am traversat în zilele acelea de 

excepţie.  

Revin la drumul de la Operă la Consiliul Judeţean în compania lui 

Radu Bălan. N-am ajuns la Judeţeana de Partid cum ne-am propus, deoarece 

începuse să se tragă. Ne-am oprit la Drapelul Roşu. La sediul fostului coti-

dian comunist unde, fireşte, bănuiţi în jurul cărei situaţii s-au purtat discuţii-

le.  

Nu după mult timp au început să sosească ziarişti străini de pe te 

miri unde. Problemele pe care mă angajasem să le rezolv de unul singur de 

acolo le-am soluţionat, aşa cum deja am precizat, prin primul secretar. L-am 

rugat pe Bălan să sune la  directorul Poştei. A sunat, domnul Vesa a venit, 

Bălan i-a dat dispoziţia să asigure ziariştilor străini posibilitatea de a-şi tran-

smite materialele publicaţiilor lor; tot de acolo, de la fostul Drapelul Roşu, a 

vorbit cu directorul de la Kandia, cu directorii băncilor, inclusiv cu cel al 

Băncii Agricole, ştiţi de ce.   

 Deci asta este, eu, ceilalţi timişoreni din foaierul Operei, ne-am im-

plicat cu deschidere sufletească şi bună-credinţă în rezolvarea problemelor 

din zilele de foc ale Revoluţiei, uneori am reuşit, poate am şi greşit, demn de 

reţinut e însă faptul că intenţiile au fost dominate de gândul că facem ce fa-

cem pentru oraş, nu pentru noi înşine. Nu mai acceptam dictatura, comu-

nismul, am dat de pământ cu însemnele comuniste oriunde au fost plasate. 

Nu ştiu dacă aţi sesizat un amănunt. La Judeţeana de Partid au fost distruse 

toate însemnele partidului comunist, dar nu şi ale României. Semnificativ 

acest amănunt, nu? Important. Tot aşa, de pe tricolor s-a scos stema, em-

blemă a comunismului, dar drapelul a rămas ceea ce a fost totdeauna, sim-

bolul românismului. L-am fluturat, ne-am înfăşurat în el, a fost al nostru, am 

fost ai lui, dar numai după ce i-am scos stema! 

Revoluţia a fost profund anticomunistă. Ceauşescu, fiind exponent al 

sistemului comunist – a fost mândria sa să se erijeze în simbol al lui! – a 

avut soarta sistemului! Revenind la subiect, e de precizat că atunci am ştiut 

ce nu mai voiam. Din păcate, mai puţin ce voiam. Mai exact spus, în ce fel 

se putea ajunge la ce voiam!   

 

2009 – funcţionar, Companie de Asigurări 
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Privind în urmă, e clar că avem nemulţumiri. Multe. Avem ne-

mulţumiri mai ales pentru că am fost naivi. Eu sunt unul dintre ei. V-am 

spus, am refuzat constant, categoric, funcţiile, accesul la Putere. Am crezut, 

cred şi acum că ţara trebuie să fie condusă de oameni pricepuţi, cinstiţi şi 

pricepuţi. Am sperat că oamenii care se vor angrena în politică, în adminis-

traţie, vor avea bunacuviinţă de a se gândi întâi la ţară şi după aia la ei. Nu-

mai că, din păcate, cea mai mare parte a politicienilor, nu toţi, dar cea mai 

mare parte, se gândesc la ei, doar la ei, şi numai dacă rămâne loc, aşa, din 

întâmplare, la ţară. 

Nemulţumirile sunt multe. Cu toate astea sper că situaţia se va în-

drepta. Sper pentru copiii mei, pentru nepoţi, cum să spun… O dovadă a 

faptului că sunt optimist e că mi-am îndemnat copiii, am trei copii, să facă şi 

ei copii. Am deja şase  nepoţi, în decembrie, va apărea încă unul, al şaptelea. 

Vreau 12. Am deci convingerea că situaţia se va îndrepta, sper… ştiţi, dacă 

n-ai nădejde… Nădejdea e una din calităţile unui bun creştin. Un creştin tre-

buie să aibă iubire, în primul rând iubire, credinţă şi nădejde. Dacă n-ai nă-

dejde, nu eşti creştin. Chiar dacă trecem printr-o perioadă grea, sunt convins 

că ţara va înainta, îşi va rezolva problemele. Trebuie doar ca fiecare din noi 

să încerce să fie, în fiecare zi, mai bun decât ieri, să avem mai multă îngădu-

inţă faţă de ceilalţi, mai multă răbdare, să facem lucrurile mai bine. 

Trebuie! Şi putem. 

Revenind la zilele fabulosului nostru Decembrie… Da, a fost fru-

mos. Incredibil de frumos. Unic, de neuitat. Cine n-a trăit clipele acelea, ci-

ne nu s-a găsit în Piaţă atunci, nu poate înţelege ce pace, ce încredere, ce 

frumuseţe sufletească ne-au inundat inimile din momentul în care dictatorul 

a fugit. 

Din păcate, nu după mult timp, începând chiar din acea după amiază, 

comunismul şi-a folosit din nou argumentele şi au fost ucişi încă aproape o 

mie de români… 

Ţin minte că am spus atunci, din balcon, oamenilor de jos, că 

şi-a întors Dumnezeu faţa spre noi. În momentul imediat următor, am 

înţeles că am greşit. Dumnezeu e tot timpul cu faţa către noi, noi nu 

suntem decât uneori cu faţa către El! 

Ar fi bine să ne amintim, aşa cum spunea Părintele Dumitru 

Stăniloae, că în faţa lui Dumnezeu suntem răspunzători nu numai de 

propria fiinţă, ci şi de Fiinţa Neamului, lăsată şi ea de la Dumnezeu.  

MIRKO ATANAŢKOVICI 
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Fireşte că rapoartele tran-

smise pe cale diplomatică n-

au rămas doar pe masa celor 

din Ministerul de Externe iu-

goslav, au fost răspândite în 

acelaşi mod lumii întregi, 

ajungând astfel în marile 

centre de Putere ale lumii, la 

Washington, Moscova, Paris, 

Londra, Berlin… 

 

 

Titus Suciu: Din păcate istoricii dau răspunsuri fantasmagorice 

întrebării: de ce Revoluţia Română s-a declanşat în Timişoara, nu în alte 

oraşe. Răspunsul îl poate da doar un timişorean. Prin televiziunea iu-

goslavă,  noi am avut o fereastră deschisă spre vest. Am văzut ce s-a în-

tâmplat în Germania, în Cehoslovacia şi am acţionat ca un popor nor-

mal. Dacă mai e nevoie de o precizare, şi-o poate face singur oricine 

amintindu-şi ceea ce s-a întâmplat în 1848. 

Faptul că Lumea a ştiut mai devreme decât ar fi vrut Puterea co-

munistă ce se întâmpla cu adevărat în Timişoara, se datorează domnului 

consul Mirko Atanaţcovici, căruia noi, Timişoara întreagă, îi mulţumeşte 

şi pe această cale. 

  

Vasile Bogdan: Mărturisesc că pe domnul Mirko Atanaţkovici am 

avut onoarea să-l cunosc cu multă vreme înainte de Revoluţie, când con-

sulul Iugoslaviei la Timişoara ceda pasiunii sale de meloman şi venea 

adesea să privească spectacolele Operei din Timişoara. Apoi Revoluţia, 

locul său important în desfăşurarea evenimentelor. Un om care a fost 

deasupra evenimentelor şi nu a fost covârşit de ele făcându-şi exemplar 

datoria. Un om care a jucat pe o singură carte, cu orice risc, şi avea ce 

risca!, şi care a învins. Prin dumnealui Timişoara este astăzi cunoscută 

şi recunoscută în întreaga lume. Ne-am reîntâlnit în faţa edificiului Con-

sulatului la 30 septembrie, atenţi să păstrăm în spatele acestuia fereastra 

de la care a salutat marşul muncitorilor timişoreni în drum spre Piaţa 

Operei.   

 

1989 –  consul general al Iugoslaviei la Timişoara 

În primul rând aş dori să subliniez faptul că pentru mine, în calitate de 

consul general al fostei Iugoslavii la Timişoara, Revoluţia care a izbucnit aici 
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nu a fost o surpriză. Aveam multe informaţii şi din România şi din exterior şi 

am fost conştient că schimbările sunt inevitabile. 

Când Revoluţia a izbucnit, în 16 decembrie, mă aflam la Consulat. Chi-

ar dacă distanţa nu este aşa de mică, am auzit zgomotele produse de bastoane în 

scuturi, scandările timişorenilor, claxoanele maşinilor, probabil ale pompierilor, 

vuietele ce veneau dinspre Piaţa Maria.   

Mi-am dat seama imediat că evenimentele erau foarte grave şi chiar de 

atunci, din 16, am început să transmitem, pe cale diplomatică, informaţii referi-

toare la evenimentele din Timişoara. Relatările mele au fost considerate de unii 

oficiali din ţara mea o situaţie delicată şi, în 19 decembrie am fost invitat la 

Vârşeţ pentru explicaţii detaliate asupra stărilor de lucruri din Timişoara. Nici 

Ambasada Iugoslaviei de la Bucureşti nu deţinea informaţii referitoare la eve-

nimentele din Timişoara, şi ei au fost surprinşi. Fireşte că rapoartele transmise 

pe cale diplomatică n-au rămas doar pe masa celor din Ministrul de Externe 

iugoslav, au fost răspândite în acelaşi mod lumii întregi, ajungând astfel în ma-

rile centre de Putere ale lumii, la Washington, Moscova, Paris, Londra, Ber-

lin… Era o premieră, noi am fost primii care am lansat aceste ştiri. Fac o paran-

teză. Nu demult am auzit că unii jurnalişti din Occident au crezut că informaţii-

le fuseseră transmise de consulul general al Statelor Unite ale Americii de aici. 

Informaţie falsă, inexactă, din simplul motiv că pe vremea aceea Statele Unite 

nu aveau serviciu consular în Bucureşti, cu atât mai puţin în Timişoara. Atunci 

noi eram singura reprezentanţă diplomatică aici, Consulatul General al Iugosla-

viei.  

Cel mai important moment pentru mine şi familia mea a fost ziua de 20 

decembrie, când în Timişoara s-a creat o situaţie nouă. S-a creat noul pol de 

Putere, eu recunoscând în mod oficial noua situaţie creată în ziua aceea. Revo-

luţionarii au venit de altfel la Consulat, mi-au prezentat Programul, cererile pe 

care le aveau, care vizau schimbări nu numai în Timişoara, în toată ţara. 

Pe această stradă, începând aproximativ de pe la ora 11, a trecut prin 

faţa Consulatului o coloană infinită de timişoreni. Ţin să precizez că s-au com-

portat ireproşabil, civilizat. Ştiau că eram reprezentanţă diplomatică şi, prin 

prezenţa lor, au dorit să ne explice ce se întâmpla. Din întâmplare eram aproape 

singur, i-am salutat cu mâna pe inimă de la fereastra de acolo. Eram destul de 

cunoscut în Timişoara, de altfel singurul diplomat, oamenii s-au aşteptat să-i 

ajut, eu n-am putut să fac altceva decât să-i asigur de tot sprijinul meu. 

Familia mea plecase spre Iugoslavia în jurul orei 10. O trimisesem şi 

pentru că nu ştiam cum avea să evolueze situaţia, şi pentru că doream să am 

mâinile libere, ca să pot acţiona în voie.  

Mai târziu, după discuţiile de la Comitetul Judeţean, după constituirea 

primului partid necomunist din România după cel de al doilea război mondial, 
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au venit la noi două delegaţii ce mi-au prezentat, în scris, revendicările, ce do-

rea poporul. În primul rând – demisia în bloc a Guvernului şi Partidului Comu-

nist, a dictatorului, deschiderea frontierei, libera circulaţie a oamenilor, libertate 

pentru presă… Am preluat hârtiile, am făcut un telex şi l-am transmis, prin in-

termediul Ambasadei iugoslave din Bucureşti, la aproape 40 de adrese din Ser-

bia, şi nu doar din Serbia, deoarece e vorba şi de agenţiile de presă acreditate la 

noi. Au aflat astfel toţi ce se întâmpla în Timişoara, ce cere poporul, ce cer re-

voluţionarii din Timişoara. A avut un ecou imens, extraordinar. Dată fiind si-

tuaţia, nu am avut posibilităţi să mă consult cu guvernul, dar am recunoscut 

imediat noua Putere creată aici. A fost prima recunoaştere internaţională a Pute-

rii Revoluţionare create în România. Am făcut apoi un alt lucru important. Am 

prezentat situaţia din România astfel, încât Guvernul iugoslav a înţeles despre 

ce este vorba şi, de Crăciun, a venit în România reprezentantul Preşedinţiei 

Serbiei, domnul Ilia Giukici, care avea să fie şi membru al Preşedinţiei ceva 

mai târziu, dânsul vizitând nu doar Bucureşti-ul, ci şi Timişoara. Am fost primii 

care am depus coroane de flori pe scările Catedralei, unde securiştii au omorât 

tineri demonstranţi români.  

Revin la ziua de 20 decembrie. Pentru mine, pentru familia mea, e o zi 

pe care n-o vom uita niciodată. Doar Dumnezeu a împiedecat tragedia ce s-ar fi 

putut produce. Vă spuneam că în ziua aceea am trimis familia la Belgrad. Între 

timp ci-neva a intrat în garaj şi a desfăcut şurubul de matcă, cel ce ţine roata. 

Maşina noastră, Audi 80, era nou-nouţă, o cumpăraserăm  în urmă cu şase luni. 

Or la un moment dat, nu departe de frontieră, dincolo, la noi, soţia a pierdut 

controlul volanului şi doar datorită unui  miracol nu a ajuns într-un canal plin 

de apă. A reuşit s-o oprească la câţiva centimetri de marginea canalului. Maşina 

n-a avut zgârieturi, n-au păţit nimic nici fetele noastre, două, nici soţia, nu-mi 

pot explica cum de nu s-a produs nenorocirea decât printr-un miracol, prin vo-

inţa şi protecţia lui Dumnezeu, căruia îi mulţumim, îi vom mulţumi toată viaţa.  

– Credeţi că e mâna cuiva, aveţi vreo bănuială?  

– Nu puteau fi decât cei din Securitate. Au dorit să împiedice demersu-

rile la care mă angajasem, dezvăluirea situaţiei din Timişoara nu le era deloc pe 

plac, credeau că vor reuşi să stăpânească situaţia, să se impună pe mai departe 

şi, fiind siguri că le-aş fi dat planul peste cap, au încercat să mă oprească s-o 

fac. Planul lor nu era prost. O nenorocire în familie m-ar fi determinat să las 

totul pe locul doi, cine ştie pe ce loc, totul depinzând de gravitatea situaţiei. Re-

cunosc, într-o asemenea situaţie nu aş mai fi fost în deplinătatea disponibili-

tăţilor mele şi, e destul de sigur că n-aş mai fi putut face pentru Timişoara ceea 

ce am făcut.  
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2009 – directorul Reprezentanţei Camerei de Comerţ a Serbiei în 

România 

– Au trecut 20 de ani, ce s-a întâmplat cu dumneavoastră, consulul ge-

neral al Jugoslaviei. Cum vedeţi aceşti 20 de ani ca diplomat, ca om care v-aţi 

stabilit aici, la Timişoara? De ce iubiţi Timişoara? 

– Evenimentele, adică Revoluţia, şi ataşamentul pe care l-am avut tot-

deauna pentru România, m-au determinat să rămân definitiv în această ţară. Ni-

ciodată nu voi părăsi nici România, nici Timişoara. Am găsit aici ospitalitate, 

am găsit prie-teni. Am beneficiat şi de mult sprijin. După ce mi-am încheiat 

mandatul am părăsit diplomaţia, n-am acceptat să fiu o biată rotiţă în statul 

creat de Miloşevici, nu aveam nimic comun cu regimul lui Miloşevici. Am pă-

răsit diplomaţia şi m-am întors în România unde am găsit prieteni, înţelegere, 

tot ce îmi trebuia, în primul rând siguranţă şi pace pentru familia mea, pentru 

mine. Am fost ziarist, acum sunt directorul Reprezentanţei Camerei de Comerţ 

a Serbiei în România şi, prin tot ce fac, încerc să sprijin cât mai eficient pe oa-

menii de afaceri, colaborările  economice româno-sârbe.    

Climatul a fost creat de fapt mult mai devreme, ideea de bază fiind îm-

bunătăţirea colaborării transfrontaliere, a minorităţii de naţionalitate sârbă. La 

fel s-a întâmplat şi în alte ţări unde se găsesc minorităţi ale popoarelor din fosta 

Iugoslavie. Bunăoară la Graz, Austria, pentru sloveni, la Trieste pentru croaţi, 

la Salonic pentru macedoneni, la Timişoara pentru sârbi. 

– O întrebare colaterală, dar importantă. De ce iubesc sârbii Timişoara?  

– Este o prietenie lungă şi veche. Noi ne cunoaştem de cel puţin 1000 

de ani şi n-am avut niciodată divergenţe, suntem singurele popoare vecine între 

care nu s-a consemnat niciodată un conflict armat. Dacă s-au ivit unele neînţe-

legeri, acestea s-au datorat intervenţiei altora între noi. De exemplu nemţii, 

ruşii, sau mai ştiu eu cine. Dar noi, ca popoare, n-am avut niciodată neînţelegeri 

ori conflicte. Am fost prieteni, ne-am sprijinit unii pe alţii, mai ales că în fosta 

Austro-Ungarie nu a fost între noi nici o frontieră. Aceasta a apărut în 1918. 

Dincolo de deciziile din marile cancelarii europene, noi am trăit în înţelegere şi 

pace, suntem un model de coexistenţă multiculturală, multietnică, multiconfesi-

onală. Asta au înţeles şi sârbii şi românii, acesta este motivul pentru care sârbii 

îi iubesc pe români şi invers, românii îi iubesc pe sârbi. 

SABIN MĂRIEŞ 
 

 

Da’ n-am apucat să ne bu-

curăm pre mult de vedere, 

c-or apărut băieţii cu scan-
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dalul. Ăia cu scuturile. Ca-

re nu-şi dădeau în cap, c-ar 

fi fost problemă de nimerit, 

nu de ţintit, dădeau în scu-

turi,    c-alea erau mari şi le 

nimereau uşor. 

 

 

Titus Suciu: Sabin Mărieş e pata de culoare a Revoluţiei din 

Timişoara.    Pata de culoare ardelenească de la vocabular la iniţiative, de 

la atitudine rezervată la implicare, de la curiozitate personală la activitatea 

într-un colectiv. 

A urcat în foaierul Operei miercuri, 20 decembrie, e membru fonda-

tor al primului partid necomunist de după al doilea război mondial în Ro-

mânia, Frontul Democratic Român, în 22 decembrie a jurat că nu se va mai 

implica în politică niciodată! 

 

Vasile Bogdan: Domnul Mărieş este un om dintr-o bucată. Dorea să 

ştie ce se întâmplă, şi, din curiozitate, a ajuns în Istorie. A fost în intimitatea 

ei chiar acolo unde puţini au ajuns şi au rezistat, au rămas până la capăt, în 

Balconul Operei. O experienţă care l-a marcat dar care i-a fost şi o bună 

învăţătură de minte.  Deşi pensionar este un om ocupat, dar la filmările din 

22 septembrie, din foaierul Operei, a avut răbdare să-şi spună povestea cu 

convingerea că face un act necesar, că depune o mărturie care trebuie cu-

noscută.  

 

1989 –  şef coloană auto, COMTIM 

În 16 decembrie am plecat de la COMTIM spre oraş, după fată. Era 

sâmbăta, începea vacanţa de iarnă, mergeam să-i iau hainele, s-o aduc de la 

gazdă acasă, la Săcălaz. Am fost, am adus-o dar, muşcat de şarpele curiozi-

tăţii, am revenit în oraş. De data asta cu Szilagi Ştefan, maghiar de origine, 

pentru că voiam nu numai să văd, să şi înţeleg dacă cineva mă înjura pe un-

gureşte. Iar dacă vorbeau de altceva, să-mi spună Pişti care era mişcarea. 

Asta pentru că se răspândiseră zvonurile despre diversionişti instruiţi prin 

Ungaria, mă rog, bâlbâitul spusese prostii, căţelandrii lui lătraseră şi noi, 

minţiţi de atâtea ori, voiam să vedem cu ochii noştri care era situaţia.     

 Înainte de a ajunge în centru ne-am oprit la un verişor, la el m-am 

procopsit cu trei rude pe care mă angajasem să le duc acasă. Eu ştiam că ho-

ra se juca în Maria, dar acolo voiam să ajung doar eu şi Pişti, aşa, să avem 

mâinile libere cum s-ar zice. Deci după ce am fi scăpat de pasageri. Mer-
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gând spre blocul acestora, ne-am trezit în apropierea Consiliului Judeţean. 

Surpriză, domnilor, surpriză, hora să juca aici. Lume ca la circ, gălăgie ca la 

stadion când dă gol POLI, înghesuială ca la coadă la portocale ori kiwi, pe 

vremea aia noi neştiind de fapt ce erau elea kiwi. Ş-atât de uimit am fost, c-

am zâs, gata, coliva… începe să mirosă a colivă. Pişti, ori de bucuros ori că 

n-o înţăles cum trăbă ce-am zâs, o strâmbat din nas. Cum colivă? Ce colivă 

vorbeşti tu? De unde până unde coliva ăsta? I-am spus numa atât, cât să 

înţăleagă doar de-şi folosea mintea. Pişti, de nu te-ajută văzul şî bibilica, 

muşină şî mi-i da dreptate. S-o întors spre mine da’ nu i-am mai zâs nimic, 

că omu’ când gândeşte trăbă lăsat în pace, şî ţup în Circumvalaţiunii, pe La-

birint, să predau pasagerii care mă cam încurcau, şi ţup înapoi, să vedem ce 

întâmplase între timp. La revenire ne-am nimerit în spatele unei noi coloane 

cu care, se părea, ne dăduserăm întâlnire pe treptele Judeţenei de Partid.  

Am fost aşteptaţi la Consiliul Judeţean cu, vorba aia, surle şi 

trâmbiţe. De fapt cu zgomote de geamuri sparte şi cu o maşină – poate or fi 

fost şi altele dar io atâta am văzut – de pompieri pe post de ţintă în care, 

pentru că n-aveau muniţie, bâlbâitul nu dăduse dispoziţie să fie înarmaţi şi 

timişorenii, oamenii dădeau cu ce apucau. Când am ajuns era cam într-o râ-

nă, şi după gusturile mai tuturora îi stăte bine.   

Da’ n-am apucat să ne bucurăm pre mult de vedere, c-or apărut bă-

ieţii cu scandalul. Ăia cu scuturile. Care nu-şi dădeau în cap, c-ar fi fost 

problemă de nimerit, nu de ţintit, dădeau în scuturi, c-alea erau mari şi le 

nimereau uşor. Domnilor, păntru ce s-o-ntâmplat după aia am şî explicaţia 

me. A me personală. Să v-o spun? V-o spun. Io cred că ăia or vinit din cauza 

unei reclamaţii. Timişorenii nu s-or oprit în faţa clădirii, în faţa uşilor. Ăi 

mai harnici or urcat. Ş-odată sus – la trabă. Tabloul ăla nu stăte bine, în du-

lapul din colţ dosarele erau prost rânduite, uşile de la birouri erau pre închi-

se. No, de-aici zâc io că ne-am trăzât cu ciomăgarii ăia ve-nind în colind, 

deşi până la Crăciun mai erau câteva zâle. Careva dintre… apropritari, ne-

mulţumit de serviciile tinerilor ce dereticau prin cabinetele lor, va fi dat un 

telefon la serviciul ăla, ăla ce avea să se înfiinţeze după Revoluţie, Protecţia 

consumatorului, şî ăia ţup – pe capul nostru. De fapt nu pă cap, pă urmele 

noastre, că ne-am resfirat că vrăbiile la apropierea uliului. Ce-i drept şî pă 

cap, mai bine spus pă mâini, că pe care i-or ajuns i-or legat şi i-or băgat în 

dube.  

Io şî Pişti, veţi fi înţeles, desigur, am dat dîn aripi vârtos, combinaţia 

asta, român-ungur, pote nu era în baza lor de date, nu ne-or muşinat şî, 

graţie lui Dumnezo ş-a faptului că eram şef de coloană, pedala până-n blană 

şî frână doar în Săcălaz.  
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  Acasă mi-am salutat femeia, nevastă vezi, îs bine, da’ n-am timp 

amu de tine… c-aşa-i vorbesc io, în versuri, şî ţup la autobază. M-am dus 

degeaba, nu era nimeni, am revenit, i-am dat explicaţii: iată-mă-s, întors 

acasă, da’ să dorm te rog mă lasă.   

Duminică dimineaţa ţup la Topolovăţ şi Belinţ, după porumb păntru 

porci. Porci… Da’ tac, că de m-apuc de cuvântul ăsta nu gătăm interviul o 

săptămână.  Deci după porumb, când am revenit  de la Belinţ i-am lăsat pe 

lucrători în oraş, am ajuns la Săcălaz, am făcut programul şî… Să vă spun 

ce-am făcut? Vă spun. M-am întors în oraş. Piaţa Operei prea goală ca să 

rămân, m-am fâţâit io încolo, încoace, da’ nu mult, am plecat acasă. După 

amiază din nou în oraş – altă situaţie dar eram cu treburi, n-aveam timp pen-

tru o inspecţie amănunţită – i-am luat pe lucrători am mers la Belinţ.  La în-

toarcere, între Ghiroda şi oraş, pe unde e acum Vama – vreo 50 de maşini 

Lada, Jiguli, Moskvici, ruseşti, pe ieşire şi vreo şapte pe intrarea în oraş 

staţionând. M-am oprit, am coborât şi m-am înţăles cu ei prin semne şi vor-

be pe care nu le-or fi priceput dar le-or înţăles. Şu-şu, în centru şu-şu! Or 

sărit în sus bucuroşi, credeau că eram din Bucureşti, aveam un ARO bine 

pus la punct, al întreprinderii, să nu credeţi cumva că… şî mi-am încheiat 

expunerea cu şu-şu, în centru revaluţia, şu-şu.   

În Timişoara am parcat maşina în Piaţa 700 unde să găseşte amu 

Centrul financiar-bancar, de unde am venit aici pe jos. Piaţa Operei – plină 

de lume. N-am rămas, nu ştiu de ce, am apucat spre Piaţa Libertăţii. Nu mult 

după ce-am ajuns, am încremenit. O puşcătură. Cu glonţ de război şi-o fe-

meie, ce mergea lângă soţ şi fetiţă, moartă pe loc. O puşcat-o, după toate 

probabilităţile, cineva dinspre restaurantul militar. Până să încremenesc am 

apucat să zâc, Doamne, aia nu mai scapă, da’ de n-o întind, nu scap nici io.  

Adevărul e că mi-am mai spus ceva. Între momentul în care am încremenit 

şi ăla în care am fugit până după colţ, că vorba aia, sunt ardelean ş-o trăbuit 

să cuget ce să fac, mi-am mai zâs, mă, ăştia puşcă selectiv. Că bărbatul ei 

era lângă ea, fetiţa iar, io la vreo doi-trei paşi, da o lovit-o pe ea. Şî după aia 

nu noi, de lângă ea, ci timişoreni din altă parte. Deci asta e, trăgeau selectiv. 

Să vă spun ce-am făcut atunci? Vă spun. N-am stat să văd al câtelea eram pe 

listă, m-am făcut fuior de vânt şî la maşină şî pedala acceleraţiei până-n bla-

nă şî frână doar la Beregsău, bine-nţăles la bază, nu acasă, celor pe care i-am 

întâlnit spunându-le. Băieţi, gata, o început prăpădul. De-i păntru noi 

Timişoara o fi rasă, de-i păntru ei scăpăm de comunism. Şî, fireşte, iar în 

oraş. Da’ cu maşina numa’ până la garajul nostru de pe bulevardul Cetăţii, 

de acolo pe jos.  

A, am uitat un amănunt. Când am încercat să dispar din Piaţa Liber-

tăţii, la un moment dat am băgat într-a cincea. Nu fiindcă aş fi vrut să fiu 
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mai ocoş ca ăilalţi, din cauza unui… imbold. Nişte militari, ori ce-or fi fost, 

s-or luat la întrecere cu noi. Şî păntru că nu puteu trăce în faţă, ne-or altoit 

din spate cu ceva. Nu ştiu cu ce, nu m-am întors să le spun, mă, nenorociţâ-

lor, nu daţi, că vedeţi bine, fugim de gâfâim, da’ mai tare nu putem. Am 

împărţât atunci laurii şî păliturile cu unu de pe lângă Făget. Nu ştiu cum îl 

cheamă, nu l-am mai văzut de-atunci, atât o apucat să spună, că era de pe 

undeva din Ardeal şi lucra în Făget.     

Luni iar la Belinţ, ştiţi de ce, că porcii nu ştiu ce-i aia Revoluţie, iar 

la întoarcere… Să vă spun ce-am făcut la întoarcere? Vă spun. Am mers la 

Spitalul Judeţean să văd… mă rog, să aflu, ce-i cu oamenii împuşcaţi în ziua 

şi noaptea precedentă. N-am putut intra, vă vor fi spus şi alţii, miliţie, secu-

ritate, berbecii dictatorului, ce mai, aşa că am revenit în oraş.  

În centru mi-o fost dat să fiu în prejma Catedralei când tinerii, copii 

ăia or aprins lumânări pe trepte. Io eram pe lângă Expres, acolo am dat de 

un copil de-al meu, unul Dorin Pascaru, şofer, Doamne iartă-l c-o murit. O 

murit nu atunci, nu împuşcat, s-o dus bietul de el după aia, peste un an, 

dintr-un cancer. Cum zâc, am dat de el, am schimbat nişte vorbe, pe drum 

prin faţa Catedralei nişte TAB-uri turbate şi vizavi de Catedrală, de cealaltă 

parte a drumului, forţe de represiune comandate de un general. Atunci nu-i 

cunoşteam numele, i l-am aflat după aia, e vorba de Chiţac. La un moment 

dat Dorin o zâs că mere la tinerii de pe trepte, s-o dus, eu am apucat spre 

Operă. N-am ajuns însă pe la fântâna cu peşti, că nenorociţii or început să 

tragă. Dorin o scăpat, mi-o povestit a doua zî cum o fugit prin parc, cum s-o 

târât, cum s-o ascuns pe după pomi. Deci atunci o scăpat, da’ după aia… 

N-o să uit noapte de 18 spre 19 decembrie niciodată. Am ajuns la 

Beregsău târziu, am fost pe la combinat să ştiu ce aveam de făcut a doua zî, 

am venit acasă pe la 12, am dat să mă culc. Nu s-o potrivit culcatul cu som-

nul. Abia întins în aşternut – bătaie în uşă. Nea Sabine hai la Beregsău, să 

alimentezi două maşini pentru Bucureşti. Să vă spun ce-o fost la gura me? 

Nu vă spun, că nu-i frumos. Pentru un drum la Bucureşti m-am gândit la 

maşini bune, cele mai bune cu frig erau ale lui Matei şi Ceaca. Telefon la 

băieţi, eu la datorie, dar comanda din Timişoara s-a schimbat. Era nevoie 

doar de o maşină. Cea mai bună fiind a lui Ceaca am ales-o pe a lui. Dar 

cum mi s-a spus că era nevoie de doi şoferi, au mers amândoi. Să vă spun cu 

cine vorbeam? Vă spun, că asta spune multe. Cu Miliţia! Şi dacă am vorbit 

cu ăia, gânduri şi pe şoferi şi pe mine. Ce naiba aveau de transportat într-o 

maşină frigorifică, într-o ditamai hardughie frigorifică? Dar de unde atâta 

imaginaţie păgână ca la nenorociţii de comunişti? 

În fine, am plecat spre Timişoara cu nedumeririle în noi. Eu, Do-

boşan, Matei şi Horvath cu ARO-ul de serviciu, Ceaca cu maşina frigorifică. 



 

 

 

443 

Ne-am prezentat la Miliţie, acolo colonelul Deheleanu – am dat cu ochii şi 

de domnul Cârpan, dar în treacăt, poate el nici nu m-o văzut – mi-o spus că 

are nevoie doar de un şofer. Fireşte, nici amu nu eram mai deştepţi, nici amu 

nu ştiem ce urma să transporte, şî mai mult de-un sfat, aşa, pe fugă, să nu fiu 

auzit, n-am avut cum să-l ajut. Mă, i-am şoptit lui Dorel, dacă-ţi dai sama 

că ceva nu-i în regulă, fă maşina strâcată.  

Asta e istoria, o parte a istoriei – auziţi cum au numit-o nenorociţii 

de comunişti, Operaţiunea Trandafirul – furtului morţilor din morga Spi-

talului Judeţean.  

Şi miercuri, 20 decembrie, ziua fără de pereche a Timişoarei. 

Auziserăm noi câte ceva, îi drept, s-ar fi putut să fie numa’ vorbe, 

da’ de-ar fi fost şî noi n-am fi fost în Timişoara nu mi-aş fi dat palme de trei 

ori pe zi până la sfârşâtul vieţii?  

Deci spre Timişoara cu ARO, la volan fiind şoferul meu, Man. Şî fâţa 

ici, fâţa colo, că ştiem şi nu ştiem ce cătam, da’ speram să găsâm ce speram. 

Cum să zâce amu – oferta era mare. O coloană de colo, alta de dincolo, că 

tătă lumea mere spre centru. Când am văzut una îndeajuns de mare, i-am zâs 

lui Man, gata, băiete, meri acas’, ne vedem după revoluţie.    

Am coborât, am intrat în coloană ca peştele în apă, am uitat de Be-

regsău, Belinţ, porumb şî porci, adică nu de tăţi, ştiţi de care nu şî ştiţi de ce, 

că tăt a doua strigătură cu el era. Nu cred să mă înşel spunând că domnul 

Fortuna o vinit în centru cu aceeaşi colonă. Atunci nu-l cunoşteam, dar asta 

este, există în memoria mea o imagine destul de vie în care dânsul, ori cine-

va la fel ca dânsul, o intrat în coloană impunându-se repede, devenind lider 

după doar câteva sute de metri. 

 Şi în Piaţă… Adică nu. Să vă spun chestia cu TAB-urile? V-o spun, 

c-o fost pă gratis. Înainte de a ajunge aici am dat de nişte TAB-uri, cătanele, 

pote păntru c-am strigat Armata e cu noi! ori cine ştie din ce alt motiv, nu 

ne-or făcut nimic, or zâs că putem trăce fără grijă, ba una o zâs puteţi sui, că 

vă ducem noi. Păi n-aş fi fost prost de-aş fi refuzat. Şî ţup pă tanc, io şi tăţi 

care-am încăput, în Piaţă aşa ajungând, motorizat, pe banii Statului.     

E drept, nu ne-o adus până la scară, şî până am dat din coate s-ajung 

iar în faţă, s-or fi petrecut întâmplări de care nu ştiu nimic. Oricum nu se 

intrase, încă nu urcase în Operă nimeni. Dar ideea, lansată de nu ştiu cine, 

era să urcăm. A, microfoanele. Pe dracu microfoane, boxele. Astea jos, cu 

fire ce duceu sus. Deci în faţa uşilor, porţilor, mă rog, asta v-o fi spus dom-

nul Fortuna c-o dat în ele pân-o spart un geam. Ne-o deschis unul Bledea. 

Lucra aici, era ceva maistru, el s-o ocupat cu instalaţia de sonorizare, cu mi-

crofoanele şi aşa mai departe.   
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La început am fost puţini, vreo 30 de persoane. Da’ după vreo două 

ceasuri s-o făcut aici furnicar, nu alta. Să vă spun cum s-o curăţat locu? Vă 

spun. Nu mai ştiu cine, că era îmbulzeală de ajungeai să spui c-aveai mai 

multe bătături decât ştiai, o întins între stâlpii ăia o sfoară ş-o zâs. Rămâne 

aici cine are curajul să iasă în balcon să-şi spună numele, adresa şi să lan-

seze o lozincă. Deştept lucru. Că omului nu-i frumos să-i spui n-ai ce căuta 

aici, pleacă. Îi spui să facă lucru pe care nu-i în stare să-l facă. Aşa am ajuns 

iar la numărul acela de care am pomenit, poate ceva mai mulţi, dar nu 250, 

pote 300, câţi am ajuns a fi înainte de traba cu sfoara şî condiţia.    

Să vă spun ce făceam aici? Vă spun. Cel mai important lucru era să-i 

însufleţim pe cei de jos. Ieşem în balcon… Io m-am prins repede la traba cu 

microfonul. N-avea nimeni răbdare s-asculte… cum să zâc, discursuri. Era 

vremea primenirii sufletului, oamenii voiau să scotă din ei tătă zgura umili-

rilor adunată de ani şi ani. Schema era asta – două-trei vorbe, o lozincă, do-

uă-trei vorbe, o lozincă.  

Da’ între astea, domnul Fortuna, că dânsul era şi cu ideile şi cu dis-

ciplina, împreună cu Claudiu, Bădilescu… or făcut un partid. Asta da, de-

amu chiar puteam spune că era vorba de o Revoluţie, nu de-o îmbrânceală 

de-alea, ca la meciurile importante între fanii echipelor.  

Ceea ce ne-o cam pus pe gânduri, ba ne-o şî împărţât în două, o fost 

propunerea celor de la Consiliul Judeţean. Aici era atât de multă lume, încât 

ne-o luat ca din oală vorbele tinerilor trimişi de-acolo. Că la Consiliu se 

poartă discuţii cu Dăscălescu şi ai lui, că ar fi bine să mergem acolo toţi, mă 

rog, or fi vorbit de divergenţele astea şî alţii.      

În fine, chiar dacă la început ideea de a merge dincolo o fost refuza-

tă, până la urmă ne-am dus. Dintre cei de acolo i-am recunoscut pe Savu şi 

Marcu. Aveau bărbi mari, pe drum se agitaseră în fel şi chip, nu se putea să 

nu-i ţii minte. Dintre grangurii bucureşteni – nimeni. În sală doar Radu Bă-

lan, Pacoste şi… Mă rog, încă unul, doi, dar d-ăştia, mai mici. Un dialog 

scurt, dar pe care-l pot reda destul de e-xact. Bălan: nu, gata, nu eu conduc 

aici. Unul de-ai noştri: Dar cine? Bălan: pe chestiuni  politico-

administrative tovarăşul Coman, pe cele militare generalul Stănculescu.  

În fine, s-or mai schimbat nişte cuvinte, da’ cum Coman, Stăncules-

cu, ăia cu răspunderile, şi nici măcar Dăscălescu n-or apărut, nu ne-am ales 

din discuţiile alea cu nimic. Aşa că după un timp am revenit la Operă.     

În 20 decembrie seara, de fapt noaptea dar nu mai ştiu la cel oră, am 

plecat la Beregsău. Cu misiune pe care mi-am impus-o singur, după ce 

domnul Fortuna a lansat ideea grevei generale, spunând oamenilor din Piaţă 

ca a doua zi să revenim cu cât mai mulţi colegi de muncă. Să vă spun câţi 

salariaţi am adus de la Beregsău? Vă spun. 14 autobuze. Înainte de a-i urca 
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în maşini le-am spus câteva cuvinte despre noul partid, le-am prezentat do-

rinţele, pretenţiile noastre, îndepărtarea lui Ceauşescu, demisia guvernului, 

eliberarea arestaţilor, alegeri libere… Mă rog, le-am spus mai multe dar nu 

are rost să mă lungesc, fapt este că am venit în Timişoara cu salariaţi din 

toate unităţile. Aveam staţii radio proprii,  putem comunica fără nici o pro-

blemă, am adus oameni din Beregsău, FNC Pădureni, Birda, abatorul din 

Freidorf… Am venit cu autobuzele pe la gară, am parcat în apropiere, i-am 

adus în Piaţă încolonaţi. Sigur, n-am adus toată suflarea COMTIM-ului, că 

ar fi făcut revoluţie şi porcii. Dar la bază n-au mai rămas decât atâţi oameni, 

câţi erau necesari pentru a da animalelor hrană şi apă.  

Ei seara or plecat, io nu, c-am rămas în Operă până în noaptea lui 22 

decembrie.  

Nu ştiu dacă păntru tăţi, da’ păntru mine zâua de 21 o fost gre, m-am 

băgat într-o mulţime dă trăburi. Să vă spun cu ce începem. Cu Frigoriferul. 

Ştiţi c-avem o păsărică, aia cu spitalul şî, păntru că n-am putut intra luni, mi-

o rămas în colivie. Da’ joi atât mi-o ciripit pă ştraşina minţii, că de nu-i dă-

dem drumul, bolânzam de cap. Aşa c-am vorbit cu domnul doctor Moraru 

de la Frigorifer, domnul o zâs da, io mulţam şi i-am trimis pe Alexin, Pasca-

ru şi Gaiţă, şoferi – Alexin o condus – la complex, de unde s-or dus la Spita-

lul Judeţean cu o maşină încărcată cu salam, cârnaţi şî alte chestii de-alea de 

mâncare din carne, păntru răniţii din saloane.  

Aşa… ce-am mai făcut atunci… A – popa. Io nu-s omu’ care stă în 

scaun, io-s cu mişcatu’, cu fă aia, ailaltă. Domnul Fortuna, Claudiu, Ciura, 

doamna Munteanu… erau cu gândurile pusă pă hârtie, cu scrisul şî dosarele, 

io cu umblatu’. Când umblu şî fac ceva, aşa, fără să ştiu cum şî de ce, mă 

trăzăsc că ştiu ce trăbă făcut după aia. No, asta este, ce să fac, ăsta-s io.  

Şî cum zâc, umblam mai tăt timpu’ ş-odată, mergând jos, am dat de-

un preot, dacă bine-mi aduc aminte, de părintele Borza. Imediat ce l-am vă-

zut – păi vedeţi de însamnă la mine umblatu’, că de stătem în foaier mi-ar fi 

zburat mie gândurile la părintele Borza? – i-am zis părinte hai sus să con-

duci o rugăciune, să ne ajute Dumnezo şî de-amu înainte.  Şî de-aţi fost în 

Piaţă nu să pote să nu v-amintiţi ce momente liniştitoare am trăit, stând în 

genunchi cu faţa spre Catedrală, rugându-ne lu’ Dumnezo să fie cu noi. 

Cu umblatu’, cu umblatu’, da’ am fost şî cu gânditu’. Nu mult, da’ 

oleacă tăt am fost. Ştiţi că partidul Frontul Democratic Român o fost înfi-

inţat în 20 decembrie. Sunt şî io membru fondator, nu pot preciza la ce nu-

măr m-or trăcut, da’ doamna Munteanu sigur ştie. S-o încropit un program 

al partidului şî miercuri, da’ frământarea mare o fost joi, când or vinit şî li-

derii de la Consiliul Judeţean. Io credem că Platforma partidului ar fi trăbuit 

să aibă 20, pote 30 de puncte. Să vă spun de ce credem aşa? Vă spun. Când-
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va, în tinereţe, văzusem la mine în Ardeal Platforma lui Vasile Lucaciu, 

Memorandumul către împăratul Franţiska Iosif al Austriei. No, ăla ave 38 de 

puncte,  3 etcetera la sfârşât, şî era sămnat de 21 de români, ultimul nume pe 

document fiind al lui Iuliu Maniu, pe atunci student la Viena.  

Dădusem peste act din întâmplare atunci, în tinereţe, pe o grindă într-

o casă din Rus pe Someş şî le-am spus, măi, Platforma trăbă făcută uite-

aşa, şî le-am înşirat ce mi-am amintit, c-aşa am văzut acolo.  

Pe lângă domnul Fortuna şi Claudiu, că ei erau cu cele mai multe 

propuneri, o vinit şî Savu, ca mine, cu ceva ce ştia de la altcineva. Ascultase 

la radio Platforma propusă de Zaharov, de pe unde era el deportat. Cum 

avea înregistrarea acasă, am intrat pe fir imediat. Ioane, am zâs, îţi dau un 

autobuz, du-te după ea.  

Nu s-o dus, nu era timp de plimbare, până la urmă am făcut-o noi, 

cele mai bune observaţii făcându-le domnul Fortuna, Claudiu Iordache, Ioan 

Savu, Petre Petrişor… Da, cam ăştia. Nu mai ştiu câte puncte o avut, da’ ni 

s-o părut bună şî am sămnat-o, dacă bine-mi amintesc, vreo 20, pote 21 de 

inşi. Primul pă listă îi domnul Lorin Fortuna, apoi parcă doamna Munteanu 

ori Claudiu… A, sper să nu greşăsc, cred c-o sămnat şî domnul profesor 

Ivan.  

O dată întocmită o fost citită de la balcon pentru demonstranţi, o fost 

citită de mai multe ori, ba de unul ba de altul aşa, cam la o jumătate de oră, 

am citit-o şî io. Bun gând, zâc io, o fost şî ăla că Platforma o fost trimisă la 

Consulatul Iugoslaviei cu rugămintea ca ăia s-o transmită în lume.   

Dar până a ajunge în lume, o ajuns la timişoreni. Traba asta o făcut-o 

domnul Laslău. Ş-o apărut cum trăbuia, în patru limbi, că în Banat şî ungurii 

şî nemţii şî sârbii sunt una cu noi.  

Tăt el, asta s-o întâmplat mai târziu da’ spun amu să nu uit, s-o dat 

păstă cap să apară ziarul local în noua formă, prima dată numindu-se Luptă-

torul bănăţean, numele care i-o rămas şî azi fiind Renaşterea bănăţeană.  

21 decembrie îi şî zâua cu gărzile patriotice din Oltenia. Am trimis 

delegaţi la gară, cum io-s cu umblatu’ m-am dus şi io, n-o fost nici un năcaz, 

ştiţi asta, am vorbit cu ei, ei cu noi, or văzut că nu era vorba de unguri, ş-or 

dat sama c-or fost minţiţi, comuniştii ne-or minţit tăt timpul, şî în loc să iasă 

cum o vrut… vlădica, o ieşât cum o vrut opinca! Unii dintre ei or rămas cu 

noi şî ne-or ajutat, ajutor dându-ne şî ăi de-or plecat, că or spus ce-or văzut 

în Timişoara şî i-or scos şî pe olteni pe străzi.    

În 22 decembrie… Da, primul lucru important în 22 decembrie o fost 

apariţia domnului Oancea. Am urcat împreună, pe scări l-am întrăbat. Dom-

nule Oancea, ce-o să spuneţi mulţimii? Vă spun io ce trăbă să spuneţi. Că 
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armata e cu noi. Fain om domnul Oancea. Păi de-asta am venit, o zâs, să 

spun Timişoarei că armata e cu ea.   

Venirea lui Viorel Oancea sus o fost esenţială pentru eliminarea fri-

cii, o fost o eliberare în toată Piaţa. M-am dus printre ei şi toţi or fost 

mulţumiţi că o fost cineva de la cătane care o spus că armata era cu noi. O 

fost o chestie extraordinar de mare.  

Să vă spun amu ce trăsnaie am făcut io în revoluţia asta a noastră? 

Vă spun. Aia cu 60.000 de morţi! Colea, în zona aia, era o masă, şî nu ştiu 

în ce împrejurare am scăpat suma asta de morţi. Asta să întâmpla în 22 di-

mineaţa, atunci am zâs, Ceauşescu o făcut crime, 60.000 de morţi, şî nu ştiu 

cum o ajuns la Brucan până în cealaltă zi, că Brucan, seara, o spus la Bucu-

reşti că sunt 60.000. Aia o fost… opera mea, eu am spus 60.000 de morţi, ca 

să creăm o impresie. Ştiam că nu era reală cifra, că nu să puteu ascunde într-

un camion 60.000 de morţi. Dar am zis o cifră mare ca să fie de unde. Până 

la urmă o fost, să mă ierte Ceauşescu, pentru el o fost un cap de acuzare, 

60.000 de victime, l-am văzut la proces, da, greşala e a me… da’ la câte ne-

o făcut el…   

Domnul Fortuna să enerva repede, da’ cel mai rău s-o înfuriat când o 

vinit la Operă cine credeţi? Primarul Moţ. Nu ştiu ce-o crezut domnul For-

tuna atunci. Meritul dânsului e extraordinar, să mişca repede, cu curaj, cu 

folos, da’ când l-o văzut pă fostul primar o fost alt om, s-o înfuriat aşa de 

tare, că i-or curs lacrimile. O plâns de nervi. Ş-o mai fost cineva care o dat 

în clocot când l-o văzut pă nenorocitul ăla de comunist. Marcu. Care ştiţi ce 

zicea. El, primarul Moţ mi-o omorât copiii!  Nu mă întrăbaţi însă despre ce 

e vorba, despre ce copii, nu ştiu ce rău i-o făcut, nu vă pot spune ce ascun-

deau cuvintele alea.  

Cu Radu Bălan o fost altceva. Ăsta, spre deosebire de Moţ, o fost bi-

ne primit. Cineva, nu ştiu cine, i-o pronunţat numele, lumea o sărit cu îl 

vrem pă Bălan, că e bănăţan!, şî dacă l-o vrut, l-am adus.  

Cum s-or fi gândit ăi ce-or zâs să-l aducem? Io nu m-am băgat în 

trăburile astea, era cine s-o facă. S-o facă deoarece, după părerea mea, noi 

nu eram în stare să facem ce-am tăt promis începând din 20 decembrie. Ce 

le putem noi da? Care din noi avea acces la pârghiile administrative ale ju-

deţului? Ş-atunci, s-or fi gândit unii, îl punem prefect pe Bălan. Fără vreo 

atribuţie politică, doar administrativă, că avea experienţă şî ştia ce trăbuia 

făcut. Îl vrem pă Bălan, că e bănăţean. Nici nu era. După aia am aflat că nu 

era bănăţean.  

Spre seară, după ce-o vorbit Dumitru Mazilu la televizor, am realizat 

următoarea chestie: revolta noastră, a tuturor ţărilor în care o avut loc, o fost 

pornită de fapt de o grupare mondială. Ea o izbucnit la noi că nemulţumirile 
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erau mari, că ne ajunsese cuţitul la os. Dar cei care fac schimbarea nu vor 

schimba niciodată actorii, aceeaşi actori au fost cei care or adus-o pe tancu-

rile sovietice zâcem noi, dar ele au fost de altă natură şi poporul sovietic, 

după părerea mea umilă a fost primul pe care s-o făcut experienţa scoaterii 

lui Hristos şi a lui Dumnezeu din fiinţa umană, după care am urmat noi, 

bulgarii, polonezii, ungurii, cehii, o parte din nemţi, şî mai departe cubane-

zii, chinezii, coreenii din nord şi câte or mai fi fost pe acolo prin Africa. Şi 

am constatat că aceeaşi actori vor fi şi cei care vor pune această piesă în 

funcţiune.  

În 22 seara, pe la vreo 11, am plecat acasă şî mi-am zâs. Niciodată 

Sabine,  dar niciodată să nu te mai bagi în politică. Niciodată!  

Şî nu m-am băgat. Mi-or vinit o sută de propuneri: primar la Săcălaz, 

pe nu mai ştiu unde… domnul Cârpan, fostul meu director la COMTIM, m-o 

chemat la Prefectură, am zâs nu, lucrez orice altceva ce mi-aţi da, da’ poli-

tică nu mai fac niciodată!  

 

2009 – pensionar 

Ce am visat atunci, în zilele acelea, o fost un vis extraordinar, dar 

când am realizat ce se întâmplă, mi-o părut rău c-am visat. Acum ştiu că nu 

vom putea schimba decât după voinţa altora, nu după a noastră. Deci popo-

rul român nu va putea decide singur asupra sorţii sale. Soarta poporului ro-

mân e în mâna altora, în a străinilor de România, nu a românilor. Şi nu m-

am înşelat nici o clipă. Vă rog să mă credeţi. Ăsta îi crezul meu. 

 

 

 

 

 

MARIA TRĂISTARU 
 

 

Ceea ce m-a impresionat cel 

mai mult a fost moartea băia-

tului pe treptele Catedralei, 

se afla lângă mine, a murit 

sub ochii mei, cu privirea 

spre mine… 
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Titus Suciu: Maria Trăistaru e cea mai strălucită absolventă de liceu 

din Timişoara, lucrarea ei de dizertaţie la Bacalaureat Vieţii, pentru idee în 

sine, pentru modul în care a tratat subiectul – Tânărul şi Societatea în care 

trăieşte –  a impresionat urbea noastră, România, întreaga lume.   

 

Vasile Bogdan: Doamna Trăistaru mi s-a părut, acolo, în acea zi de 6 

octombrie, când o invitasem la un interviu în mijlocul Pieţei Operei ca un alba-

tros pe puntea unei corăbii, aidoma imaginii lui Baudelaire, neajutorată privea 

parcă cu timiditate în preajmă. Atunci, în Decembrie ’89, se afla la balcon şi 

zidea lumea cu cuvântul şi sufletul ei. 

 

1989 – absolventă liceu 

Mă numesc Maria Trăistaru, am 38 de ani. În 1989 aveam 18. 

Vorbesc despre mine, despre familia mea. Familie modestă. Aş zice în-

să că atunci eram foarte bogaţi datorită valorilor pe care le aveam în familie. 

Copilărie frumoasă pe de o parte, frustrantă din alte puncte de vedere. Pe atunci 

ne lipseau multe lucruri. Înainte de toate – Libertatea. Care bloca curajul de a te 

exprima dezinvolt, îndrăzneala de a ajunge la informaţii, de a le transmite mai 

departe. Ce era caracteristic acelor vremuri? Lipsurile şi cozile. Înainte de a 

merge la şcoală, mama mă trezea la ora 6 pentru un litru de lapte ori un pachet 

de unt. De nenumărate ori pâinea, iaurtul, se terminau în faţa mea. Pe de altă 

parte eram bogaţi pentru că am avut valori. Ni le transmiteau bunicii, părinţii, la 

noi în special mama. Valori la care ţineam mult, numai că, din păcate, după pă-

rerea de ani buni, le nivel de naţiune câte un pic un pic le pierdem. 

Am luat contact cu Revoluţia din primele zile. Ceea ce m-a impresionat 

cel mai mult a fost moartea băiatului pe treptele Catedralei. Se afla lângă mine, 

a murit sub ochii mei, cu privirea spre mine, în Catedrală, după ce s-au deschis 

porţile Sfântului Lăcaş. Păcat că a fost nevoie să se întâmple ce s-a întâmplat. 

Imaginile acelea, stările sufleteşti, le-am purtat în mine, le port şi acum, m-au 

marcat, nu le voi uita niciodată. Văzusem duminică oamenii fugind, auzisem 

şfichiuiturile gloanţelor, mă oripilau patrulările monştrilor de oţel, dar ceea ce s-

a petrecut pe treptele Catedralei nu-mi va ieşi din minte şi suflet niciodată.    

Cum am ajuns în foaierul Teatrului Naţional în data de 20 decembrie? 

Piaţa era plină, ne găseam acolo toţi timişorenii, în balcon apăruseră două-trei 

persoane care ne vorbeau, în jur tineri, foarte mulţi tineri, cei pe care brutele 

comuniste nu reuşiseră să ne împuşte şi care, sper să fiţi de acord cu mine, ar fi 

fost în stare, dacă situaţia ar mai fi cerut-o, să înfrunte gloanţele cu pieptul dez-

velit şi ei. Numai că  nimeni nu vorbea de tineri, nimeni nu ne spunea nimic. 

Nu pretind că aş fi avut până atunci vise mai frumoase, mai îndrăzneţe decât 

alţi adolescenţi dar, pentru că de la balcon nu vorbea nimeni de fabuloasele 
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noastre vise, m-am simţit obligată să urc să le prezint Timişoarei eu. Tineretul a 

fost un factor foarte important în tot ce se întâmplase în zilele precedente, trebu-

ia să fim reprezentaţi, am urcat pentru a face acest lucru, cred că am reuşit să 

mă achit de sarcina pe care mi-o impusesem cum trebuie.  

Sora mea era cu mine. Nu ştiu nici acum dacă atunci am procedat bine, 

dacă intervenţia mea îmi face cinste. De la microfon, în faţa întregii Timişoare, 

am rugat-o să meargă acasă. Să meargă să aibă grijă de mama. Îmi dădeam 

seama că prezenţa mea în balcon putea avea repercusiuni grave. O să rămânem 

câteva momente la faza asta, a conştientizării pericolelor ce puteau decurge din 

gestul meu. Vorbeam de repercusiuni. E necesară o inserţie fină, foarte fină, în 

percepţia de atunci a acelor repercusiuni. O trimiteam pe sora mea acasă nu din 

postura unei persoane ce dorea să-i ferească pe cei dragi de o soartă ca a ei. În 

mod ciudat, într-un fel inexplicabil, la mine, la ceea ce mi s-ar fi putut întâmpla 

nu mă gândeam, viitorul meu nu mă tulbura câtuşi de puţin. Mă îngrijora si-

tuaţia lor. Eventualele lor necazuri. Fireşte, la ora aceea părinţii noştri nu ştiau 

nimic, n-aveau cum să ştie unde mă găseam şi asta este, pentru că mă aflam 

acolo, în balcon, mi se părea că-mi pusesem familia într-o situaţie fără ieşire. 

Acum mă taxez singură de naivitate, nu trebuie să o facă altcineva. În ce mod 

putea Ileana să protejeze familia dacă dictatorul ar fi reuşit să rămână la Putere?  

Ileana, draga de ea, mă rog, avem în vene acelaşi sânge, nu m-a ascul-

tat, a rămas în Piaţă. Acum mă bucur, dar atunci, dacă aş fi ştiut că nu-mi urma-

se sfatul, aş fi certat-o.   

Nu ştiu dacă rolul meu în Revoluţia din Timişoara a fost important, ne-

important. Mai mult de-atât, nu vreau să-mi arog merite pentru ce am făcut 

atunci. Am urcat dintr-un imbold căruia nu m-am putut – nici nu m-am gândit! 

– împotrivi, aşa am simţit că trebuia să procedez, aşa am procedat.   

– Să rămânem în balcon. Încercaţi să ne spuneţi ce s-a întâmplat, ce-aţi 

făcut acolo?   

– Ceea ce mi s-a cerut să fac, ceea ce simţeam că trebuia să fac. Am 

vorbit timişorenilor din Piaţă, am încercat să le menţin moralul ridicat, am reci-

tat poezii, am cântat… Dacă doriţi un exemplu iată-l, am cântat împreună cu 

demonstranţii din Piaţă Sfârşitul veacului trăim 

– Povestiţi-ne acum despre familia de acolo, din interior...  

– Preluându-vă cuvântul, a fost ca într-o familie. Cu bune şi rele, cu ar-

monie şi tonuri ridicate, cu înţelegere şi răbufniri. Cea mai frumoasă realizare a 

fost înfiinţarea partidului Frontul Democratic Român. Acesta e punctul de ple-

care a activităţii de acolo, suntem încântaţi de reuşite, ne asumăm stângăciile, 

vă asigurăm că am fi vrut să facem mai mult, e de înţeles că greşelile se dato-

rează lipsei de experienţă nu calculelor meschine.   
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Au existat acolo momente de tensiune maximă, speciale, stări de maxi-

mă încordare deoarece părerile erau împărţite şi fiecare credeam că adevărul era 

de partea noastră. Ştiam că în afară trebuia să transmitem siguranţă, compe-

tenţă, nu ascundem însă faptul că înăuntru ne stăpâneau de multe ori frământa-

rea, nesiguranţa, dacă vreţi şi suspiciunea. Suspiciuni nu neapărat ale unuia faţă 

de celălalt, la urma urmei mai mult îndoieli că ce vroiam, ce decideam, nu era 

cea mai bună rezolvare pentru problema asupra căreia ne pronunţaserăm. În 

ceea ce mă priveşte am, poate, circumstanţe atenuante. Aveam 18 ani, recunosc 

că nu îmi puneam atât de acut aceste probleme, dar ceilalţi, cei maturi, şi le-au 

pus, era un început de drum, pentru toţi cei de acolo se iveau probleme cu care 

nu se mai confruntaseră niciodată.   

Cu toată tinereţea mea am participat destul de consistent la viaţa famili-

ei din foaier, am scris documente, le-am transmis, am îndeplinit orice misiune 

încredinţată, mi-am prezentat sugestiile când mi s-a părut că erau potrivite, una 

peste alta am făcut parte din personalul activ, din oamenii activi din familie.  

Idealismul?... Mai mult ori mai puţin sunt şi acum idealistă, dar în acele 

momente chiar eram. Doream să transmit în jur bucurie, seninătate, încredere, 

doream să văd peste tot bine, o reală stare de bine, nu doar pentru mine, pentru 

toţi cei din foaier, pentru toţi timişorenii de jos, pentru toţi românii. Asta deoa-

rece îmi doream ca fiul ori fata mea, copilul pe care urma să-l am cândva, pe 

care acum îl am, să fie om liber, cu perspective, să aibă posibilităţi reale de 

afirmare. 

Pentru mine momentele de tensiune maximă au fost cele din seara zilei 

de 22 decembrie. Opera se cam golise, m-am trezit relativ singură cu nişte sol-

daţi, gloanţele începuseră să şfichiuiască din nou. Pe deasupra – zvonuri că se 

apropie nişte elicoptere militare. Acela, o spun fără să mă ruşinez, a fost mo-

mentul meu de dificultate maximă. S-a şi tras atunci înspre balconul Operei şi, 

dacă n-ar fi fost doamna Milutin Luminiţa, poate că acum…  Rămăsese în faţa 

Operei un grup de tineri, m-am considerat datoare, obligată să-i apăr şi, ieşind 

la ei, ar fi fost posibil să fi păţit cine ştie ce. S-a tras atunci de pe acoperişul Po-

litehnicii iar eu eram singură, singură cu soldaţii. 

– Aţi trăit atunci, acolo în interior, momente de cumpănă? 

– N-aş zice de cumpănă. Mai degrabă de tensiune. Momente de cumpă-

nă nu, deoarece fiecare era decis să facă ce se angajase să facă.  

Am trăit trei zile şi două nopţi de neuitat, zilele şi nopţile mele de neui-

tat, dacă vreţi de tensiune, de spaime, de încredere, într-un cuvânt, de euforie 

existenţială unică.  A fost fenomenală empatia stabilită între noi, cei din balcon 

şi cei de jos, ne-am simţit una cu ei, ei una cu noi, unii ne refăceam încrederea 

datorită celorlalţi, s-a dovedit că împreună am fost puternici până la capăt, şi 

pentru că ne-am dat unii altora ceea ce ne revigora, am învins.      
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Între noi, membrii din conducere, a funcţionat o relaţie care, cum spu-

neam, cu bune cu rele, atunci a mers pentru că s-a bazat pe un anumit respect, 

merge şi acum deoarece timpul a confirmat că bunele sunt mai multe decât 

relele.   

 

2009 –  om de afaceri 

– Au trecut 20 de ani, absolventa de liceu de ieri este omul de afaceri de 

azi. Idealuri, nereuşite, realizări personale în acest interval de timp? 

– Sunt parcursuri normale pe care un popor, după o schimbare, trebuie 

să şi le asume, este un drum firesc, inevitabil, paşi obligatorii pe care trebuie să-

i facem ca  popor, ca naţiune. 

E drept, am şi dezamăgirile mele. Regret că atunci n-am mers mai de-

parte pe drumul pe care, într-un fel, atât cât a fost să fie, l-am deschis şi eu. Îmi 

zic de multe ori, din fericire nu copleşită de vreo supărare incurabilă, că ar fi 

trebuit să mă fi implicat mai profund, mai hotărât, în ce s-a petrecut după răs-

turnarea dictatorului, dar şi aia îmi spun, şi în acest mod îmi recâştig seninăta-

tea, că, desigur, ar fi trebuit s-o fac cu mai multă maturitate, numai că fiind o 

tânără de doar 18 ani… 

În ceea ce priveşte strict persoana mea, sunt mulţumită. Sunt mama fe-

ricită a unui copil de excepţie, şi atât. Am reuşit să fac câte ceva, nu tot ce mi-

am propus, dar am reuşit să fac câte ceva şi sunt mulţumită. 

În fine, pentru mine e o mândrie că mă număr printre persoanele care au 

participat în mod public la schimbare. Indiferent de ce se spune, de ce speculaţii 

se fac, sunt mândră că am contribuit la înlocuirea trecutului cu viitorul petru 

care, fireşte, trebuie să mai luptăm pentru a fi mulţumiţi de el. 

 

 

PETRE  PETRIŞOR 
 

 

C. Dăscălescu: De unde ştii    

dumneata chestiile astea? 

Petre Petrişor: Sunt avocat, 

ştiu ce spun. 

 

 

Titus Suciu:  Şi înainte şi după Decembrie ’89 om al Legii, în acele 

zile fabuloase Petre Petrişor a fost avocatul Timişoarei. Formularea aparţine 

impetuosului UMT-ist Ioan Marcu, prezenţa în grupul demonstranţilor ce au 
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format Comitetul Revoluţionar de la Consiliul Judeţean – destinului! Domnul 

avocat a fost, într-adevăr, exponent al năzuinţelor noastre. După discuţiile 

cu delegaţia guvernamentală a prezentat Timişoarei, nouă tuturor, setul de 

revendicări ce au stat la baza tratativelor cu trimişii dictatorului. 

 

Vasile Bogdan: Sala de festivităţi a Consiliului Judeţean de astăzi nu 

mai păstrează topografia celei de pe vremea fostului Comitet Judeţean de 

Partid. De aceea e mai greu de înţeles unde a stat cutare sau cutare actor din 

acel spectacol esenţial al dialogului revoluţionarilor cu Puterea de atunci. În 

acea zi de 28 septembrie avea să ne ajute lumina, ce cobora din ferestrele 

înalte, să înţelegem tensiunea acelor momente.   

 

1989 – avocat 

După noaptea de 16 spre 17 decembrie, după ziua de 17 şi noaptea ce-

a urmat, în 18 am ajuns la Tribunal unde, fireşte, m-am întâlnit cu marea ma-

joritate a colegilor. Cum se vor fi petrecut lucrurile în orice alt colectiv de 

muncă,  am început să ne împărtăşim impresiile, să ne spunem părerile despre 

evenimentele petrecute în oraş. Am avut discuţii cu câţiva dintre judecătorii 

Judecătoriei, cu Virgil Dancea, Cristian Dancu, care îmi spuneau că, la suges-

tia lui Nicolae Bracaciu, adjunct al ministrului Justiţiei – ministru în vreme 

aceea fiind Maria Bobu, soţia lui Emil Bobu, el fiind secretar al Comitetului 

Central al Partidului – şi a lui Gheorghe Diaconescu, atunci adjunct al Procu-

rorului General, toate cauzele aflate pe rolul instanţei pentru data de 18 de-

cembrie au fost amânate. Nu acesta era de fapt cel mai important detaliu fur-

nizat, ci faptul că li s-a spus să facă complete de câte doi judecători, pentru a-i 

ancheta pe timişorenii arestaţi acolo, în penitenciar. La auzul acestei dispoziţii 

am intervenit cu remarca. Mă, voi sunteţi sănătoşi la cap? Asta vi s-a cerut? 

Nu vă daţi seama în ce situaţie sunteţi puşi? Ce să faceţi acolo, cum să jude-

caţi în penitenciar? 

Întrebarea era justificată. Soluţionarea unei cauze se face la sediul in-

stanţei, nu în celulă. Colegii, ce se găseau din păcate între ciocan şi nicovală, 

între dispoziţie şi normele judecătoreşti, au început să tragă de timp, s-au cer-

tat, unii dintre ei au plecat acasă. Cert este că, spre cinstea lor, nu s-a dus ni-

meni în penitenciar şi nu s-a emis nici un mandat de arestare pentru persoane-

le încarcerate. Am aflat ulterior că au existat, totuşi, ordonanţe de reţinere. 

Numai că acestea n-au fost emise de judecători sau procurori, ci de miliţieni 

ori securişti. Stratagemă penibilă. Plasau pe uşi foi ministeriale pe care era 

scris cuvântul PROCURORI, îi chestionau pe arestaţi, îi terorizau, se dădeau 

oameni ai legii, dar erau ai Puterii. Ai dictatorului. Repet, din fericire pentru 
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ei, judecătorii din Timişoara n-au emis în 18 decembrie nici un mandat de 

arestare. Acesta, zic eu, este un lucru bun. 

După ce-am avut discuţiile la care m-am referit, m-am întâlnit cu co-

legul şi prietenul Victor Ionescu. Am avut cu el un schimb de idei ce continua 

o discuţie anterioară. Fac precizarea că, împreună cu Ionescu şi alţi câţiva co-

legi, am umblat prin oraş, începând din 16, şi am văzut ce se întâmplase ici şi 

colo, am văzut distrugerile provocate, am văzut oameni adunaţi, dispozitivele 

de miliţieni şi de armată masate în diferite puncte ale oraşului. Am continuat 

discuţiile cu Ionescu, am ascultat Europa Liberă, Vocea Americii, eram intri-

gat de ce s-a întâmplat, mă refer la arestări, la folosirea armelor, la răniţi, la 

morţi – printre victime fiind şi copii! –, pe deasupra nemulţumit de datele pre-

zentate la posturile respective de radio, deoarece erau departe de adevăr.  

Aşa  s-a încheiat ziua de 18. 

În 19 am mers, ca în orice altă zi a săptămânii, la Tribunal. N-am pus 

mâna pe dosare, n-am intrat în şedinţe, ne-am împărtăşit, într-un birou, ulti-

mele noutăţi, a venit un prieten… prieten între ghilimele, un cunoscut al cole-

gilor, care m-a cam scos din ţâţâni. Eu cu domnule, cum e posibil să tragi în 

oameni, cine, ce prevedere te poate îndreptăţi să-ţi împuşti conaţionalii în 

timp de pace, unde trăim, ce ţară e asta?, tipul cu ăştia sunt vagabonzi, huli-

gani, derbedei, bine le-a făcut, trebuia să împuşte mai mulţi…Cuvintele m-au 

oripilat, nu mi-a venit să cred că Serafim – din păcate nu doar el – gândea în 

acest mod şi… A, am uitat să amintesc ceva. În 18 seara, împreună cu soţia, 

fugeam dinspre Catedrală spre Spitalul de Copii, de acolo spre Piaţa Unirii. 

Ştiţi în ce condiţii. Şuierat de gloanţe, răpăieli de arme, strigăte, alergături, 

spaime. Soţia intrase în panică, nu e de mirare, şi repeta nişte cuvinte ca un 

robot hai acasă, Pupu, hai dragă acasă că ăştia ne împuşcă… hai acasă, 

Pupu, hai dragă acasă că... Din fericire am ajuns fără să fi păţit ceva şi poate 

de aceea, ori cine ştie de ce, am ieşit în oraş şi în după-amiaza zilei de 19 de-

cembrie. 

Fac o precizare de natură juridică. Judecătorii cu care am discutat 

atunci mi-au comunicat faptul că preşedintele Judecătoriei din acea vreme, 

Mihai Brătianu, împreună cu cei doi despre care am vorbit înainte, le-au spus 

să-i judece pe cei din penitenciar în virtutea decretului 153/70. Acesta preve-

dea sancţionarea contravenţiilor, adică tulburarea liniştei publice, a bunelor 

moravuri. Deci în penitenciar asta li s-a cerut să facă, nu li s-a pretins să uzeze 

încadrări juridice ferme ca loviri, folosirea armelor albe ş.a.m.d. Trebuiau 

adică să se rezume la a emite mandate de arestare pentru că au tulburat 

liniştea publică. Atât. Urmând ca, ulterior, să se reia anchetele în linişte şi, 

folosind toate probele, să se stabilească încadrarea juridică. 

Şi ziua de miercuri… 
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În 20, după ce-am ajuns la Tribunal, am aflat un lucru ce m-a stupefi-

at. O colegă, doamna Mariana Niculiţi, al cărui soţ e chirurg la Spitalul Ju-

deţean, mi-a spus ce aflase de la el: o bună parte din morţii din morga spitalu-

lui fuseseră încărcaţi într-o maşină, ce i-a transportat la Bucureşti. Aşa ştia el. 

Furaţi, încărcaţi într-o maşină frigorifică, duşi spre Capitală. Stupoare, nedu-

meriri, fel de fel de exclamaţii. Şi alte, cu totul alte tonuri, pentru că toţi voiau 

să vorbească dar nimeni nu asculta. Şi s-a creat în birou o tensiune atât de iri-

tantă, încât am părăsit încăperea. 

Nu ieşisem cu un anumit scop, ci pentru că nu mai putusem rămâne 

între pereţii aceia ştiind ce se întâmplase în oraş. Am mers spre centru, am 

revenit, nu mai ţin minte traseul, cert este că la un  moment dat, când începu-

seră să se strângă masele de nemulţumiţi de la diferite întreprinderi din oraş, 

am ajuns în mijlocul mulţimii. Asta se întâmpla, dacă bine-mi aduc aminte, în 

jurul orei 12, eu găsindu-mă undeva în apropierea sediului revistei Orizont. 

Deci timişorenii care se apropiau, se tot apropiau şi, intrând printre ei fără să 

pot preciza nici măcar acum de ce, m-am trezit, împreună cu ei, în faţa Comi-

tetului Judeţean de Partid. Noi veniserăm dinspre hotelul Continental, alţi 

demonstranţi ajunseseră acolo din bulevardul Loga, dinspre pod, mă rog, din 

toate părţile. Şi-atât de mulţi eram, încât ajunseserăm să umplem spaţiul din 

faţa Judeţenei de Partid. Eram zeci de mii de oameni. Greu de precizat câţi. O 

să mă folosesc de, daţi-mi voie să mă exprim astfel, o imagine etalon: specta-

torii de la un meci de fotbal.  Eram mai mulţi decât numărul de persoane ce 

umplu stadionul Dan Păltinişanu. Deci 30-40.000 de timişoreni. Poate mai 

mulţi. 

Ajunseserăm deci în faţa clădirii o masă imensă de oameni, scandam 

lozinci, tinerii s-au ocupat de pavoazarea, mai exact spus de de-pavoazarea 

comunistă, diviziunea muncii a funcţionat perfect, ei au smuls însemnele pe-

ceriste şi ceauşiste, noi le-am călcat în picioare cu entuziasm, cu frenezie, am 

trăit clipe nemaipomenite, unice. Numai că dincolo de toate acestea nu cred 

că mulţi dintre noi ştiam ce trebuia să facem în continuare. Majoritatea 

timişorenilor, asta e impresia mea, aşteptau un ins care să întrebe ce voiau, 

tipul să dea asigurări că cererile vor fi soluţionate. Adică nu ştiu câţi dintre noi 

se gândeau la negociere, la vremea aceea termen ce nici nu se prea folosea. 

Iniţiativa a aparţinut indivizilor din bastionul comunist. Poate vor fi 

fost mai mulţi, poate că primele cuvinte au aparţinut altcuiva, eu, de pe unde 

eram, am rămas cu convingerea că discuţia a fost declanşată de Radu Bălan. 

Mi-l amintesc schimbând nişte vorbe cu demonstranţii de pe trepte. Ieşise din 

clădire, înaintase pe platoul din faţă doi-trei paşi şi vorbea de acolo ca de la o 

tribună. Nu pot preciza ce a spus. Oamenii scandau lozinci tot timpul, îţi ve-

nea să zici că de-asta ne adunaserăm, ca să scandăm lozinci. În fine, nu după 
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mult timp, la propunerea lui Bălan ori a unui demonstrant, nu ştiu a cui a fost 

ideea de constituire a delegaţiei timişorenilor care să poarte discuţii cu grupul 

de demnitari comunişti veniţi de la Bucureşti, câţiva demonstranţi se pregă-

teau să intre în clădire. Eu abia atunci am aflat, ca mai toţi oamenii din jur, de 

prezenţa lor în oraş. Veniseră din Capitală, în frunte cu primul-ministru Con-

stantin Dăscălescu, Emil Bobu, Pacoste, ministrul Tineretului, nu-mi amintesc 

numele, parcă Toma dar nu sunt sigur… şi nu doar ei. În Timişoara se găseau 

de altfel şi Stănculescu, Coman, Guşe, Chiţac… Erau mulţi. Afară de dictator, 

toţi rinocerii de seamă ai ţării. 

Totul a luat altă turnură când a apărut la balcon Dăscălescu cu o inter-

venţie de om tâmpit. Oameni buni, vă rog puţină linişte, puţină atenţie vă rog. 

Nu ştiu de ce sunteţi aici, cine v-a adus, întoarceţi-vă la locurile voastre de 

muncă… Mă rog, cum am spus, vorbe de om tâmpit. Lumea a reacţionat cu 

un Huooo general, cu Jos Ceauşescu!... Jos guvernul!...  Dăscălescu s-a re-

tras. 

Delegaţia noastră s-a constituit atunci, după ce Dăscălescu a părăsit 

balconul. Ea s-a constituit ad-hoc. Undeva în faţă era Marcu, Ioan Savu se 

cocoţase pe… Pe nu ştiu ce, pe un suport de piatră, un soclu, aşa ceva. Ajun-

gând în faţă, nu mai reţin dacă la întrebarea cuiva ori din proprie iniţiativă, am 

spus că sunt avocat. Marcu a transformat prompt informaţia în steag de luptă, 

a strigat în gura mare, în stilul lui, de parcă acest amănunt ar fi justificat iniţia-

tiva noastră, vine cu noi şi domnul Petrişor, avocatul Timişoarei! 

Am intrat în fostul Comitet Judeţean de Partid Marcu, eu, Savu, Sorin 

Oprea, Simona Tomuţa… Mai mulţi dar nu mai ştiu cine după nume, oricum 

în sală am fost vreo 12, poate 13 timişoreni. 

Am pătruns pe uşa aia. Nu voi putea reda niciodată stările ce m-au 

stăpânit atunci. Neîncredere, cutezanţă, sfiiciune, îndrăzneală, temeri, tupeu – 

câte ceva din toate acestea şi nu numai. Pe scaune – Dăscălescu, Bobu, minis-

trul Tineretului din acea vreme, Pacoste şi… Şi nu mai ştiu câţi alţi activişti. 

Oricum sala era plină de oameni ai dictatorului. Discuţiile, sigur, nu pot fi re-

date, tensiunea era mare, fiecare ne urmăream propriile idei, aveam fixurile 

noastre. Bunăoară Ioan Savu, care a avut o prestaţie coerentă, logică, tranşan-

tă, pornea şi-şi încheia orice intervenţie cu demisia lui Ceauşescu. 

Demersul meu s-a bazat pe interpretarea juridică a faptelor şi prezen-

tarea unor episoade mai puţin cunoscute de către ceilalţi timişoreni. M-am 

adresat, fireşte, lui Dăscălescu. Bobu era lângă el. Domnilor, aici s-a tras, le-

am spus, aici au murit oameni, zeci de timişoreni, cei mai mulţi fiind tineri, 

unii doar copii, numărul răniţilor e de ordinul sutelor, al arestaţilor de-

păşeşte mia…în noaptea de 18 spre 19 aţi comis o faptă incalificabilă, 

inexplicabilă, aţi sustras din Spitalul Judeţean peste 40 de cadavre, cu ce 



 

 

 

457 

drept, de ce, când veţi returna trupurile acestea familiilor?... Şi-au dat seama 

că vorbeau cu un ins care dispunea de anumite date, de informaţii ce nu sunt 

la îndemâna oricui şi au vrut să ştie cu cine vorbeau. De unde ştii dumneata 

lucrurile astea, cine eşti?... Mi-am declinat identitatea, le-am spus că sunt ju-

rist, că situaţia din spital mi-era cunoscută datorită unei colege de birou al că-

rei soţ e medic chirurg la Spitalul Judeţean… Nu-i adevărat, astea sunt min-

ciuni… Şi Dăscălescu s-a întors spre grupul de activişti ai judeţului. Spuneţi-

mi şi mie ce s-a întâmplat, că eu nu ştiu din chestiile astea nimic. Afirmaţia 

m-a revoltat, pur şi simplu m-a intrigat şi nu m-am putut abţine. Nimic? Nu 

ştiţi nimic? Ce afirmaţie e asta, domnule prim-ministru? Ambasadorul nostru 

la Londra, Stan Soare, a fost invitat la ministrul de externe al Marii Britanii 

pentru explicaţii, ambasadorii României din Viena şi Washington au fost 

chemaţi pentru a prezenta situaţia din Timişoara, şi dumneavoastră susţineţi 

că nu ştiţi ce s-a întâmplat în oraş? Ştie toată lumea civilizată şi dumneavoas-

tră, prim-ministrul ţării, nu? 

Voi fi folosit poate alte cuvinte, poate cele de dinainte, esenţa inter-

venţiei a fost însă aceasta. Îi dovedeam astfel că nu aveau în faţă ageamii, că 

deţineam informaţii de ultimă oră din străinătate, că eram la curent cu modul 

în care era percepută în lume Revoluţia din Timişoara. 

N-am vorbit numai eu. Formulările lor stupide, seci, la urma urmei 

ceauşiste, ne revoltau, ne iritau şi interveneam ba unul, ba altul, fiind poate nu 

totdeauna coerenţi, ci doar vehemenţi. Bunăoară de câteva ori replicile noas-

tre au sunat, poate, ca nişte dorinţe personale. Nu era vorba de aşa ceva, vor-

beam nu pentru noi ci în numele demonstranţilor, pentru întreaga Timişoară. 

Pentru toţi românii. Ceea ce de altfel s-a materializat în lista de revendicări 

prezentată primului ministru, citită după aceea mulţimii din faţa Comitetului 

Judeţean de Partid. 

Discuţiile au durat câteva ore. Să nu credeţi însă că ne-am înfruntat tot 

timpul. O să vă dezvălui un amănunt ce merită să fie cunoscut. Când am intrat 

în sală, primul-ministru ne-a întâmpinat cu ton ridicat, vorbe dure, ameninţări. 

Atunci, abia atunci ne-am dat seama, vorba aceea, în ce-am intrat. Abia atunci 

am realizat faptul că nu eram pregătiţi pentru o astfel de confruntare. Dăscă-

lescu avea de partea lui statutul de înalt demnitar comunist, Puterea se găsea 

în mâna lui, nu era nici o problemă să dea un ordin, să tragă la răspundere pe 

oricine, în timp ce noi… Noi ne constituisem în acel grup, mă rog, Comitet 

Revoluţionar, la întâmplare. Nu ne cunoaştem, ne vedeam pentru prima dată, 

nu ştiam cum gândim, ce cunoştinţe şi disponibilităţi de a purta confruntări 

verbale aveam şi, în prima fază, sunt convins, nu-i vom fi impresionat câtuşi 

pe puţin pe cei din Bucureşti. Cu toate astea, încet-încet, am recuperat terenul 

pierdut. Iar de la un moment dat cei care se simţeau incapabili să continue 
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dialogul au fost ei! Asta pentru că deşi ne constituiserăm în acel grup din în-

tâmplare, ne unea, totuşi ceva –  îndârjirea! Hotărârea de a merge până la 

capăt! Nu ne gândeam la consecinţe, la faptul că până ieri se făcuseră ares-

tări, că unii timişoreni fuseseră răniţi, ucişi, eram decişi să ne spunem păsurile 

fără nici o reţinere! Din păcate nu ca revoluţionarii adevăraţi. În momentele 

acelea nici nu eram revoluţionari! Eram doar nişte nemulţumiţi, nişte revol-

taţi, nişte răzvrătiţi, şi ne-am manifestat fiecare în felul lui. Nu ştiţi ce se în-

tâmplă în Timişoara, domnule prim-ministru? Nu ştiţi ce s-a întâmplat până 

acum în ţară? Nu ştiţi că aţi făcut românii să părăsească România? l-a între-

bat Sorin Oprea, mă rog, folosind alte cuvinte dar ideile de bază fiind acestea. 

Eu sunt unul dintre ei, domnule Dăscălescu. Unul dintre cei mulţi. Deşi o iu-

beam, m-aţi adus în situaţia de a fugi. Odinioară se venea aici, domnule 

prim-ministru.  Au venit ungurii, nemţii, evreii, slovacii… şi alţii. Dar de când 

sunteţi voi la putere, pleacă toţi. Ei, dar şi noi, românii! Şi noi, cei cu sânge 

românesc din tată-n fiu, şi dumneavoastră nu ştiţi nimic?... 

Cam pe acelaşi ton a intervenit altcineva, nu mai ştiu cine dar, fireşte, 

amănuntul nu are importanţă. Domnule prim-ministru, dumneavoastră chiar 

vreţi să ne faceţi să credem că nu ştiţi cum se obţin paşapoartele? Că acestea 

se vând pe valută?; Ai auzit, Bălane?, s-a întors Dăscălescu spre el, ştiai de 

treaba asta, tovarăşe prim-secretar? 

După alte intervenţii, pe care e imposibil să mi le reamintesc, am rein-

trat în discuţie cu date exacte, cu cifre! L-am întrebat dacă ştia că în peniten-

ciar erau deţinuţi mai bine de o mie de timişoreni întemniţaţi abuziv, ilegal 

deoarece nu fusese emis nici un mandat de arestare. A tresărit şi, în loc să-mi 

răspundă, m-a întrebat de unde aveam datele astea. Sunt jurist, ştiu ce spun! 

Şi-a dat seama că nu mă putea duce cu vorba, a acceptat că discuţia trebuia să 

înceapă de aici, s-a întors spre Bălan, l-a întrebat. Aşa e, Bălane? Aşa? Pri-

mul-secretar a bolmojit-o, da, erau nişte arestaţi, dar nu atâţia, mă rog, huliga-

nii care spărseseră vitrinele… Nu l-am lăsat să-şi încheie intervenţia, am sărit, 

am protestat toţi, nu reţin cine şi ce a spus, mi-amintesc doar o întrebare cu 

adevărat bine plasată. Tovarăşe prim-ministru, în Timişoara s-a tras în popu-

laţia civilă, desigur, la ordinul cuiva. Ştiţi să fie trecut acest drept în con-

venţiile internaţionale? 

Nu avea ce să răspundă, bombănea mereu, se întorcea la unul, la altul, 

părea căzut de pe lună. 

În fine, după ce ne-am răcorit, după ce ne-am ordonat gândurile cât de 

cât, am fost în stare să spunem ce voiam de fapt. Tovarăşe prim-ministru, va 

trebui să ieşim pe balcon să vorbim mulţimii. Avem doleanţe sfinte. În primul 

rând va trebui să ni se spună cine a dat ordin să se tragă în populaţie. Apoi 

să daţi dispoziţii să fie eliberaţi deţinuţii revoluţiei. Savu a sărit atunci cu o 
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încrâncenare ce-mi plăcea tot mai mult. Cerem – nu ştiu dacă eu le voi formu-

la ca el – să fie admişi ziariştii şi reporterii străini, cerem ca şeful statului să 

facă, la radio şi televiziune, o informare publică a situaţiei din ţară!...  De 

afară se auzea lozinca Să fie judecat, aicea în Banat!...  Să fie judecat, aicea 

în Banat!... şi asta m-a ajutat să formulez încă două puncte: Cerem constitui-

rea unei Comisii de anchetare pentru cercetarea crimelor comise în Timişoa-

ra. Cerem tragerea la răspundere penală a tuturor celor vinovaţi de omor!, 

moment în care Savu a intervenit din nou, transformând o lozincă în punct al 

improvizatei noastre platforme revoluţionare. Cerem demiterea lui Ceauşes-

cu! Afară se scanda Jos Ceauşescu!, Savu a schimbat verbul dar a păstrat 

substantivul,  intervenţia a fost nemaipomenită, cele patru cuvinte ne umblau 

prin cap tuturora dar nici unuia nu i s-au rânduit atât de bine, a doua oară am 

pronunţat propoziţia toţi, cu ton ridicat. Bătând cu pumnul în masă, Dăscăles-

cu a sărit ca ars, nu s-a putut controla, ne-a făcut inconştienţi, iresponsabili, 

ne-a ameninţat, nu ne-am speriat, am rămas pe poziţii. 

Incapabil ori neavând într-adevăr nici o putere, deşi era prim-ministru, 

Dăscălescu ne-a părăsit. A spus că ne va răspunde după ce se va consulta cu 

preşedintele ţării şi a ieşit. 

Între timp, parcă atunci când Dăscălescu era la telefon, s-a conturat o 

idee importantă. Să trimitem la Consulatul iugoslav o delegaţie, care să înmâ-

neze diplomaţilor de acolo o listă cu datele noastre, cu ce cerusem comisiei 

bucureştene. Era o încercare de a ne asigura cât de cât o imunitate. Stabilisem 

că, dacă cei doi n-aveau să se întoarcă într-un anumit interval de timp, să 

anunţăm mulţimea de eventuala răpire a emisarilor noştri. Cum, a intervenit 

unul din trimişii tartorului – nu mai ştiu cine –, de ce la Consulatul iugoslav? 

Nu aveţi încredere în noi? N-avem, i-a retezat-o scurt Marcu. 

Am întocmit documentul, a mers cu el Vartan şi încă cineva, nu mai 

ştiu cine. 

Mai târziu a apărut – poate că fusese acolo dar a intervenit în discuţie 

doar atunci – Rujoi. Pe linie şi el, departe, la celălalt pol şi acest politician 

subtil pentru că ne-a luat cu Ce faceţi, măi? Ce credeţi voi că obţineţi în acest 

fel?... Nu i-a răspuns nimeni, în felul acesta nu ne putea contacta. 

Mai rafinat s-a dovedit Toma, pe atunci, dacă nu cumva greşesc, mi-

nistru pentru problemele tineretului. Tovarăşe, dumneata eşti jurist, ştii ce e 

aceea legea. Hai atunci să găsim o soluţie legală. Cred că nu speri ceva de la 

tâmpenia cu demiterea preşedintelui... Or pentru distrugerile din oraş trebuie 

să plătească cineva. Trebuie. Paguba, dacă nu e vorba de o catastrofă natu-

rală, presupune existenţa unui făptaş, iar într-o ţară civilizată vinovatul tre-

buie tras la răspundere! Ei, cât timp a vorbit i s-a părut că totul era în regulă, 

dar când am deschis gura eu... 
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Nu ştiu nici acum ce să cred despre o iniţiativă a lui Boeru, ziarist la 

Drapelul Roşu. La un moment dat s-a apropiat de mine şi mi-a şoptit, Fii 

atent, e plin de securişti, fă-mi o listă cu numele şi adresele voastre, că s-ar 

putea ca prima... Nu cred că am fost foarte fin.  Ca să le-o dai lor?, l-am re-

pezit. Nu, vai de mine, şi a început să se jure cum unui bărbat nu-i stă deloc 

bine. Pe crucea mea, pe Dumnezeul meu, eu vreau să vă ajut, nu să vă fac 

rău… Nu l-am crezut, mi-am dat însă seama că nu aveam ce pierde, aşa că am 

luat-o pe Simona de o parte, i-am dictat lista, i-am dat-o, nu ştiu ce-a făcut cu 

ea, nu ştiu ce scop a avut Boeru, poate a vrut într-adevăr să ne ajute, poate nu, 

iar acum, că totul s-a sfârşit cu bine... 

Nu ştiu dacă înţelegeţi de ce atâtea rezerve. Motivele sunt însă eviden-

te. Totul pornea de la faptul că nu ne cunoşteam unul pe celălalt. Ştiţi ce mi-a 

şoptit la un moment dat Bulza – pe atunci redactor şef la Drapelul Roşu – în 

ceea ce-l privea pe Bădilescu? Nu-l lăsaţi să vorbească, că o să vă facă de 

râs! 

Cum am ajuns să citesc eu lista cu revendicările Comitetului? La in-

tervenţia lui Savu. După ce-a fost întocmită în aşa fel încât am fost toţi de 

acord cu ceea ce conţinea, am ieşit pe balcon. S-a oferit s-o citească Marcu, 

numai că Savu a gândit altfel. Lasă, Marcule, e mai bine s-o citească domnul 

avocat. Că dânsul e avocatul Timişoarei, aşa cum chiar tu l-ai botezat. 

Iar dacă tot am ajuns aici, aş face o destăinuire. Am citit-o cu plăcere. 

Cred că a fost concepută bine, conţinea tot ceea ce gândeau cei de jos, for-

mulările erau concise, categorice, îndrăzneţe. 

Dar să revenim la suspiciuni. Cum să nu te încerce aceste stări, din 

moment ce au apărut mai toţi directorii de la întreprinderile timişorene, ale 

căror atitudini faţă de cel mai iubit... le ştim bine cu toţii. Cum?! 

Şi de parcă ceea ce se întâmplase până atunci n-ar fi fost îndeajuns, 

am avut parte şi de o ameninţare personală. M-a învrednicit cu ea Mangu, pe 

atunci adjunct la propagandă. Mi-a spus-o fără nici un ocol. Dumneata, tova-

răşe Petrişor. Dumneata vei răspunde, în faţa poporului român, pentru ceea 

ce se întâmplă aici! Dumneata! 

Şi Dăscălescu nu apărea, nu revenea, uşa pe care intrase nu se deschi-

dea şi de-aici gânduri peste gânduri: ce-şi împărtăşeau de atât timp, ce puneau 

la cale? Cineva a avut o idee. Hai să le spunem celor de jos că Dăscălescu nu 

se întoarce cu răspunsurile. Am ieşit pe balcon, cineva a anunţat situaţia cu 

primul-ministru, lumea a început să huiduiască, să strige lozinci, Savu a avut 

o nouă intervenţie salutară, a cerut să se facă linişte, apoi le-a propus celor de 

jos să înconjoare clădirea, să organizeze paza Comitetului Judeţean în aşa fel 

încât să nu poată ieşi nici unul din oamenii lor. 
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Nu reţin când a revenit Dăscălescu. Oricum eram în sală, nu pe bal-

con. A intrat cu liota de directori după el, cărora li s-a adresat în aşa fel încât 

să fie auzit de oricine. Se vor elibera deţinuţii, tovarăşilor directori. Se vor 

elibera, cu condiţia să-i preluaţi dumneavoastră. Veţi trimite la penitenciar 

reprezentanţi ai întreprinderii, îi veţi prelua, în zilele următoare le veţi ana-

liza comportamentul în faţa colectivelor de oameni ai muncii. Deci Dăscăles-

cu a revenit, ne-a dat câteva răspunsuri, noi l-am invitat pe balcon să vorbeas-

că mulţimii, el a refuzat, avea doar răspunsurile acelea, celelalte urma să ni le 

dea altcineva… nu el, altcineva… Le va da însuşi preşedintele ţării, tova-

răşilor. Tovarăşul Ceauşescu. Spuneţi oamenilor să aibă răbdare, să se com-

porte civilizat, dar mai ales să meargă acasă deoarece la ora 19, într-o emi-

siune televizată, preşedintele ţării va prezenta o analiză detaliată a situaţiei 

din România, din Timişoara… 

Ei bine, nu cred să existe mulţi inşi care să considere că ne găseam 

într-o situaţie de invidiat. Cât timp fuseserăm în dialog cu cei din Bucureşti 

totul ni se păruse… Adică atunci nu ne încercaseră spaimele, nu ne copleşise-

ră eventualele consecinţe ale actelor noastre. Dar după ce-au apărut perioadele 

în care primul-ministru nu era de faţă şi nu vorbeam cu nimeni, în care vor-

beam cu pereţii, cu noi înşine... 

Între timp a apărut inginerul Vesa, directorul Poştei, cu sarcini legate 

de staţie. Le-a rezolvat, a dispărut. 

Şi pentru că Dăscălescu şi ai lui nu erau în sală, pentru că nu aveam cu 

cine ne certa, pe cine întreba de ce fuseserăm arestaţi, împuşcaţi, cui spune că 

nu-i mai voiam pe comunişti, eram din nou cu propriile gânduri. Care, în 

aşteptarea orei 19, erau tot mai negre. 

În fine, discursul spurcăciunii! 

Nu ştiu cum au reacţionat ceilalţi, pe mine însă intervenţia dictatorului 

m-a cam demolat. Nu-mi ziceam altceva decât: e clar, nu se va întâmpla ni-

mic, suntem singuri, izolaţi, o să ne împuşte, mi-am lăsat familia pe drumuri! 

Prima persoană căreia i-am cerut ajutorul a fost o colegă, avocata Mia 

Jelişca. O văzusem jos, în primele rânduri şi, din fericire, se găsea acolo şi 

după încheierea emisiunii. Am coborât, m-am apropiat de ea. Biata Mia a în-

ceput să plângă. Ce-ai făcut, Pupu, ce-ai căutat acolo, ai înnebunit? Nu-mi 

ardea să fac pe eroul, v-am spus, eram dezorientat, speriat, pentru că ştiam de 

ce sunt în stare securiştii. Nu pentru lacrimi coborâsem.  Lasă asta, te rog. Te 

rog frumos. Am coborât… Ascultă, vrei, eşti dispusă să-mi dai o mână de aju-

tor?; Adică?; Un telefon. Atât te rog, dă un telefon acasă. Ăsta e numărul.; 

Cum s-o fac eu, Pupu? Cum? Hai vorbeşte tu, e mai bine, poate pune şi alte 

întrebări... Mia stătea pe Filipescu, aproape de locul în care ne găseam, am 

mers la ea, am sunat până mi-am pierdut răbdarea, degeaba, din cauza unei 
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defecţiuni, ori pentru că fusese legătura întreruptă, n-am putut să vorbesc cu 

soţia, ce să fac, păi sigur, trebuia să încerc de altundeva, îmi pusesem speranţa 

în ideea că nu aparatul nostru era defect – dimineaţa funcţionase, îl lăsasem în 

stare bună – ci al Miei, aşa că mă gândeam la altă cunoştinţă, Mia, îngrijorată 

de soarta mea, m-a sfătuit să nu ies, coborând mă expuneam, puteam să dorm 

la ea, în acest timp poate că... Nu, eram obosit, sfârşit, dar nu puteam sta locu-

lui, nu-mi găseam liniştea, i-am mulţumit, mi-a prins bine solidaritatea ei dar 

i-am mulţumit şi, ajuns în stradă, am luat-o spre Sălăjan. La numărul 21 stă 

prietenul meu Vasile Tărciatu. Voiam să urc să telefonez de la el. Am bătut, 

am insistat, mi-am dat seama că nu era acasă, am coborât. Numai că afară era 

atât de întuneric şi atât de greu de făcut orice pas… N-am avut altă alternati-

vă, am intrat în întunericul nopţii şi, suspectând orice mişcare, privind mereu 

în spate, în toate părţile, am luat-o spre… Comitetul Judeţean! De-acolo ple-

casem, alungat de îngrijorări şi temeri – şi totuşi mă întorceam! Nu ştiu de ce, 

nu-mi puneţi întrebarea, nu am răspuns. De fapt atunci multe s-au făcut fără 

să ştii de ce, justificarea găsindu-se în instinct, entuziasm, în dorinţa de descă-

tuşare, într-o anumită inconştienţă, datorită curajului pe care-l ai în mijlocul 

altora, din cauza unui vis seducător dar care, ca orice vis, putea fi spulberat. 

Culmea, la Comitetul Judeţean porţile erau închise. Am strigat la cei 

de sus, a venit cineva după mine, am urcat. 

Speranţe deşarte, nu mi-am găsit liniştea nici aici. Am vorbit cu unul, 

cu altul, încercând să deduc în ce dispoziţii sufleteşti se găseau. Trebuia să fii 

de-a dreptul nebun să nu ai îndoieli. Era întuneric, mulţimea de afară se risipi-

se, bănuiam că aveau să plece toţi, ceea ce însemna că noi, rămaşi acolo, în 

mâinile lor... 

După vreo oră am coborât, ajungând acasă exact la 22 şi 5 minute. 

Dar până am ajuns... Deci după vreo oră am ieşit pe coridor, apoi aşa, într-o 

plimbare, am coborât scările. Peste tot pe lângă pereţi flăcăi ca brazii, cu ar-

mele la îndemână, uitându-se la tine de parcă voiau să te înghită. Vorba ceea, 

mai mare dragul să-i vezi, păcat că se uitau astfel la tine. Am ajuns jos fără 

probleme şi, uitându-mă mai la fiecare pas în spate, în lături, deoarece mi se 

părea că peste tot erau ascunşi doi-trei zdrahoni gata să pună mâna pe mine, 

am luat-o spre casă. Nu direct. Prima dată am mers la un cunoscut, domnul 

Lazi Stelian, care locuieşte pe strada Bicaz numărul 17. Când m-a văzut, ne-

vastă-sa a început să plângă. Ce-ai făcut, domnule?... Ce ţi-a trebuit dumitale 

treaba asta?... Am încercat s-o liniştesc, a sărit Stelian, doamna şi-a mai re-

venit, le-am dezvăluit motivul vizitei mele. Nu voiam să rămân, doream doar 

să mă însoţească Stelian, pentru orice eventualitate. A acceptat, gestul mi-a 

prins bine, m-a întremat. Când am ajuns în apropierea blocului în care locu-

iesc, am sesizat prezenţa a doi indivizi. Eu, care vedeam peste tot securişti, m-
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am ascuns rugându-l să meargă să vadă cum stăteau lucrurile el. Din fericire 

mă speriasem degeaba, cei doi erau vecini ce stăteau de vorbă spunându-şi 

unul altuia ce văzuseră, ce aflaseră. Stelian mi-a făcut semne, am ieşit de după 

zid, am urcat. Soţia... Nici nu ştiu cât timp mi-a trebuit s-o liniştesc. Oricum 

hotărârea era luată de mult. Aveam să înnoptez în altă parte. Problema e că nu 

ştiam unde. 

La ora aceea nu-mi venea la îndemână să traversez oraşul pe jos, am 

apelat la Berceanu Sandu rugându-l să mă ducă cu maşina la Florin Miculiţi. 

Lui Sandu i-a fost teamă, s-a codit, practic m-a refuzat, i se părea un lucru 

primejdios. Eu, vă daţi seama, mă şi vedeam înhăţat de uslaşi, bălăbănind din 

picioare la vreun metru deasupra solului. Atunci te rog altceva. Dă un telefon, 

al meu nu merge?,; Bine, asta fac.; Nu de la tine. Te rog coboară, aproape de 

voi, la Modern, e un telefon public. Sună-l de acolo pe Florin Miculiţi, ăsta e 

numărul, spune-i c-o să merg în noaptea asta la ei.; Bine, îi spun... Nu ştiu 

dacă şi-a ţinut ori nu promisiunea, n-am avut răbdare să aştept vreo confirma-

re. Aşa că după ce-am liniştit-o pe soţie – vorba vine, că spaimele din ea… –, 

am ieşit cu Stelian. Amicul meu nu avea cum să mă mai ajute, i-am mulţumit, 

l-am îmbrăţişat cu recunoştinţă. Ce-a fost atunci în sufletul meu… Când mi-

am revenit cât de cât mi-am luat inima în dinţi şi, fluturând suta, am oprit o 

maşină. Omul a acceptat, m-a dus la Florin, a plecat în treaba lui… Şi-am ră-

mas din nou singur! Nu singur – cu spaimele mele! Domnilor, dincolo de 

muşcăturile acestora ştiţi ce senzaţie mă încerca? Niciodată nu mi s-a părut 

că, dintr-un punct în altul, am ajuns atât de repede! În maşină fusese bine, 

avusesem un oarecare coeficient de siguranţă, dar aşa, singur în întunericul 

nopţii…  Şi mi-a părut rău că-l lăsasem pe insul cu maşina să plece. 

Când e să nu se lege, nu se leagă! La Florin - nimeni! Am aflat după 

aceea că fusese de gardă. Iar Mariana, cu copiii, se refugiaseră la nişte vecini. 

Deci la Florin nimeni, aproape miezul nopţii şi eu în Cartierul Soarelui pe 

străzi! Încotro s-o iau?... La ce uşă să bat?... 

Cel mai aproape de locul în care mă găseam locuia un unchi de-al 

meu, Duţu Nicolae. Stă pe strada Peşterii, în zona Calea Girocului. Am luat-o 

spre el. Nici o maşină, nici un trecător. Şi, în plus, trebuia să trec printr-o pă-

durice, ştiţi care. Numai eu ştiu cum am traversat-o. 

În fine am ajuns, erau acasă, le-am spus ce-am făcut. El m-a luat în 

braţe, m-a pupat, m-a felicitat, ea m-a făcut albie de porci! Am încercat s-o 

liniştesc, nu intrasem să înnoptez la ei. Când i-am văzut reacţia n-aş fi rămas 

nici dacă unchiul m-ar fi închis în casă. Venisem pentru altceva, să-l rog să 

mă ducă cu maşina până la un prieten. Cum a auzit ce voiam, a sărit după 

chei. A sărit şi mătuşa. Nu ieşi, nu te duci nicăieri! Voi aţi înnebunit? Unchiul 

a repezit-o, a suduit-o, am ieşit. Dar maşina – cum spuneam, când e să nu se 



 

 

 

464 

lege nu se leagă! - n-a pornit! A tras de cheie până a omorât bateria, degeaba. 

Ce să fac, cum să ajung la Fila, la cel la care voiam să înnoptez? Nu vă mai 

spun că atunci mi-am amintit de lista cerută de Boeru, acum  eram convins că 

de-asta mi-o ceruse, ca să ni se cunoască adresele. Deci acasă în nici un caz, 

de altfel acum eram departe de blocul în care locuiam, dar la fel de mult 

aveam şi până la Fila şi nu-mi venea deloc la îndemână să fac drumul pe jos. 

Hai până la Poşta din Calea Girocului, mi-a propus unchiul, că acolo este o 

staţie de taximetre. 

Ghinion şi aici, nici un taximetru! Şi nici o maşină care să fi trecut 

dintr-o parte în alta! 

După câteva momente mi-am amintit că mai aveam un cunoscut prin 

apropiere. Bonaţ Eugen, proiectant principal la ICSITUMMR. Stătea pe Lidia, 

speram să mă ajute el. 

Suflet de aur Eugen acesta! I-am spus ce-am făcut, m-a blagoslovit, fi-

reşte, cu toate epitetele: iresponsabil, nebun, aiurit, visător, inconştient, naiv, 

credul… dar mi-a sărit în ajutor. Fii atent, l-am prevenit, s-ar putea să fi fost 

urmărit.; Păi dacă n-ai fi, m-ai dezamăgi, Petre. La valoarea ta… Dar dă-i în 

mă-sa, cumva-cumva tot o să ne descurcăm. Hai! 

Am luat-o prin spate, pe strada Mureş, am ocolit din motive pe care n-

are rost să le precizez, am ajuns pe Drobeta 98, la Fila Ion. Acesta nu mi-e 

propriu-zis prieten. Ne ştim de la procesul de divorţ în care l-am apărat. Mi-a 

lăsat o impresie deosebită şi speram... Nu m-am înşelat, omul m-a primit cu 

braţele deschise. N-am dat buzna, fireşte. Eugen a oprit maşina la colţ, a stins 

motorul, luminile, un timp am rămas în maşină privind cu atenţie în jur, după 

care la Fila s-a dus Duţu, spunându-i ce-am făcut şi ce voiam. Sigur, nici o 

problemă, unde este, să vină, aici n-o să-l găsească nimeni. 

Primirea lui Fila m-a remontat. N-am dormit nici măcar cinci minute, 

toată noaptea am vorbit, am ascultat Europa Liberă, B.B.C., Vocea Americii, 

toate posturile care prezentau materiale despre cele întâmplate în Timişoara. 

Spre dimineaţă l-am rugat să meargă la mine, după haine şi pentru a-i 

comunica soţiei sfaturile mele. Asta se întâmpla pe la ora 6. Ca să aibă un 

alibi, i-am spus să-şi ia trusa cu scule. Lucrează la Întreprinderea de Gaze Na-

turale şi apariţia unui. specialist care să verifice instalaţia de gaz n-ar fi trebuit 

să trezească nici o suspiciune. 

Domnul Fila s-a întors pe la ora 8. Din fericire totul era în regulă. Mi-

am mai revenit. Dar nu într-atât încât să pot rămâne în casă. Mă trăgea iarăşi 

aţa spre centru. Şi dacă mă trăgea - am plecat! Gest uşor iresponsabil, l-am 

luat cu mine şi pe domnul Fila! Am mers pe jos, nu circula nici un tramvai, n-

a trecut nici un taximetru. Ei bine, unde credeţi că m-am oprit?... La Tribunal! 

Nu ştiu ce mi-a venit dar acolo am mers, fără să mă fi gândit că, dacă ar fi fost 
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să mă caute nenorociţii ăia cu ochi albaştri, după locuinţă acolo ar fi ajuns 

orice copoi. 

Primul coleg de care am dat cu ochii a fost Rodica Tudoran, apoi Vic-

tor Ionescu. Când m-a văzut, Victor să tâmpească: Doamne, păi tu eşti nor-

mal?; De ce?   l-am întrebat. Nu ştii ce a făcut Bâcă? – Bâcă fiind atunci 

preşedintele Colegiului de Avocaţi Timiş. De unde să ştiu, că abia am in-

trat… Păi nu  intra,  dispari, că ăştia sunt pe urmele tale de la 2 noaptea! Se-

curistul care răspunde de noi i-a cerut dosarul tău şi Bâcă a venit şi i l-a dat 

atunci, noaptea, la 2 şi jumătate! N-o să bravez, sunt sincer, m-au trecut toate 

apele. 

Nu m-am volatilizat, e adevărat, dar şansa de a avea şi noi o prezenţă 

în celebra Carte a Recordurilor s-a pierdut pentru că n-a fost prin preajmă nici 

o echipă de omologare a performanţei. Am dispărut, vorba aceea, de parcă aş 

fi intrat în pământ. Când am terminat de spus cele câteva cuvinte prin care îi 

precizam unde mă putea găsi dacă avea să se ivească ceva nou, cred că eram, 

deja, pe Drobeta 98, la domnul Fila! 

Aici, vreo jumătate de oră ne-am pierdut-o cu dejunul. Având o preo-

cupare, timpul a trecut uşor. Însă după aceea... De fapt cum se putea sta 

liniştit în situaţia mea? Cum să mă întind, să dorm, fără să ştiu ce se întâmpla 

la Comitetul Judeţean, în centru? Şi-atunci, amintindu-mi de un cunoscut ce 

locuia prin apropiere, l-am trimis pe domnul Fila să dea de la el un telefon lui 

Silviu Luncan, consilier juridic la Centrala Industriei Tutunului, pe care să-l 

întrebe dacă cunoştea amănunte de ultimă oră. Mai ales dacă ştia ceva de Bu-

cureşti, de bucureşteni, dacă aceştia porniseră ori nu. 

Fila a revenit dezamăgit, telefonul cunoştinţei era şi el defect. Defect 

ori… De fapt, pe lângă noutatea pe care mi-o comunicase, amănuntul părea să 

nu aibă nici o importanţă! Omul îi spusese că urma să fie transmis la televizor 

un miting al oamenilor muncii din Bucureşti! Miting de solidaritate în jurul 

partidului şi al genialului său conducător, de condamnare a evenimentelor re-

gretabile din Timişoara!... 

Ei bine, acum chiar că nu-mi mai acordam nici o şansă! Soarta 

Timişoarei, îmi ziceam, dar mai ales a noastră, a celor din balcoane, era pece-

tluită! Şi n-am fost în stare să zic nimic, am tăcut cotropit de tot felul de gân-

duri, mi-am retrăit în jumătatea aceea de oră toată existenţa, copilăria, tine-

reţea, viaţa de familie – Doamne, ce rău îmi părea pentru Ancuţa şi Romulus 

Andrei, pentru soţie… –  aşteptând transmisiunea cum aşteaptă un condamnat 

ghilotina. 

Şi crainicul – drăguţul de el, dizidentul George Marinescu, la fel ca şi 

cu o seară în urmă! – şi imagini ale Pieţei din faţa C.C.-ului, lume multă, 

steaguri, tablourile spurcăciunilor, apoi stârpitura în persoană cu liota după el. 
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Debutul mascaradei m-a făcut să mă... pierd în scaun tot mai mult, ca şi cum 

ar fi început să mi se topească oasele. Nu mai exista în mine nici un fir de spe-

ranţă. 

Şi dintr-o dată – privirea lui rătăcită, zgomote nedesluşite! Nu stupide-

le lozinci de atâţia ani, nu aplauze – chipul lui pierdut şi întreruperea emisiu-

nii pentru o defecţiune! Domnilor, clipe ca alea n-o să mai trăiesc niciodată. 

Din infern – în rai! Din disperat – răsfăţat al sorţii! Din mort – viu! Am sărit 

ca un apucat, ne-am strâns în braţe, am chiuit, Fila, bărbat în toată firea, a dat 

în lacrimi, l-am liniştit, am fâlfâit din aripi spre oraş, n-am mai aşteptat relua-

rea, pentru mine totul era clar, am pornit spre centru imediat, da, aşa e, altă 

ocazie ratată de a fi prezenţi în Cartea Recordurilor, că am ajuns la Operă de 

parcă am fi fost catapultaţi. 

Piaţa gemea de lume, niciodată nu mi-am închipuit că locuim atât de 

mulţi oameni în Timişoara, m-am strecurat printre ei cu greu, voiam să ajung 

în foaier, am înaintat cu un gând clar, primul om cunoscut a fost Oprea, era 

şeful pazei, am urcat cu sufletul încărcat de bucuria pe care speram s-o împăr-

tăşesc cu ceilalţi. Numai că odată ajuns în foaier... Atunci am avut, o spun fă-

ră nici un ocol, un mic şoc. Grupuri-grupuleţe, stare de suspiciune, tonuri ridi-

cate, priviri piezişe, arme întoarse înspre câte un piept... Am dat de Fortuna – 

cu el mă văzusem miercuri la Comitetul Judeţean –, de Marcu, de cele două 

fete cu care urcaserăm ieri, de Savu, Vartan, de Deceanu – consilier juridic la 

o întreprindere, dânsul a şi recitat poezii, aşa-mi amintesc –, de domnul profe-

sor Ivan, de Claudiu Iordache, Ieremia, actorul Haiduc... 

Nu mă acomodam şi pace, era prea multă gălăgie, nu îmi găseam lo-

cul, mă uitam pierdut într-o parte, în alta, de aceea am şi părut cuiva suspect, 

unui tânăr cu o armă, insul s-a şi repezit la mine strigând Culcat! Am privit în 

jur, nu înţelegeam ce i se năzărise, el a insistat Culcat! Culcat că te împuşc! 

Am deschis în fine gura, Poftim! Dar nu ştiu dacă l-aş fi potolit, din fericire au 

intervenit ceilalţi, cred că cel care l-a îndepărtat a fost Iordache, parcă aşa-mi 

amintesc... 

După un timp a avut loc o şedinţă, în capul mesei era Savu, vorbea ca 

totdeauna argumentat, concis dar înflăcărat, cu patimă. Esenţa intervenţiei lui 

era constituirea unui comitet revoluţionar. Care de altfel a fost alcătuit. Nu 

reţin din câţi inşi, ştiu doar că s-a ales şi că fiecare membru avea câte o res-

ponsabilitate. 

Atunci, parcă atunci am avut un schimb de replici cu regizorul Iere-

mia. Dumneata eşti Petrişor?, m-a acostat la un moment dat. Da… Am nişte 

informaţii neliniştitoare… Mă rog... Eşti persoana care a insistat ca deţinuţii 

să fie eliberaţi. Aşa-i?... Exact… Ei bine, află că aţi bătut apa în piuă degea-

ba. În loc de deţinuţi, vi s-au vârât sub nas securişti! Afirmaţia m-a scos din 
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ţâţâni şi i-am întors-o fără nici un menajament. În fond, cine eşti dumneata, 

domnule? Nu ţi-e ruşine să vorbeşti astfel? Ai fost cumva pe-acolo? 

Dar v-am spus, nu mă puteam acomoda şi-n cele din urmă am hotărât 

să plec. E posibil ca asta să se fi întâmplat în jurul orei 14. Savu a sesizat şi el 

starea mea, la un moment dat spunându-mi. Lasă-i în pace, domnule avocat, 

lasă-i în pace... 

Ultima persoană cu care am vorbit a fost Tomuţă. I-am spus că mer-

geam la Tribunal, i-am lăsat un număr de telefon – al avocatei Aurora Scărlă-

tescu – după care am coborât. 

La Tribunal – nimeni. Nici urmă de avocat ori judecător. Am urcat la 

Aurora, am stat de vorbă cu ea vreo oră, vă daţi seama că am avut ce-i spune, 

am sunat Bucureşti-ul, pe Luncan, din fericire l-am prins şi mi-a dat veşti bu-

ne, dătătoare de speranţe. E balamuc şi aici, Pupu. Oamenii au ieşit, ies me-

reu, par hotărâţi, se adună, s-ar putea... Doamne, că nici nu-mi vine să cred. 

Dar lasă, mai vorbim, mai sună-mă, te sun eu... 

Păi cum să stau în fotoliu când aveam o asemenea veste? Aşa că din 

nou la Operă! Drumul ăsta l-am făcut între orele 17 şi 18. De la poartă mi s-a 

dat un ghid, Mitică Cizmaru, tânăr simpatic, mai mult decât încântat de misi-

unea lui, îi dădea pe toţi la o parte cu pardon… pardon, dânsul este avocatul 

Timişoarei, vă rog faceţi loc… Deci am urcat, le-am împărtăşit vestea, eram 

în altă dispoziţie, am şi vorbit de două ori la microfon, nu mai ştiu ce-am zis 

şi ce impresie am făcut, se vorbea într-una, trebuia menţinută înflăcărarea ce-

lor de jos, cei mai mulţi, pentru că nu-i uşor să vorbeşti unei mulţimi, îşi măr-

turiseau bucuria, adeziunea, terminând cu câte o lozincă, de regulă cu Jos 

Ceauşescu!... Jos criminalul!... 

L-am cunoscut atunci pe Curuţiu Dorel. M-a întrebat dacă îmi amin-

tesc de el. Nu, i-am răspuns. Cum nu? Păi n-am fost acolo, la intrarea în 

Consiliul Judeţean, când aţi urcat în clădire pentru discuţii cu Dăscălescu?; 

Da? Se poate... i-am întors-o fără să-mi fi amintit figura lui. 

De jos ni se trimiteau bileţele tot timpul. Unul dintre ele este semnifi-

cativ pentru perioada trecută, pentru un anumit soi de indivizi. Am aflat prin 

el că la Electromotor fusese gata-gata să se organizeze un miting de solidari-

tate cu Ceauşescu! Atunci, în 21, după ce în oraş şuieraseră gloanţele şi se 

murise! Numai că iniţiativei conducerii – poate că ar fi bine să ne amintim de 

ei! – nu i-a răspuns nimeni! 

Către miezul nopţii am plecat. În privinţa soţiei şi a Ancuţei eram 

liniştit, se găseau la socri, eu am apucat-o spre Fila. Eram obosit şi credeam 

că aveam să dorm. N-am dormit nici de data asta. Europa Liberă – n-o să uit 

niciodată cum a vorbit un veteran de război din Caransebeş – B.B.C., Vocea 

Americii, discuţii, discuţii… 
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Dar a putut cineva să stea liniştit în acele 3 zile şi 3 nopţi, când s-a ho-

tărât soarta naţiunii noastre, vorbesc de 20, 21, 22, acele zile ale... da, nu cred 

că e prea mult spus, ale COMUNEI TIMIŞOARA? 

Pe 22 aveam proces. Aţa mă trăgea spre Operă dar, vorba aceea, 

conştiinţa nu şi nu – la slujbă! Am mers în cu totul altă dispoziţie decât în ziua 

precedentă. Ştiam că spurcăciunea era încă în scaun, dar eram sigur că în 

noaptea ce trecuse nici el nu dormise! Marele strateg o fi avut la ce se gândi 

şi nu cred să fi ajuns la altă concluzie decât că... îmi plăcuse cum se duse! 

Pe drum era să bag un om în spital. Cu cine credeţi că m-am întâlnit? 

Cu Florin Miculiţi. Ne-am strâns în braţe, ne-am îmbrăţişat de cred că l-am 

lăsat fără vreo două coaste. 

În fine, am ajuns la Tribunal –  Doamne, cum mai fugisem ieri din lo-

cul acela! – am deschis uşa de la sala 52. Judeca Silvia Nebela, procuror fiind 

Rodica Olaru. Când m-au văzut au făcut ochi mari, Rodica s-a ridicat imediat, 

Silvia nu mai ştia cum să-l întrerupă pe martor. Dar taci, omule, te rog taci! 

Reluăm audierea peste câteva minute. Au lăsat totul baltă, au venit spre mine, 

am ieşit din sală, Rodica a dat în lacrimi de parcă mi-ar fi fost soră, am făcut 

câţiva paşi asaltat de întrebările lor, eu neputând spune mai nimic pentru că 

săreau cu câte ceva ba una, ba alta, pe coridor ne-am întâlnit şi cu şeful gărzii 

de la penitenciar, cred că îl cheamă Roman Ion, m-au înconjurat toţi, poate 

vreo 20, 25 de persoane, un coleg, avocatul Haitonic, mi-a şoptit totuşi să fiu 

prudent, du-te, Pupu, nu sta pe-aici, nu se ştie nimic, tipul e încă pe poziţie, e 

tare... Livia Neda, draga de ea, mi-a şoptit şi ea ceva, dacă ai nevoie de o ca-

meră te duc la mama, stă pe aproape, pe Splaiul Griviţa, acasă nu-i bine să 

mergi... 

Când m-am smuls dintre ei am mers din nou la Operă. Agitaţie şi 

acum, dar parcă nu mă mai deranja atât de mult, începusem să admit că ne 

găseam în faţa unor probleme grave, recunoşteam că demarajul era dificil, 

pentru că obţinuserăm  mai mult decât sperasem şi, odată ajunşi aici, ne dă-

deam seama că erau atât de multe de făcut, nu doar să strigăm lozinci… 

Nu peste mult timp – acum fiind dotaţi cu radio, cu televizor! – vestea 

despre Milea. Ştirea nu ne-a păcălit. Pe mine oricum nu. Dacă nu o fi făcut-o 

într-adevăr singur, Milea nu era decât o jertfă inutilă! Inutilă pentru că, în fi-

ne,  Zeii îşi întorseseră faţa de la spurcăciune şi totul se prăvălea cu viteză, 

apucase de-a berbeleacul, ce mai… 

Şi nu termin cu raţionamentele de acest fel, că pică vestea cea mare! 

MAREA VESTE! Domnilor, ce-a fost sus, ce-a fost jos, nu va reuşi să  pună 

nimeni pe pânză, pe portativ ori, iertaţi-mi îndoielile, pe pagină! Nimeni! De 

aceea nici nu insist. Totul ar trebui să pornească de la sublim în sus, ori cuvin-

te care să se aşeze peste acesta nu găsesc. 
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După aceea, încet-încet, nici nu ştiu cum, m-am liniştit, m-am simţit 

cuprins tot mai mult de o stare aparte, reconfortantă, pe care de altfel bărbaţii 

cred că nici nu o prea cunosc, ea fiind proprie femeilor. Mi se pare că doar ele 

o pot trăi, atunci când dăruiesc bărbatului iubit copilul aşteptat de cine ştie 

câţi ani! 

Şi ştiţi ce am făcut atunci? Am coborât printre manifestanţi. Între timp 

apăruse Radu Bălan, se pregătea ieşirea lui la balcon, se dădeau telefoane într-

o parte, în alta, pentru rezolvarea unor probleme. Toate astea parcă nu mă mai 

interesau. Nu-mi mai stârneau nici o curiozitate, de aceea am coborât printre 

oameni, pentru ca aşa, neştiut de nimeni, necunoscut şi nebăgat în seamă, să 

trăiesc cu ei imensa fericire că apucasem să prind o zi cum neamul nostru nu 

mai avusese de 71 de ani, de la 1 Decembrie 1918. 

Apoi am mers la socrii, după soţie şi Ancuţa. Plimbare ca aceea nu am 

mai făcut niciodată. Dar nu, nu pot să-mi descriu starea, aşa cum n-am putut 

descrie nici ce am trăit la aflarea fugii dictatorului. Ce mai, a fost mai mult 

decât sublim! Mergeam cu soţia la braţ, pe Ancuţa o ţineam de mână, vremea 

era splendidă, mă simţeam liber, LIBER cu adevărat şi... Nici nu ştii, mi-a 

spus la un moment dat soţia, prin ce clipe de iad m-ai făcut să trec. Aia-i, eşti 

un aiurit, un nebun, dar de-acum o să mă mândresc cu ce-ai făcut toată viaţa! 

 

2009 –  avocat 

O mare parte din dezideratele noastre de atunci, ale celor de la Ju-

deţeana de Partid, ale celor de la Operă, la urma urmei ale tuturor românilor, 

s-au împlinit. Avem libertatea presei, alegeri libere, libertatea radioului şi te-

leviziunii, avem independenţa justiţiei… Într-un fel o avem, pentru că în vizi-

unea mea, la ora actuală, nu putem vorbi de o independenţă reală. 

Crezurile noastre de atunci au devenit realităţi în mare parte, dar sunt 

neîmpliniri care mă, ne frământă în continuare. Sunt un ins, zic eu, care are 

proprietatea cuvintelor şi spun fără nici un echivoc că nu s-au împlinit toate 

aspiraţiile de atunci. Nu s-au realizat, în primul rând, pentru că cei trei 

preşedinţi ai României au fost membri de partid. Toţi au provenit, din păcate, 

din nomenclatura comunistă, toţi au fost membri de partid cu funcţii mai mari 

ori mai mici în partid, ceea ce şi-a pus amprenta asupra prestaţiilor lor politi-

ce. Dacă România ar fi avut şansa să fie condusă de altcineva decât cei trei, 

cred că acum, nu numai că am fi fost membri ai UE mai devreme, am fi fost 

altfel priviţi, am fi avut alt statut în cadrul familiei europene. Ăsta e un aspect. 

Celălalt e că degradarea morală din România a atins cote incredibile. Guver-

nanţii noştri, de-a lungul timpului, au contribuit, toţi, la dezastrul moral în ca-

re se zbate ţara noastră acum. 
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Cu toate astea sunt optimist. Cred că, în ciuda celor subliniate mai sus, 

lucrurile vor merge mai bine, adică sper, din tot sufletul, că dacă Dumnezeu 

ne va da sănătate, peste alţi 20 de ani România va fi ţara pe care o vedeam, o 

visam în acele tulburătoare zile ale lui Decembrie ’89. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EUGEN MOŢĂŢEANU 
 

 

Purtam ura aceea în mine 

din copilărie. Bunicul a fă-

cut cinci ani de zile puşcă-

rie la Canal, când a venit 

acasă, datorită suferinţelor 

de acolo, a murit după două 

săptămâni, tatăl meu a mu-

rit în mod suspect, la 45 de 

ani într-un turneu, fratele 

meu a fost ucis de Securita-

te. 

 

 

Titus Suciu: La început a fost Cuvântul. Cuvântul revendicativ 

rostit cu teamă, scăpat printre buze datorită lipsurilor de ani buni. Vrem 

pâine!… Vrem căldură!...  A fost apoi cuvântul hotărât, curajos. Jos 

Ceauşescu!... Jos dictatura!...  În 20 decembrie în Timişoara a răsunat 

cuvântul măestru. Cuvântul măestru al maestrului Eugen Moţăţeanu    
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Vasile Bogdan: Are o voce unică, profundă, răscolitoare. Versuri-

le în rostirea lui capătă dimensiuni de baladă. Atunci a fost timpul lui, la 

balcon, pe marea scenă a Timpului actorul devenea Voce, Flacără, Măsu-

ră. 

În acea zi de 17 noiembrie, de la balcon clădirea Catedralei abia 

se ghicea în ceaţă dar, odată cu cuvintele parcă, devenea din ce în ce mai 

luminoasă. 

 

   1989 –  actor, Teatrul Naţional Timişoara 

2009 - pensionar 

În data de 20 decembrie 1989, în jurul orei 16 sau 17 am venit în 

clădirea  Teatrului Naţional din Timişoara, unde m-am întâlnit cu domnul 

profesor Ivan Ştefan. Acesta m-a întrebat dacă vreau să pactizez cu ei, cu 

revoluţionarii. Am spus da, din tot sufletul! Am fost dus în balconul Tea-

trului, domnul profesor m-a prezentat manifestanţilor. Se ştie, în Timişoara 

sunt destul de cunoscut, Piaţa a fost inundată de strigătul Cinste lui!... Cin-

ste lui!...  

Ce-am făcut în balcon? Mi-am vărsat tot amarul, strâns în suflet de 

ani şi ani.  Am scandat împreună cu demonstranţii lozinci, i-am rugat să 

rămână alături de noi fiindcă numai aşa se va răscula ţara şi vom învinge, 

îl vom alunga pe dictator şi vom scăpa de tiranie, le-am spus că asta o să 

fie bine şi pentru noi dar mai ales pentru copiii noştri, pentru părinţi, pen-

tru bunici, pentru bătrânii noştri care, săracii de ei, stăteau la cozi intermi-

nabile pentru pâine, lapte, de cele mai multe ori acestea terminându-se îna-

inte de a ajunge ei la rând.   

În final am spus, cred că sunt primul care am rostit aceste cuvinte:  

Moarte tiranului, îl vrem preşedinte pe Ion Iliescu!  

De ce am pronunţat acest nume? Pe vremea aceea ascultam, ca tot 

românul, Europa liberă şi nu o dată, în dialogurile dintre redactori şi Gor-

baciov, domnul Ion Iliescu era denumit domnul cu manşete albe. Într-o 

emisiune i s-a pus de altfel domnului Gorbaciov întrebarea dacă Iliescu 

putea conduce România. Nu ştiu dacă cunoaşteţi răspunsul. Da, poate. Mai 

mult de-atât, e capabil să conducă Europa. Ei bine, recunosc, mi l-am fă-

cut idol. Ţin minte că în 1968 s-a dat drumul la privatizare, eram atunci în 

Bucureşti. Primul efect – s-au deschis foarte multe cofetării. Domnilor, 

erau  cozi mari la aceste cofetării şi nişte prăjituri cu un gust nemaipome-

nit. Din păcate privatizarea a durat un an, doi. Până s-au îmbogăţit cei ce-

au demarat astfel de afaceri, după care au fost arestaţi, li s-au luat banii.  

În fine, sunt actor, ştiu să domin publicul, am de altfel o voce apar-

te, am folosit-o cu plăcere, cu imensă plăcere, am citit, am recitat versuri 
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aşa, continuu, deoarece am un repertoriu bogat. Am recitat poezii cu iz re-

voluţionar de Ana Blandiana, Dinescu, Coşbuc, Eminescu... Mă rog, a fost 

un adevărat spectacol, mi-l amintesc cu plăcere, mi-l amintesc şi alţii, am 

petrecut clipe extraordinare, lumea cânta cu noi, dădeam tonul melodiilor 

şi lumea cânta cu noi.  

Spre seară, spre noapte, începuse să se rărească lumea pentru că era 

frig. Pâlcuri, pâlcuri de oameni făceau foc şi se încălzeau la aceste focuri. 

Am rezistat până dimineaţă, le-am spus să nu plece, să nu ne lase singuri 

deoarece puteam să cădem în mâna securiştilor oricând. 

În balcon am trăit şi surprize neplăcute. Bunăoară mi-au fost cenzu-

rate poeziile. Când mi-am dat seama am început să urlu. Cum, domnule, nu 

ajung 45 de ani de cenzură, vii dumneata să-mi închizi gura acum, şi 

acum?  

Pe de altă parte trebuie să ştiţi că multe, foarte multe poezii au 

ajuns la mine de jos. Tinerii, studenţii, îmi trimiteau poezii în mod origi-

nal. Se foloseau de un portdrapel. Ajungeau la mine prin intermediul unui 

portdrapel. Iată bunăoară poezia unui student, Dan, nu-i ştiu şi numele de 

familie, vorba aceea, îl trecem la erou necunoscut,  intitulată Tiranului.    

 

„Adânc în suflet m-ai rănit                  

Şi sângerândă e rana 

Ei toţi privesc spre Răsărit,  

Acolo pleacă hrana. 

 

Şi anii mi-i petrec supus 

Şi putrezesc cu viaţă, 

Există totuşi un Apus 

Şi el îmi dă speranţă. 

 

Din ce pământ eşti plămădit 

Tu n-ai un pic de suflet 

De ne scufunzi în infinit 

Şi viaţa noastră-i urlet. 

 

Şi sper că vine ceasul sfânt 

Ce-i o problemă uitată 

Atunci vei fi şi tu mormânt 

Şi ţara-mbelşugată. 
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Aceasta e poezia de acum 20 de ani, pe care o păstrez cu grijă, aş 

spune cu sfinţenie, deoarece mă leagă de ea nişte trăiri aparte, de neuitat.   

Cum spuneam, în balconul Teatrului mi-am răscolit toată ura, am 

adunat-o şi am expulzat-o prin trăiri unice. Era o ură veche, de care nu 

cred că vă daţi seama ce fericit am fost că m-am eliberat. Purtam ura ace-

ea în mine din copilărie. Bunicul a făcut cinci ani de zile puşcărie la Ca-

nal, când a venit acasă, datorită suferinţelor de acolo, a murit după două 

săptămâni, tatăl meu a murit în mod suspect, la 45 de ani , într-un turneu, 

fratele meu a fost ucis de Securitate. Vă daţi seama prin câte am trecut? 

Familia mi-a fost decimată, rămăsesem eu şi mama, eu fiind, la rândul 

meu, vânat. Culmea e că am fost hăituit şi după Revoluţie. La serviciu, 

acasă, peste tot. Asta ca să nu amintesc faptul că există ani în care am 

fost dat la o parte, marginalizat până şi în cadrul colectivului Teatrului 

Naţional Timişoara.  

Un episod important trăit acolo, în incinta teatrului. La un mo-

ment dat a venit cineva care a spus trebuie să facem un tabel cu partici-

panţii de aici, din foaier. Ni s-a spus să scriem numele, prenumele, să 

precizăm adresa, să dăm numărul de telefon. Am semnat, tabelul urma să 

ajungă la consulul iugoslav. Iniţiativa voia să se constituie într-un fel de 

garanţie în situaţia că Revoluţia n-ar fi reuşit. Nu atât pentru noi, deoare-

ce în cazul unui eşec am fi fost împuşcaţi pe loc, cât pentru familiile 

noastre.  

Ce ştiu eu despre acest tabel? A fost găsit în buzunarul lui Emil 

Bobu. Vă daţi seama în ce situaţie ne găseam în foaier şi balcon, din 

moment ce, din cei, să zicem 60 de inşi, e posibil ca 20 să fi fost  se-

curişti. Am avut de altfel o experienţă personală. La un moment dat l-am 

întrebat pe unul, nu ştiu de ce, probabil pentru că mă enervase în vreun 

fel, dumneata unde lucrezi? Răspunsul insului: sunt actor la Teatrul 

Naţional. Să-l iau de gât nu alta. Era deci coleg cu mine şi nu-l cunoşteam, 

era colegul meu şi nu mă ştia. Într-un colectiv 22 de actori ce ne cu-

noşteam ca fraţii. Trebuie oare să spun cu ce treburi se ocupa dânsul?  

Un alt episod, din care vă puteţi da seama ce stres ne domina. La 

un moment dat un tânăr mi-a pus arma în piept. Voisem să merg să beau 

apă, în teatru eram la mine acasă, timişoreanului i se va fi părut ceva în 

neregulă, mi-a spus să nu mă mişc că mă împuşcă.     

Din păcate stresul trecea uneori în paranoia. Atunci, dar nu mai 

ştiu când spre dimineaţă, de la restaurantele din preajmă au început să ne 

fie aduse cafea, ceai, câte ceva de mâncare. O bucătură, mi s-a părut însă 

că gustul era ciudat, nu m-am mai atins de nimic, nu mi-a putut scoate 
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nimeni din cap ideea că, prin tot ce ni se aducea se urmărea lichidarea 

noastră.   

Sunt fericit că am citit, deoarece toţi erau răguşiţi, Jurământul 

FDR. Era angajamentul de a nu înceta lupta până la victoria finală, până 

când dictatorul îşi va da demisia sau va fi arestat. Toţi manifestanţii au 

repetat jurământul după mine, am trăit momente unice, irepetabile.   

A fost în balcon şi Ilie Stepan. Într-un număr al ziarului Timişoa-

ra, în Interviurile Revoluţiei, informaţia precizează că: Cu părere de rău 

trebuie să spunem că au fost foarte puţini cei care au răspuns chemării 

noastre. Au fost lângă noi Ilie Stepan  şi Eugen Moţăţeanu, actorul citind 

din poeziile Anei Blandiana, Mircea Dinescu, George Coşbuc… Ilie Ste-

pan a fost responsabil cu muzica, eu cu poeziile. Una peste alta, a fost un 

spectacol de trei zile şi trei nopţi deosebit, de neuitat, ce face cinste urbei 

noastre, la urma urmei eficient pentru că, după şase zile în care am fost 

singuri împotriva dictaturii comuniste, din 21 decembrie ni s-a alăturat 

întreaga ţară.   

Daţi-mi voie să închei în cel mai frumos mod posibil, cu o rugă-

ciune.  

 

Primeşte-i Doamne în casa Ta  

Pe cei ce vin din Timişoara 

Ei sunt ofranda cea mai grea  

Pe care ţi-o trimite ţara. 

 

Despătureşte o hârtie îngălbenită de vreme, pe care o scoate 

dintr-un afund de buzunar. 

 

După Revoluţie a apărut o poezie ce mie mi se pare extraordinară. 

E a lui M. D. Dascălu, care a scris-o pentru un tânăr ucis pe treptele Ca-

tedralei. Imaginaţi-vă un erou martir, care a murit pe treptele Catedralei 

şi care vine după câteva zile ca un duh undeva în apartamentul lui. Iată 

poezia: 

 

Dragă mamă, uită-te la televizor 

Este un şir de copii, dorm îmbrăcaţi 

Şi tac, tac, mamă. 

Dragă mamă, la capul lor e un afiş. 

Scrie pe el „Timişoara!” 

Dragă mamă, te văd, ai deschis televizorul  

Şi parcă ţi-ai luat zborul să te aşezi 
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Între ei, lângă mine. 

Dragă mamă, vino că mi-e frig. 

Dragă mamă, nu mai e mult, 

Ne vom încălzi jucându-ne, că vine primăvara.  

Dragă mamă, dar aşa e jocul. 

Dar scrie-mi mamă, scrie-mi. 

Creionul, caietul sunt ca o ramă  

Pe masa din bucătărie. 

Ştii, le-am lăsat acolo când am plecat,  

Când nu ştiam că nu ne vom reîntâlni. 

 

Dumnezeu să-i odihnească! 

PIA OANCEA 
 

 

Aşa se explică de ce, când a 

venit acasă decis să urce în 

balconul Teatrului, am fost 

alături de el toţi. Mi-

amintesc că i-am spus, dacă 

azi nu facem nimic pentru a 

înlătura ce-a fost urât şi mi-

zerabil în viaţa noastră, mâ-

ine copiii noştri vor întreba: 

voi ce aţi făcut?  

 

 

Titus Suciu: Interviul ce urmează vorbeşte nu atât de mizeria mate-

rială din ultimii ani ai comunismului, ci de, daţi-mi voie să mă exprim as-

tfel, statutul nostru civic. Doamna Pia Oancea era medic, domnul Viorel 

Oancea maior. Dânşii nu vor fi fost în situaţia de a nu avea ce pune pe ma-

să pentru copii. Alt motiv a determinat-o pe  doamna Oancea să fie, 

miercuri, 20 decembrie, în faţa treptelor Teatrului ţinând de mânuţe fetiţa şi 

băieţelul.  

 

Vasile Bogdan: Pe doamna dr. Pia Oancea aveam să o întâlnim la 

15 octombrie în Piaţa Operei, lângă Fântâna cu Peşti. În fundal geamurile 

apartamentului în care locuise în acele zile ale Revoluţiei. Dornică să ne 

împărtăşească emoţiile pe care le-a trăit atunci, ne readuce în lumina aceea 
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tihnită de toamnă frământările şi tensiunea zilelor în care a avut sentimen-

tul că Timpul se oprise în loc, că devenea fundamental în dimensiunile sale.  

 

1989 – medic stomatolog, Jimbolia  

Eu şi copiii mei am intrat în contact cu Revoluţia din balconul care e 

în spatele nostru. Am stat zi şi noapte acolo şi i-am ascultat, disperaţi, pe 

timişorenii din stradă chemându-ne afară. Deoarece copii erau mici, nu mi-

am permis să ies în stradă fără soţul meu. În schimb, în 20, când a început să 

se adune lumea de pe străzile laterale, am simţit o emoţie toropitoare şi am 

zis că e momentul. I-am luat pe cei doi copii, unul avea 10, celălalt 13 ani, şi 

m-am trezit în faţa clădirii Teatrului Naţional, la câţiva paşi de soldaţii de pe 

trepte, nu departe de tancurile din Piaţă. Acolo, un domn poate bine in-

tenţionat, poate dorind să fie băgat în seamă, folosindu-se de băţul unui 

steag încerca să ne ţină departe de scări. În acelaşi timp am văzut o persoană 

care vorbea minunat soldaţilor, spunându-le tot ceea ce am fi vrut să le spu-

nem şi noi. L-am văzut ca pe un Goliat când le spunea soldaţilor sunteţi co-

piii noştri, aici sunt mamele voastre, în timp ce domnul cu steagul  încerca 

să ne ţină departe strigând nu vă apropiaţi de trepte, că soldaţii vor trage La 

a nu ştiu câta intervenţie am răbufnit. Decât să trăim ca până acum, mai bi-

ne să murim, decât mame fără copii şi copii fără mame, mai bine murim 

împreună. Atunci fiul meu, care avea 10 ani şi care oricum era îngrozit de ce 

se întâmpla, s-a întors către mine alb la faţă şi mi-a spus mama, mi-e rău, 

du-mă de aici. L-am dus, sigur că l-am dus, şi l-am lăsat la vecinii mei eu 

revenind în Piaţă. Şi astăzi mă gândesc că spiritul de mamă ar fi trebuit să 

mă facă să rămân cu el, dar sufletul îmi era răscolit de reprimarea de care 

suferisem, de tot ce simţisem în anii din urmă, umilinţă, mizerie, teroare po-

litică.   

Mi-am lăsat deci copilul la vecini, am revenit lângă fetiţa mea, am 

trăit împreună nemaipomenitul moment în care soldaţii, în urma cuvintelor 

domnului Claudiu Iordache, s-au dat la o parte şi l-au lăsat să intre în Teatru. 

Am uitat să spun că cel pe care l-am văzut ca pe un Goliat era Claudiu Ior-

dache, cu care ulterior ne-am împrietenit şi am descoperit ce persoană mi-

nunată, pură şi curată este. Intervenţia, discursul lui a produs atâta emoţie, 

atâta tulburare sufletească, încât soldaţii au lăsat puştile jos, noi i-am îm-

brăţişat, lacrimi curgând şi pe obrajii noştri şi pe ai lor. 

Nu ezit să vă spun că momentele acelea au fost atât de grozave, încât 

nici o secundă nu m-am gândit că se putea întâmpla ceva grav.  

În acest timp soţul meu, săracul, încerca să ia legătura cu noi. Ne su-

na la telefon disperat pentru că acolo, în exterior, pe centura oraşului unde 

se afla unitatea lui militară, se spunea că în centru se trage. Aşa se explică 
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de ce, când a venit acasă decis să urce în balconul Teatrului, am fost alături 

de el toţi. Mi-amintesc că i-am spus, dacă azi nu facem nimic pentru a înlă-

tura ce-a fost urât şi mizerabil în viaţa noastră, mâine copiii noştri vor în-

treba voi ce aţi făcut?  

Şi am mers cu el până la Teatru şi pot să-i mulţumesc unui domn ca-

re mi-a dat o jachetă de piele, nu ştiu cine a fost, şi care l-a ajutat să urce în 

balcon. Dar vreau să vă spun că în momentul în care soţul a coborât în Piaţă, 

îmbrăcat în uniformă militară, a fost un oftat minunat de uşurare din partea 

oamenilor care erau în mulţime, care se rugau şi nu ştiau ce o să se întâmple. 

Unii ziceau Armata e cu noi!, alţii, o să vină şi o să tragă, o să vină Securi-

tatea..., tancurile erau instalate... confuzia era generală.  

Din fericire Răul nu şi-a scos ghearele, am trăit momente copleşitoa-

re când militarii ne-au devenit fraţi şi cei mai curajoşi timişoreni au intrat în 

clădirea Teatrului Naţional, când au apărut la balcon şi ne-au vorbit, când 

noi am scandat lozincile de până atunci descătuşaţi, din toată inima, în delir.  

O bucurie ca aceea, o fericire ca aceea nu mi-o va lua din suflet ni-

meni, niciodată.  

 

2009 – medic stomatolog, Timişoara 

Când  privesc la televizor imaginile care m-au făcut atât de fericită, 

cu sufletul ca un fluture când l-am văzut pe Caramitru la televizor – atunci 

pe domnul Dinescu nu-l cunoşteam – mă mir de inocenţa noastră. Credeam 

că cei vechi o să plece de la Putere şi totul o să se transforme într-o oază de 

puritate în care noi, românii, deştepţi, frumoşi, inventivi, muncitori vom cu-

ceri lumea. Din păcate totul s-a transformat într-o dezamăgire îngrozitoare şi 

spun că cea mai mare nenorocire întâmplată poporului român a fost venirea 

la conducere a domnului Iliescu. Nu e grav ce a făcut, e grav ce n-a făcut. 

Nu i-a împiedecat pe nesimţiţii din eşalonul doi comunist să hăcuiască ţara. 

Sub aspectul dânsului de om cinstit, nepreocupat de agonisire, n-a interve-

nit, n-a împiedicat trecerea bunurilor ţării, ale noastre, ale tuturora, în mâini-

le unor adevăraţi bandiţi şi lacomi şi nesimţiţi şi sfidători. I-am numit, îşi dă 

seama oricine, pe foştii activişti, foştii securişti, ei fiind actualmente şi poli-

ticieni şi guvernanţi.  

Cândva le-am reproşat părinţilor noştri, şi mulţi dintre noi avem pă-

rinţi care au făcut şi puşcărie politică, zicându-le voi nu aţi făcut destul ca să 

nu vină comuniştii la Putere, dar acum se dovedeşte că nici noi nu am făcut 

destul, deoarece nu eram pregătiţi, să se întâmple aceasta. Brucan a zis 

atunci puterea era pe masă dar voi n-aţi ştiut s-o luaţi. Cum spuneam, Pute-

rea a fost confiscată de inşi fără scrupule, persoane dubioase, indivizi pentru 

care Legea nu există. Pe noi nu ne-a scos în stradă nimeni, n-a venit nimeni 
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de la CIA, KGB, să ne spună să facem chestia asta, fie tineri fie vârstnici am 

ieşit pe străzi pentru o viaţă mai bună, numai că aceste exemplare bipede, 

incalificabile, au maculat, maculează în continuare Revoluţia, tot ce a fost 

minunat la Revoluţie, continuând să vorbească despre manipulare, forţe ex-

terne… nu de ceea ce a fost în realitate, un moment frumos, înălţător, sublim 

al poporului român.   

 

 

 

VIOREL OANCEA 
 

 

… la ora 7 şi jumătate ieşeam 

din unitate… acasă mi-am 

schiţat spiciul, am luat uni-

forma militară, am ieşit în 

Piaţă, m-am îndreptat spre 

Operă, am urcat şi, de la bal-

con, i-am asigurat pe 

timişoreni de fraternitatea 

unităţii noastre încheind cu 

lozinca JOS CEAUŞESCU!    

 

 

Titus Suciu: Armata României a avut în frunte generali fără coloană 

vertebrală, indivizi lipsiţi de personalitate, inşi dispuşi la orice compromis –  şi 

la crimă! – dacă era vorba de funcţie ori avansarea în grad. Conform Consti-

tuţiei, potrivit  tuturor regulamentelor  militare, în Decembrie ’89 n-ar fi trebuit 

să fie înregistrată nici o victimă. Schimbarea s-a făcut în acest mod în Germa-

nia, Cehoslovacia…până şi în ţara care a inventat comunismul, U.R.S.S.  Ge-

neralul, pe atunci maior, Viorel Oancea, e primul ofiţer care a declarat, în mod 

public înainte de fuga dictatorului, că Domnia Sa şi unitatea din subordine trec 

de partea Timişoarei revoluţionare, dovedind în acest fel că în Armata Română 

activau ofiţeri cu coloană verticală, adevărate personalităţi, conştiinţe pentru 

care compromisul nu există.   

 

Vasile Bogdan: Un om în cumpănă între datoria militară, supunere 

faţă de ordine şi curajul de a gândi, de a opina, de a se opune. Drumul său 

spre balcon a trecut printre oamenii care îl priveau ca pe o speranţă. Ei nu 
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ştiau atunci când scandau Armata e cu noi! că o bună parte fusese cu ei încă 

din primele clipe.  

 

1989 – maior, U.M. 01955 Calea Lipovei, Timişoara 

În 16 decembrie ’89 eram cu un vecin acasă. Nu mai ştiu cum, de la ci-

ne, am aflat că în Piaţa Maria s-ar petrece lucruri neobişnuite, pentru vremea 

acea incredibile. El a spus hai să mergem să vedem ce-i acolo. În Piaţa Maria 

plin de oameni,  am stat, ne-am uitat, l-am văzut pe pastorul Tökes, îndemna 

lumea să plece că altfel va avea probleme, le spunea oamenilor că nu va fi eva-

cuat, că primarul îi dăduse în această privinţă toate asigurările…  

Prietenul meu, care până în 1984 fusese în Securitate – acum e avocat –, 

mi-a spus la un moment dat Viorel, ar fi bine să plecăm, hai s-o întindem, că e 

plin de securişti aici. Eram îmbrăcat civil, cu toate astea puteam fi recunoscut, 

am plecat.   

Am ajuns acasă şi, pe la orele 19, 19,30, poate ceva mai târziu, am aflat, 

în urma unui telefon, că la Consiliul Judeţean se petreceau fapte incredibile. Păi 

dacă erau incredibile, ideea de a rămâne în casă, daţi-mi voie să mă joc puţin cu 

cuvintele, era incredibilă.   

La Judeţeana de Partid nu prea mulţi timişoreni, nişte activişti de partid 

în faţa clădirii, miliţieni, scutieri. Care la un moment dat au fost îmbarcaţi în 

camioane, maşinile părăsind zona. Cum acolo nu mai aveam ce face, cum din-

spre căminele studenţeşti ne ajungeau la urechi vuiete, ecouri, e clar ce decizie 

am luat. Nu mergeam stăpâniţi de ideea participării, implicării în ceea ce se în-

tâmpla, voiam pur şi simplu să vedem ce se petrecea la studenţi. Asta a fost în 

prima fază. Fapt e că acolo nu s-a întâmplat nimic deosebit. Era sâmbătă seara, 

16 decembrie, unii studenţi deja plecaseră la părinţi, pe ici pe colo se auzea mu-

zică, chefuri studenţeşti de cămin, cadre didactice la mai orice intrare.  

Deci acolo nu ne-a reţinut nimic, e drept, dinspre Calea Buziaşului vân-

tul purta alte vuiete, cum însă o dată am cam fost păcăliţi, am luat-o spre casă. 

Asta se petrecea după ora 22, spre 23.  

Atunci locuiam în Piaţa Operei, deasupra librăriei. Pe la 23,30, poate 

miezul nopţii – zgomote în Piaţă. Nu vuiete aduse de vânt de cine ştie unde, 

lozinci scandate la distanţă de câţiva metri. Abia aţipisem, m-am trezit, am ieşit 

pe balcon. Atunci am auzit pentru prima dată sloganul Jos Ceauşescu!  M-am 

cam înfiorat. În liniştea nopţii lozinca avea o rezonanţă datorită căreia m-au tre-

cut frisoanele, ceea ce a urmat impresionându-ne într-atât, încât soţia, copleşită 

de emoţie, mi-a spus.  Dacă mai trec o dată pe-aici, ieşim şi noi.   

N-au mai trecut. Dar să vă spun ce ne-a impresionat atunci, ce a deter-

minat-o pe Pia să înşire cuvintele acelea. Le-a spus când tinerii au început să 

cânte vechiul cântec, actualul imn, Deşteaptă-te române!   
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A doua zi dimineaţa, nu veţi fi uitat – defilare militară cu fanfară prin 

centrul oraşului. Sunt ofiţer, cu toate astea n-am înţeles foarte exact manifesta-

rea aceea. Aş fi putut avea explicaţia, dar mi-am refuzat şansa din start. Pe la 

ora 15 – telefon de la unitate. Să mă prezint de urgenţă la unitate, alarmă de 

luptă. La celălalt capăt al firului – un caporal. Eşti singur, mai ştie cineva că ţi-

am răspuns? Gradatul era om de încredere, îl simpatizam. Nu. Acesta a fost 

momentul în care mi-am refuzat explicaţia pomenită mai sus. Spune-le că m-ai 

sunat de mai multe ori, că n-am răspuns, că nu m-ai găsit.  

La ora 19 – alt telefon. Din păcate stratagema de dimineaţă n-a fost po-

sibilă, mă sunase nimeni altul decât comandantul. Am mers la unitate îmbrăcat 

civil.  

Între timp, în Piaţă se petrecuseră evenimente incredibile. Manifestanţii, 

cei mai mulţi venind pe Alba Iulia dinspre Piaţa Libertăţii, au umplut zona şi, 

scandând tot felul de lozinci, s-au mobilizat, s-au întărâtat într-atât, încât, în ju-

rul orei 17, au început să spargă vitrinele magazinelor. Or fi făcut-o şi alţii, pe 

ici pe colo se vor fi manifestat în acest mod alte persoane, ţin să vă dezvălui 

însă observaţia mea. Cei ce spărgeau vitrinele păreau să nu facă parte din masa 

demonstranţilor.   Manifestanţii strigau lozinci, se încurajau reciproc, se priveau 

cu încredere, se ataşau unii de alţii, în timp ce indivizii ăia acţionau ca nişte ro-

boţi. Spărgeau vitrinele, vorba aceea, cu conştiinciozitate, dădeau foc materiale-

lor din interior. A fost incendiată Parfumeria, Aprozarul, Magazinul de blă-

nuri… Cât pe ce să dea foc şi librăriei Mihai Eminescu. Din fericire au aprins 

volumele dictatorului afară, în Piaţă, nu în încăperile de sub apartamentul nos-

tru.  

Şi timpul a trecut astfel, şi aproximativ ora 18, când situaţia s-a schim-

bat brusc, în mod dramatic. Militarii au apărut tot prin strada Alba Iulia şi, după 

ce s-au desfăşurat în dispozitiv de luptă, au început să folosească armele. Stri-

găte, buluceală, panică. Am urechea formată, am zis imediat sunt cartuşe de 

manevră, nu este nici o problemă. Numai că, înainte de a pleca la unitate, am 

sesizat ceva ce m-a făcut să mă încrunt – militarii primeau cartuşe de luptă.  

Am plecat la unitate, toată noaptea de 17 s-a tras, prin telefon eram în 

legătura cu soţia tot timpul, ştiam ce se întâmpla aici.  

Ce am făcut la unitate în perioada aceea? Eram la curent cu ce se petre-

cea în oraş şi, în 20 decembrie, când am aflat că Piaţa a fost ocupată de mani-

festanţi, că formaţiunile militare primiseră ordin să se retragă în cazărmi dar 

consemnul de alarmă de luptă nu fusese contramandat, mi-am dat seama că 

Timişoara, timişorenii erau în pericol şi, împreună cu câţiva camarazi de încre-

dere, am stabilit cum să procedăm pentru a-i ajuta pe demonstranţi.  

În prima fază am constituit un nucleu de criză. La întrunirea aceea au 

participat ofiţeri, maiştri militari, subofiţeri şi militari, în continuare rămânân-
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du-ne ca eu să vorbesc cu ceilalţi ofiţeri, maiştrii militari cu restul maiştrilor etc. 

Intenţionam să sensibilizăm conducerea că armata nu mai era dispusă să execu-

te ordine criminale, neregulamentare, şi voiam să stabilim ce audienţă aveam. 

Procentajul a fost peste aşteptări – 85%. Vă prezint cele trei puncte ale platfor-

mei noastre: armata să nu mai fie scoasă pe străzi ca să tragă în civili; nici alte 

forţe (Securitatea şi Miliţia) să nu iasă în oraş cu aceste misiuni; hotărârea că, 

dacă primele două deziderate nu vor fi respectate, unitatea noastră va părăsi ca-

zarma pentru a-i apăra pe revoluţionari.    

A doua zi dimineaţa, 21 decembrie, la ora 7 jumătate, am ieşit din front 

şi i-am raportat comandantului hotărârea noastră, rugându-l să transmită aceste 

doleanţe eşaloanelor superioare. La ora 9, deci pe 21 decembrie ora 9, a venit în 

unitate secretarul Consiliului Politic Superior al comandamentului nostru, gene-

ralul Cârneanu. Am fost chemat la comandant şi… şi nu vă spun ce discuţie a 

avut loc, ce ameninţări, ce vorbe mi s-au adresat. Ceea ce m-a tulburat cu ade-

vărat au fost cuvintele vezi că ai doi copii, vei plăti şi tu, dar mai ales ei iniţia-

tiva aceasta!  

Nu cred că nu vă închipuiţi în ce stare am părăsit încăperea, dar, datorită 

atitudinii colegilor, m-am remontat. Nu l-au lăsat pe general să plece până când 

nu au reiterat hotărârea noastră, precizând cum vom proceda dacă cineva va 

deschide focul împotriva demonstranţilor timişoreni. Generalul nu s-a stăpânit, 

ne-a ameninţat pe toţi, au urmat vorbe grele, trădare, rebeliune, curte marţială…   

După nu mult timp, pe nepusă masă, informaţia că pentru judeţul Timiş 

se decretase Starea de Necesitate. M-am aruncat pe telefon, am rugat-o pe soţie 

să afle de la liderii din balcon dacă li se comunicase vreun termen, ca să venim 

să apărăm balconul, conducerea Revoluţiei. Practic ne-am înarmat, am luat 

muniţia şi armamentul ce se găsea în stocul de război, pistolul mitralieră, revol-

verul… O colegă, o doamnă, a întrebat. Şi noi, femeile? Noi ce trebuie să fa-

cem? Aveau ce face. Dumneavoastră aduceţi lăzile cu muniţie, dacă, Doamne 

fereşte, va fi cazul.   

Se ştie apoi că, pe la 11 jumătate, 12, la Bucureşti a avut loc mitingul de 

pomină din acel Decembrie ’89. Am văzut finalul, o anumită uitătură ne-a prins 

nemaipomenit de bine, ne-am mai uşurat, ne-am zis e clar, Bucureşti-ul e ca şi 

pornit, nu e loc de întoarcere.   

 Recunosc, nu m-am aşteptat ca într-o zi să se termine totul. Credeam că 

şi acolo va fi nevoie de câteva zile până când… 

La ora 16 am fost chemat de comandatul Marii Unităţi, colonelul Rota-

riu. Alt ton, alte cuvinte. Viorele ştii… asta e, suntem toţi stresaţi… nu poţi 

spune că nu sunt probleme… huliganii care atacă magazinele, ordinea de 

drept, agenturile străine care vor să destrame ţara... şi aşa mai departe. Când 

mi-a permis, i-am spus. Tovarăşe colonel, acolo sunt rudele noastre, prietenii 
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noştri, soţiile, copiii, nu huligani ori derbedei. A ţinut-o, fireşte, pe cărăruia pe 

care apucase. Da, dar totuşi… pe de altă parte văd că eşti stresat…  Uite, dacă 

vrei, ştiu că stai în centru… dacă vrei poţi să mergi să vezi... ca să te linişteşti... 

Cum spuneam, alt ton, altă atitudine. Bine, o să merg, dar nu acum, seara... 

Timpul trecuse, se întunecase, discutasem mult, exagerat de mult, de pe la ora 

16 şi acum era mai bine de 17,30, gândul ascuns era însă cu totul altul. Şi i-am 

spus doar atât, cât să nu poată ajunge la el. Voi merge dimineaţă. O să ies la 

raport şi o să cer permisiunea să merg acasă.  

Aşa am şi procedat. În dimineaţa lui 22 decembrie m-am prezentat la 

raport, la ora 7 şi jumătate ieşeam din unitate, vă amintiţi cum plecasem, îmbră-

cat civil, acasă mi-am schiţat spiciul, am luat uniforma militară, am ieşit în Pi-

aţa, m-am îndreptat spre Operă, am urcat şi, de la balcon, i-am asigurat pe 

timişoreni de fraternitatea unităţii noastre încheind cu lozinca Jos Ceauşescu!    

Am vorbit din balconul Operei Române în jurul orei 9, înainte de căde-

rea tiranului.  

Asta a fost prezentarea schematică, nu cred că e de prisos să înşir câteva 

amănunte. La intrarea în Operă am fost percheziţionat la sânge, am fost condus 

sus, domnii Fortuna şi Iordache erau la masă, m-au întrebat ce voiam, m-am 

prezentat, le-am spus, le-am arătat hârtia cu scurtul meu discurs. E foarte bine. 

Dar la sfârşit poţi să spui Jos Ceauşescu!? Am zis că da, atunci s-a pus pro-

blema ieşiri în balcon, pentru protecţia mea am fost sfătuit să dau cascheta jos, 

în balcon erau două rânduri de revoluţionari, mi s-a spus să  vorbesc când rân-

dul din faţă se va da la o parte, când s-a dat şi am văzut mulţimea mi-a stat ini-

ma în loc, am trăit o senzaţie extraordinară, o toropitoare comuniune cu mani-

festanţii şi în discursul meu i-am asigurat că unitatea noastră era de partea lor, 

că dacă vor fi atacaţi vom veni să-i apărăm indiferent cine i-ar fi agresat.  

Din Operă m-am reîntors la unitate. Mi s-a spus să rămân acolo, le-am 

spus că nu puteam, sunt militar, cunosc regulamentele, nu le-am încălcat nicio-

dată, fusesem învoit, doar învoit pentru trei ore, trebuia să mă întorc, m-au înţe-

les, m-au şi ajutat, mi-au dat o… o gardă de corp, nişte tineri care m-au însoţit 

până la unitate. La unitate m-am prezentat la comandant, era acolo şi C.I.-stul 

unităţii, al Marii Unităţi, care a zis bravo, ai vorbit foarte bine, dar trebuia să 

spui că noi apărăm graniţele ţării. Am răspuns la obiect. Timişorenii aveau 

nevoie să ştie că nu sunt singuri, că suntem alături de ei, în momentele astea nu 

se pune problema graniţelor ţării, nu ne-a atacat nimeni. Ei, discuţia a continu-

at în aceste contre. De fapt nici nu s-a încheiat, deoarece am fost chemat la co-

mandantul Diviziei. Acolo mi s-a înmânat telefonul imediat, la celălalt capăt 

fiind nimeni altul decât generalul Guşe. Primele întrebări au fost rostite în mod 

civilizat, i-am răspuns cu respectul caracteristic în armată. I-am spus că prece-

dasem astfel deoarece onoarea mea de ofiţer, prin ieşirea armatei în stradă şi 
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folosirea armelor împotriva cetăţenilor ţării, fusese pătată, că… N-am apucat 

să-mi închei intervenţia, s-a lăsat pradă nervilor, mă rog, vorbe grele, irespon-

sabilitate, trădare, tribunal…   

Din fericire ameninţările nu s-au concretizat, ştiţi de ce, dar până să fi 

apărut motivul am fost ca şi arestat. Mi s-a spus că n-aveam voie să părăsesc 

biroul până voi fi interogat, până mi se va lua o declaraţie. Nu peste mult timp 

au apărut procurorul militar şef, colonelul Izdrescu, şi căpitanul Pâslaru. Din 

fericire au sosit după ce Ceauşescu fugise. Au spus că întârziaseră intenţionat, 

poate e aşa, poate nu, oricum, din fericire, amănuntul nu avea nici o importanţă. 

N-a avut nici întâlnirea vreun rost, formalism curat, m-am conformat, am înse-

rat pe hârtie ce ştiţi că făcusem, mi-am pus semnătura, le-am înmânat-o.  

După aceea am revenit, în fine, la oamenii mei, ne-am acomodat, ne-am 

conformat cerinţelor noii stări de lucruri.   

Nu am mai lucrat mult în unitatea mea. În februarie ’90 am fost numit 

şeful Poliţiei judeţului Timiş, fiind, în acelaşi timp, cooptat în Comisia guver-

namentală pentru stabilirea adevărului în desfăşurarea evenimentelor din 

Timişoara. Am început cu partea militară. S-au constituit, dacă bine îmi amin-

tesc, şapte dosare, care au fost înaintate Procuraturii Militare. Urma să strângem 

probe pentru activitatea Miliţiei, a Securităţii şi, bineînţeles, activiştilor politici.  

Din păcate multe intenţii bune sunt blocate. În iunie ’90, parcă în iunie, 

Comisia a fost desfiinţată. De ce? Cine profita de pe urma acestor stări de lu-

cruri? Fireşte că ştim cine, ştim de ce, dar toate astea nu folosesc la nimic.    

În 1991 am plecat din Ministerul de Interne, în februarie ’92 am fost 

ales primarul municipiului Timişoara, mi-am încheiat mandatul în 1996, din 

iunie am ocupat alte funcţii, secretar general în Ministrul de Interne, consilier 

local, deputat în perioada 2004 – 2008, acum fiind  secretar de stat în Ministerul 

Apărării. Răspund de Departamentul de politici de apărare şi planificare, deci 

m-am întors, ca să zic aşa, la vechea dragoste. 

 

2009 – general, secretar de stat în Ministerul Apărării Naţionale 

În primele zile, chiar mai mult, în prima lună, am avut speranţe extraor-

dinare. Crezusem că, din moment ce îndepărtasem dictatura ceauşistă, situaţia 

din România va intra pe făgaşul bun. Unde e greşeala? N-am ţinut cont de fap-

tul că făgaşul bun îl facem noi, oamenii. Iar noi n-am făcut ce-ar fi trebuit să 

facem fiindcă n-aveam priceperea necesară şi, până ne-am dezmeticit – vorba 

aia, măcar de ne-am fi dezmeticit într-adevăr – a intrat pe fir eşalonul doi co-

munist.   

Mentalitatea omului e refractară la schimbări, are inerţie mare. E impo-

sibil să te culci comunist, să te scoli capitalist; să nu-ţi exersezi 45 de ani dispo-

nibilităţile inventive, să le fructifici în ziua următoare; să înşeli munca o jumăta-
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te de secol, să o respecţi de la o zi la alta. Asta este, purtăm tarele din trecut, din 

păcate şi cei tineri adoptă acel mod de viaţă, până la bine mai e mult, când şi 

când suntem pe drumul bun, din păcate înaintăm încet, prea încet, scrâşnit, totul 

depinde de noi, de cât de repede ne vom schimba… mentalitatea!    

- Cum apreciaţi prestaţiile armatei în acţiunile din Decembrie ’89? E 

vorba, fireşte, de Timişoara. Unii spun că armata a tras, alţii că au tras anumiţi 

inşi infiltraţi printre militari.  

- Armata… Ca în orice sector de activitate, în armată există inşi zeloşi, 

persoane oneste, indivizi fără personalitate. Comandanţii de formaţii care au 

preluat şi transmis ordine neregulamentare sunt vinovaţi. Militarii care le-au 

executat la fel. E cazul celor ce au acţionat în Calea Lipovei, Calea Girocului, 

Piaţa Operei… La cantitatea de muniţie folosită, în Timişoara ar fi trebuit să fie 

mii, zeci de mii de morţi. Bunăoară în Calea Lipovei au fost trase câteva sute de 

mii de cartuşe de război! Şi e vorba de unitate tehnică, nu de infanterie, tancuri 

ori divizie mecanizată. Or se ştie că, până în 22 decembrie, au fost ucişi în jur 

de 70 de timişoreni, răniţi aproximativ 350. Acţiunile s-au desfăşurat, în gene-

ral, seara sau noaptea. Acesta a fost de altfel norocul – mă rog, dacă aici se poa-

te vorbi de noroc – Timişoarei. Ce e dincolo de orice îndoială, soldaţii nu au 

tras în plin. Oricum nu ei trebuie traşi la răspundere, ci comandanţii lor. De la 

cei de formaţiuni până la generalii Chiţac, Stănculescu, Guşe, Milea. La statutul 

lor e imposibil să nu fi cunoscut regulamentele, să nu fi ştiut că ordinele dicta-

torului erau neconstituţionale, neregulamentare, dar nici unul n-a avut curajul să 

releve acest adevăr. Oricum, formularea armata a fost de vină e inoperantă. Dar 

că sunt militari ce se fac vinovaţi de nenorocirile de atunci, de, să le spunem pe 

nume, crime, e un adevăr incontestabil. Se ştie, sunt inşi care spun, dacă mă 

acuzi pe mine, acuzi întreaga armată. E un tertip murdar. Nici un ins serios nu 

acuză întreaga armată, pentru că, realmente, armata a avut un rol mai mult de-

fensiv. Sigur, cei care au dat dovadă de exces de zel se ascund  sub umbrela pe 

care scrie… infiltraţi. E şi acesta un tertip murdar. Comandantul unei for-

maţiuni trebuie să-şi cunoască subordonaţii, dacă nu i-a depistat pe infiltraţi e 

vinovat, dacă i-a tolerat e vinovat.   

După toate legile, cutumele, după Constituţie, cei care au dat dovadă de 

exces de zel trebuie să suporte consecinţele faptelor lor. Au făcut-o din interes, 

au ucis pentru o avansare. Pe care, dacă rămânea Ceauşescu, ar fi obţinut-o. 

Târgul e de-a dreptul monstruos – pentru un însemn pe epolet, o viaţă, două, 

poate chiar mai multe.  

Dar să revenim la realitate. La amara realitate. Ofiţerii de care vorbim 

au obţinut însemnul acela, chiar dacă dictatorul a căzut, pe timpul lui Iliescu.     
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CONSTANTIN LUPU 
 

 

Dar reluând discuţia, la          

un moment dat a formu-

lat, spontan, o expresie ex-

traordinară. A zis: Vezi, co-

munismul s-a născut pe Neva şi 

s-a înecat în Bega! 

 

 

Titus Suciu: Faptele petrecute la un moment sunt cunoscute de 

urmaşi prin cuvânt scris ori imagini. Deşi nu aceasta e profesia de bază, 

prin fotografii distinsul medic Constantin Lupu e istoric al Revoluţiei. 

 

Vasile Bogdan: Şi de această dată doctorul Lupu a fost unde tre-

buie. După ce şi-a dedicat o viaţă întreagă trezirii tinerilor din bezna 

minţii, după ce ani mulţi a hălăduit prin bezna pământului, aducând la 

lumină valori de nespus, după ce a organizat acele concerte din peştera 

Româneşti, unice în ţară şi printre puţinele din lume, a ieşit la plimbare şi 

pe străzile Revoluţiei şi a făcut ceea ce puţini au avut în gând să facă 

atunci, să fotografieze. Şi a păstrat pentru memoria noastră poate, şi nu 

poate, sigur, cea mai expresivă definiţie a revoltei de la Timişoara. Mo-

dest, ne-a relatat aceste lucruri abia la 5 decembrie, după 20 de ani.   

 

1989 – medic, şeful Clinicii de neurologie şi psihiatrie infantilă 

Eu am poze multe, dar nu ştiu dacă le voi găsi pe cele care v-ar in-

teresa. Sunt vreo 15.000. Mă voi strădui. Ţineam aparatul sub geacă, mă 

uitam înainte, în dreapta, în stânga, şi dacă rămâneam cu impresia că nu 

sesiza nimeni ce fac, dădeam aripa scurtei la o parte şi acţionam declanşa-

torul. De aceea unele nu sunt bine încadrate. Nu aveam cum să prind ceea 

ce voiam, acţionam la întâmplare. Ce a ieşit, a ieşit. 

Treaba cu portretul lui Ceauşescu în faţa Comitetului Judeţean de 

Partid? L-au desprins de sus, l-au aruncat şi oamenii i-au dat foc. Şi ardea. 

Treaba e fabuloasă, dar eu lucrând la aceeaşi instituţie cu ăla care ţinea ta-
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bloul şi i-a dat foc, pe el l-am pozat. Când m-am uitat am observat că poza 

a ieşit foarte fain. 

La început am urmărit întâmplările din Timişoara cu foarte multă 

atenţie, dar mai mult din curiozitate. Din a doua, a treia zi, când mai toată 

Timişoara era pe străzi, am înţeles că lucrurile iau altă întorsătură. Am 

plecat atunci spre Piaţa Operei, deoarece auzisem că acolo vor veni sala-

riaţii de la toate întreprinderile din oraş. Făceam fotografii cu un Smena, 

aparat simplu, foarte simplu, pe care-l ţineam ascuns sub alendelon, pe 

vremea aceea haină de blană la modă. Dădeam la o parte una din pulpanele 

cojocului, atât cât obiectivul să nu fie obturat şi declanşam aparatul. Unele 

sunt reuşite, unele au încadrare mai slabă. Totdeauna am încercat să prind 

ceva interesant, dar, v-am spus de ce, reuşita a fost parţială. 

Ce mi se pare că mi-a reuşit, sunt fotografiile şi diapozitivele cu 

tancuri, ce veneau, plecau, încărcate şi cu militari şi civili. Era foarte multă 

lume în Piaţă, o manifestare nemaipomenită, de-a dreptul grandioasă, cum 

n-am mai văzut nicicând. 

Am făcut fotografii şi în faţa Catedralei. Fireşte, cu aceeaşi grijă, 

nu trebuie să vă explic de ce. M-am referit deocamdată la zilele de 20 şi 21 

decembrie. 

În ziua în care a fugit Ceauşescu din Comitetul Central, ca toată 

lumea, am plecat de la serviciu mai devreme. E adevărat, nici n-ar fi trebu-

it să merg, din 20 decembrie nu lucra nimeni, doar vorbeam dar, mă rog, 

obicei bine statornicit, obişnuinţă, mă găseam la serviciu. Dar n-am stat 

până la sfârşitul programului, am plecat pe la prânz. Mergeam pe Porum-

bescu înspre Piaţa Bălcescu, cu gândul de a ajunge în centru. În Piaţa Băl-

cescu ne-am oprit. Să vă spun de ce. Cineva deschisese un geam, în geam 

pusese un televizor, pe ecran – fuga lui Ceauşescu de pe acoperişul clădirii 

Comitetului Central! Credeţi că sunt în stare să vă spun cum au reacţionat 

oamenii, telespectatori ocazionali? 

Cu asta dorinţa de a merge în centru a devenit de-a dreptul stresan-

tă. Dar, pentru că eram în apropierea locuinţei unui prieten deosebit, ne-am 

zis să-l luăm şi pe dânsul cu noi. 

Nu se poate să nu fi auzit de profesorul Eduard Pamfil. Om deose-

bit, mare umanist, somitate a Timişoarei şi nu numai, profesor de medicină 

în psihiatrie, artist, emitent de idei. Dânsul locuia pe actuala stradă Sorin 

Titel şi ne-am zis să-l luăm cu noi în Piaţa Operei. Profesorul era mai în 

vârstă, nu avea radio, nu avea televizor, nu ştia nimic din cele întâmplate 

în oraş decât din auzite, de pe la vecini. Avea cunoştinţă că în centru urma 

să se strângă toată lumea, auzise câte ceva despre mişcările din oraş, repre-

salii şi împuşcături, dar reprezentarea dânsului era foarte departe de reali-
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tatea acelor zile.   Domnule profesor, veniţi cu noi, haideţi în centru, acolo 

va fi tot oraşul pentru că a fugit Ceauşescu. A fugit, intrăm într-o eră no-

uă… Dânsul ne-a privit nedumerit, de-a dreptul consternat. Cum să fugă 

Ceauşescu, dragii mei? Ce vă trece prin cap, ce vorbe sunt astea. Vreţi să 

păţiţi, chiar vreţi să daţi de necaz? 

Nu ne-am lăsat cu una, cu două, am insistat, din păcate eram la poli 

opuşi, domnului profesor nu-i venea, pur şi simplu nu-i venea să creadă că 

vorbeam de un fapt împlinit. Reţinerea dânsului e de fapt explicabilă. Ca 

mulţi din oamenii noştri mari, făcuse câţiva ani de detenţie şi ştia că nu-i 

de glumit cu comuniştii. Am insistat să ne însoţească vreo 20 de minute, 

poate mai mult, n-am reuşit, dar la un moment dat a formulat – deşi sunt 

convins că nici atunci nu credea ce-i spuneam, cuvintele înşiruindu-se as-

tfel spontan, numai şi numai pentru că avea capacitatea de a emite mai tot-

deauna expresii memorabile – o expresie extraordinară. Ca să vezi, comu-

nismul s-a născut pe Neva şi s-a înecat în Bega! 
De data asta noi am rămas fără replică. Îl cunoşteam bine, ştiam că 

orice propoziţie era profundă, în acelaşi timp sclipitoare, dar fraza de mai 

sus chiar ne-a uimit. 

Din păcate, cu toate insistenţele noastre, profesorul Pamfil a rămas 

acasă, am mers în centru fără dânsul. 

Piaţa Operei era plină de lume. Agitaţie, bucurie, entuziasm de ne-

descris. Nu mai vorbesc de scandările, atât de bine cunoscute de oricare 

din noi acelea cu Jos Ceauşescu!...  Libertate!… Mă rog, le ştim. 

În privinţa preocupării mele de atunci, vreau să precizez că nu fă-

ceam fotografii pentru că ar fi fost un moment deosebit pentru mine. Re-

cunosc că nu înţelegeam care era situaţia, cum avea să se încheie, ce urma 

să se întâmple în zilele următoare. Dar fotografia pentru mine e pasiune 

veche. Eram membru al Asociaţiei de fotografi din Timişoara, eram foto-

graf pentru profesia mea de medic, eram legat extraordinar de mult de apa-

ratul de fotografiat. Ştiam, ştiu că fotografiile sunt amintiri, sunt piedici 

pentru ce se poate uita. De aceea am făcut fotografiile. Nu eram începător, 

aveam mii de fotografii, de fapt oriunde merg aparatul e cu mine, foarte 

multe dintre ele convertite în diapozitive şi de aceea am declanşat aparatul 

ori de câte ori am putut s-o fac fără să fiu observat. Asta pentru că, pe de o 

parte, atunci nu ştiam ce avea să urmeze şi oamenii nu voiau să fie fotogra-

fiaţi, iar pe de alta nu ţineam de loc să fiu remarcat de securişti, deoarece 

în situaţia că Revoluţia ar fi fost înăbuşită, vă daţi seama ce deservicii le 

făceam oamenilor, în aceeaşi măsură şi mie. 

 

2009 - pensionar 
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Nu e ce ne trecea nouă prin cap în Decembrie ’89, nu e mai rău ca 

înainte. Unele valori s-au pierdut, unele ne sunt la îndemână. Nu le enumer 

nici pe unele nici pe celelalte, le cunoaştem.  

Marea problemă după mine e însă cea a mentalităţii. Societatea soci-

alistă îţi asigura locul de muncă, locuinţa… la urma urmei cam atât. Numai 

că de la un moment dat economia socialistă te punea în situaţia de a avea 

buzunarul plin, dar stomacul gol. Una peste alta, economia tuturor ţărilor 

socialiste a luat-o la vale. Şi când, vorba aia, am fost aproape de înec, am 

început să dăm din braţe.  

Din braţe, cu ce-am avut la îndemână şi lucrurile s-au schimbat.  

S-au schimbat, dar şi acum trebuie să dăm din mâini. Altfel, în alt 

mod, dacă vreţi în alt stil, dar şi acum trebuie să dăm din mâini… 
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IOAN LASLĂU 
 

 

… în semn de protest, mi-

am lăsat barbă pe care, le 

spuneam colegilor, aveam 

s-o rad doar la moartea lui 

Ceauşescu. 

 

 

Titus Suciu: … Om al cuvântului tipărit, inginerul Ion Laslău şi-

a onorat statutul şi în zilele Revoluţiei. A coordonat, în seara zilei de 21 

decembrie, tipărirea primei publicaţii anticomuniste, manifestul A 

CĂZUT TIRANIA! 

 

Vasile Bogdan: Îl cunoscusem dinainte de Revoluţie, în clădirea 

ruinată din faţa noastră, altădată o mândrie a tipografilor români. Meti-

culos, responsabil, profesionist ce căuta perfecţiunea. În ziua filmării, 29 

septembrie, bălăriile din preajma noastră, care invadau curtea, altcând-

va impecabilă a Întreprinderii Poligrafice de odinioară, dădeau un sen-

timent de înfrângere, de ceva rupt, irecuperabil.   

 

1989 – inginer, Întreprinderea Poligrafică BANATUL Timişoa-

ra. 

Ne aflăm în faţa celei mai mari tipografii din oraş, de fapt din es-

tul României. Instituţia a fost inaugurată în anul 1969 şi a funcţionat pâ-

nă în urmă cu doi ani, cînd a fost cumpărată de o societate de afaceri 

imobiliare. Actuala tipografie funcţionează în alt spaţiu, la alte dimensi-

uni. Menţionez că aceasta e singura tipografie care a funcţionat şi ca edi-

tură în România. 

În vara lui 1989 mi s-a refuzat, pentru prima dată, participarea la 

un târg internaţional profesional în străinătate. Hotărârea autorităţilor m-

a deranjat şi, în semn de protest, mi-am lăsat barbă pe care, le spuneam 

colegilor, aveam s-o rad doar la moartea lui Ceauşescu. Au râs, m-au luat 

peste picior, unii au spus că avea să-mi crească într-atât încât o să mă 

împiedic în ea, eu asigurându-i, cu încăpăţânare, că până la Crăciun 



 

 

 

490 

aveam să scăpăm de dictator. Era iunie 1989! Unii din cei cărora le-am 

spus aceste cuvinte, cu câţiva ajungând la pariu, sunt, încă, în viaţă! 

Bunul meu amic, Nelu Savu, unul din primii timişoreni care s-a 

adresat mulţimii de la balconul Consiliului Judeţean de Partid în 20 de-

cembrie ’89, în 21 se găsea în balconul Operei. Din cu totul alt motiv 

purta şi el barbă, dar în ziua aceea, joi, 21 decembrie, era proaspăt ras! 

L-am recunoscut din mulţimea de jos şi, pentru că revoluţionarii 

din balcon invitau reprezentanţi de la toate instituţiile, am urcat. Am ur-

cat când au făcut precizarea că doreau să aibă printre ei un tipograf.  

În foaier l-am contactat pe Savu, apoi pe domnul Lorin Fortuna. 

Înţelegând ce aşteptau de la un specialist al tipăriturilor, am stabilit o 

cronologie a paşilor. Înainte de a face vreo promisiune m-am întors la 

instituţie. Voiam să evaluez starea de spirit a celor mai importanţi cola-

boratori, a oamenilor de care aveam nevoie. 

Am revenit la Operă după vreo trei ore. Nu singur, cu un bucu-

reştean! Fiind necesară, fac o paranteză. În 17 decembrie, în teribila 

noapte în care lacheii dictatorului au început să ne ucidă, i-am sunat pe 

mai toţi prietenii din ţară. Fie că voi fi fost îndeajuns de convingător, fie 

că totul s-a datorat unui amestec de neîncredere şi curiozitate, câţiva din-

tre ei au venit la Timişoara! Unul dintre aceştia – domnul Ioan Popa, pro-

fesor la Institutul Grigorescu din capitală, şeful Catedrei de Design! 

Cu dânsul am urcat în balcon după ce-am revenit de la tipografie, 

cu dânsul am plecat pentru a îndeplini misiunea! 

Dar s-o luăm pe rând. Am urcat în balcon cu domnul Ioan Popa, 

domnul Lorin Fortuna ne-a dat materialul ce urma să fie tipărit, pentru 

siguranţă foile au fost plasate în buzunarul prietenului din Bucureşti – în 

Timişoara persoană necunoscută! –, spre tipografie mergând în compania 

unui grup destul de numeros de timişoreni care, mă rog, se înţelege de ce 

ne-au acompaniat. Ne-au însoţit vreo sută de tineri înarmaţi cu bastoane 

recuperate de la membrii gărzilor patriotice din Vrancea, din Oltenia, de 

nu mai ştiu unde, ce fuseseră trimise să înăbuşe Revoluţia din Timişoara. 

Care, se ştie, au pactizat cu noi la doar câteva minute după ce au coborât 

din trenuri şi au înţeles ce se petrecea în urbea noastră. 

Am intrat în fabrică însoţit de aceşti tineri, hai să spunem am ocu-

pat-o, conducerea era în instituţie, am făcut precizările ce mi s-au părut şi 

necesare şi potrivite: directorul rămâne director, inginerul şef la fel, ace-

eaşi situaţie şi pentru contabilul şef, dar din acel moment, trebuind să în-

deplinesc o anumită misiune, voiam să nu fiu împiedicat de nici unul din 

ei în ceea ce urma să întreprind. A fost cu totul altceva decât ce poate pă-
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rea la prima vedere. A fost o măsură de protecţie a lor ce, în caz de eşec a 

mişcării noastre, îi absolvea de orice vină. 

Cum erau de faţă câţiva colegi de la secţia Ziare, am pus întreba-

rea dacă vreunul din ei are curajul să culeagă textul, după care să-l tipă-

rim. Oamenii au fost de acord. Doar ştiţi ce spunea Bismark: Dacă ştii să 

dai un ordin, se va găsi cineva să-l execute. Pe scurt, ordinul a fost exe-

cutat! 
Cum, din fericire, în secţie se găseau redactori şi personal tehnic 

de la toate publicaţiile timişorene, textul Proclamaţiei Frontului Demo-

cratic Român a fost cules şi paginat şi în maghiară, germană şi sârbă!  

Totdeauna când o treabă merge bine, sunt suspicios, oarecum ne-

liniştit, frământat de întrebarea: ce e oare în neregulă de totul e în regu-

lă? 

Înainte de a merge mai departe, se cade să pronunţ un nume. Puiu 

Banu! Timişoreanul care a cules textul Proclamaţiei e Vasile Banu! 

La un moment dat am ieşit pe coridor, să văd ce se întâmpla în 

afara încăperii în care ne găseam. Un coleg mi-a spus: atenţie, a venit 

armata! Vestea m-a surprins. La fel ca toţi ceilalţi, ştiam că armata nu va 

ieşi din cazărmi. Am întrebat ce altceva s-a mai întâmplat, am făcut câţi-

va paşi pe coridor, vestea cu armata mi-a fost confirmată de alt coleg, am 

ieşit din tipografie. În faţa porţii, un ofiţer îşi aranja trupa. Era vorba de 

jandarmi. M-am apropiat, l-am întrebat dacă avea ordin să ne agreseze, 

dispoziţii să tragă în noi. Ofiţerul a spus: Nu, nu vă fie teamă, am venit să 

vă apărăm, să evităm orice incident, să preîntâmpinăm eventuale mani-

festări huliganice, vandalizări ale instituţiei. 

Răspunsul nu m-a liniştit, am început să cred tot mai mult în ideea 

că jandarmii erau antemergătorii unor trupe ce aveau să se comporte în 

cu totul alt mod. Aşa a şi fost. În câteva minute am fost înconjuraţi de 

uslaşi, comandantul acestora a urcat la director şi l-a întrebat unde e in-

ginerul Laslău. Răspuns:  secţia de ziare. O parte din uslaşi au intrat de 

altfel în secţie întrebând unde e bărbosul. Deci cineva dăduse toate datele 

mele fizice. Foarte inspiraţi băieţii. Zaţul se afla în şit – denumire tehnică 

– ăştia nu ştiau să citească o flanşă, o imagine răsturnată şi în oglindă, l-

au ridicat puţin şi a căzut în lada de aliaj. Puiu Banu, inspirat, a băgat 

manuscrisul la ciorap, ceilalţi au dosit restul manuscriselor, inclusiv lista 

cu morţii, pe care o aveam deja din 17 decembrie, toate acestea fiind in-

troduse în materialele ziarului Neue Banater Zeitung. Erau cel puţin 60 

de oameni în secţie, oricare ne-ar fi putut turna, ar fi putut preciza unde 

se găsea manuscrisul, unde se afla lista cu morţii. Spre cinstea colegilor 

noştri, nimeni nu a scos un cuvânt despre aceste lucruri. Întrebaţi ce fă-
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ceau, pe masă găsindu-se foi ale ziarului Drapelul Roşu, ale celorlalte 

publicaţii timişorene, oamenii au spus: Pregătim presa pentru mâine. Us-

laşii au cerut decuplarea de la reţea a tuturor utilajelor, au evacuat încă-

perea. Oamenii s-au conformat, dar la plecare Puiu Ban a recuplat totul. 

Uslaşii n-au sesizat gestul lui. Dimineaţa fără ca cineva să-i cheme la 

serviciu, asta era în 22, toată lumea s-a prezentat la întreprindere şi, ne-

maifiind uslaşi, au continuat treaba abandonată în ziua precedentă.  Aşa a 

apărut manifestul în cele patru limbi, în câteva mii de exemplare, care, se 

ştie, după aceea a fost răspândit în tot oraşul. Eram interesat să fie o tipă-

ritură în care să existe un program clar împotriva lui Ceauşescu, pentru 

că au mai fost două mişcări în România, în urma cărora nu a rămas nici 

un fel de document; greva minerilor din ’77, de care a vorbit toată Euro-

pa dar nimeni n-a putut să prezinte vreo imagine ori programul de reven-

dicări ale minerilor; mişcarea muncitorilor din Braşov (1987), de la care, 

de asemenea, nu a rămas nici un document care să vorbească de ceea ce 

s-a întâmplat la Întreprinderea de Autocamioane.  

Acesta a fost de altfel motivul pentru care am urcat în balcon, 

pentru care am participat la tipărirea lui. Dar marele merit este al tipogra-

filor, al celor de la secţia Ziare, care au cules, paginat şi tipărit acel prim 

document al Revoluţiei din Timişoara. 

Deci acţiunea de tipărire a manifestului redactat de revoluţionarii 

din balconul Operei a pornit în seara zilei de 21, la secţia de ziare. În afa-

ra tipografilor, culegătorilor, paginatorilor etc. se afla şi personal ale ce-

lor patru ziare timişorene, redactori de serviciu şi personalul tehnic, aju-

torul lor fiind esenţial ei fiind cei care au tradus textul în cele trei limbi 

pentru care există publicaţii în urbea noastră. 

Noaptea dintre 22 şi 23 decembrie a fost la fel de agitată. Doar 

ştiţi, armele au început să clănţănească din nou. Problema care se punea 

– publicarea primului număr al ziarului local după fuga dictatorului. Indi-

ferent de ce-a făcut înainte, după, în noaptea aceea Radu Bălan a fost 

omul cu adevărat necesar Timişoarei. Noaptea târziu, poate după miezul 

nopţii, am dat la redacţie peste Ioan Savu, Radu Bălan, George Boeru, 

Teodor Bulza, Marcel Tolcea… Ei bine, de acolo, la insistenţele noastre, 

mai ales ale lui Ioan Savu, Radu Bălan a rezolvat multe  probleme pe care 

nu le-ar fi putut soluţiona nimeni altul decât el. I-a dat dispoziţii parcă lui 

Tărbujan, directorul CEC-ului, ori cuiva de la bancă, nu mai ştiu exact, 

să asigure întreprinderile cu bani pentru salarii, lui Zaberca pentru cu-

rent, cuiva pentru căldură la calorifere, lui Făsui pentru lapte, lui Iorda-

che pentru pâine… Cred că amănuntele astea trebuiau dezvăluite. Când 

lucrurile merg rău, se caută vinovatul, când totul merge bine, ni se pare 
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că e firesc, nu se gândeşte nimeni la cel datorită căruia lucrurile stau aşa, 

nu altfel.  

Există o poveste cu numele primului număr postceauşist. Nu mai 

ştiu cine a propus sintagma Luptătorul bănăţean, ştiu însă cine s-a opus. 

Poetul Marcel Tolcea. Mai informat decât noi, ne-a explicat poziţia sa. 

Luptătorul bănăţean fusese numele primului ziar comunist. Al primei 

publicaţii de după război, de după momentul în care ne-am trezit cu ciz-

ma sovietică pe piept.  

Noaptea aceea a fost de pomină. Deci, deşi, dictatorul îşi abando-

nase scaunul, în oraş se trăgea, ce se întâmpla era imposibil de înţeles, şi 

când nu înţelegi de unde vine pericolul fugi ca bezmeticul ba încolo, ba 

încolo. Ne-am aciuit atunci, pentru o vreme, şi la o rudă de-a mea, asta 

doar pentru că imobilul avea două ieşiri. Bănuiţi de ce locul ni s-a părut 

potrivit.  

În fine, ziarul a apărut aşa cum promisesem, a doua zi, 23 decem-

brie. Exemplarul e important pentru faptul în sine, ca prim număr al unei 

publicaţii libere, dar şi pentru că în el e prezentată  lista cu răniţii 

Timişoarei. Pe care o aveam, acum pot dezvălui acest lucru, de la docto-

rul Victor Babuşceac de la Clinicile Noi.  

 

2009 – administrator S.C. ARTPRESS Timişoara 

O să vă surprindă, la trecerea acestor 20 de ani nu am de transmis 

nimic. Absolut nimic! E bine, poate, să revenim la vorbele lui Brucan. 

Oricum, cei care au meditat cât de cât asupra acestor manifestări umane, 

mă refer la revoluţii, ştiu că lucrurile nu se schimbă atât de rapid. Am un 

singur regret – nu mai există o şcoală tipografică în Timişoara. M-am 

străduit, am predat la şcoala profesională, la liceu, la Politehnică cât timp 

au existat secţii de tehnici tipografice. Din păcate suntem singura ţară din 

Europa care nu are o şcoală de acest profil. Şi e păcat. 
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IOAN OLARU 
 

 

… Aparatura era pe cald 

încă din 20, dar în ce privea 

intrarea în emisie lucrurile 

s-au rezolvat abia în 22 de-

cembrie, când trupele din 

jurul staţiei de pe Demetri-

ade au fost retrase din dis-

pozitiv. 

 

 

Titus Suciu:  Reluarea emisiunilor, după ce dictatorul desfiinţase 

postul local de aproximativ cinci ani de zile, a fost posibilă datorită dra-

gostei faţă de profesie, de locul de muncă. În tot acest timp membrii echi-

pei tehnice, deşi aveau cu totul alte preocupări de serviciu de când postul 

se desfiinţase, întreţineau aparatele care, poate într-o zi... Intuiţie? Pasiu-

ne? Cauzele nu contează, important e că în 22 decembrie mecanismele au 

funcţionat. 

 

Vasile Bogdan: Pentru Ioan Olaru pasiunea pentru lucrul bine fă-

cut este un fel de a trăi. Am lucrat mult împreună la Studioul Radio 

Timişoara pe stil vechi, adică până în 1985, ne-am reîntâlnit printre cei 

care am reconstruit noua fiinţă a Radio Timişoara şi, mai târziu, aveam să 

fondăm Studioul TVR Timişoara. De faptul că aparatura studioului în acei 

ani era oricând funcţională ştiau foarte puţini, nici nu trebuia să se ştie, 

munca lor fusese deci, pe undeva ilegală, un fel de protest ascuns. În acea 

zi de 17 noiembrie, când am revăzut vechiul studio, Radio Timişoara s-a 

mutat între timp într-un spaţiu mult mai amplu şi mai modern utilat în 

strada Pestalozzi, am retrăit amintiri contradictorii, emoţiile erau stăpâni-

te de imaginea atât de cunoscută a panourilor şi ledurilor, acum stinse, 

care, cândva însemnaseră pentru noi viaţă.  

 

1989 – inginer, Direcţia Radio Timişoara 

Ne găsim în controlul general al Studioului de Radio Timişoara. De 

fapt în controlul general al fostului studio, construit în 1983, blocat în 

1985, repornit în 1989. Ei, tocmai despre asta vreau să vă spun, că ideea de 
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a porni, de a reporni acest studio, el fiind oprit, lăsat în conservare timp de 

cinci ani, e legată de ceea ce s-a întâmplat în Timişoara, în Piaţa Operei, 

unde se găseau timişorenii adunaţi pentru Revoluţie până la urmă. 

Ideea, dacă e să fim mai exacţi, a pornit de la cei din balcon, con-

duşi de domnul profesor Lorin Fortuna. Noi, cei care eram aici, având în 

grijă întreţinerea tehnică a acestor aparate, care acum arată cum arată dar 

atunci erau destul de noi, ne-am zis să punem şi noi umărul la ceea ce se 

petrecea în oraş. Ori o contribuţie consistentă, pe care o puteam asigura 

doar noi, nu alţii, era pornirea studioului. Primele gânduri ni s-au conturat 

în data de 20 decembrie. Se cade să-i amintesc pe colegii din echipa aceea, 

e vorba de domnii Bota Mihai, Toma Iulian şi Lupaş Adrian. Am întocmit 

împreună un plan minimal, aşa cum s-a putut atunci, fără să ştie prea multă 

lume. Ştiam de el de fapt doar noi. 

Una peste alta – am hotărât să pornim acest studio! 

Din fericire era funcţional. Îl întreţinusem, fireşte fără să anticipăm 

evenimentele din decembrie, cu conştiinciozitate exemplară. Urma să emi-

tem pe staţia de televiziune din Urseni, partea de sunet, fiindcă staţia de pe 

Demetriade, unde ştie toată lumea că se găsea antena mare – aceea fiind 

staţia de radio –, era înconjurată de trupe de securitate înarmate. 

N-o să intru în amănunte. Destul că atunci ne-am pregătit şi, când 

au fost îndeplinite toate condiţiile, am putut răspunde afirmativ solicitări-

lor concitadinilor noştri. 

Din varii motive, pe care nu le amintesc acum, n-am reuşit… Tre-

buie să ştiţi că hotărâserăm să pornim staţia pe la ora 18. N-am izbutit s-o 

facem şi din motive tehnice dar şi de altă natură. Vă amintiţi, desigur, că în 

Piaţă se striga, se cerea un post de radio liber, Radio Timişoara Liberă, 

nu se poate să fi uitat că acest post a luat fiinţă, că atunci, atunci şi mult 

timp după aceea semnalul postului nostru a fost Aici postul de radio 

Timişoara Liberă. 
În fine, în 22 am fost capabili – din punct de vedere pur tehnic şi 

redacţional – şi dispuşi – dacă e să vorbim despre atitudine şi curaj – să 

intrăm în emisie. 

Dacă e să ne referim doar la partea tehnică, precizez că eram în sta-

re să intrăm în emisie încă din 21 decembrie. Am activat circuitele până la 

staţie în 22 decembrie, în jurul orei 11. Am avut atunci o idee. Am zis că 

ar fi normal, pe deplin justificat, ca primii vorbitori la acest radio nou, Ra-

dio Timişoara Liberă, să fie cei din balconul Operei, cei care, mai mult 

decât oricare dintre noi, se dovediseră mai curajoşi, se expuseseră fără nici 

o rezervă. 
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Am plecat de aceea cu o maşină în Piaţa Operei după revoluţionarii 

din balcon, după domnul Lorin Fortuna şi cei din jurul său. Până la întoar-

cere, fiindcă ştiţi ce de lume era în centru, timpul a trecut. Primii 

timişoreni care s-au adresat ascultătorilor au fost doi dintre redactorii 

noştri, care se găseau în studio, domnii Bogdan Herzog şi Geo Balica. In-

tervenţiile lor s-au consumat cu doar vreo 5-10 minute înainte de a sosi noi 

cu revoluţionarii din balconul Operei. De atunci încolo lucrurile s-au des-

făşurat în mod firesc, oamenii s-au perindat după aceea pe aici mult timp şi 

în număr mare, cum să spun, nici nu puteai să te întorci, era coadă ca la… 

ca la alimentara când se zvonea că au adus zahăr ori ulei. Asta până prin 

20 şi… de fapt până în ianuarie, dacă nu cumva mă înşel. 

Sigur, colegii din redacţie şi din tehnic auzind semnalul, emisiuni-

le, au început să vină unul după celălalt, aşa că spre seară, în 22 seara, ne 

găseam în clădire mai toţi angajaţii radioului din urmă cu cinci ani. Au ve-

nit de altfel şi tehnicienii de la Televiziune, exista şi un car de televiziune 

aici, colegi care, de pe la ora 19, s-au oferit să asigure paza clădirii fiindcă, 

după cum ştiţi, de atunci armele au răpăit din nou. În ciuda celor de afară 

am fost în emisie mai toată noaptea, până, dacă nu cumva mă înşel, pe la 

ora 3. 

Revin la data de 22, pentru o precizare. Cum spuneam, în 22, pe la 

ora 11, studioul era pregătit să emită semnalul… heterodină se numeşte în 

limba noastră, a tehnicienilor, care trebuia să ajungă la bornele staţiei de 

radio de 630 KHz. Această manevră nu s-a putut executa în 21, deoarece 

legăturile noastre de modulaţie se făceau prin masa de verificare, azi Rom-

telecom, fostul Telefoane sau cum se numea atunci, unde trebuia să se 

execute încă o manevră. Numai că acolo erau, încă mai erau oameni din… 

din alte instituţii, care supravegheau tot ceea ce era semnal hertzian emis 

din Timişoara. Abia în 22 am reuşit să avem o legătură bună, vechea noas-

tră legătură pe cablu radio cu staţia de emisie. 

Atunci, asta se petrecea în 22 în jurul orei 12, după ce, vorba aia , 

aveam undă verde pentru ieşire, ne-a venit ideea să dăm drumul pe linia de 

întoarcere… Am refăcut-o până la Bucureşti introducând-o în programul 

lor. Ei bine, Bucureşti-ul n-a răspuns, ne-a ignorat, nu ne-a acordat atenţie 

pe tot parcursul zilei de 22 decembrie, nu ne-a oferit spaţiu în programul 

de radio 1. Noi simţeam, doream, insistam să intrăm pe programul 1 măcar 

câteva minute, pentru a se şti în toată ţara ce se petrecea în Timişoara, vo-

iam să afle întreaga Românie, şi nu numai, că ne declarasem oraş liber de 

comunism, că nu-l mai acceptam pe Ceauşescu, însă nu ni s-a dat undă 

verde. Nici azi nu ştiu… mă rog, o explicaţie se conturează de la sine dar 

zic să trecem peste ea, deci nici astăzi nu ştiu dacă a fost vorba de o pro-
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blemă tehnică ori de altă natură, ce-i drept nu am făcut nici o investigaţie, 

faptul este însă fapt, abia de a doua zi, 23 decembrie, dacă nu mă înşel era 

sâmbătă, pe la ora 12, poate 13, Radio Timişoara a intrat, o oră, pe Radio 

România 1. 

După aceea… După aceea se poate spune că lucrurile au intrat în 

normal… Mă rog, în normal… 

 

2009 – director, Direcţia Regională Autoritatea Naţională pentru 

Comunicaţii 

Din păcate criteriul valoric şi limbajul au rămas aceleaşi, ca acum 

20 de ani. Ca atare nici mentalitatea nu s-a schimbat prea mult, de unde 

rezultă că acelaşi tip de individ poate accede la putere în instituţiile de stat. 
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BOGDAN HERZOG 
 

 

… termenul potrivit pentru 

ceea ce se petrecea fiind 

mişcare anticomunistă. Bucu-

reştenii au reacţionat de-a 

dreptul brutal, mi-au spus să 

închid telefonul precizând că 

mă vor contacta ei. 

 

 

Titus Suciu:  În 17 decembrie, informaţia corespondentului teritori-

al al postului de radio Bucureşti e refuzată. Mai mult de-atât, după câteva 

minute i se spune domnului Bogdan Herzog să se considere în concediu. 

Dar ceea ce Bucureşti-ul refuza să accepte, în Timişoara se împlineşte. Iar 

în 22 decembrie, fără acordul de la centru, Radio Timişoara emite din nou, 

după aproape cinci ani de zile de când puterea comunistă îl desfiinţase.  

A fost prima emisiune liberă, din primul oraş liber de comunism al 

României, Timişoara. 

 

Vasile Bogdan: De Bogdan Herzog mă leagă o viaţă de amintiri, 

am fost colegi la Radio Timişoara, ulterior şi la Televiziunea Română, Stu-

dioul Timişoara. Abia după Revoluţie i-am aflat capacitatea de a făuri, de a 

ridica, găsiţi un sinonim la cuvântul de tristă amintire a ctitori, pentru că el, 

împreună cu colegi de care a ştiut să se înconjoare cu înţelepciune, a con-

struit Studioul Radio Timişoara după 1989, tot el a construit şi Studioul 

TVR Timişoara, şi a fost primul ei redactor şef. Simţeam nevoia să încheiem 

serialul nostru dedicat Revoluţiei din Decembrie 1989 din Timişoara cu cea 

mai pregnantă imagine a libertăţii dobândite, libertatea cuvântului. Iar Ra-

dio Timişoara era exemplul cel mai elocvent. Demonstranţii ceruseră re-

deschiderea postului, acesta a început să glăsuiască imediat după plecarea 

dictatorului. Fără să ne dăm seama vocile noastre deveneau nişte simbo-

luri, chiar dacă nu ştie multă lume că pentru a ajunge la microfon în acele 

zile de teroare am călătorit culcaţi pe tărgi de salvări ori pitiţi prin maşini 

conduse de şoferi cu vocaţii sinucigaşe... Despre toate acestea şi multe alte-

le aveam să povestim în acea zi de 17 noiembrie…    

1989 – redactor, corespondent teritorial Timiş-Arad, Radio Bucu-

reşti 
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Ce-ar trebui spus despre reluarea activităţii postului Radio Timişoara 

în decembrie ’89?... Sunt câteva lucruri ce se leagă unul de altul. La mo-

mentul acela eram singurul om care rămăsese în instituţie, corespondent al 

postului central Bucureşti, ca redactor de actualităţi şi, sigur, am urmărit, 

desfăşurarea, derularea evenimentelor din oraş. Printre altele am fost la po-

dul Decebal, prin centru… în zilele de 18, 19, 20 decembrie… Ca salariat, 

mai ales pentru că eram singurul, aveam datoria să anunţ redacţia din Capi-

tală subiectele ce urmau să fie înregistrate în săptămâna ce urma. Luni dimi-

neaţa la ora 8, conform protocolului, am sunat la Bucureşti anunţându-i că 

de la Timişoara nu pot vorbi despre altceva decât despre o revoluţie. M-au 

făcut neserios, mi-au recomandat să mă abţin, să nu fac glume, eu am rămas 

pe poziţie, am precizat că în Timişoara se petreceau fapte neobişnuite, grave 

din punctul lor de vedere, de fapt din al tuturor pentru că lumea era în 

mişcare continuă, se manifesta ca niciodată până atunci, termenul potrivit 

pentru ceea ce se petrecea fiind mişcare anticomunistă. Bucureştenii au 

reacţionat de-a dreptul brutal, mi-au spus să închid telefonul precizând că 

mă vor contacta ei. Am rămas lângă aparat, au sunat într-adevăr. M-au sunat 

pentru a-mi pune o întrebare. Ai fost în concediu, Bogdane? Le-am răspuns: 

Nu. De parcă atât ar fi aşteptat, mi-au zis: De ieri eşti în concediu, la reve-

dere! Ceea ce a însemnat că de luni, 18 decembrie, am întrerupt orice legă-

tură cu redacţia de la Bucureşti. Situaţia asta a durat până în 23 decembrie. 

Altfel spus, în această perioadă n-am existat pentru instituţia noastră din 

Capitală. Asta pentru că nu le-a convenit subiectul propus, neacceptându-l 

nici măcar aşa, cum să spun, ca glumă nesărată, ideea de revoluţie blocân-

du-i cu totul. 

În ceea ce mă priveşte vreau să precizez că nu ştiam cu prea multă 

exactitate ce se întâmpla în  oraş, nu am avut o legătură permanentă cu… 

chiar deloc n-am fost în contact cu cei din balconul Operei, al Comitetului 

Judeţean de Partid. Repet, cele două balcoane mi-au fost… străine, nu ştiam 

despre revoluţionarii din ele nimic. 

În fine, am urmărit ceea ce se petrecea în oraş aşa, ca un neutru aş 

spune, totuşi meseria, profesia mea mă mâna, mă îmboldea să aflu ce se pe-

trecea, în ce mod aveau să evolueze lucrurile în oraş. 

Faptul este fapt, postul de radio Timişoara a început să emită în data 

de 22 decembrie în jurul prânzului, pe la ora 13, poate 14, nu mai ştiu exact. 

S-au aflat atunci la microfon trei persoane, foşti salariaţi ai studioului, res-

pectiv Ion Dula Giulvăzan, Dumnezeu să-l ierte, George Balica şi subsem-

natul, Bogdan Herzog. Intrarea în emisie a fost pregătită, bineînţeles, de co-

legii de la serviciul tehnic condus de Ioan Olaru care, în jurul orei 10, m-a 

întrebat dacă eram pregătit să vorbesc la microfonul postului de radio 



 

 

 

500 

Timişoara. Evident adeziunea mea a fost deplină şi imediată, aşa că s-a rea-

lizat această comuniune, ce n-a fost de fapt niciodată ruptă, între mine şi cei 

de la serviciul tehnic şi, după ce ei au pregătit aparatele, ce fuseseră, trebuie 

să fac această precizare, ţinute la cald cum se spune, adică puteau să intre în 

emisie oricând, am început să emitem, cum spuneam în jurul orei 13, sau 14, 

nu mai ţin bine  minte. 

Despre Radio Timişoara ce mai trebuie spus e că într-un termen, 

într-un timp relativ scurt, au venit, au revenit în redacţie toţi colegii mei ca-

re, timp de cinci ani, nu au avut acces la microfon. Au venit şi colaboratorii 

externi, şi cei interni, toată lumea, toţi cei pentru care clădirea din strada 

Cluj a reprezentat, ani de zile, locul de muncă. 

Deci momentul de intrare în emisie a fost pregătit în jurul orei 10,30, 

când inginerul Olaru a stabilit că se putea face acest lucru. Am scris un text 

scurt despre ce însemna această legătură cu publicul ascultător din Timişoa-

ra, din Banat, după cinci ani de tăcere, text în care am încercat să dau oame-

nilor încredere în ceea ce făceau, ce au făcut, asigurându-i că totul avea să se 

încheie aşa cum ne doream cu toţii. 

Sigur că evenimentele ne-au obligat, ne-au forţat… s-au desfăşurat 

cu atâta repeziciune, încât, de multe ori nu ştiam în ce mod să reacţionăm. O 

să vă dau un exemplu. La un moment dat au apărut acele… celebre adeziuni 

faţă de Frontul Salvării Naţionale. Care, din păcate, semănau, sunau leit ca 

telegramele adresate iubitului nostru conducător, adresate acestuia cu prile-

jul celui de al XIV-lea Congres al P.C.R. Ei bine, am oprit destul de repede 

difuzarea acelor misive. Au fost oameni care atunci s-au supărat pe postul 

nostru, pe mine personal, cu toate astea mi-am menţinut poziţia. 

Din momentele nu tocmai fireşti, mai ciudate aş spune, de la început 

de emisie, aş aminti faptul că am oprit, şi-o să vă precizez imediat în ce cali-

tate, difuzarea unor informaţii, desigur vi le amintiţi, de tipul: apa de la 

reţea este otrăvită… în cartierul Calea Lipovei se trage, mor mii de 

timişoreni…dinspre Buziaş se apropie zeci de tancuri… 

Sigur că fiecare colecţionar, ins care aduna aceste informaţii, aceste 

ştiri, avea nevoie de un sfătuitor. Eu aveam continuitate în redacţie, colegii 

au susţinut ideea difuzării acelor zvonuri, numai că eu, din păcate ori din 

fericire, am rămas pe poziţie zicând: Asta nu, nu difuzăm asemenea zvo-

nuri… bine, a venit cineva şi a făcut o afirmaţie, problema e: ai verificat 

veridicitatea ei, ai băut apă otrăvită, a tras cineva în tine, ai văzut cu ochii 

tăi pe cineva care a fost împuşcat?... Deci nu, nu propagăm astfel de veşti, 

de ce să speriem populaţia, de ce să creăm panică, derută în oraş?... 

Una peste alta, cam asta a fost, pe scurt, istoria începutului, a reluării 

activităţii postului nostru de radio. 
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Ce cred că, totuşi, mai trebuie menţionat, e faptul că în redacţia de pe 

strada Cluj numărul 24, ce acum are altă adresă, dar asta este altă poveste, 

interesantă, foarte interesantă şi ea… Deci în sediul de pe strada Cluj, în cei 

cinci ani de inactivitate, am continuat totuşi să ne vedem, se ne întâlnim 

câţiva colegi din vechea redacţie a radioului. E vorba de Ion Dulea Giulvă-

zan, Vasile Bogdan, Victoria Bobescu, Adina Ene Ostoici, doamna Lucia 

Boleanţu, doamna Emilia Culea… Toţi aceştia, şi nu doar ei, mai ţineau le-

gătura cu mine, cu colegii de la serviciul tehnic, cei din urmă nefiind resfi-

raţi prin oraş, pe la alte unităţi ci salariaţi ai Direcţiei de Radio-Televiziune, 

nota bene, între Radioteleviziunea Română şi Direcţia de Radio-Televiziune 

există o diferenţă. 

Cei de la Direcţia de Radio-Televiziune, foştii noştri colegi de la 

tehnic, au fost preocupaţi tot timpul de menţinerea în stare de funcţionare a 

aparatelor studioului, de parcă şi în cei cinci ani de tăcere am fi emis ca de 

obicei. Făceau în fiecare zi, sub îndrumarea inginerului Olaru, protocolul 

specific zilelor în care intram în emisie. Asta e de altfel explicaţia pentru 

promptitudinea cu care am putut intra atât de repede, în 22 decembrie, în 

emisie. Pentru noi, cei din interior, disponibilitatea celor de la serviciul teh-

nic nu a reprezentat o noutate, colegii noştri au fost, sunt profesionişti în 

adevăratul sens al cuvântului, nu şi-au abandonat aparatele, le-au întreţinut 

cu dăruirea şi dragostea de totdeauna, pornirea aparatelor fiind la urma ur-

mei o treabă de rutină, nu demararea unei activităţi noi. Una peste alta re-

dactorii, colegii de la tehnic, am format o echipă, un tot ce a asigurat acelei 

prime transmisii condiţii fireşti de intrare în emisie. 

Ajunşi aici aşa adăuga un amănunt ce merită să fie menţionat. E vor-

ba de impactul emisiunilor noastre cu publicul. Ştiţi de unde am fost sunaţi? 

Din Galaţi, Bacău, Piatra Neamţ… din fel de fel de localităţi în care postul 

nostru nu avea acces ca difuzare. Însemna că din Controlul General de la 

Bucureşti cineva direcţiona, redirecţiona emisiunile noastre spre restul ţării. 

Primele contacte de acest fel au fost stabilite surprinzător de repede. În jurul 

orei 15, la aproximativ două ore de la intrarea noastră în emisie! Atunci 

când Radio Bucureşti nu avea, încă, o viziune clară asupra emisiunilor ce 

trebuiau difuzate, cunoscute de români, şi nu numai, de pretutindeni. Cei ce 

sunau ne felicitau, îşi manifestau bucuria, entuziasmul, admiraţia pentru ce-

ea ce se întâmpla la noi, satisfacţia că la Timişoara se începuse ceva ce tre-

buia să se petreacă în orice localitate a ţării. Toate acestea, mergând mână în 

mână cu pasiunea, cu vocaţia noastră, au constituit baza formării unui colec-

tiv de redacţie puternic, profesionist, ce a reuşit, deşi în prima etapă organi-

zarea nu a fost punctul nostru forte, să ducă, să asigure câte douăsprezece 

ore de emisie pe zi, în condiţiile în care înainte de 1985 spaţiul de emisie era 
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de cinci ore pe zi! Atunci, vineri, am părăsit studioul după ora 22, progra-

mul din zilele următoare desfăşurându-se între orele 6 şi 22! În condiţii, e 

cazul să facem această precizare, grele. Nu aveam cu ce să încheiem, cu ce 

să deschidem emisiunile. A rezolvat problema asta domnul Ilie Dobrici, 

primul director al postului Radio Timişoara după ’89. A adus de acasă un 

disc cu Hora Unirii. 

Dar ce să mai vorbim de perdelele muzicale, de fondul sonor atât de 

indispensabil în radio, în condiţiile în care în studio nu (mai) exista nici mă-

car o jumătate de disc, nu unul întreg. Ei bine, ştiţi cum s-a rezolvat această 

problemă? Prin contribuţia admirabililor noştri concitadini. Timişoreni pe 

care-i vedeam pentru prima dată veneau şi ne dădeau discuri, înregistrări 

muzicale, ca să ne putem susţine prestaţiile în condiţii cât de cât fireşti, ştiut 

fiind faptul că, în timp ce pregăteşti buletinul de ştiri, reportajul, mă rog, 

materialul pe care urmează să-l prezinţi, e nevoie de un pasaj muzical pe 

care… 

Asta e, a fost greu. Foarte greu. Dar acolo unde există entuziasm, pi-

edicile sunt depăşite. 

 

2009 – pensionar, fost redactor şef la Radio Timişoara şi TVR 

Timişoara 

În afară de ce vă vor fi zis alţi intervievaţi despre starea de după De-

cembrie ’89, vă prezint nemulţumirile mele. Înainte de toate voi spune că nu 

suport nemunca. Ne văităm că nu avem de lucru, dar turcii, chinezii… au! 

Vă dau un exemplu. Trebuia să spăl covoarele, am dat telefon la o firmă din 

Calea Şagului, serviciu prompt, o persoană, maşina, aceeaşi persoană cu co-

vorul curat după 48 de ore. Ce era persoana? Turc! 

Alt exemplu. Voiam plase pentru ţânţari la geamuri – telefon la o 

firmă, persoana, măsurători, a doua zi mi le-a instalat. Ce era persoana? 

Turc! 

Am amintiri din perioada construirii unui mall. Schele, macarale, fel 

de fel de utilaje, muncă efectivă nu timpi morţi. Ce erau muncitorii? Chi-

nezi!  

Iar românii se plâng că nu au unde lucra! 

Alte atitudini incriminabile pe care, din păcate, le trecem cu vederea 

fără să realizăm nefastele efecte în viaţa socială, la urma urmei în existenţa 

noastră. E vorba de traseismul politic. E strigător la cer. Ce moralitate poate 

avea un nenorocit de parlamentar care trece de la un partid la altul? În ce 

măsură serveşte interesele naţiunii, nu ale sale, trecând de la o doctrină la 

alta?  
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Ştie toată lumea, străinătatea, că suntem ţară coruptă. Însă, în mod 

paradoxal, nu avem corupţi.  

Nenorocitul de Vântu a păgubit 300.000 de români nevoiaşi, majori-

tatea pensionari, cu toate astea e bine mersi.  

Patriciu a devenit în doar câţiva ani proprietarul ţiţeiului românesc. E 

adevărat, când şi când i se pune câte o întrebare. Dar asta aşa, de ochii lumii. 

Până când cel cu informaţiile e dibuit şi liniştit. După care marele boss filo-

zofează şi prin gazete şi pe sticlă, dezvăluindu-ne că singura posibilitate de 

a ajunge la trai decent este ca Statul să nu se amestece în treburile afacerişti-

lor.  

An de an se alocă sume imense pentru şosele, numai că la primul în-

gheţ drumurile sunt ca în Kosovo după bombardamente. Şi doar dincolo 

de… pârleaz, în Ungaria…  

S-a dovedit că nepotul primarului din Craiova e falsificator de car-

duri – şef de reţea! – cu toate astea e liber, bine mersi.  

Medicul din Timişoara care a accidentat o pereche de tineri, băiatul 

decedând, e şi el bine mersi din moment ce se plimbă cu barca pe Bega de 

parcă n-ar fi criminal.  

Din păcate în acelaşi mod se poate vorbi şi despre Biserica ortodoxă. 

În loc de cuvântul Domnului, Case de ajutor reciproc ale Ortodoxiei, agenţii 

de turism ale Ortodoxiei, preoţi dovediţi a fi afacerişti… 

Să ne oprim acum la reforma din sănătate. Ministrul de resort, nu-l 

numesc, ştim cine e, desfiinţează în România sute de spitale. Niciunul însă 

în Covasna şi Harghita. E cumva nevoie de un comentariu mai larg pe acest 

subiect? 

Mă declar, asumându-mi afirmaţia cu responsabilitate, adept al ideii 

lui Sever Bocu în ceea ce priveşte regionalizarea ţării. Asta nu presupune o 

desprindere de ţară, ci o mai bună gospodărire a teritoriului şi a fondurilor 

colectate de la populaţie. Întrebarea mea e directă: Eu, bănăţean, de ce să 

sufăr că moldoveanul e mai sărac? De ce să-l susţin cu dublul, sau triplul 

sumei revenite de la bugetul de Stat sau din propriile  mele venituri? 

Pentru toate astea, şi atâtea altele, ţin să precizez că sunt un susţină-

tor hotărât al Proclamaţiei de la Timişoara. În totalitate, nu doar al punctu-

lui 8! Aşa, ca un simplu trecător prin lume, prin viaţă, nu ca analist politic, 

însă cu toată sinceritatea, cu toată convingerea.  

 

 

GEORGE BALICA 
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Mi-am zis că nu mai eram 

util acolo scandând lozinci 

alături de ceilalţi, că adică 

puteam să-mi folosesc vo-

cea în cu totul alt mod. Şi 

cu alt randament. 

 

 

Titus Suciu: A merge din centru până pe strada Cluj e, desigur, ce-

va banal. Există şi excepţii. Drumul pe care l-a făcut, în 22 decembrie, 

domnul George Balica a fost un început. Peste nu mult timp, la ora 14, du-

pă cinci ani de zile de tăcere, eterul a fost străbătut, în toate direcţiile, de 

cuvintele Aici Radio Timişoara Liberă! 

 

                               Vasile Bogdan:  Cu Geo sunt prieten de-o viaţă, din şcoala 

elementară, şi, la un moment dat, ne-am trezit colegi la Radio Timişoara, 

asta era în 1974. Era şi a rămas vocea etalon a postului nostru de radio, 

crainicul perfect. De vocea lui era nevoie atunci, în acea zi şi la acea oră 

pentru a certifica faptul că Radio Timişoara a reînviat. A plecat din mulţime 

cu o misiune, aceea de a se întoarce între oamenii întregului ţinut. Am vor-

bit despre toate aceste în biroul său din Radio, la 5 decembrie, amintiri vii, 

de parcă vremea nici nu ar fi trecut.   

 

1989 – funcţionar, Oficiul Forţelor de Muncă 

Au trecut 20 de ani de-atunci şi mi-amintesc de parcă ar fi fost ieri. 

Mă găseam pentru a treia oară în Piaţa Operei alături de zecile de mii de 

timişoreni, strigând împreună atât de cunoscutele lozinci de atunci. Era o zi 

superbă, îţi venea să spui că venea Paştele nu Crăciunul. La un moment dat 

am avut o revelaţie. Mi-am zis că acolo, scandând sloganuri alături de cei-

lalţi, nu eram indispensabil. Că adică puteam să-mi folosesc vocea în cu to-

tul alt mod şi cu alt randament. Adică mi s-a conturat convingerea că în ziua 

aceea puteam porni Radioul, pe care-l părăsisem în urmă cu cinci ani forţaţi 

de politica insului pe care acum nu se mai sfia nimeni să spună că-l ura, că 

era criminal, că voiam să-l judecăm aicea, în Banat. Mi-am părăsit colegii 

de serviciu cu care eram în Piaţa Operei şi am mers la Radio. L-am întâlnit 

acolo pe portar, nea Petre, postul lui se păstrase. Mi-amintesc că i-am spus 

Azi îi dăm drumul. La care el mi-a răspuns Ei, ce bine ar fi.  

Între timp a venit Bogdan Herzog, umblase şi el prin oraş, ca toată 

lumea, am urcat în redacţie, i-am spus pentru ce am venit, a fost de acord cu 
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mine, a spus şi el că da, azi am putea porni. Am căutat un ştraif de muzică 

pentru că o transmisie include momente ce pot fi acoperite doar cu muzică, 

am conceput un text pe care, la ora 14, l-am şi citit. Primele cuvinte – Aici 

Radio Timişoara Liberă. După cinci ani de tăcere, impusă de dictator, Ra-

dio Timişoara îşi reia activitatea. Până la un buletin de ştiri, vă invităm să 

ascultaţi muzică populară.  

Aveam două ştraifuri. Muzică populară şi un disc cu piese interpreta-

te de Gheorghe Zamfir. Aceste două discuri au constituit fondul muzical ca-

re a susţinut prima zi de emisie. Deci între 9 şi 10 am fost în Piaţa Operei, la 

ora 14 am intrat în emisie. Între timp, aici, la studio pe strada Cluj, am as-

cultat postul de Radio Bucureşti, singurul în funcţie atunci, dar vizionam şi 

Televiziunea Română, care pentru câteva momente a intrat în emisie să co-

munice hotărârea dictatorului de a institui Starea de Necesitate. Atunci am 

avut momentele mele de îngrijorare. De deznădejde. În Timişoara euforia ne 

cam îmbătase, dar din moment ce se luase o măsură atât de drastică, nu 

aveai cum să nu te îngrijorezi.   

După ce s-a încheiat emisiunea televiziunii, am rămas cu radioul. La 

care, îmi amintesc, se emiteau piese corale interpretate de copii cu tovarăşa, 

cu tovarăşul, cu victoriile noastre pe calea făuririi viitorului de aur… cu-

noaşteţi lozincile. 

Numai că la un moment, în locul acestor melodii – program cu piese 

de muzică populară sprinţare, săltăreţe. Atunci mi-am zis că s-a întâmplat 

ceva. Ceva important. Şi am sărit la televizor, l-am deschis din nou. Din fe-

ricire chiar se întâmpla, geniul din Carpaţi îşi lua zborul. Când am văzut 

fuga dictatorului, mi-am zis e clar, putem porni. Ceea ce am şi făcut, la ora 

14.  

 Trebuie să precizez faptul că, dacă nu erau Ioan Olaru, colegele de 

la serviciul tehnic – care, la fel ca mine, după desfiinţarea postului am lucrat 

care pe unde s-a nimerit – iniţiativa noastră n-ar fi avut sorţi de izbândă. Fă-

ră ei, vorba aceea, am fi vorbit la pereţi. E meritul lor incontestabil că am 

putut fi auziţi. Auziţi nu doar în Timişoara, în zona noastră de acoperire, ci 

în toată ţara. Asta deoarece Bucureştiul a preluat emisiunea şi au difuzat-o 

pretutindeni. Am fost auziţi în cursul zilei în toate colţurile României. Am 

primit mesaje din Moldova, Muntenia, Ardeal… Oamenii ne mulţumeau 

pentru ce făceam, pentru veştile pe care le ofeream de aici, din oraşul Revo-

luţiei Române.  

Cum spuneam, am rostit cuvintele acelea, care au deschis de fapt 

postul nostru de radio. Colegii le-au auzit şi în nu mai mult de o oră, pe la 

15, au început să apară. Aşa că pe la ora 16 ne găseam aici, la studioul din 

strada Cluj, aproape întreaga redacţie din urmă cu cinci ani de zile, gata să 
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lucreze. Reveneam adică la normal, la activitatea ce ne oferea satisfacţii, 

sentimentul că făceam ceva într-adevăr util, de importanţă certă. În cei cinci 

ani lucraserăm care pe unde ne nimerise, o făcuserăm pentru a supravieţui, 

pentru un salariu, dar în toţi acei ani nostalgiile se întreţeseau având în cen-

tru clădirea asta, semnul colegei de la pupitrul de comandă, microfonul.   

 

2009 – redactor, Radio Timişoara 

La 20 de ani de la fierbintele Decembrie 1989, speranţele s-au tran-

sformat într-o mare dezamăgire, satisfacţia reuşitei a devenit umilitoare în-

frângere, dorinţa de mai bine a rămas doar un vis neîmplinit.  

Din păcate  Istoria se repetă. Octavian Goga avea dreptate în 1916 

când scria. Ţară de secături, ţară minoră, căzută ruşinos la examenul de 

capacitate în faţa Europei. Aici ne-au adus politicienii ordinari, hoţii im-

provizaţi astăzi în moralişti, miniştrii care s-au vândut o viaţă întreagă, de-

putaţii contrabandişti… Nu ne prăbuşim nici de numărul duşmanilor, nici 

de armamentul lui, boala o avem în suflet, e o epidemie înfricoşată de me-

ningită morală.  
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… acum emitem de pe cal-

culator, executăm înregis-

trări cu aparate mici dar cu 

parametri de funcţionare 

foarte buni. 

 

 

Titus Suciu:  Înainte de Revoluţie, până la desfiinţarea postului de 

radio Timişoara, domnul Mihai Anghel a fost colaborator. Acum e redactor 

şef. La urma urmei e vorba de aceeaşi poveste de dragoste pentru profesie, 

ca la vechea echipă tehnică a studioului. 

 

Vasile Bogdan: Radio Timişoara  şi înainte şi astăzi a ştiut să-şi 

creeze în preajmă o adevărată şcoală a jurnalismului adevărat, responsabil, 

competent. Mihai este unul din elevii săi. Ne conducea prin vechiul studio în 

acea zi de 17 noiembrie, imagini vechi care se aşezau în armonie alături de 

cele cu sălile luminoase în care  radiştii muncesc astăzi. Între ce a fost şi ce 

este a rămas pasiunea şi speranţa că ea va fi dusă mai departe.  

 

1989 – inginer, Electrotimiş 

Am fost colaborator la Radio Timişoara încă din 1979. În 22 decem-

brie închinam un pahar de palincă în cinstea plecării lui Ceauşescu când 

gazda, soţia colegului meu Florescu, a venit în încăpere anunţându-ne că a 

pornit Radio Timişoara. Am auzit semnalul postului, Ana Lugojana, şi pri-

mele cuvinte… Aici Radio Timişoara Liberă. Am ciocnit şi pentru Radio 

Timişoara cu gazdele, am dat paharul de palincă peste cap şi am venit aici, 

la studio. 

În spatele meu se găseşte ciclopul prin care au fost priviţi primii 

timişoreni care au vorbit la Radio Timişoara în ziua aceea nemaipomenită, 

când studioul nostru şi-a reluat activitatea şi acest pas înainte, reprezentat de 

studio, pentru că activitatea, până în urmă cu câţiva ani, s-a desfăşurat în altă 

parte, a fost continuată cu prestaţii tehnice superioare în noul sediu, cel din 

strada Pestalozzi. Studio modern cu aparatură nouă, de calitate, pe deasupra 

cu cheltuieli mai mici pentru dezvoltarea activităţii noastre, deoarece mag-

netofoanele, scociul, banda… aparatele şi materialele folosite înainte, pe 

lângă faptul că erau foarte scumpe, nu reuşeau să asigure o calitate cores-

punzătoare sunetului receptat de ascultători. Or acum emitem de pe calcula-

tor, executăm înregistrări cu aparate mici dar cu parametri de funcţionare 

foarte buni. Poate, dacă ne referim la voce, aceasta nu e la fel de caldă ca 



 

 

 

508 

atunci când lucram cu aparatura din anii aceia, dar dacă ne referim la 

promptitudine şi eficienţă trebuie să folosim doar superlative. 

 

2009 – redactor şef Radio Timişoara 
În această perioadă, în care mulţi din cei ce s-au bucurat la Revoluţie 

nu mai sunt, noi ducem mai departe ceea ce am preluat atunci. Lucrăm şi 

menţinem aprinsă flacăra Revoluţiei prin cuvântul nostru liber, prin faptul 

că Radio Timişoara încearcă să-şi păstreze demnitatea de atunci chiar şi în 

această vânzoleală din lumea presei de astăzi, demnitate ce rezultă din faptul 

că în continuare, deşi nu mai avem deviza aceea ca post de radio, noi ser-

vim în continuare Adevărul. Am făcut-o din primul moment, din 22 de-

cembrie ’89 şi suntem decişi s-o facem în continuare, astfel încât, indiferent 

de micile critici care ni se mai aduc, să rămânem vocea acestei părţi de ţară, 

un mijloc de informare în masă, în care oamenii vestului de ţară, şi nu nu-

mai, deoarece suntem ascultaţi într-o bună parte a României şi din afara 

graniţelor, să aibă încredere că ceea ce le aducem la cunoştinţă e adevărat, 

spus din toată inima şi cu dragoste sinceră pentru ei. 
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