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Revoluția Română
în presa internațională
Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România propune tuturor membrilor
să trimită pentru publicare materiale pentru „Revista UZP”. Jurnaliștii care
doresc să se exprime pe această platformă print reprezentativă pentru organizația
emblematică de breaslă sunt așteptați să se alăture cuprinsului editorial cu texte
relevante, CU CONȚINUT EXCLUSIV REFERITOR LA PROFESIA DE
JURNALIST ȘI LUMEA PRESEI, INTERNĂ ȘI INTERNAȚIONALĂ.
Materialele se pot trimite pe adresa editura@uzp.org.ro

omentul Decembrie
`89 nu a surprins
presa română nepregătită. Chiar în condițiile de embargou informațional,
de limitare strictă a circulației publicațiilor străine în România, redacțiile aveau surse pentru a înțelege că sistemul comunist intrase
într-o degradare rapidă. În plus,
contactul ziariștilor de teren cu situația grea din economie, cu starea
de spirit a populației supusă la privațiuni de tot felul - penurie de alimente, restricții la căldură, energie
electrică, benzină - făceau din presă o veritabilă antenă de recepție a
nemulțumirilor.
Deși Securitatea ținea redacțiile și tipografiile sub supraveghere,
au apărut câteva acte de disidență,
cel mai cunoscut și recunoscut ca
atare fiind încercarea grupului de la
,,România liberă”, de editare a unui
ziar contestatar. Acțiunea a fost anihilată în ianuarie 1989, prin arestarea ziariștilor Petre Mihai Băcanu,
Anton Uncu și Mihai Creangă. În
Casa Scînteii, unde funcționau redacțiile majorității ziarelor, revistelor și editurilor, arestarea colegilor
de breaslă a căzut ca un trăsnet, fiind comentată nu doar pe la colțuri.

Voci importante din presă intraseră
într-un război rece cu autoritățile:
Adrian Păunescu fusese scos de la
,,Flacăra”, Eugen Barbu și Corneliu
Vadim Tudor erau și ei strict monitorizați la revista ,,Săptămâna”
după ce lansaseră protestul față de
demolarea Bisericii Sfânta Vineri.
Viorel Sălăgean, secretarul general
al redacției ,,Scînteia”, care s-a aflat
în iunie 1989 la Beijing, în timpul
represiunii din Tienanmen, i-a trimis lui Nicolae Ceaușescu o analiză sintetică asupra ,,cutremurului”
soldat cu mii de victime. Aceast
material, de fapt o scrisoare-avertisment, a circulat într-o formă mai
amplă și prin redacții din București,
premoniție a ceea ce se va întâmpla peste doar câteva luni, fiind mai
bine înțeles de profesioniștii din
presă decât de destinatarul din CC.
În 22 Decembrie, mulți ziariști
au participat direct la evenimentele
fierbinți care se aflau în desfășurare.
La ora 13:40 pleca spre tipar primul
ziar al Revoluției Române. Redacția
,,Informația Bucureștiului”, aflată în
Palatul Universul, din strada Brezoianu, la un pas de tumultul din
fața clădirii Comitetului Central, de
unde Ceaușescu abia fugise cu elicopterul din strânsoarea zecilor de

@ Dan Constantin
mii de oameni, hotărâse imediat să
scoată ziarul ,,Libertatea”. Momentul va rămâne consemnat ca actul
de renaștere al presei scrise. O mare
de bucureșteni, anunțați de televiziune și de radioul național, instituții
care transmiteau de câteva ore Revoluția în direct, se adunaseră pe
Brezoianu pentru a primi noul ziar,
prima confirmare scrisă a victoriei
poporului asupra dictaturii. Și celelalte redacții au pășit fără ezitare pe
drumul libertății de expresie, trimițând spre cititori, începând din acea
seară, edițiile înnoite ale ziarelor.
Ce a urmat, se știe...
NR.16 - 2019
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Am ales să scriu câteva
rânduri despre
evenimentele pe care
le-am trăit în Timișoara, în
zilele Revoluției din 1989.
Mă numesc Briscan Delia
și locuiesc în Timișoara
împreună cu familia mea.
Am înțeles că sunt printre
puținii care, arestați fiind la
Revoluție, am avut curajul
să spun adevărul în fața
autorităților de atunci,
anume că am participat la
manifestațiile
anticomuniste din oraș și
că am strigat împreună cu
manifestanții „Libertate”,
„Jos comunismul” etc.

D

„Jos Ceaușescu!”,
„Jos comunismul!”,
„Libertate!”

ar să încep cu începutul.
Noi, în casă, adeseori ascultam Radio Europa Liberă. De la radio am aflat
despre pastorul reformat Laszla Tokes, despre interviurile pe care el le-a
dat acestui post de radio. Apoi, în 16
decembrie 1989 am aflat de la oameni, de la timișoreni, că în fiecare
seară, de vreo două-trei seri, se adună oameni în fața bisericii protestante din Timișoara, situată în Piața
Sfânta Maria. Am hotărât cu soțul
meu, ca în acea seară, să mergem și
noi acolo, și așa am făcut.
Pe la 18-18:30 aproximativ am
ajuns în Piața Sfânta Maria, venind
cu tramvaiul. Acesta n-a mai ajuns
în stație, deoarece erau adunați mulți
oameni în acel loc și circulația era
blocată.
De cum am ajuns, am auzit lumea
cum striga: „Jos Ceaușescu”, „Jos comunismul” și „Libertate”.
Am fost bucuroși că am ajuns și
noi acolo și că am putut lua parte la
aceste manifestații.

4

UZP

NR.16 - 2019

@ Delia Briscan
Au fost persoane care au urcat pe
unul dintre tramvaie și a ținut un discurs împotriva lui Ceaușescu, împotriva comunismului, și a dat exemplu
țările foste comuniste din vecinătatea
țării noastre care au făcut revoluție și
au scăpat de comunism și spunea că
și noi ar trebui să facem la fel. Toată
lumea a fost de acord. Apoi, oamenii
au hotărât că nu e de ajuns că neam adunat acolo și spuneau că ar fi
cazul să ne organizăm și să mergem
spre sediul Comitetului Județean de
partid, să protestăm și acolo. Am
plecat de acolo, mii de oameni. Am
mers spre căminele studențești, sperând că ni se vor alătura și studenții,
dar mulți erau deja plecați acasă, de
unde erau veniți, pentru că era foarte
aproape vacanța. Apoi, între noi, între demonstranți a apărut o dispută.
Unii erau de părere să mergem spre
Calea Buziașului, unde erau multe
fabrici și să-i cheme pe muncitori la
manifestație. Alții erau de părere să
mergem direct la sediul Comitetului
de partid, așa că unii au luat-o într-o
direcție, alții în alta. Eu și soțul meu
ne-am numărat printre cei care au
ales să meargă spre sediul Comitetului de partid.
Când am ajuns acolo, ne aștepta
o mașină de pompieri gata să pună
furtunul cu apă pe noi (în luna decembrie).
Demonstranții au reușit repede
să-i înlăture pe pompieri. Câțiva au
dat cu pietre în sediu și s-au spart
vreo două-trei geamuri. În scurt timp

au apărut milițienii cu scuturi și bastoane și au început să dea în noi. Nu
erau mulți, cam vreo 25 de persoane.
Lumea a început să se retragă pe o
stradă din apropiere, Bd. C.D. Loga.
Eu cu soțul meu am rămas mai în
urmă, încercând să convingem oamenii să nu se retragă (noi eram
câteva mii iar ei, vreo 25). Cu toate
acestea, manifestanții continuau să
se retragă, în urmă eram noi și foarte
puțini oameni. Atunci, milițienii au
gândit că e momentul să pună mâna
pe câțiva dintre noi. Eu mergeam la
braț cu soțul meu când am văzut că el
face un salt în față. Îl lovise un milițian cu bastonul și continua să îl bată,
în timp ce pe mine m-au luat alți doi.
Unul m-a apucat de o mână și de păr,
celălalt mă ținea de cealaltă mână și
mă bătea cu bastonul. Am încercat să
mă lupt cu ei cu toate puterile mele.
Era clar că în acele vremuri să ajungi
să fii deținut politic era foarte grav și
dacă rămânea mai departe Ceaușescu
în fruntea statului, poate că n-aș mai
fi văzut lumina soarelui niciodată,
nici familia, nici băiețelul meu în
vârstă de 5 ani. M-am zbătut, n-am
vrut să merg cu ei, m-au târâit pe jos,
mi-am rupt pantalonii în genunchi,
toate sub o ploaie de lovituri. Când
au văzut ei că eu mă opun cu atâta
putere, unul dintre ei mi-a aplicat
o lovitură în cap cu bastonul, încât
efectiv am văzut roșu înaintea ochilor. Mi-a făcut un cucui foarte mare
în cap, lung, pe lungimea bastonului.
Știu că m-a durut capul mai mult de

o săptămână, am fost și la Spitalul
Județean, după ce am fost eliberată,
pentru a-mi face un film.
Dar să revin la cele întâmplate.
Cei doi care m-au prins și m-au bătut
m-au dat pe mâna altuia, care, într-o
fugă, m-a dus pe jos la sediul Miliției.
Eram deja foarte obosită, nu m-am
mai simțit în stare să mă bat și cu al
treilea.
Acolo, la sediul Miliției, m-au pus
într-o cameră, împreună cu alte trei
persoane (doi tineri, o fată și un băiat,
el, în acea seară urma să o ceară pe
ea de soție de la părinții ei și o fată
bolnavă psihic, zic eu, care plângea
și striga întruna). Asta era pe la ora
8:30 seara. După vreo două-trei ore,
am fost dusă în beciul Miliției. Acolo erau deja mulți arestați, bărbați și
femei. Erau mai multe încăperi, și la
fiecare ușă era câte un milițian care,
fără să întrebe nimic, aplica câteva
lovituri cu bastonul celui care era nevoit să intre pe ușă. Am avut parte și

eu, bineînțeles, de acest „tratament”.
Am intrat într-o cameră unde erau
mai mulți oameni puși să stea în genunchi cu fața la perete și mâinile ridicate deasupra capului. Așa a trebuit
să stau și eu. Dacă îți oboseau mâinile și voiai să le lași un pic mai jos,
imediat primeai bătaie cu bastonul.
Cel ce ne păzea era vigilent. Pe rând,
eram chemați într-o cameră alăturată, unde ne luau la interogatoriu.
Auzeam oamenii cum spuneau că au
fost luați din greșeală de pe stradă, că
mergeau la cineva în vizită, sau tinerii care spuneau că mergeau la vreun
chef, fiind sâmbătă seara. Îmi dădeam
seama că aș putea să spun și eu așa,
dar aici intervine un mare „DAR”. Luasem cu ceva timp înainte împrumut
de la o colegă o Biblie și citisem din
ea. Totodată, în acel moment eram
încredințată că numai Dumnezeu mă
poate scăpa din această situație complicată. Și dacă numai El mă poate
scăpa, eu cum să mint? Am hotărât

să spun adevărul. Am fost chemată
la interogatoriu, m-au întrebat dacă
am luat parte la manifestație, am spus
că „da”, m-au întrebat ce am strigat
și am spus că am strigat. „Libertate”,
„Jos comunismul” și altele. Apoi neau băgat în altă încăpere, bineînțeles,
la ușă, nelipsitele lovituri (când am
ajuns acasă eram toată neagră pe corp
de la bătaie), și ne-au pus din nou
în genunchi, cu fața la perete și cu
mâinile ridicate. A venit un procuror
(nu știu cum îl chema, dar s-ar putea
afla), spunea că lucrează în această
meserie de 25 de ani, a început să
dea șuturi în spate oamenilor, sau pe
unde apuca, a venit către mine și și-a
pus țigara pe mâna mea, apăsând cu
putere. Am țipat și mi-am tras mâna.
A zis „vezi, dacă nu ești cuminte?”. Ne
înjura și folosea un vocabular foarte
vulgar la adresa noastră.

F
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Nu se poate reda pe hârtie.
Îmi amintesc că i-am mai auzit pe
alți milițieni (sau securiști, ce-or fi
fost, nu știu) vorbind despre mine și
spunând: „Asta? Asta-i mare revoluționară, a recunoscut că a fost în
stradă și a strigat”.
Toată noaptea ne-am petrecut-o
în beciul Miliției, fără hrană, nici
seara, nici dimineața, fără un pat
sau o bancă pe care să ne putem așeza, am stat jos, pe ciment. A doua zi
dimineața am observat că bărbații
erau luați și duși în altă parte. Apoi,
ne-au luat și pe noi, femeile, ne-au
urcat într-o dubă, fără să ne spună
unde ne duc. Am ajuns la Penitenciarul din Timișoara, de pe Str. Popa
Șapcă. Ni s-au luat banii, bijuteriile,
buletinele, le-au băgat pe fiecare într-un plic separat cu numele pe ele și
ne-au dus în celulele. Am fost 33 de
femei (inclusiv minore) într-o celulă
cu 15 paturi, fără minime condiții de
igienă (fără cană, săpun, hârtie igienică, nici măcar ziare, fără prosoape
și multe alte lipsuri). Mâncarea era
groaznică. De cele mai multe ori ne
dădea arpacaș fiert, fără nimic altceva
în el, nici măcar sare, iar dimineața
primeam o bucată de mămăligă făcută din făină de mălai în amestec
cu tărâțe, sub forma unei bucăți de
săpun. Bineînțeles, nici mămăliga nu
era cu sare.
În această primă zi petrecută în
penitenciar (era duminică, 17 decembrie), am auzit mulțimea de oameni
care demonstrau pe străzi și strigau.
Am auzit elicoptere survolând orașul
mereu. Am auzit și împușcături, dar
mie nu îmi venea să cred că sunt în
stare să tragă în oameni. În Timișoara, lângă penitenciar exista o unitate
militară și credeam că soldații fac
exerciții și trag.
Vreau să precizez faptul că vremea
era neobișnuit de caldă pentru acea
perioadă. În acea noapte a fost o furtună puternică în Timișoara, cu tunete
și fulgere, parcă s-ar fi dezlănțuit natura întreagă. Am considerat că era un

6
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semn de la Dumnezeu, și bine că s-a
întâmplat așa, erau lupte de stradă, se
trăgea cu arme de foc și dacă n-ar fi
fost acea furtună, numărul morților
și al răniților ar fi fost mult mai mare.
Luni, iarăși s-a auzit gălăgie în
oraș, iar la noi în celulă au fost aduse câteva femei de etnie romă, care
ne-au spus că s-a tras în populație,
în oraș și la Catedrală și că au murit oameni. Am plâns, gândindu-mă
că soțul meu cu siguranță nu a stat
acasă, poate a luat și copilașul cu el
și cine știe ce s-ar fi putut întâmpla.
În ziua de duminică, ne-au anunțat
în penitenciar că va veni o comisie de la
București care ne va interoga. Această
comisie și-a început activitatea marți,
19 decembrie, și au chemat cam trei
sferturi dintre femeile din celula noastră. Minorele au fost eliberate.
Nu se mai auzea gălăgie în oraș,
semn că nu mai aveau loc proteste
pe stradă.
Împărțeam același pat cu o tânără
studentă în anul întâi, venită din Brașov, care a prins, în 1987, revolta oamenilor din orașul ei. Ea ne spunea:
„Dacă nu se mai aude nimic, această
revoltă a fost înăbușită, oamenii nu
mai au curaj să iasă în stradă pentru
că au fost aduși securiști din toată țara
și acum, la fiecare colț e un securist,
la fiecare pom e un securist și soarta
noastră e pecetluită”. I-am spus ce am
declarat în fața autorităților (oral și în
scris). Ea mi-a zis: „Ești nebună! Cum
ai putut să spui așa ceva?”.
Am început să mă gândesc serios la ce voi declara în fața comisiei
de la București. Știam că am dreptul
să îmi schimb prima declarație, dar
totodată știam foarte bine că nu te
joci cu securitatea. Te bat și te torturează până spui tot. Vreau să spun
că în aceste clipe mi-a fost de mare
ajutor Cuvântul pe care îl citisem
din Biblie și care mereu îmi venea
în minte: „Când vă vor da în mâna
lor (înaintea dregătorilor), să nu vă
îngrijorați, gândindu-vă cum s-au ce
veți spune, căci ce veți avea de spus vă

va fi dat chiar în ceasul acela” – Matei
10:19. Cu acest gând m-am încurajat
toată ziua de marți, dar nu am fost
chemată la interogatoriu. Miercuri
dimineața au mai fost chemate două
femei și apoi nu au mai chemat pe
nimeni. Am auzit gardienii vorbind
că femeile dintr-o celulă de lângă noi
au făcut greva foamei, refuzând toate „mâncarea” de dimineață. Aveau
condiții mai proaste decât noi. Nu
aveau nici măcar toaletă, se foloseau
toate de un butoi aflat în celulă.
Cumva inexplicabil, miercuri, 20
decembrie, era liniște în celulă. În celelalte zile, femeile vorbeau neîncetat,
dar în această zi s-a așternut liniștea,
nimeni nu mai scotea o vorbă. Așteptam să mai cheme pe cineva la interogatoriu, să mă cheme și pe mine,

dar nu s-a întâmplat așa. După-masă a
început să se audă vuiet pe stradă. Noi
am presupus că soldații din unitatea
militară joacă fotbal. Nimeni nu și-a
putut imagina că reîncepe Revoluția.
Fostul Comitet Județean de Partid din Timișoara nu era departe de
penitenciar și am auzit că cineva, o
femeie vorbește la microfon, dar nu
se auzea suficient de clar ca să putem
înțelege ce se vorbește. Apoi s-a auzit
o voce de bărbat. Fata de la Brașov a
spus că probabil totul este sub controlul autorităților comuniste și că s-a
făcut un miting unde urma să vorbească și Ceaușescu și va cere să fim
pedepsiți exemplar. Ne-am apropiat
de geam și încercam să înțelegem cât
de puțin ce se petrece. Acel bărbat,
când și-a încheiat discursul, a strigat

mai tare în microfon, așa încât am
auzit și noi: „Jos cu dinastia, trăiască
România”. Am plâns de bucurie. Am
știut că poporul s-a organizat și va
fi bine și pentru noi. (După ce am
ieșit din penitenciar am auzit că un
grup de timișoreni curajoși, în frunte
cu domnul Ioan Savu, au pătruns în
Județeana de Partid și au negociat cu
primul-ministru de atunci, cu Dăscălescu, eliberarea noastră, morții să
fie redați familiilor, să demisioneze
Ceaușescu, să nu se mai tragă și altele. Incredibil, poate, dar acțiunea lor
a reușit. Au obținut ceea ce au cerut,
mai puțin demisia dictatorului).
Noi, femeile aflate în detenție, am
hotărât să stăm liniștite, pentru că eram
convinse că de-acum lucrurile au luat-o pe făgașul cel bun. Peste ceva timp

a venit un gardian și ne-a spus să ne
strângem lucrurile, pentru că autoritățile au hotărât să ne pună în libertate.
Ne-au scos în curtea penitenciarului, unde ne-am văzut colegii neîngrijiți, nebărbieriți de atâtea zile, dar
eram cu toții bucuroși. Au hotărât
să ne înapoieze bunurile, dar, ca un
făcut, nu știu cum, acel om care ni
le-a adus a scăpat cutia din mână și
s-au împrăștiat toate. Au hotărât că
ne dea drumul, iar noi în zilele următoare să venim să ni le luăm. Cine ar
mai fi venit după ele dacă nu cădea
Ceaușescu? Ne-au urcat din nou în
dube și ne-au eliberat în diferite părți
ale orașului. Mie mi-au dar drumul
în spatele clădirii Comitetului Județean de Partid. Era ceva neobișnuit,
erau străzile luminate și multă lume.
Am îndrăznit să spun, eu și o colegă de penitenciar, unui om, că ni s-a
dat drumul. Ne îmbrățișa lumea de
bucurie. Am întrebat dacă a căzut
Ceaușescu. Ni s-a răspuns: „Încă nu,
dar o să cadă. Veniți să vedeți”. Din
balcon de la partid, oamenii au prins
curaj și vorbeau la microfon încurajând masele, cu toate că înăuntru
erau comuniștii și securitatea.
Am plecat pe jos spre casă, spre
Calea Girocului, pentru că nu circulau troleibuzele. Era forfotă pe
străzi, unii oameni mergeau spre
casă, alții veneau grupați spre centru. În fruntea unui grup de oameni
era un bărbat cu un steag găurit la
mijloc (atunci am văzut prima dată
așa ceva), era nebărbierit și a zis către
ceilalți: „Haideți să mergem la Catedrală, că acolo a murit copilul meu”.
Toate aceste lucruri m-au impresionat mult, nu pot să redau în cuvinte
ce am simțit atunci. Zilele următoare
am luat parte iar la manifestații. S-a
împărțit pâine în Piața Operei. Am
mâncat toți dintr-o pâine, am îngenuncheat toți și am rostit împreună
rugăciunea „Tatăl nostru”.
Acum, când scriu, am ochii în lacrimi. Era o atmosferă de nedescris.
Parcă a coborât cerul pe pământ.
NR.16 - 2019
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Șase zile – șase luni.
„Timișoara! Timișoara!”
În toamna lui 1989, în
fiecare zi, postul de radio
Europa liberă avea cel
puțin un material despre
procesul pastorului
reformat Tokes Laszlo.
Subiectul îl înlocuia ușor
pe cel exploatat la
maximum, din punct de
vedere jurnalistic, în
ultimul timp – cel al
Scrisorii celor șase. Pentru
noi, Tokes era palpabil.

C

unoșteam cu toții maghiari
calviniști, care mergeau la
slujbele duminicale ale pastorului revoltat, știam unde
se afla biserica reformată... În ultimul
timp, zăboveam, din ce în ce mai
mult, în zilele însorite din acel mijloc
de decembrie, pe străduțele din jurul
Pieței Maria, acolo unde urma să se
întâmple ceva. Au trecut 30 de ani de
la acel ceva. Un ceva nedefinit, atunci.
Un ceva nedefinit, de fapt, nici acum.
Un ceva pentru care, însă, s-a murit.
Un ceva care a generat multe dosare
penale și condamnări. 30 de ani de
incertitudini.....
Nu știu dacă Ion Monoran și Borbély Zoltán se cunoșteau înainte de a
opri tramvaiele în Piața Maria, acolo
unde se adunau, atunci, din ce în ce
mai mulți timișoreni. Amândoi îl cunosteau, însă, pe Daniel Zăgănescu,
cel care s-a urcat, ajutat de Radu Galea, pe tamponul tramvaiului oprit
în Piața Maria, strigând „Jos Ceaușescu!”. Daniel Zăgănescu crede și
acum că moartea prematură a celor
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@ Florian Mihalcea
care au fost în jurul lui în acele momente are în ea ceva nefiresc. „Mă
numesc Daniel Zăgănescu și nu mi-e
frică de Securitate!” – a spus el de deasupra mulțimii. Frica se lipise, însă, de
zidurile caselor din Piața Maria. Unii
îi recunoșteau pe securiștii împrăștiați
în piață. Cu frică și cu o voce stinsă,
Daniel Vighi a început să cânte „Deșteaptă-te române!”. Tokes Laslo nu
auzise niciodată, până atunci, viitorul
imn național, melodie interzisă în regimul Ceaușescu. După prima strofă,
aproape nimeni nu știa continuarea.
„Se va sfârși al nopții chin amar, / căci
Domnul vine iar” – au început să cânte
o melodie mult mai cunoscută, românii aflați în piață, cu lumânări în mâini
(cumpărate de la Biserica ortodoxă
din piața Küttl), veniți să-i susțină pe
enoriașii reformați. Erau credincioșii
baptiști, aduși de predicatorul Petru
Dugulescu, la rugămintea lui Balaton
Zoltán. Era 16 decembrie. Spaima se
împletea cu speranța și copleșitorul
sentiment al solidarității. Sfârșitul
unei epoci. Începutul Revoluției române. Revoluția a început să fie teoretizată încă din primele zile. A început
să se vorbească despre „adevărații revoluționari”, despre cei aflati pe străzi
„cu misiune”, sau despre lovitura de
stat inițiată de grupuri preexistente
și oculte. S-a vorbit și s-a scris despre
teroriști, despre existența sau inexistența lor, despre programe revoluționare, despre restaurații, despre
violență, despre adevărul unora sau
al altora, despre absența unui adevăr
absolut, în lipsa sentințelor în dosarele roase și îngălbenite în cei 30 de
ani de așteptare. Revoluția a început

în 15 decembrie 1989 și s-a încheiat
în 15 iunie 1990, odată cu intervenția minerilor în Piața Universității din
București. Și în decembrie 1989 și în
iunie 1990 au fost aceiași actori. Aceiași protestatari, aceleași detașamente de represiune. Vasile Cercel a fost
arestat în decembrie 1989 și încarcerat
ilegal în penitenciarul Popa Șapcă. A
fost ridicat, mai apoi, în 15 iunie 1990
din Piața Universității. Arestat și încarcerat la Jilava.
Nu știu dacă Ion Monoran și Borbély Zoltán se cunoșteau înainte de
a opri tramvaiele în Piața Maria. Nu
știu dacă reformații maghiari și baptiștii români mai fuseseră vreodată
alături. Nu știu dacă intuia cineva
cum va evolua totul și ce urma să se
întâmple a doua zi – o nefiresc de
caldă duminică de decembrie....
17 decembrie 1989. Intersecția din fața Hotelului Continental este blocată de militari. Văzusem

o astfel de imagine la televiziunile
maghiară sau sârbă. Se întâmpla la
Praga, cu câteva luni înainte. La Timișoara, la fel ca la Praga, tinerii cântau în fața șirului de soldați înarmați.
Fete tinere puneau flori la armele
militarilor puberi, rușinați parcă de
ce erau puși să facă. Demonstranții
le cereau militarilor să pună arma la
picior și, fâstâciți și îmbujorați, erau
tentați să o facă. Cu mișcări încete,
încercau să lipească patul armei de
coapsă. Ce s-a întâmplat mai apoi?
Adolescenții în haine militare au început să lovească cu patul puștii pe
cine le ieșea în cale. Fusese un ordin
scurt, abia perceptibil, acoperit de
zgomotul înfundat al tancurilor ce
intrau cu viteză pe trotuarul din fața
magazinului Bega. Nu știam că exista
deja un ordin de deschidere a focului
și că vor fi câțiva soldați, dar și ofițeri
zeloși, care îl vor executa. Procurorul
Romeo Bălan avea să-mi spună, peste
ani, cine a tras asupra grupului din
care făceam parte, în Piața 700. Un
subofițer sanitar de la Lugoj. Radian
Belici și Remus Tășală sunt uciși. Un
glonte lovește gâtul unui manifestant.
Sânge. Cineva vrea să îl oprească cu
un fular. Neputință. Neputința noastră, a celor neînarmați. Mai cad câțiva. Focurile de armă au ecou între
casele vechi.

Primele victime cad în Piața Libertății. Ora 17,30. Sunt împușcați
mortal: Lepa Bărbat, Stefan Pisek și
Miroslav Todorov. Numele lor arăta, din nou, solidaritatea interetnică,
culoarea Banatului dintr-un colț de
imperiu. Piața Libertății – sunt împușcați Alin Valon, Cristian Câmpean,
Cristian Gavrilă, Dumitru Druga,
Viorel Pașca... Se trage în Calea Lipovei. Ofițeri cu arma în mână urmăresc manifestanți neînarmați într-un
magazin alimentar. Se trage în Calea
Girocului. Și aici ofițeri înarmați intră
în casa scării în blocurile muncitorești
și trag. Tancurile din Calea Girocului
aveau armament de război. Ora 19,30.
Podul Decebal. Sunt împușcați mortal: Leonida Bânciu, Maria Andrei,
Slobodanca Ewinger, Tudor Țintaru....
Târziu, mult prea târziu, au aflat
familiile victimelor (42 de cadavre)
unde sunt trupurile dispărute din
Spitalul Județean. Poate a fost cea mai
crudă decizie a puterii comuniste. Într-o mașină frigorifică au fost înghesuite cadavrele, scoase noaptea din
morgă și duse la crematoriul Cenușa
din Popești-Leordeni. Cenușa a fost
aruncată într-un canal. Monumente
veghează în locurile în care s-a tras.
Peste gura de canal de la Popesti-Leordeni s-a ridicat o capelă. O flacără
veșnică arde în Cimitirul eroilor.

Destinul unic. Din 20 decem-

brie începe destinul unic al orașului
Timișoara. În 20 decembrie se înființează un nou partid politic – Frontul
Democrat Român (FDR), după 40
de ani de inexistență a pluripartidismului. FDR preia puterea politică în
oraș, în timp ce, în restul țării, partidul comunist continua sa rămână
partidul unic. Din balconul Operei,
Timișoara este declarat primul oraș
liber, ceea ce însemna că, cel puțin la
nivel de administrație, orașul rupsese
legăturile cu restul României. Timișoara nu mai asculta de comenzile
venite de la București. Și se autogospodărea. Timișoara era singura enclavă necomunistă într-o țară
speriată încă de puterea Securității,
în care telefoanele erau ascultate, iar
detașamentele militare patrulau prin
diverse orașe de provincie, pentru a
arăta ca țara încă mai e condusă, cu
mână de fier, de partidul unic. În 20
decembrie, în Timișoara, armata intra în cazărmi, iar din balconul Operei, maiorul Viorel Oancea, cu toate
ca nu era vocea oficială a garnizoanei
militare, ne asigura că militarii din
Timișoara sunt pregătiți să apere orașul, dacă Ceaușescu va încerca să îl
atace.
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Și se zvonea, într-adevăr, pe
esplanada dintre Operă și Catedrală,
că un asediu al orașului este iminent.
Nici măcar instituțiile de forță nu mai
respectau ordinele venite de la București. Atunci, în 20 decembrie, în
Timișoara s-a scandat, pentru prima
oară, „Armata e cu noi!”. Mai târziu,
atunci când, în toată țara, structurile
partidului comunist erau înlocuite automat de cele ale FSN, activiștii fiind,
în mare parte, aceiași, la Timișoara
exista o altă structură politică, care nu
era urmașa PCR – Frontul Democrat
Român. Timișoara a fost hotărâtă să
pună în practică cele câteva principii
inserate în Proclamația citită în 20
decembrie din balconul Consiliului
Județean PCR. Tot în 20 decembrie
au fost eliberați revoluționarii arestați în primele zile ale Revoluției,
s-a trecut la pluripartidism, iar în
ianuarie 1990 a apărut primul ziar
independent din țară. În Timișoara
s-au organizat primele alegeri libere.
În Timișoara s-a constituit, astfel, un
consiliu local și un consiliu județean.
Au fost primele alegeri democratice
din țară, alegeri indirecte, ce-i dept,
în care s-a folosit sistemul de electori.
Cele două consilii alese au condus
Timișoara și judetul Timiș până la
alegerile locale naționale. A fost ales
un primar, în timp ce, în restul țării,
primarii erau numiți de FSN. De bunăvoie, în urma validării alegerilor
locale, sau sub presiunea străzii, revoluționarii din prima linie au făcut
un pas înapoi. Trecuse vremea curajului, veneau vremuri mai așezate, în
care se vorbea, tot pentru prima dată,
de competență. Ioan Marcu a trebuit
să părăsească, cu mult regret, biroul
în care se afla telefonul cu fir roșu,
la care puteai vorbi cu Petre Roman
fără intermediul unei centraliste sau
al unei secretare, Pompiliu Alamorean
și-a lăsat postul de primar, iar Lorin
Fortuna (prefect) a plecat, surprins de
mai noile scandări ale timișorenilor
din stradă, care înlocuiseră numele
lui Ceaușescu cu chiar numele lui. Într-o dimineață, prin ianuarie, holul

10

UZP

NR.16 - 2019

Prefecturii se umpluse de uniforme
militare. Se încerca un mini-puci local. Conducerea județului urma a fi
preluată de generalul Popescu, în timp
ce toate posturile de conducere erau
dublate de către un militar. O vreme,
armata a condus județul, pregătind,
spuneau ei, trecerea la administrația
civilă rezultată în urma alegerilor libere care urmau. Acesta este, de altfel,
discursul oricărei junte militare, care
are grijă sa strecoare, pentru a liniști
poulația civilă, și sintagma „conducere provizorie”. Caracterul provizoriu
al juntei militare timișene a fost, de
data aceasta, evident. După alegerile
locale din februarie, lucrurile păreau
să se liniștească... Timișorenii nu erau
însă liniștiți. Demonstrațiile pe străzile Timișoarei continuau și au continuat și în lunile următoare. Ce mai
voiau timișorenii? Ei bine, ce-i mai
aducea în stradă se explică în finalul
Proclamației de la Timișoara: „(...)
Această Proclamație se adresează în
primul rând celor care au primit Revoluția cadou și se miră de ce suntem
nemulțumiți, de vreme ce dictatura
a căzut, s-au abrogat o serie de legi
proaste și a mai apărut și câte ceva
prin prăvălii. Acum știm de ce suntem
nemultumiți: nu acesta a fost idealul
Revoluției de la Timișoara”. Și Procla-

mația de la Timișoara, lansată în 11
martie 1990, își propunea să continue
Revoluția, „pașnic, dar ferm”, pentru
că nimeni și nimic nu ne mai putea
intimida. Și Revoluția continua: mișcarea de democratizare din interior a
armatei (CADA), mișcare condusă de
cei care au refuzat să tragă în decembrie 1989, Alianța pentru Proclamația
de la Timișoara (aprilie 1990), Piața
Universității (cea mai mare demonstrație anticomunistă din Europa de
est) și finalul, demn de o restaurație
de sfârșit de Ev Mediu: mineriada.
În fiecare an, în 20 decembrie,
sirenele sună la Timișoara, amintind de acea zi care a schimbat România, amintind de greva generală
care a paralizat orașul și de formarea coloanelor care au pornit, apoi,
din marile uzine, de pe platformele
industriale, coloane ce se îndreptau
către cele două viitoare centre de putere: clădirea Comitetului județean
al PCR și Opera. Cele două grupuri,
din cele două balcoane, au fost nucleele pe care s-a constituit Frontul
Democrat Român. Și în acest an, al
30 – lea, sirenele vor suna la ora 12,
îndemnându-ne să ne oprim, pentru
o clipă, și să ne aducem aminte. An
după an, însă, sunt tot mai puțini cei
care se opresc, în Piața Operei, și își

îndreaptă privirea către balcon, acolo de unde venea, atunci, speranța.
Speranța. Un sentiment amestecat
cu frică. Frica nu i-a părăsit niciun
moment pe timișoreni în acea săptămână din decembrie 1989, în care se
simțeau atât de singuri într-o Romanie încremenită, din care, pentru câteva zile, practic, nu mai făceau parte.
Mă întorc la Proclamație. „În 20
decembrie 1989 – scrie în preambulul
Proclamației - Timișoara a intrat definitiv în stăpânirea populației, transformându-se într-un oraș liber în marea
închisoare care devenise în acele zile
România. Din acea zi, întreaga activitate din oraș a fost condusă, de la tribuna din Piața Operei, de către Frontul
Democrat Român, exponent în acel
moment al Revoluției de la Timșoara. În acea zi, armata a fraternizat cu
demonstranții, hotărând să apere împreună cu ei victoria obținută”.
20 decembrie 1989. Încă era prea
devreme să auzim sirenele din fabricile de la periferia orașului. Era prea
devreme să avem amintiri din Piața
Operei. Era poate prea devreme și să
auzim clopotele Catedralei, bătând
în dungă. Bătând a moarte și a molimă.... În 20 decembrie 1989, porțile Catedralei rămâneau închise, iar
din balconul Operei venea peste noi
ruga „Tatăl nostru”, rostită de pastori
baptiști, în timp ce mii de timișoreni
se întorceau cu fața la Catedrală și

îngenunchiau. Dumnezeu există!
În foaierul Operei, Ion Monoran
asculta, în tăcere, poezia momentului...
Nu știu dacă Ion Monoran și Borbély Zoltán se cunoșteau înainte de a
opri tramvaiele în Piața Maria. Știu
doar că a fost un prim moment care
ne-a adus împreună. Apoi a fost... 20
decembrie. Acum sună și sirenele,
bat și clopotele. Bat rotund, împlinit,
a bucurie...
În seara zilei de 20 decembrie,
Ceaușescu explica, după mintea lui,
ce se întâmpla la Timișoara: „(...)
aceste acțiuni cu caracter terorist au
fost organizate și declanșate în strânsă
legătură cu cercurile reacționare, imperialiste, iredentiste, șoviniste și cu
serviciile de spionaj din diferite țări
străine. Scopul acestor acțiuni (...) a
fost acela de a crea condițiile dezmembrării teritoriale a României (...). Acțiunile aparțin elementelor teroriste,
fasciste din Timișoara și a celor care
s-au pus în slujba agenturilor străine”.
După un astfel de discurs nu putea
urma nimic bun pentru Timișoara.
Aveam, cu toții, totuși, speranța că
orașul va fi apărat de chiar aceia care
au deschis focul împotriva timișorenilor – militarii. Cel puțin așa ne
asigura maiorul Viorel Oancea, din
balconul Operei. Și noi speram că vocea sa este vocea autorizată a armatei
care... era cu noi... Raportul Comisiei
senatoriale privind acțiunile desfășu-

rate în Revoluția din decembrie 1989
concluzionează că: „La Timișoara s-a
tras din ordin sau din proprie inițiativă. Au tras unii activiști de partid,
unii ofițeri ai MI și MapN, au tras și
simpli soldați”. Dosarele nu s-au închis încă. După 30 de ani. Timișorenii încă mai speră să se facă dreptate.

21 decembrie 1989. Centrul
de greutate al Revoluției se
mută la București. Timișoara

rămânea, în zilele ce au urmat, să
dezgroape morții din Cimitirul săracilor, sperând că vor găsi cadavrele
celor arși la Popești-Leordeni, despre
care, atunci, nu se știa nimic. Veneau
ziariști străini. La Inspectoratul de
Poliție, cozile erau interminabile.
Etnicii germani (șvabii bănățeni)
primeau pșsapoarte și părăseau o
țară care își căuta, cu convulsii, calea. Magazinele și restaurantele aveau
pături cu care își camuflau vitrinele,
iar orașul parea un teatru de război.
Din când în când, se auzeau focuri
de armă și mai cădeau umbre, despre care se vorbea, pe la colțuri, că
ar fi teroriști. Oamenii se uitau zi și
noapte la televizor, acolo unde Teodor Brateș ne povestea despre fântâni
otravite și teroriști fără inimă care,
așa cum spunea Ion Iliescu la TVR,
„(...) împușcă din orice poziție (...)”.
În ajunul Crăciunului, era greu să deosebești pe cei ce băteau covoarele
pentru a avea curățenie de Sărbători
de cei care trăgeau cu arma, apărând
„cuceririle Revoluției” de falși teroriști. Zile întregi, cu arme date civililor, muncitorii își „apărau” fabricile,
care, peste câteva luni și ani, urmau
să fie închise și vândute ca locuri de
parcare.
Dar era încă 21 decembrie. Și
timișorenii vedeau, în direct, la Televiziunea națională, cum întreaga
structură a statului totalitar se clătina și se prăbușea, atunci când, în
Piața în care dictatorul încă vorbea,
se scanda, ca o chemare la luptă: „Timișoara! Timișoara!”.
NR.16 - 2019
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La Timișoara, până la
Revoluție, televizorul era o
fereastră deschisă către
lume. Noi, prin cele câteva
posturi de la Televiziunea
Iugoslavă și cele două de la
unguri, am văzut tot
timpul ce se întâmplă în
lume. Noi am văzut în
direct grevele lui Walesa și
căderea Zidului Berlinului,
de exemplu. Aveam, de
asemenea, acces la diverse
ziare și reviste, ce mai erau
aduse de cei ce veneau din
străinătate, dintre mulți cei
plecați.

E

u eram pregătit, sufletește și
mental, de schimbare. Din
familie, de mic, am cunoscut duritatea represiunii comuniste. Tatăl meu a refuzat să se
înscrie în colhoz, suferind presiunea
uriașă a sistemului comunist, care dorea să-l îngenunchieze, să-l frângă.
N-au reușit. Impozitele și dobânzile
lor erau mult mai mari decât valoarea
recoltelor ce ne erau luate direct de la
arie. Ne-au luat în contul lor cărămizile și materialele pentru casă nouă,
vitele din grajd, păsările din curte,
hainele din casă, cam tot ce aveam.
Atunci când n-au mai avut ce lua, un
activist de partid, în curte, în fața mamei, a mea, la 5 ani și a surorii mele
de 3 ani, i-a pus tatălui meu pistolul
în piept, spunându-i: „Semnează, că
te împușc!”, încercând să-l oblige pe
tata să se înscrie în colhoz. Tata, cu
riscul de a muri el, cu nevasta lui, cu
copiii lui, a spus: „Trage, că nu semnez!”. Șansa că nu l-a împușcat a fost
că mama – care știa cât de dârz și hotărât e, știind că nu se îndoaie – a făcut
un atac de cord și a căzut jos, ca un
lemn. Eu cu sora mea eram mici și
speriați, plângeam că moare mami!
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Timișoara,
20 decembrie 1989
@ Ioan Savu
Această situație l-a scos din ritm
pe activistul de partid, care n-a mai
tras, l-a lăsat pe tata s-o frece cu apă și
oțet pe mama, să-și revină, dar ne-au
obligat să părăsim casa ...
În Timișoara au fost, după rezistența armată din Munții Banatului, după
Revolta Studenților din 1956, în toți
anii premergători lui 1989, diverse forme de protest: „Jos regele foamei și întunericului!”, scris pe peretele dinspre
podul Decebal, al Comitetului PCR
Timiș, „Decebal pe vremea ta, pita tot
așa era?”, scris lângă pâinea neagră
agățată cu sârmă de gâtul bustului lui
Decebal, „Ceaușescu – Foame!”, pe podul CFR dintre Parcul Botanic și fosta
Poligrafie, manifeste în Piața Bălcescu
și Complexul Studențesc etc.
În 3 ianuarie 1988, după 15 noiembrie 1987 Brașov, eu am fost în
Piața Unirii din Timișoara, la îndemnul acelor tineri, care, în decembrie
1987, trecând pe lângă tine pe trotuar,
ziceau, peste umăr: „Dacă ești român,
vino în 3 ianuarie, la ora 8, în Piața
Unirii!”. Convingând-o pe soția mea
că eu, cu mentalitatea de șobolan, de
șarpe care se târăște, nu pot trăi, spunându-i că atunci putea fi momentul
și eu ce voi spune copiilor mei, dacă
mă vor întreba: „Tata, tu când trebuia
să fii acolo, unde ai fost?”, eu neputând frânge în sufletul copiilor noștri
o scară de valori în care poziția tatălui
e bine definită.
În 20 decembrie 1989, am plecat
din curtea Întreprinderii de Detergenți, unde eram angajat ca analist-programator, cu agenda de la serviciu sub braț, și am ajuns în fruntea
coloanei de zeci de mii de timișoreni
ce au plecat de pe Platforma Indus-

trială Calea Buziașului – începând
cu Intreprinderea Optica și apoi de
la toate celelalte – ce se îndrepta spre
centrul orașului, dărâmând pancartele
cu „Partidul Comunist” și cu „Ceaușescu” ce erau montate pe fațadele sau
acoperișurile intreprinderilor.
Sesizând că e nevoie de anumite
acțiuni pentru a antrena și motiva ca
acea mulțime să se manifeste coerent
și unitar, pentru a rezida forța ei, am
acționat, dacă am văzut că nu o face
altcineva, dar e nevoie și eu știu, am
făcut. E simplu. Așa am ajuns lider,
fără să mă gândesc la asta, fără să-mi
propun asta. Pur și simplu am făcut
ce era nevoie.
Am dus coloana pe traseul: Detergenți - Banatul – Abator – Sala
Olimpia – str. Cluj – Spitalul Bega
– Facultatea de Mecanică – Spitalul
de Ortopedie – Consulatul Iugoslav – Mobila Banatului – Piața Kutl
– Maternitatea Odobescu – Gara de

Nord – Parcul Central – Catedrală
– Primărie, apoi coloana de demonstranți împreună cu TAB-ul captive
(unul din cele șase care ne așteptau și
ne amenințau cu țevile mitralierelor
îndreptate amenințător, pentru a ne
bloca, între colțul Primăriei, Cinema
Capitol și Parcul Justiției), a plecat la
Comitetul Județean PCR, unde erau
demnitarii comuniști veniți de la București (primul-ministru Dăscălescu,
Bobu, Coman, Pacoste etc).
Toată lumea dorea să ajungem cât
mai repede în Piața Operei – unde se
adunau de obicei timișorenii – acolo
se desfășurau toate întrunirile cu mulțimi mari, din zona centrală. N-a fost
chiar simplu să conving acea coloană
imensă să urmeze acel complicat și sinuos traseu, mai ales prin străduțele
din zona Consulatului, dar doream să
vadă o cât mai mare parte din locuitorii Timișoarei, CĂ AM IEȘIT!
Era de asemenea firesc să atingem
zonele câtorva spitale, pentru a încuraja personalul medical să se ocupe
bine, cu grijă, de răniți, să discutăm cu
Consulul iugoslav (era singura noastră
legătură cu țara și cu lumea, Timișoara
fiind ocupată și înconjurată de forțele
de represiune, cu legăturile telefonice tăiate), să ajungem la ELBA, ca un
omagiu pentru că ei (cu o zi înainte
– în 19 decembrie 1989 – au fost pri-

ma întreprindere care a declarat Greva
Generală), în fața Catedralei Mitropolitane, ca omagiu pentru tinerii care au
murit pe trepte, cu lumânri în mâini,
demonstrând pașnic, luni 18 decembrie 1989, de exemplu.
Au fost momente extraordinare,
care m-au marcat în mod deosebit.
Pentru prima dată, în viața mea de
până atunci, m-am simțit OM! Simțeam că-mi expandează sufletul și-n
iubirea mea, puteam să cuprind și să
îmbrățișez toți oamenii, toată Țara,
toată Lumea! Când am trecut prin
fața Centrului de Igienă și prin fața
spitalului Bega, și noi strigam: „Aveți
grijă de răniți”, „Aveți grijă de copii”,
ne curgeau și nouă lacrimile și medicilor, asistentelor și mămicilor ce erau
ciorchine la geamuri și ne făceau cu
mâna.
La Spitalul de Ortopedie, în față,
probabil deranjând clarviziunea și
eficiența dovedite până atunci, după
ce am solicitat din nou să nu mergem
direct la Operă, ci la Consulatul Iugoslav, am fost atacat din spate și strâns
cu putere de gât, profesional, fiind
pe punctul să-mi pierd cunoștința
– împăienjenidu-mi-se privirea, nemaiputând respira și înmuindu-mi-se
genunchii, cel ce m-a atacat așa laș, pe
la spate, striga despre mine: „Securistul, securistul!”.
Se poate muri foarte ușor și rapid
în astfel de situații! Șansa mea a fost
că cei ce i-am adus până acolo m-au
scăpat. Domnul să-i răsplătească!
La Consulat, am urcat pe gard și
am vorbit cu consulul Mirko Atanațcovici, care era la fereastră și privea
marea de oameni ce se revărsa, spunându-i: „Vă rugăm să transmiteți la
București, la Ambasadă, la Belgrad și
în toată lumea, că noi nu mai vrem comunism, că ne-am luat soarta în mâini
și nu vom ceda!”. Mi-am cerut scuze,
că și ei erau stat comunist, dar i-am
spus încă o dată că: „Noi nu mai vrem
comunism!”.
La Catedrală am spus „Tatăl nostru”, pentru cei căzuți acolo. Între Catedrală și Primărie, perpendicular pe

direcția noastră de înaintare, cam la 50
de metri de cele șase TAB-uri în fața
noastră era un cordon de militari ce
mânuiau închizătoarele AKM-urilor,
armându-le, și un ofițer ne amenința
că dacă nu ne oprim, va trage în noi.
Gândiți-vă că după ce s-a murit atâtea
zile, nu ne gândeam că glumește!
Cu tot dramatismul situației, ținând cont de iminența, imprevizibilitatea, felurimea, modalitățile și direcțiile de atac ale autorităților statului comunist, am trăit momente înălțătoare,
după tensiunea zilelor precedente, în
care au fost aproape 1.000 de arestați,
nenumărați răniți și mulți morți.
Atunci noi puteam fi distruși, dar
nu învinși! Gândiți-vă, pe acel lung
traseu, de atâția kilometri, zeci de mii
de oameni, în stare de Revoluție, nimeni n-a distrus nimic, nu s-a călcat
nici măcar iarba, se mergea numai pe
carosabil, eram încolonați, hotărâți,
fermi, cu țel asumat. Dacă priviți de
asemenea, fotografiile făcute de sus și
filmările din Piața Operei (devenită
Piața Victoriei), se vede că oamenii
– ÎN STARE DE REVOLUȚIE – sunt
așezați după forma Pieței, a trotuarelor și a aleilor, fără a călca spațiile
verzi! Eram o mare de oameni ceau hotărât să-și ia viața în mâini, cu
orice risc, dar așezat și profund: JOS
COMUNISMUL, JOS CEAUȘESCU,
JOS DICTATURA!
Revoluția de la Timișoara a fost,
fără dubii și hotărât, profund ANTICOMUNISTĂ. Nu uitați că atunci,
aici la Timișoara, s-a strigat din inimă: „COMUNISMUL S-A NĂSCUT
PE NEVA ȘI-A MURIT PE BEGA!”.
După momentul dramatic cu
TAB-urile de la Primărie, când coloana, în majoritatea ei, a plecat direct la Comitetul Județean PCR, eu
m-am dus spre Piața Operei, unde
nu se coagulase încă nimic, erau ceva
grupuri răzlețe, iar în fața Operei era
un cordon de trupe de securitate, care
opreau accesul spre Operă.
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Obișnuit să văd multe dintr-o
privire – după sutele de mii de fotografii
făcute la nunți, botezuri, școli, grădinițe
etc. – am sesizat că în spatele cordonului de militari, pe suporți metalici, erau
câte două megafoane de aluminiu, iar
în fața peretelui Operei, jos, mai erau
încă de două ori câte două megafoane.
Pe balconul Operei se vedeau capetele
microfoanelor instalate acolo, cu fire
ce coborau la acele megafoane, mi-am
zis: „Aici suntem așteptați, nu duci bătălia unde te așteaptă dușmanul, că aici
controlează tot, ne ascultă și gândurile”,
am plecat spre Sediul PCR, unde era
grosul coloanei.
Din balconul Sediului PCR, cineva
a spus: „Să vină unul sau doi tovarăși,
să discute cu tovarășul prim ministru!”.
Mi-am dat seama că e periculos, că
unul sau doi oameni, nu pot sintetiza
modul de gândire al unui oraș întreg
și că exista riscul ca cei de afară să-și
piardă încrederea în cei plecați, pentru că puteau fi controlați, fiind puțini
și izolați. Am urcat pe una din vazele
de beton din stânga intrării și am zis:
„Nu, să meargă opt, sau treisprezece
inși!”. Apoi, ajungând jos, mi-am dat
seama că nu-i moral să ceri altora să
meargă acolo unde probabil va fi greu,
dându-mi astfel seama că m-am condamnat să merg și eu!
Oamenii loveau ușile de la intrare,
împingându-le, pentru a le deschide.
Am văzut că ușile se deschideau de fapt
spre în afară, am deschis una și am intrat. În fața mea, pe trepte, se aflau militari echipați de război, cu căști de oțel,
AKM-uri, port sectoare cu câte trei încărcătoare, pe lângă cel din armă. M-au
amenințat și au spus că o să tragă, dacă
mai lovește cineva în uși. Am ieșit, am
făcut ordine, am cerut să facă toți doi
pași înapoi și am numit un om care să
asigure ordinea – Emil Ollei, pictor de
biserici.
Precizez că nu am cunoscut dinainte
pe nimeni din cei ce erau acolo sau am
intrat cu ei. Un domn mi-a spus că se
numește Petre Petrișor și că e avocet,
întrebându-mă dacă poate să vină și
el înăuntru. I-am spus că orice sistem
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social are nevoie de legi, care dacă-s
strâmbe, le vom îndrepta și că e necesar
și el, și binevenit. Am intrat prima dată
5 și apoi încă 8, deci 13.
Sus, în Sala de Ședințe, a fost tare,
tare greu. Am fost sigur că n-am nicio
șansă să mai ies viu de acolo. Toți activiștii și securiștii erau cu hainele umflate de la armele avute asupra lor. M-a
deranjat atitudinea unora dintre cei ce
au intrat cu mine acolo, auzindu-i cum
se adresează cu „Tovarășe prim- -ministru”, cu atitudinea servilă și cu solicitările personale adresate lui Dăscălescu.
Până ce aceștia se tocmeau cu el,
eu am făcut două lucruri: am notat pe
agenda ce-o aveam cu mine ce doreau
timișorenii după o săptămână de lupte și apoi am ieșit în balcon, pentru că
oamenii de afară începeau să-și piardă
răbdarea.
Pentru a păstra și chiar întări legătura dintre cei dinăuntru și ce de afară,
am făcut un lucru ce mă gândeam că
mă condamnă definitiv. Era nevoie să
nu fiu „unul cu barbă”, ci un om cu o
identitate clară, cu toate riscurile. Așa
era drept. Am spus atunci: „Mă numesc
Ioan Savu, sunt informatician, analist
– programator la Oficiul de Calcul la
Întreprinderea de Detergenți, locuiesc
pe str. Negoiu nr 16, apartamentul 18,
sunt căsătorit și am trei copii. Dacă nu
mai ies viu de aici, vă rog să aveți grijă
de soția mea și de ei”.
În discuțiile cu Dăscălescu, m-am
adresat cu „Domnule prim-ministru”,
apăsând pe „domnule”.
A fost greu, tare, tare greu. M-au
amenințat de nenumărate ori că mă împușcă. Numai Cornel Pacoste a făcut-o
de trei ori! Mulțumesc lui Dumnezeu
că mi-a dat limpezime în gândire, tărie de caracter și demnitate. M-a ajutat
faptul că am citit mult, având informații
din diverse domenii, putând astfel să
am argumente rapide la toate obiecțiile
făcute de Dăscălescu.
Am încercat să-i spun că noi nu
suntem pentru Legea Talionului, că nu
vrem răzbunare, că ar fi bine să căutăm
soluții, că a curs prea mult sânge. Am
zis că e nevoie să găsim soluții rapide

pe loc. I-am dat exemple din istorie,
din America, din Polonia, de „Politica
Pașilor Mărunți”, de Camp David și tratativele israeliano-egiptene etc...
Pentru a fi eficient, am început să
mă organizez gospodărește, calm, sistematic, atent, în același timp, la tot ce
se întâmpla în jurul meu.
Am cerut oamenilor de afară să înconjoare clădirea, să nu iasă nimeni,
pentru că: „Prezența acestor demnitari
comuniști în mâinile noastre e garanția
că nu se mai trage în oraș”. Le-am cerut,
de asemenea, printre altele, să-și verifice
fiecare vecinii, pe cei din jurul lor, pentru a vedea dacă nu sunt înarmați. Am
avut dreptate, au descoperit între ei securiști înarmați, pe care i-au dezarmat.
S-a creat apoi situația periculoasă ca oamenii noștri să declanșeze accidental
foc, făcând victime și trezind represalii
de la reprezentanții instituțiilor de forță,
ce erau peste tot, la vedere sau feriți.
A trebuit să iau nenumărate decizii, în circumstanțe pentru care nu
credeam că sunt pregătit. Presiunea
era uriașă asupra mea, pentru că mă
simțeam responsabil pentru toți oamenii aceeia și pentru toată Țara. Într-una
din ieșirile în balcon, pentru a le vorbi
oamenilor, le-am spus: „Ne-am asumat
riscul să murim pentru voi și o vom face,

dacă e nevoie!”. Gândiți-vă că în acele
circumstanțe dramatice, aceste cuvinte
erau rupte din sufletul meu. Le-am mai
spus oamenilor și i-am făcut să conștientizeze că „vom rămâne aici trei luni,
dacă e nevoie”, pentru a înțelege că ce
ne-am asumat e o luptă grea, ce poate
fi de durată, cu preț greu.
Am trimis oameni la Consulat,
cu Lista cu Revendicări, și cu numele
membrilor Comitetului de Inițiativă,
constituit ad-hoc.
Am fost inflexibil în cele ce am hotărât că trebuie să le fac, indiferent de
presiunile făcute asupra mea. Avocatul
Petre Petrișor declara în urmă cu 15-20
de ani, în cartea lui Titus Suciu „Lumea
bună a balcoanelor”, că „La început mă
enerva Ioan Savu, că era inflexibil în
tratativele cu Dăscălescu, dar am văzut
apoi că el a avut dreptate”.
Solicitări făcute fostului prim-ministru Constantin Dăscălescu:
l Demisia lui Nicolae Ceaușescu
l Demisia Guvernului
l Demisia primului-ministru
l Numele celui care a dat ordin să se
tragă în oameni, la Timișoara
l Numărul morților
l Numărul răniților
l Primirea morților, să-i îngropăm
după datina străbună

l Transmiterea la TVR și Radio, în
direct de la Timișoara, a solicitărilor
timișorenilor
l Alegeri Libere
l Guvern al Salvării Naționale
l Inițiativă privată în economie
l Retragerea armatei din oraș în cazărmi
l Eliberarea tuturor arestaților din zilele Revoluției
Tratativele a durat de pe la prânz
până seara. A fost greu, tare greu, pentru că Dăscălescu și ai lui mințeau cu
nerușinare, tot timpul, nerespectând
cele convenite împreună cu dificultate. A fost nevoie să le spun toate astea
și altele, de la obraz, arătându-le și făcându-i să înțeleagă că „nu mai sunt ei
Puterea” și că „Puterea e afară!”.
A fost un moment care, dacă nu s-ar
fi petrecut în acele circumstanțe tragice,
ar fi fost hilar... La un moment dat, după
câteva ore de tratative întrerupte de ei,
când se retrăgeau în biroul prim seretarului Radu Bălan – care rămânea cu
noi, nu era acceptat acolo unde luau ei
decizii – Dăscălescu s-a așezat pe unul
din scaunele acelea cu suport pentru
brațe, legate între ele, invitându-mă și
pe mine să mă așez lângă el.
Eu n-aveam stare, nu m-am așezat
pe scaun, ci pe suportul pentru raț, cu

fața spre el. Mi-a cerut să-i spun din
nou ce dorim de fapt. Era o tactică de
măcinare, de tocare a nervilor celuilalt.
Am început să-i spun din nou, el fiind
atent la mine. La un moment dat, i-am
zis: „Domnule, de ce nu notați, că n-o să
țineți minte tot?!”
Dăscălescu era mut de uimire, consternat de imperinența unui „nimeni de
pe uliță” care-și permite să-i vorbească
așa lui, „primului ministru comunist”.
Activiștii din jur au sărit să mă strângă de gât. Erau cu mâinile întinse, tot
mai aproape de gâtul meu, pentru a mă
înșfăca! Atunci s-a petrecut un lucru
neașteptat: Dăscălescu, în consternarea
lui, printr-un gest reflex, a dus mâna
dreaptă la buzunaarul interior stâng, ca
pentru a căuta un carnețel sau un pix.
În acel moment, toți activiștii ce erau cu
mâinile aproape de gâtul meu, dar au
dus mâinile la buzunare și-i întindeau
lui Dăscălescu care un pix, care un carnețel… După aceea, eu dictam și primministrul Dăscălescu nota! Nostim, nu?
I-am enervat pe toți, cerând să aducă acolo arestații eliberați la cererea
mea. A adus acolo toți directorii întreprinderilor și instituțiilor ce aveau
arestați din zilele Revoluției, pentru a-i
prelua. A fost apoi tensiunea creată de
discursul lui Ceaușescu de la ora 19:00.
Doamne, n-a fost ușor!
Dar, după toate acestea, ce-am obținut?
În 20 Decembrie 1989, când Ceaușescu era încă președinte, am obținut:
l Prima îngenunchiere a statului comunist și a structurilor sale de forță
l Retragerea armatei din oraș în cazărmi
l Eliberarea a 987 de arestați din zilele
Revoluției.
Vi se pare puțin? Noi am făcut asta,
cu toate riscurile, în cele mai neprielnice condiții, din dragoste de Neam
și Țară. Mulțumim Domnului pentru
ajutorul primit!
Printre cei care au format acel Comitet Cetățenesc, ce s-a extins spre seară, au fost: Petre Petrișor, Petre Boroșoiu, Ion Marcu, Adela Săbăilă, Rodica
Giura, Mureșan, Pop etc.
NR.16 - 2019
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În urmă cu zece ani
realizam pentru Studioul
TVR Timișoara un serial
de televiziune numit
„Candelă împotriva
Timpului”. Avându-l
alături pe prozatorul Titus
Suciu, autor al unei
fascinante cărți de
mărturii, „Reportaj cu
sufletul la gură”, în calitate
de co-scenarist, am purces
la o amplă panoramă a
evenimentelor Revoluției
de la Timișoara, așa cum
se reflectă ele în faptele și
gândurile unor oameni
care au trăit și creat la
Timișoara și în țară un
nou timp.

C

ele opt episoade ale serialului aveau să devină apoi
o consistentă carte, tipărit
sub egida Memorialul Revoluției din Timișoara 1989, în care
am reluat amintirile oamenilor-eroi,
încercând să înțelegem cum de tocmai aici și tocmai atunci avut loc
acea revoltă populară care a dus la
căderea regimului comunist în România. Oamenii ni se confesau cu
sinceritate, subliniind un lucru fără
de tăgadă: la Timișoara nu au fost
scenarii, nu au fost lovituri de palat,
pur și simplu s-a demonstrat și murit
pe stradă pentru libertate și o viață
demnă.
Între momentele definitorii ale
acelor zile a fost și redeschiderea
postului Radio Timișoara, închis în
mod samavolnic în 1985. Lucrasem
acolo vreme de 11 ani, iar deodată
ne-am trezit aruncați în stradă din
propria noastră casă.
În acea dimineață, priveam la televizor marele miting organizat în Ca-
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„Aici Radio
Timișoara Liberă”
@ Vasile Bogdan
pitală, dar noi, timișorenii, aveam alte
percepții decât telespectatorii din alte
părți, trăind în acele zile sub amenințarea aruncării orașului în aer, uciderea sutelor de mii de cetățeni care
proclamaseră Timișoara primul oraș
liber de comunism din România.
Deci priveam la televizor cu mânie,
cu încrâncenare, așteptând semnul
unei slăbiciuni care să dea semnalul
că orânduirea de atunci s-a sfârșit.
Iar acest semnal a venit, dictatorul
s-a retras, speriat de huiduieli. Apoi,
se știe, fuga cu elicopterul și celelalte.
Lucram pe atunci în redacția ziarului
„Drapelul Roșu”. Am sunat la Radio
Timișoara, iar inginerul Olaru mi-a
spus: „Te așteptăm, îi dăm drumul!”.
Strada clocotea - urale, drapele
găurite fluturând, lume îmbrățișându-se. Am urcat într-o mașină de
ocazie, auzind că mă grăbesc la Radio
Timișoara, ca să redeschidem postul,
șoferul a gonit claxonând. Cu toții

așteptau momentul să fim ascultați
din nou, fusese una din revendicările
revoluționarilor, exprimate în balconul Operei.
Încăperile fostei redacții, pustii.
Urc în goană la cabina de emisie.
Îmbrățișez fetele de la pupitrul tehnic. „Vasi, în sfârșit, iată-ne acasă!”.
Dincolo de ochiul de ciclop, Bogdan
Herzog, Geo Balica și Ioan Dula
Giulvăzan trimiteau primele vorbe
în văzduh. Existam! După cinci ani
de tăcere, postul Radio Timișoara
revenise la viață! Acum se numea
Radio Timișoara Liberă! Peste câteva momente aveam să intru și eu pe
post, apoi, pe rând, în măsura în care
soseau, toți foștii colegi. Mai târziu
aveam să ne organizăm pe tronsoane
orare, să preluăm invitații, tot orașul
dorea să vorbească pe postul nostru,
circulam în orașul parcă asediat în
ambulanțe pentru a ajunge la timp
la emisiuni... Apoi, după câteva săp-

tămâni, am reluat rutina existenței,
noii noastre existențe de fiecare zi.
Acestea sunt propriile mele amintiri, care nu sunt consemnate nici în
serialul de televiziune, nici în carte,
acolo le-am dat cuvântul adevăraților
eroi ai noștri, cei care au construit
momentele de început. Reproduc,
din motive de spațiu, doar momentele cheie ale evenimentelor care i-au
avut ca protagoniști, așa cum apar
ele înscrise în cea de-a doua ediție
a cărții noastre, intitulată de această
dată „Candelă împotriva Timpului.
După 30 de ani”. Din păcate, Bogdan Herzog și George Balica nu au
mai putut pune mărturie după trei
decenii, fiind plecați dintre noi, de
curând li s-a alăturat și Ioan Olaru.
Dumnezeu să-i aibă în pază, că au
fost oameni buni!

IOAN OLARU
Fost șef serviciu tehnic
Radio Timișoara
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 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, conduşi
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
emitem 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 solicitărilor
concitadinilor noştri.
Din varii motive, pe care nu le
amintesc acum, n-am reuşit… Trebuie să ştiţi că hotărâserăm să pornim
staţia pe la ora 18:00. 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 stare
să intrăm în emisie încă din 21 decembrie. Am activat circuitele până
la staţie în 22 decembrie, în jurul orei
11:00. Am avut atunci o idée - am zis
că ar fi normal, pe deplin justificat, ca
primii vorbitori la acest radio nou,
Radio Timişoara Liberă, să fie cei din
balconul Operei, cei care, mai mult
decât oricare dintre noi, se dovediseră mai curajoşi, se expuseseră fără
nicio 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 întoarcere, 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.
Intervenţiile 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 desfăşurat 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, emisiunile, 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 venit, de altfel,
şi tehnicienii de la Televiziune, exista şi
un car de televiziune aici, colegi care,
de pe la ora 19:00, 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 3:00.
Revin la data de 22, pentru o precizare. Cum spuneam, în 22, pe la ora
11:00, 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 Romtelecom, 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
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legătură bună, vechea noastră legătură
pe cablu radio cu staţia de emisie.
Atunci, asta se petrecea în 22 în
jurul orei 12:00, 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, Bucureştiul n-a răspuns,
ne-a ignorat, nu ne-a acordat atenţie
pe tot parcursul zilei de 22 decembrie,

La momentul acela, eram singurul om care rămăsese în instituţie,
corespondent al postului central
Bucureşti, ca redactor de actualităţi
şi, sigur, am urmărit, desfăşurarea,

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, voiam 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 problemă tehnică ori de altă
natură, ce-i drept, nu am făcut nicio
investigaţie, faptul este însă fapt, abia
de a doua zi, 23 decembrie, dacă nu
mă înşel era sâmbătă, pe la ora 12:00,
poate 13:00, Radio Timişoara a intrat,
o oră, pe Radio România 1.

derularea evenimentelor din oraş.
Printre altele, am fost la podul Decebal, prin centru… în zilele de 18,
19, 20 decembrie… Ca salariat, mai
ales pentru că eram singurul, aveam
datoria să anunţ redacţia din Capitală
subiectele ce urmau să fie înregistrate
în săptămâna ce urma. Luni dimineaţa, la ora 8:00, 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

BOGDAN HERZOG
Fost redactor șef Radio
Timișoara și TVR
Timișoara

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 revedere!”. Ceea ce a însemnat că
de luni, 18 decembrie, am întrerupt
orice legătură 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 blocându-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 petrecea, în
ce mod aveau să evolueze lucrurile.
Faptul este fapt - postul de radio
Timişoara a început să emită în data
de 22 decembrie, în jurul prânzului,
pe la ora 13:00, poate 14:00, nu mai
ştiu exact. S-au aflat atunci la microfon trei persoane, foşti salariaţi ai
studioului, respectiv Ion Dula Giulvăzan, Dumnezeu să-l ierte, George
Balica şi subsemnatul. Intrarea în
emisie a fost pregătită, bineînţeles,
de colegii de la serviciul tehnic, condus de Ioan Olaru, care, în jurul orei
10:00, m-a întrebat dacă eram pregătit să vorbesc la microfonul postului
de radio Timişoara. Evident, adezi-

unea mea a fost deplină şi imediată,
aşa că s-a realizat 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 13:00, sau
14:00, nu mai ţin bine minte.
Despre Radio Timişoara ce mai
trebuie spus e că într-un timp relativ
scurt au venit, au revenit în redacţie
toţi colegii mei, care, 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.

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
prilejul celui de al XIV-lea Congres al
PCR. 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

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
Timişoara, din Banat, după cinci ani
de tăcere, text în care am încercat să
dau oamenilor încredere în ceea ce
făceau, ce au făcut, asigurându-i că

de emisie, aş aminti faptul că am
oprit, şi-o să vă precizez imediat în
ce calitate, 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…
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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 zvonuri… 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.
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 Giulvăzan, Vasile Bogdan,
Victoria Bobescu, Adina Ene Ostoici, doamna Lucia Boleanţu, doamna Emilia Culea… Toţi aceştia, şi nu
doar ei, mai ţineau legătura cu mine,
cu colegii de la serviciul tehnic, cei
din urmă nefiind răsfiraţi 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,
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în emisie. Pentru noi, cei din interior,
disponibilitatea celor de la serviciul
tehnic 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 urmei, o treabă de rutină,
nu demararea unei activităţi noi.
Una peste alta, redactorii, colegii de
la tehnic, am format o echipă, un tot
ce a asigurat acelei prime transmisii
condiţii fireşti de intrare în emisie.

GEORGE BALICA
Fost redactor Radio
Timișoara
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
ceilalţi, nu eram indispensabil. Că,
adică, puteam să-mi folosesc vocea în
cu totul 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.
Îmi-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 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 14:00, l-am şi citit. Primele cuvinte – Aici Radio Timişoara
Liberă. După cinci ani de tăcere, impusă de dictator, Radio 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 interpretate de Gheorghe Zamfir. Aceste două
discuri au constituit fondul muzical
care a susţinut prima zi de emisie.
Deci între 9:00 şi 10:00 am fost în
Piaţa Operei, la ora 14:00 am intrat
în emisie. Între timp, aici, la studio

pe strada Cluj, am ascultat postul de
Radio Bucureşti, singurul în funcţie
atunci, dar vizionam şi Televiziunea
Română, care pentru câteva momente a intrat în emisie să comunice
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…
cunoaşteţi lozincile.
Numai că, la un moment dat, 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 fericire, chiar se întâmpla,
„geniul din Carpaţi” îşi lua zborul.
Când am văzut fuga dictatorului, miam zis: „E clar, putem porni”. Ceea ce
am şi făcut, la ora 14:00.
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.
Fără 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 a
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 Revoluţiei 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 15:00,

au început să apară. Aşa că pe la ora
16:00 ne găseam aici, la studioul din
strada Cluj, aproape întreaga redacţie
din urmă cu cinci ani de zile, gata să
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 centru clădirea asta, semnul
colegei de la pupitrul de comandă,
microfonul.

MIHAI ANGHEL
redactor șef Radio
Timișoara
Am fost colaborator la Radio Timişoara încă din 1979. În 22 decembrie 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
primele 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 magnetofoanele, scociul,
banda… aparatele şi materialele folosite înainte, pe lângă faptul că erau
foarte scumpe, nu reuşeau să asigure
o calitate corespunzătoare sunetului
receptat de ascultători. Or, acum
emitem de pe calculator, 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 atunci când
lucram cu aparatura din anii aceia,
dar dacă ne referim la promptitudine
şi eficienţă, trebuie să folosim doar
superlative.
NR.16 - 2019
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Reșița – oraș erou, oraș martir
- kilometrul 100 al Revoluției
20 Decembrie 1989

@ Ion D. Cucu

e la Timișoara la Reşiţa, cei
numai 100 km, ce despart
cetatea simbol a metalurgiei
şi construcţiilor de maşini
româneşti, puţini în aparenţă, sunt, însă,
greu de parcurs într-un sistem ultra secretizat şi securizat, ermetizat, unde şi
cel mai neînsemnat gest şi cuvânt îţi
poate fi fatal. A sosit, însă, şi ziua solidarităţii cu fraţii, prietenii, cunoscuţii, cu
toţi locuitorii din Capitala Revoluţiei
Române. Câţiva tineri curajoşi dau semnalul în seara acestei zile de decembrie,
îndemnându-i pe reşiţeni sa vină în Piaţa Centrală pentru a solidariza cu Timişoara. Nu există practic o singură casă
în care să nu se discute, să nu se ia o
decizie pentru ziua ce va avea să aducă
mult aşteptata schimbare. 21 Decembrie
1989 va consemna, pentru viitor, pentru
istorie, declanşarea Revoluţiei la Reşiţa,
una dintre primele localităţi libere de
comunism.

@ Irinel Gavril Struță

D

21 Decembrie 1989
Zori de zi. Ziua cea mare. Ziua cea
mai lungă. Începe o nouă zi, aparent normală, dacă normalitatea se reduce strict
la tristul si obositorul drum către şi de
la uzină, cu umerii cocârjaţi de muncă,
de greutăţi, de lipsuri, de frig şi, nu în
ultimul rând, de teama, de frica interpretării fiecărui gest, fiecărui cuvânt. Zorii
unei zile nefiresc de calde pentru mijlocul iernii. Gerul iernii îl simţim acum
doar în suflet. Porţile larg deschise înghit
coloanele fără de sfârşit ale truditorilor.
Sirenele cu sunetul lor sinistru sună
prelung şi porţile se închid cu zornăit
de lanţuri. Se încuie lacătele şi, nu peste
mult timp, porţile vor fi sudate. De ce
oare? Ce se întâmplă? Oamenii întreabă şi se întreabă. Răspunsul este simplu.
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Este o ultimă încercare, disperată, de a
îndeplini ordinul blocării ieşirii oamenilor în stradă. Dar pentru cât timp?
Tăvălugul Timişoara nu mai poate fî
oprit. 21 Decembrie devine o autentică
bornă kilometrică, ziua decisivă pentru
un regim, pentru un sistem. Mitingurile „de solidaritate muncitorească”, „de
sprijin necondiţionat faţă de marele şi
iubitul cârmaci”, de „înfierare cu mânie
proletară, a golanilor, a derbedeileor de
pe malurile Begăi”, „a agenturilor străine
care destabilizează ţara”, vor lua o cu totul altă turnură. Gata cu minciuna, gata
cu prosteala!

Tineriiau aprins
Revoluția Reșițeană
Uzinele fierb, dau în clocot. Şuvoaiele
umane stau să rupă zăgazurile. Nimeni
şi nimic nu le mai poate opri. În numai
câteva ore autentice torente se vor prăvă-

li de pe platformele industriale reşiţene,
spulberând în calea lor totul. Și străzile
„orașului-uzină” sau „uzinei-oraș”, cum
este cunoscută Reşiţa, au parcă ceva nefiresc azi. În aer pluteşte ceva. De după
perdele simţi priviri curioase, îngrijorate, temătoare. Ce va să fie?
Piaţa Centrală a municipiului.
În zorii zilei nimic nu pare să tulbure monotonia urbei împietrite, a unui
timp ce pare încremenit în neputinţă,
în deznădejde. Ici şi colo câte doi, trei
indivizi discută calm, cu gesturi reţinute.
Ce discută? Cine poate şti?
Orele trec încet şi piaţa începe treptat
să se anime. Cu toate că sunt interzise
grupurile mai mari de 3-4 cetăţeni, către
ora 10:00, pe treptele principalelor clădiri
se adună tot mai mulţi oameni. Către
prânz sunt, deja, câteva zeci în faţa „Romartei”, a „Sălii Polivalente”, a Hotelului
„Semenic” şi Complexului Nera”. Câteva
zeci de oameni sunt şi pe căile de acces
spre Piaţă. Toţi parcă aşteaptă un semnal.
Câţiva tineri, mai curajoşi, se grupează pe
băncile din apropierea Fântânii Cinetice.
Ei sunt cei care vor aprinde „fitilul” ce a
detonat Revoluţia Reşiţeană.

Ora 12:30. În uniforma-i albastră, cu
petliţe roşii, ţanţoş, sfidător, un miliţian
autentic, Moş Teacă, îşi plimbă „fizicul”
pe alei, făcându-şi rondul tradiţional.
Este doar organul de ordine şi disciplină!
Liniştea pieţei este sfâşiată de un glas
firav ce intonează primele versuri ale,
de acum celebrului Imn naţional, „Deş-

aparte. Un aer sumbru. O linişte nefirească îl învăluie. Cei de după perdele
par şi ei încremeniţi. „Cei” de pe clădirile
înalte, ce străjuiesc piaţa, au încremenit
şi ei cu ochiul fix în lunetă şi cu degetul
amorţit pe trăgaci. Le-a pierit, se pare,
orice urmă de curaj. Oamenii din piaţă
nu se mai tem. Spaima lor a fost transfe-

teaptă-te, Române!”. Blasfemie! Cântecul este interzis de regimul comunist!
Nefericitul lucrător al „organului coercitiv” se îndreaptă ameninţător, în pas
alergător, cu intenţia de a pune pumnul
în gura îndrăzneţului. Gravă greşeală!
Este imediat încercuit şi nici nu îşi dă
seama când este „trosnit” peste cascheta
ce se rostogoleşte 10-15 metri pe dalele
pieţei. Un moment de derută generală.
Reuşeşte totuşi, nenorocitul, să o ia la
sănătoasa în uralele celor prezenţi. Gata.
Acum, un adevărat cor de tineri cântă
cu toate puterile „Deşteaptă-te, Române!
Semnalul se pare că a fost dat. Şi astăzi
mai este încercat de aceleaşi sentimente
cel care va deveni „liderul tinerilor revoluţionari reşiţeni”, cel care i-a aplicat
„corecţia” miliţianului - Irinel Struţă. Cu
siguranţă aceleaşi sentimente de satisfacţie îi încearcă şi pe ceilalţi tineri de
lângă el, respectiv surorile Sydner, Nelu
Stan, Ion Avram...
Cei de pe trepte se regrupează. Toţi
vin către centrul pieţei. S-au adunat, între timp, tot mai mulţi. În peisaj doar
clădirea fostului sediu parcă are un aer

rată celor din clădirea puterii şi celor
care au datoria să îi păzească.
Momentul de derută a trecut şi sentimentul victoriei, al descătuşării, este tot
mai puternic. Veştile circulă cu viteza
fulgerului. Platformele industriale se urnesc, se mişcă. Coloanele muncitoreşti,
autentice torente, se revarsă pe străzi.
Sosesc în piaţă mai întâi constructorii de
maşini, apoi siderurgiştii. Piaţa vuieşte!
Libertate, libertate! Fară violență!...
Timişoara, Timişoara, libertate, demnitate,libertate, Timişoara, Timişoara,
jos Ceuşescu, jos Tiranul, libertate!
Un grup pornit firav, de pe platforma Câlnicel a municipiului, devine pe
parcursul spre centrul municipiului tot
mai impunător. „Laşilor, veniţi cu noi!”
„Unitate!” „Libertate!” „Veniţi cu noi!”
„Jos Ceuşescu!” „Jos dictatorul!” „Fără
violenţă!” „România, România!” „Libertate, libertate!”... Şi oamenii vin, coboară
din blocuri, se adună din toate părţile şi
coloana creşte. E tot mai numeroasă, tot
mai puternică.
Cei din piaţă au aflat şi se pare că
le-a sporit curajul. Orele se scurg în

aşteptare. Pe la ora 14:00 se încearcă
primele dialoguri între cei din clădirea
fostei conduceri şi manifestanţi. Cu acel
curaj, al celui care nu are nimic de pierdut, Vlădulescu iese în faţa „frontului”,
fiind unanim acceptat drept lider al protestatarilor. Cu intenţia de a transmite
doleanţele manifestanţilor, Vlădulescu
încearcă să aibă o discuţie cu reprezentantul puterii. Dar ce dialog mai poate
avea loc acum? Este mult prea târziu. În
piaţă spiritele se încing, se detaşează alți
câţiva „lideri de ocazie” ce vor deveni,
apoi, autenticii conducători ai Revoluţiei Reşiţene. Lângă Vlădulescu și Struţă vin cu curaj Kurta, Preduchin, Ban,
Broască, Râmneanţu, Oancea, Ursuţ,
Vădrariu, Luca, Gâscă, Lipan, Năsturel,
Sorea, Petrescu, Stan, Fulgeanu, Cucu,
Munteanu... şi lista poate fi completată
cu nume ce vor deveni, cel puţin pentru
reşiţeni, de legendă pentru acele zile.
Fostul primar al Reşiţei, Văduva, vine
pe treptele clădirii pentru a încerca şi el
un dialog cu reprezentanţii revoluţionarilor. Nicio şansă! Punţile de contact
între reprezentanţii puterii şi manifestanţi au fost definitiv rupte...
Avansează şi coloana dinspre Govândari, Ana Mărşăvină, Feraru, Lăzărescu
şi anonimii, chiar şi azi, Ion, Dumitru,
Vasile, Matei, Georgică, Petrică, Nelu,
Florin, Marin... îi animă. Lumina zilei,
scurtă de decembrie, este tot mai puţină
când, în urale greu de descris, coloana
se contopeşte cu mulţimea ce a umplut
piaţa, devenită tot mai neîncăpătoare.
Peste 7- 8 mii de reşiţeni sunt deja în
piaţă, pe la ora 16:30. Cine şi ce îi mai
poate opri? Reduta comunistă stă să
cadă. Revoluţionarii sunt în faţa uşilor
de la intrarea principală. „Fără violenţă!”
„Libertate!” „Libertate!”. Sub presiunea
unui grup, un geam se sparge cu zgomot şi primii tineri pătrund în clădire.
În câteva clipe ies la balcon în uralele și
în ovaţiile mulţimii. Drapelul tricolor, cu
decupajul unei inimi în locul în care era
stema comunistă, flutură peste balcon,
peste piaţă, peste municipiu.
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Din acest moment Reşiţa se
poate considera oraş liber. Este după-amiaza zilei de 21 Decembrie 1989!
Trimis de la Bucureşti pentru „a preveni orice manifestare anticomunistă şi
menţinerea ordinii”, fostul Prim secretar Iosif Szasz, trece de partea revoluţionarilor. Aruncă de la balcon portretul
tiranului, îngenunchează şi aprinde o
lumanare în memoria martirilor Timişoarei. Uralele pieţei nu mai contenesc...
Vocile celor de la balcon sunt încă firave. Este greu de desluşit ce spun vorbitorii. Mai mult se deduce ce vor. Bateriile
portavocei nu au forţă, hârâie, pârâie, cârâie. Trebuie altceva. Se apelează la staţia
de amplificare a Casei de Cultură. Odată
cu instalarea acesteia, balconul va deveni
„scena” de pe care se va lansa Proclamaţia Revoluţiei Reşiţene, declaraţia de
libertate şi frăţie cu Timişoara: oamenii
îşi vor spune cu sinceritate crezul, îşi vor
lansa opiniile. Balconul - Platforma democratică Simbolul Revoluţiei Române.
„Foamea de cuvânt” este mult prea
mare. Microfonul trece cu viteză de la
un vorbitor la altul. Trebuie făcut totuşi
ceva. Este nevoie de o mininiă formă de
organizare. Se constituie un prim Comitet. Unul dintre primii lideri, Doru
Dinu Glăvan va prelua și va gestiona
ordinea celor care doresc să-și exprime
gândul și trăirile momentului. Microfonul devine acel trofeu prin intermediul
căruia oamenii îşi exprimă convingerile,
crezul. Este impresionant să vezi descătuşarea din glasul vorbitorilor. Cuvinte
magice, cuvinte emoţionante! Sunt şi
diverse trivialităti. Dar cine le mai ia în
seamă! Suprema doleanţă a tuturor: „Jos
Tiranul!” „Jos Ceuşescu!” Și din când în
când „Libertate, Libertate!” „Fară violenţă!” „Moarte trădătorilor!” „Demnitate!” „Unitate!” Asta se doreşte, asta ne
dorim cu toţii. Teama nu ne-a părăsit
însă complet. Ştim că suntem urmăriţi.
Fiecare gest, fiecare mişcare, fiecare cuvânt este înregistrat, suntem fotografiaţi,
suntem filmaţi. Privirile reci, tăioase, ale
celor din spatele ţevilor ce scuipă foc şi
moarte, stau aţintite asupra noastră.
Sunt ascunşi pe toate platformelor clădirilor din jurul pieţei. Sunt şi printre noi,
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„mângâind” tocul de piele al pistoletelor.
Cu siguranţă sunt şi ei derutaţi, dar „îşi
fac datoria”, aşteptând comanda pentru
„restaurarea ordinii”...
Către ora 20:00, cum aminteam, se
simte şi în balcon nevoia unei minime
forme de organizare. Trebuie limitat accesul în clădirea devenită neîncăpătoare.
Violenţele de orice fel trebuie preîntâmpinate. Se constituie un prim grup de
lideri din șase persoane şi un comitet de
redactare a documentului ce urma să cuprindă doleanţele reşiţenilor, aspiraţiile
lor, document ce va deveni Proclamaţia
Reşiţei. Ursuţ, Ban, Mărsăvină, Gâscă,
Cucu, Pieduchin, vor redacta „documentul” lansat în marea piaţa resiţeană
de către liderul revoluţionarilor N.D.
Vlădulescu. Este de fapt cea de-a doua
platformă politică, inspirată în mare din
Proclamația de la Timișoara. Un element de noutate îl reprezintă punctul
sugerat de Ursuț, respectiv prularismul
politic. Pentru prima dată se vorbește
în România de PLURIPARTIDISM.
Piaţa primeşte cu un entuziasm greu
de descris cel mai preţios document al
ultimilor 50 de ani. Uralele miilor de
manifestanţi sunt confirmarea deplinei
aprobări a textului, a primei platforme
program ce conţine revendicările, aşteptările unui neam întreg.

Ne-am asumat puterea
Orele se scurg, una dupa alta şi vorbitorii se înşiruie ca mărgelele pe un şirag
de mătănii. Dumnezeu este în totalitate cu revoluţionarii. Vorbitorii încep să
răguşească. Vlădulescu abia dacă mai
poate articula o frază. Mulţimea trebuie
totuşi, cât de cât, controlată pentru a preîntâmpina orice provocare, cu urmări
tragice. Se întocmeşte lista cu primul
Consiliu al ceea ce se va numi Frontul
Judeţean al Salvării Naţionale. Douăzeci
şi unu de nume sunt supuse aprobării
„pieţei revoluţiei”. O primă și zdrobitoare unanimitate obţin cei care proclamă
Reşiţa Oraş Liber! Cu completări ulterioare acest Comitet a preluat puterea
în mod paşnic în 21 Decembrie 1989 şi
o va preda noilor forme organizatorice
democratice în ianuarie 1990, când Ro-

mânia a devenit, în fapt, stat de drept,
democratic, facându-şi loc între naţiile
demne ale Europei, acolo unde îşi avea
rezervată de drept menirea.
Până atunci însă mai este încă mult,
mai avem de suferit. Zile puţine, dar
parcă nesfârşite, scrise cu sânge. Revoluţia la Reşiţa şi în Banat este la început.
Simţim în orice clipă nesiguranţa, teama
nu vrea să ne dea pace definitiv. Semnul
victoriei, cu cele două degete ridicate,
nu este suficient pentru a ne recunoaşte
între noi, pentru a ne delimita de cei care
aşteaptă, încă, semnalul ca „să ne salte!”
Cum ne putem recunoaşte, pentru că
nu ne ştim chiar toţi între noi? Soluţia
este oferită, pe la ora 22:00 tocmai de
„însemnele” comuniste - drapelul roşu!
Mihai T. Ioan sfâşie benzi de pânză,
de două-trei degete, pe care le înnoadă drept brasardă pe braţele celor care
depun jurământul de credinţă faţă de
revoluţie. Este, astfel, certificată prima
„legitimaţie a libertăţii şi a demnităţii”,
prima formă de adeziune la valorile democraţiei. Când ne dăm seama cât de
mulţi suntem, curajul parcă sporeşte.
Noaptea se anunţă a fi lungă şi grea.
Trebuie preîntâmpinate, cum am afirmat, actele de violenţă, spargerile de
vitrine şi, de ce nu, furtul, de orice na-

tură, care ne-ar cataloga drept huligani,
golani, hoţi de către cei care, încă, mai
au vremelnic puterea în ţară. Aceasta
devine misiunea celor mai tineri. Ei
vor prelua această extrem de delicată
sarcină. O vor face cu un devotament
impresionant. Se înscriu voluntar pe
o listă ce poate deveni o listă a morţii
în caz de nereuşită. Sunt grupaţi câte
șase-șapte şi preiau controlul diferitelor zone ale oraşului. Vor patrula toată
noaptea, revenind periodic la centrul
noii puteri, oferind informaţii extrem
de importante. Aşa se naşte grupul simbol, ce va purta în zilele următoare şi
este recunoscut şi azi drept „Garda 200
a Reşiţei”. Liderul lor Irinel Struţă, un
tânăr care abia a împlinit 25 de ani, este
cel care „a degradat” miliţianul. Vom şti,
astfel, permanent, care este starea de spirit, ce se întâmplă în oraş. Tot ei, tinerii,
mai primesc o sarcină, pe la ora 02:00,
atunci când rândurile participanţilor se
vor rări, să plece prin cartiere pentru a-şi
mobiliza prietenii, să-i readucă în piaţă.
Suntem conştienţi că acum, în miezul
nopţii, orice şovăială, orice slăbiciune,
chiar şi numerică, ne poate fi fatală.
Cum spuneam pe la acea oră în piaţă
mai erau cel mult două sute de oameni.
Este totuşi iarnă şi frig. S-au aprins fo-

curi, în jurul cărora oamenii se adună
să se încălzească. Balconul rămâne la fel
de animat, la fel de vocal. Ne dăm seama
că şi foamea începe să îi chinuie pe cei
din piaţă. Ce-i de făcut? Simplu, luăm
legătura cu încă directorii fabricilor de
lapte şi pâine, le cerem imperativ să trimită în piaţă lapte şi pâine. Este extrem
de important pentru revoluţionarii care
rămân neclintiţi în dorinţa lor de a câştiga bătălia vieţii.
Zorii zilei de 22 se deschid şi treptat
reşiţenii revin în piaţă. Mai mulţi, tot
mai mulţi, sute, mii. Vor fi peste 15000
de oameni spre miezul zilei. Balconul îi
ţine în priză, îi mobilizează.
Este ora 07:30 şi sunt cu Vlădulescu.
Primim informaţia că în una din încăperile de la parterul clădirii s-au adunat
şi ţin o şedinţă liderii comunişti din judeţ, sub directa conducere a primului
secretar Ion Radu. Intrăm în respectivul birou. Par, pe moment, surprinşi.
Priviri ucigătoare ne întâmpină. Cred
că dacă ar putea, ne-ar sfâşia, ne-ar
rupe în bucăţi. Bine că nu au asupra
lor arme... „Ce vreţi bă! Voi vă asumaţi
conducerea judeţului? Cine sunteţi voi?
Ce ştiţi? Veţi răspunde cu capul!” Aşa
suntem întâmpinaţi de „numărul unu”
comunist din judeţ. Răspundem sec
„DA!” „Cămaşa neagră a morţii ne stă
foarte bine. Mai bine gândiţi-vă la voi,
urmează să daţi socoteală în faţa poporului!” Din acel moment sunt invitaţi să
părăsească acea clădire, care nu le mai
aparţine, revine de drept celor mulţi,
celor care o merită cu adevărat... Nu au
ce face şi, de voie de nevoie, se strecoară
pe uşa din spate, aşa cum, de altfel, vor
ieşi din peisaj, din istorie.
Încă din 21 am preluat controlul, iar
acum ne-am asumat de drept şi puterea,
suntem responsabili direcţi ai destinului tuturor cărăşenilor. Toţi se uită către
noi cu speranţă, cu o încredere greu de
înşelat. Vom fi capabili să ne descurcăm? Niciunul dintre noi nu a mai fost
în postura de a conduce o comunitate
mai mare de oameni. Toate localităţile,
mici sau mari, sunt cuprinse de vâlvătaia
revoltei. Dar parcă aşteaptă, aşa cum au
fost obişnuiţi, comanda de la centru. Şi

când te gândeşti că noi nu ştim măcar să
„butonăm” telefoanele de pe birou. Dar
vom învăţa. Din mers. Suntem încrezători că vom reuşi. Și vom reuşi.

Unda de șoc avansează
Orele trec încet, dar sigur, în favoarea noastră. „Azi în Timişoara, mâine în
toată ţara!” Este sloganul care se propagă
cu viteza luminii. Redutele comuniste
cad una după alta. Încă din 21 decembrie au devenit oraşe libere de comunism, după Timişoara, Reşiţa, Lugoj,
Arad, Caransebeş şi Sibiu, Cluj, Deva,
Târgu Mureş. Bucureştiul este, din seara
zilei de 21, pe baricadele Intercontinentalului, la Romană, la Unirii. Unda de
şoc a atins cote nebănuite şi în stradă au
ieşit şi alte oraşe ce vor completa harta
Revoluţiei Române din 22 decembrie Braşov, Brăila, Galaţi, Constanţa, Târgovişte, Iaşi... Suntem în aşteptare. Capitala
va fi cel mai preţios „dar” pentru revoluţionari. Ceauşescu şi-a făcut-o, cum se
spune, „cu mâna lui”... Mitingul, ce se
voia a fi încă o dovadă a legitimităţii regimului comunist, devine ultima treaptă
către „eşafod”, ultima sa apariţie publică
înaintea celei din faţa Curţii Marţiale şi
a plutonului de execuţie...

Am învins!
Fuga tiranului, fuga cuplului Ceauşescu, de pe clădirea fostului C.C., nu
o vedem la tv., dar când veştile ajung
în piaţă explozia de entuziasm este
greu de descris. Oamenii se îmbrăţişează, cu toate că nu se cunosc, dar
azi au devenit cu toţii fraţi, tropăie de
fericire, au ochii împăienjeniţi de lacrimile bucuriei. Cuvintele sunt puţine, sărace în conţinut, pentru a putea
cuprinde în ele euforia victoriei. Gata,
am câştigat! Victorie! Fraţilor am învins! „Ole, ole, Ceauşescu nu mai e!”
Comunismul va rămâne un vis urât,
un coşmar pentru români.

16-22 decembrie Revoluţia Română.
Zilele victoriei! (fragmente)
Fotografii: Puiu Voinea
NR.16 - 2019
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„Am scris pamfletul
«Năpârcile», dintr-o suflare,
în ziua de 24 decembrie
1989, când se întâmplau
multe și eram într-o stare de
fervoare greu descriptibilă,
la fel ca mulți alții din
această țară, când încă se
trăgea și nu aveam
informația că Ceaușescu și
„sinistra” fuseseră prinși,
urmând să fie executați…”
(Ion Marin)

S

e autointitula cu cea mai abjectă neruşinare „cel mai iubit şi
stimat”. Şi ea la fel, adăugându-şi în plus titlul de cea mai
savantă. De pe glob. Omitea doar atât:
nu ştia să scrie şi abia silabisea. Iar el
vorbea ca ţăranii analfabeţi de la începutul secolului din Scorniceşti: pretini,
tutulor, tomnai. Avea în vocabular şi
cuvinte noi. Muncipiu, de pildă, cel pe
care l-a arat şi pe care l-a îmbogăţit cu
monstruozităţi, aşa-zis arhitecturale. Şi
un alt cuvânt din limbaju-i nemaipomenit: secoritate. Secoritatea era, de fapt,
obsesia şi dragostea lui cea mai năvalnică. Oamenii ei erau, la rându-le, singurii care-l iubeau. Aveau şi de ce. Nu
trebuiau, pentru lefurile uriaşe, pentru
privilegiile şi peşcheşurile pe care le
considerau ca pe un drept natural, să
muncească, să înveţe, să trudească oricât de puţin. Ci doar să umilească, să
jignească, să urmărească oamenii, să-i
hăituiască, să-i prigonească. Pe oricine,
pentru orice. Dar mai ales pentru „vina”
de a nu putea să şi gândească ceea ce de
multe ori omul era constrâns să spună
cu voce tare, în pofida voinţei sale. „Secoritatea” te bănuia de nesinceritate, de
conştiină rămasă în urmă, după oricare
gest, după oricare clipire şi şoaptă a oamenilor ei omniprezenţi, din cauza cărora ajunsesem să ne ferim până şi de
mamele care ne-au făcut, de neveste şi
de copii. Se străduia să te cioplească
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Năpârcile
după chipul şi asemănarea „omului
nou” născocit de führerul lor, care-şi
făcuse ucenicia la un calapod de cizmărie. Aveau şi mijloace. Şi apoi, erau şi
mulţi. E drept, nu toţi erau deformaţi
până la a deveni neoameni. Unii dintre
ei s-au dezis de el de cum şi-au dat seama că este un criminal şi pentru ei este
timp să redevină oameni cinstiţi, aşa
cum este românul de felul lui. Alţii însă
nu aveau mamă, nu aveau tată. Se spune că a croit de fapt o trupă personală
de asemenea nemernici, pentru care
expresia este valabilă la propriu. Dintre
ei şi-au crescut dulăii, mai feroci decât
cele două javre de lux care-l însoţeau tot
timpul. Dulăi cu două picioare şi fără
cap, care continuă să sfâşie acum oameni nevinovaţi, copii, femei, bătrâni,
fără a alege. Teroriştii, cămăşile negre
ale odiosului Ceauşescu, pentru care el
nu făcea nicio economie, nici de bani,
nici de mâncare, nici de aparatură sofisticată de nivel mondial, singura ţară
de acest nivel, nici de căldură şi lumină.
Îi lumina cu „geniul” lui născut
din cele mai tenebroase miasme ale
iadului. Pentru ei
era într-adevăr „cel
mai iubitor părinte”.
Şi mai era pentru
unii. Pentru clanul
lui de ceauşişti, de
copii, fraţi, cumnaţi,
nepoţi, veri şi verişoare cu duiumul
cu care a împânzit
conducerea ţării, pe
care i-a infiltrat în
posturile-cheie ale
statului său de fier,
în cele ale represiunii sângeroase. Pe
care nu s-a dat în
lături s-o declanşeze
şi s-o comande nici
chiar în clipa fugii
lui ruşinoase. Laşul.

Scârba. Criminalul. Dar nu sunt expresii pe măsura acestui nemernic, a indignării noastre în nicio limbă a pământului. Poate doar propriul său nume care
a întrecut în conotaţii sinistre tot ce a
avut omenirea mai hidos până acum.
Stalin? Hitler? Pe lângă Ceauşescu?
Bieţi nevolnici. Dracul în persoană?
Atât de diabolic nici chiar el nu este.
Ceauşescu? Cel mai detestat, cel mai
urât, cel mai îngrozitor cuvânt ivit vreodată în vocabularul popoarelor lumii.
El era năpârca. Şi lângă el odioasa-i
femelă şi puii ei de năpârcă. Ţaţa Leana,
cum îi spunea tot omul atunci când nu
se ferea, şi progeniturile. Mari genii şi
autori şi ei, ca şi ilustrisimii lor părinţi.
Impostori, beţivi, stricaţi până în măduvă. De o ferocitate şi o mârşăvie fără
seamăn. Pentru ei nu există pedeapsă
născocită de omenire care să plătească
înfiorătoarele chinuri şi orori la care au
supus acest blând popor timp de 25 de
ani, şi mai ales cele pe care slugile lor
năimite le săvârşesc în aceste zile tragice, îngrozitoare, în aceste
zile de Crăciun însângerat. Şi totuşi, primul liber
şi fericit. O fericire prea
scump plătită. Pentru ei,
care huzureau în nemăsurate bogăţii şi îngrămădeau aurul şi veniturile
ţării cu chin agonisite de
popor în conturile secrete ale băncilor străine, în
timp ce copiii noştri nu
aveau alimente, nu aveau
medicamente, nu aveau
cărţi şi nici chiar cerneală. Tremurau de frig şi
învăţau până la epuizare
poezii despre geniul şi
bunătatea lui nemăsurată.
Pentru toate aceste orori
nu poate încăpea milă
niciodată. Nu-i de mirare
că tocmai aceşti sublimi
copii au dat semnalul şi

ION MARIN

primul obol de sânge pentru care nu
vom uita nicicând să le mulţumim îndeajuns. Dragii noştri copii, martiri de
nici 15 ani, seceraţi de mercenari, nu
vom înceta să vă plângem. Şi ce sunt
soldaţii noştri de 19 şi 20 de ani care
cad sub gloanţele aceloraşi nemernici,
dacă nu tot nişte copii? Glorie veşnică
vouă, copiii noştri eroi!
Cu ce a greşit acest popor în faţa istoriei, a Dumnezeului său? Cu nimic
alta decât că nu a strivit la vreme năpârcile. Dar tragicele zile vor trece. Tributul de sânge pe care l-a dat poporul are

drept răscumpărare zilele libertăţii ce vor veni.
Ale demnităţii neştirbite.
Ale sentimentului că eşti
om. Nu o rotiţă într-un
mecanism infernal, nu
o maşină de făcut sclavi
în serie pentru un satrap,
nu un vierme. Aşa ne
zicea ea când ne vedea
de la geamul maşinii ei
blindate, bulucindu-ne
la cozi, aşteptând la nesfârşit să ne dea un litru
de lapte apos, un kilogram de oase sau o jumătate de pachet de unt
rânced. Ca să ne sărute
copiii în timpul „marilor sărbători” de la 7
ianuarie şi 26 ianuarie,
din „ianuarie aniversar”,
cum spumegau poeţii
lor de curte din neagra
iarnă a istoriei noastre,
îi ţineau în carantină şi-i
dezinfectau. Pentru ea, care era buba
pământului. Pentru ei, care erau puroiul
lumii, ciuma istoriei, cangrena naţiunii.
Vor veni alt şi alți 7 ianuarie şi nu
va mai fi ziua fiicei denaturate şi mamei
născătoare de monştri, savantei de doi
bani şi ţaţei politice, ci pur şi simplu
cum a fost de secole şi cum va fi cât va
dura ţara - Sfântu’ Ion. Iar după acea
următoare sărbătoare a naţiei din călindar nu va mai fi 26 ianuarie, ziua
nepreţuitului asasin, a dementului, a
paranoicului, a călăului mult lăudat,
cu pistolul în spate. Autorului inept cu
mai multe volume publicate în toate

limbile pământului decât bagajul de
cuvinte folosite în ele. Cuvinte scump
plătite. Cuvinte cretine plătite cu milioane de dolari fiecare în parte stoarse
din sudoarea poporului. Următoarea
sărbătoare a neamului va fi de-a pururi
24 ianuarie, ziua Unirii. Care, într-o
aşa semnificativă apropiere, va aminti
mereu românilor, ungurilor, nemţilor,
sârbilor, lipovenilor, grecilor, evreilor
şi tuturor celorlalţi care s-au născut şi
trăiesc aici, care n-au plecat sau vor
reveni aici, şi sigur vor reveni, că numai în unire, în unire şi neînfricare,
au putut să zdrobească hidra, să-i taie
unul câte unul capetele veninoase, sângeroase. Unirea din Marea Zi de la 22
Decembrie. „Să ne trăieşti cât ţara, mult
iubite şi stimate!” strigau, făcând spume
la gurile lor murdare, în toate şedinţele,
adunările, sindrofiile, plenarele, sesiunile, congresele, „vizitile”, mitingurile,
Leana, Nicu, Bobu, Dincă, Lică, şi toţi
ceilalţi sceleraţi, agramaţi, lachei de lux,
şi tot ei dictau şi cuvintele celorlalţi „antevorbitori”. Căci ei, amărâţii, nu făceau
decât să citească cu moartea în suflet
ceea ce li se prescria, de către alţii. Şi să
funcţioneze ca nişte automate de aplaudat. Organele democraţiei ceauşiste
acestea erau. Într-adevăr unice în felul
lor, cum repeta el, cu neruşinare. „Să ne
trăieşti!”. Ei bine, nu! Destul, năpârcă!
Ţara a vrut să trăiască fără tine. Ţara
a vrut ca tu să crăpi, în sfârşit. Iar ea
să trăiască în veci, în libertate, în democraţie, în fericire. Pe tine te-a strivit
cu călcâiul ei uriaş şi apoi s-a spălat,
îngreţoşată. Peste o generaţie, amintirea
ta odioasă se va spulbera în tenebrele
istoriei din care te-ai zămislit. Ptiu!
NR.16 - 2019
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Prima Telerevoluție din lume
- leacuri contra uitării
Cum în lumea în care trăim, inclusiv în cea a ziariștilor,
nu ne simțim bine până nu ne „jumulim” reciproc, am
stat mult timp pe gânduri când Doru Dinu Glăvan mi-a
propus să scriu ceva despre prima Telerevoluție din
lume, al cărei coordonator am fost în zilele de 22, 23 și 24
decembrie 1989. Nu era și nu este un secret pentru
nimeni că în rândurile membrilor UZPR se află persoane
care s-au pronunțat public – în termeni cel puțin
necolegiali – în legătură cu „prestația” mea la ceea ce a
rămas în istorie (în pofida a tot felul de detractori) cu
sintagma „Revoluția română în direct”. Atunci, la ce bun
să deschid încă o polemică? Nici cu „pickhammerul” nu
mai pot fi dislocate rocile cu reprezentările false despre
decembrie 1989 în România!

A

m scris efectiv mii de pagini despre „orele astrale”
ale RTV („Revoluția română în direct” s-a desfășurat simultan la Televiziune și Radio),
în decembrie 1989, iar recent au apărut trei volume intitulate „Cu televizoru’ ați mințit poporu’!”, volume lansate la Târgul Gaudeamus. Sunt circa
1.300 de pagini bazate, în cea mai
mare parte, pe documente, pe transcrierea, pentru prima dată, a circa 90
la sută din emisiunile TVR-L din zilele de 22, 23 și 24 decembrie 1989.
Așa că, măcar din punct de vedere
documentar, ar mai fi ceva de „contabilizat” în contul mult clamatului
ADEVĂR DESPRE REVOLUȚIE.
Până la urmă, m-am decis să reproduc câteva pagini din volumul al
treilea al cărții, din motive pe care
cititorul le va sesiza fără un efort deosebit. Este vorba despre noaptea de
23/24 decembrie 1989, exact o parte a
intervalului în care TVR-L nu emitea.
Este, oare, un paradox, adică, avem
de-a face cu un „joc suspect”? Citiți
și vă… dumiriți:
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„..De două-trei ori au venit în regia Studioului 4 locotenent-colonelul
Marin Oană şi maiorul Ilie Croitoru,
care se refereau la situaţia înfruntări-

@ Teodor Brateș
lor armate din zona Televiziunii. Au
confirmat că prezenţa civililor (a revoluţionarilor) s-a diminuat considerabil
şi că dispozitivul de apărare a fost întărit prin includerea unui număr mai
mare de militari şi tehnică de luptă.
Ceva mai târziu, mulţi dintre cei
prezenţi în Studioul propriu-zis şi în
regie au aţipit (era în timpul pauzei
de după miezul nopții), unii începuseră să sforăie, aşa că puţinii care
am rămas „de veghe” am pus capăt
conversaţiilor sau vorbeam în şoaptă.
În vederea reluării propriei noastre emisiuni mă bazam foarte mult pe
informațiile difuzate la Radio, informații pe care le prelua și AGERPRESul. Apoi, redactorii de la Actualitățile
TV, care continuau să lucreze la etajul

II – Rodica Becleanu, Ion Ciuchi,
Anca Iordănescu, Florin Mitu, Paul
Șoloc – urmăreau telexurile și alcătuiau sinteze menite să ne fie folos
odată cu reintrarea în emisie în jurul
orelor 8,00-9,00 din ziua de 24 decembrie 1989. Operațiuni similare
au efectuat, la etajul XI (după câte
am aflat mai târziu), George Radu
Serafim și Alexandru Stark.
Nu este cazul să insist asupra
„bucătăriei” televizioniste, deoarece interesează (cred) mai mult ceea
ce s-a difuzat, respectiv cantitatea și
calitatea informațiilor. Or, din acest
punct de vedere, contribuția colegilor de la Radio, în acea noapte (și nu
numai), era – de departe – cea mai
valoroasă. Nu este pentru prima dată
când supun atenției cititorului astfel de aprecieri și pot fi, deci, bănuit
de mult subiectivism, dat fiind faptul că prima și marea mea dragoste
jurnalistică a fost Radiodifuziunea
Română (unde am devenit angajat
la 31 ianuarie 1949, deci în urmmă
cu mai bine de 70 de ani!).
Este păcat că, până în prezent, au
apărut puține studii consistente pri-

vind „Revoluția română în direct” la
Radiodifuziunea noastră națională.
În afară de volumul „E un început în
tot sfârșitul” și cartea de interviuri a
Pușei Roth nu există contribuții majore (cel puțin până scriu aceste rânduri) la reconstituirea și comentarea
emisiunilor de Radio din zilele de 2224 decembrie 1989. Am mai amintit
despre inițiativa lui Eugen Preda de
a se transcrie integral respectivele
emisiuni (textul este păstrat și în arhiva mea personală, iar ample fragmente au fost incluse în volumul „E
un început în tot sfârșitul”). Trebuie
spus (cu toată claritatea) că în intervalele în care TVR-L nu a transmis
(deci, inclusiv într-o bună parte
a nopții de 23/24 și primelor ore
ale dimineții zilei de 24 decembrie
1989) principala sursă de informare a populației, dar și a mijloacelor
de informare în masă din străinătate
despre ceea ce se întâmpla în țară, a
fost Radiodifuziunea Română. (…)
În demersul meu de a evalua
amploarea audiției (audienței), îmi
permit ca (înainte de toate) să recurg
la câteva date statistice. La sfârșitul
lui 1989 erau înregistrate 3.073.000
abonamente la Radio. Exista impresia
că populația avea mai multe aparate
de radio, comparativ cu televizoarele.
Eroare: tot la finalul anului 1989, se
înregistrau 3.696.000 abonamente la
TVR. Dar, chiar și așa, este verosimilă aprecierea potrivit căreia Radioul
a avut, în noaptea respectivă, o audiență considerabilă, în medie trei
ascultători pe un aparat, așa cum au
consemnat statisticienii. După opinia
mea, numărul a fost mult mai mare,
acoperind aproape întreaga populație
adultă a țării. Oricum, nu există niciun motiv pentru a subaprecia aria
de cuprindere a Radioului public, cel
puțin în acea noapte. (…)
Din nou, la TVR. Mă uitam, din
când în când, la ceasul din regie şi mă
gândeam la ceea ce ar fi fost posibil
să transmitem, începând cu ora 7,00,
în dimineaţa zilei de 24 decembrie
1989. Regretam că echipele de fil-

mare ale TVR fuseseră ca şi inexistente în ziua precedentă, dar Virgil
Tatomir a avut ideea să copieze – cu
acordul celor în cauză – o bună parte
din casetele corespondenţilor străini
difuzate din Studioul 7. Prin urmare,
exista ceva „materie primă”.
Preț de câteva minute am văzut
una dintre casete. Aparținea unui
post olandez de televiziune. Ceea
ce se sesiza „dintr-o ochire” era
elementul de spectacol mediatic.
Din tot ceea ce filmase de-a lungul
multor ore în ziua de 23 decembrie
1989, echipa din Amsterdam a selectat doar (rețineți doar) imagini cu
luptele din stradă. E drept, unghiul
de filmare se putea identifica ușor,
redactorul și operatorul având grijă
să fie, totdeauna, în spatele militarilor
care trăgeau. Am mai văzut asemenea
procedee în special cu filmele realizate în Orientul Mijlociu și Afganistan.
Mulți „protagoniști” trag spre diverse ținte, dar de acolo nu se vede mai
nimic. Pare că avem de-a face cu un
fel de reportaj de operetă. Nimic din
toate acestea n-am găsit în secvențele
pe care le-am văzut (și multe altele
după aceea): țintele, adică erau guri
de foc autentice. În plus, chiar lângă
echipa olandeză – în timpul filmării
– un soldat a fost rănit de un glonț
„plecat” tocmai dintr-una de ținte.
Accentul pus de echipele TV de
profesioniști de la cele mai prestigioase posturi, precum și de la marile
agenții internaționale de presă pe
acțiunile militare era de înțeles dacă
ne raportăm la „poruncile” care guvernează ratingul. Tot ceea ce este
pașnic, normal nu mai face obiectul
unei știri de interes. Până și în condițiile din România la finalul anului
1989, când nici măcar posibilitatea
de a procura alimentele de bază nu
reprezenta regula, normalitatea, astfel
de aspecte – pentru noi, esențiale –
nu intrau în raza vizuală a ziariștilor
străini de televiziune.
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ÎN JURUL OREI 2,00, NE-A
SOSIT, ÎN STUDIOUL 4, vestea că
asupra directorului general adjunct,
Traian Pușcașu, a fost comis un
atentat. Nu cred că trebuie să precizez că am fost, cu toții, șocați și am
încercat să aflăm detalii, în primul
rând, despre starea de sănătate a victimei. Pentru respectarea adevărului,
cel mai bine este să redau câte ceva
din ceea ce a scris Traian Pușcașu în
textul său apărut în „Revoluția română în direct” (p. 265-266):
„În noaptea de 23 spre 24 decembrie se trăgea din nou asupra clădirii
Televiziunii şi se riposta cu foc puternic de pe transportoarele blindate şi
cu tunurile de pe tancurile aflate în
dispozitiv, în curte. Începea o nouă
noapte de coşmar.
Traversam holul, slab iluminat,
care ducea spre biroul în care lucram,
împreună cu grupul de ofiţeri (am mai
amintit de acest birou; acolo se instalase Comandamentul militar de la
care se primeau şi confirmările privind veridicitatea informaţiilor referitoare la acţiunile armate - T.B.). La
un moment dat, fiind chiar aproape de
uşa biroului, am auzit un zgomot şi
m-am întors să văd ce se întâmplă. În
clipa următoare, un individ, îmbrăcat
militar s-a repezit cu un cuţit asupra
mea şi m-a înjunghiat în abdomen în
zona splinei. Am mai putut vedea că
ostaşii aflaţi în apropiere au sărit asupra agresorului şi l-au imobilizat. (…)
Repet: vestea despre rănirea lui
Traian Puşcaşu, chiar în zona în
care se aflau membri ai CFSN şi ofiţerii din Comandamentul militar, a
produs asupra noastră, a celor din
Studioul 4, o puternică emoție…
chiar o stare de șoc (ca să fac legătura cu alt moment din noaptea de
23/24 decembrie 1989). În ceea ce mă
priveşte, eram copleșitor afectat şi din
pricina strânselor relaţii personale cu
Traian Puşcaşu. A îndeplinit funcţia
de director general adjunct și, apoi,
de vicepreşedinte al RTV (ceea ce
era cam acelaşi lucru) vreme de 15
ani, începând din noiembrie 1974.
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Ne vedeam aproape zilnic, schimbam impresii, aşa cum, de altfel, am
mai amintit. Se bucura de respectul
multor salariaţi ai TVR, pe care i-a
sprijinit în momente grele.
Tot despre noaptea de 23/24 decembrie, precizez că, într-unul dintre primele „episoade” ale serialului
de televiziune „Revoluţia română în
direct”, Mihai Tatulici m-a invitat şi
pe mine.
Ne-am adus aminte, în două-trei
minute, diverse momente trăite împreună, între care și cele din noaptea
cu pricina. Iată secvenţa din emisiunea amintită, care poate prezenta un
anumit interes:
„Mihai Tatulici: Am avut şansa
să petrec o noapte în Studioul 4, 23
spre 24 noaptea, să vă văd. Dacă nu
cumva am şi dormit, la un moment
dat, câteva ore, unul lângă altul, pe
jos. Eraţi foarte obosit, eraţi după 70
de ore de emisie în direct, iar senzaţia
pe care am avut-o a fost aceea a unui
om - dincolo de oboseală - destul de
trist. De unde provenea tristeţea?
Teodor Brateş: Tristeţea provenea, în primul rând, din faptul că
unii dintre colegii mei nu au fost prezenţi pe «baricade». Unii dintre colegii
mei care, astăzi, după formula binecunoscută că «după război se arată
mulţi viteji», încearcă să denatureze
istoria. Dar există documente, înregistrări. Din fericire, nu numai în Arhiva
Televiziunii, ci şi la cetăţeni, mulţi dintre ei aflaţi la distanţă de zeci de km
de ţară, şi pot aprecia corect cine, ce,
cum a făcut. Poate de la mine doriţi
să aflaţi de ce am făcut. Cum am mai
spus, am simţit nevoia să mă pun în
slujba Revoluţiei. În noaptea pe care
dvs. o evocaţi eram convins că se desfăşura o Revoluţie şi, dacă am făcut
sau nu bine, asta să judece telespectatorii, să judece cei de faţă şi urmaşii,
dar eu cred că am făcut ceea ce trebuia să fac. Fără indicaţii, fără ajutor
din afară. Practic - şi lucrul acesta se
poate demonstra - multe, foarte multe
ore am făcut ceea ce consideram că
trebuie să fac”.

ÎN 24 DECEMBRIE ’89, FOARTE
DEVREME (nu apăruseră zorile) am
fost chemat la telefon. O voce necunoscută mi s-a adresat pe nume şi
„a raportat” ostășește că la Spitalul
Militar Central l-a operat pe redactorul Ştefan Naciu de la Radio,
grav rănit, la gât. Mi-a spus că a scos
glontele şi că, ,,deocamdată nu sunt
complicaţii. Cred că nu vor fi urmări
grave. Raportează colonel doctor Ion
Cârciumaru”. A închis rapid telefonul, aşa că n-am mai avut cum să aflu
amănuntele.
Ştefan Naciu a fost unul dintre absolvenții ASE, alături de Sorin Pamfil
şi Ciprian Enache (nume binecunoscute de realizatori TVR), care s-a angajat la Radio în 1966. Am lucrat împreună aproape trei ani, zi de zi. Mi-a
devenit drag pentru că se purta deschis,
pentru că nu cădea în cursele întinse
de tot felul de intriganţi (niciodată nu
l-am auzit spunând lucruri rele despre
colegi), se adaptase firesc la rigorile
muncii de reporter şi, apoi, de redac-

tor, de realizator la „Actualităţi”; lucra
fără ifose. La auzul veştii transmise de
colonelul doctor, am rămas câteva clipe fără glas. Ce se întâmplase? Ştefan
mi-a povestit mai multe când a ieşit din
spital. Prefer să citez un fragment din
textul pe care 1-a scris pentru revista
lunară „Presa panoramic”, apărută la
scurt timp după „evenimente”, adică
în februarie 1990:
...Un pocnet sec, lemnul jaluzelelor
şi cele două rânduri de geamuri sunt
străpunse, un ricoşeu şi, după ciudatele legi ale balisticii, glonţul teroristului
de pe clădirea vecină a ales umărul
meu drept pentru ca apoi să-mi sfârtece zona prelaringiană pe o lungime
apreciabilă.
Am respirat, deci trăiam şi, probabil, voi trăi în continuare. Citesc spaima, groaza, oroarea în ochii colegilor
aflaţi în birou cu mine şi-mi dau astfel
seama că sunt cu adevărat rănit. Mai
curajoase se dovedesc colegele, care îmi
acordă primul ajutor şi cheamă urgent
«Salvarea».

...Aud şuieratul gloanţelor şi de pe
masa de operaţie. Lângă bisturiu şi
feșe, colonel doctor Ion Cârciumaru,
şeful secţiei ORL şi căpitan doctor
Dan Predescu şi-au aşezat pistoalele.
Un semnal de alarmă. Se cere evacuarea operativă a întregului etaj, inclusiv a sălii de operaţie. Colonel-doctor
Cârciumaru este încă, în continuare,
calm, sigur, tonifiant. Cei doi medici au
tăiat, au cusut, au uns, au pansat... «Ai
avut noroc, domnule! A trecut pe lângă
carotidă şi pe lângă o serie de articulaţii
vitale. Ţine minte: azi, 23 decembrie
1989, te-ai născut a doua oară!», îmi
spune doctorul Cărciumaru.
Am revăzut transcriptul emisiunilor de Radio din zilele de 22 și 23
decembrie 1989 și am reținut numeroase intervenții inspirate ale lui
Ștefan Naciu. A fost printre primii
gazetari care a participat la realizarea
emisiunilor de Radio în după-amiaza
zilei de 22 decembrie 1989.
La Revoluție avea 50 de ani. S-a
născut la 25 martie 1939. Îmi amin-

tesc că, la 25 martie 1989, m-a invitat la Radio pentru a participa la
o mică agapă prietenească prilejuită
de aniversarea zilei lui de naștere.
Chiar atunci, în atmosfera fals euforică provocată de anunțul lui Nicolae
Ceaușescu privind achitarea întregii
datorii externe a României, Ștefan
m-a luat deoparte („Să nu ne audă
cineva”) și, în calitate de economist
(reamintesc că a absolvit Academia
de Studii Economice), și-a exprimat
scepticismul în legătură cu posibilele
efecte pozitive ale triumfalului anunț
al „liderului suprem”.
La 25 martie 2006 i-am telefonat
și i-am adresat cele mai bune urări
la aniversarea zilei lui de naștere. Nu
era în cea mai bună formă. Nu mi-a
mărturisit cauza, așa că nu știam
că intrase în faza terminală a unei
boli incurabile. Ca un trăsnet, sâmbătă dimineața, peste exact o lună,
la 25 aprilie 2006 a căzut vestea că
Ștefan plecase în lumea celor drepți.
Bineînțeles, am fost în Cimitirul
Dămăroaia, la înmormântarea lui.
M-am dus, val-vârtej, pe podiumul
„oficialităților” și „m-am descărcat”.
Am reținut foarte simțitele cuvinte ale lui Doru Dinu Glăvan, pe
care l-am cunoscut în calitatea lui
de corespondent al Radiodifuziunii
pentru județul Caraș-Severin, actualul (2019) președinte al Uniunii
Ziariștilor Profesioniști din România
(UZPR). Se simțea că l-a admirat,
cu adevărat, pe Ștefan. Nu m-a mirat, deci, când peste ani am aflat că
Doru Dinu Glăvan a înființat, la poalele Muntelui Semenic, o Tabără de
Creație și Comunicare, care poartă
numele lui Ștefan Naciu. (…)
Doru Dinu Glăvan a demonstrat
și demonstrează că fără respectul față
de marii gazetari români ai tuturor
timpurilor (cele mai multe inițiative
mediatice ale lui sunt dedicate „gazetarului Mihai Eminescu”), profesia
noastră este lipsită de busolă, de orizonturi, de perspective”.
NR.16 - 2019
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„Și totuși,
Revoluția Română”

Revoluţia Română rămâne
curată prin idealurile ei,
împlinite sau nu, dincolo
de pleava şi abjecţiile
prinse în tumultul
revoluţionar. O Revoluţie
curată prin idealurile
urmărite, sfântă prin jertfa
supremă a martirilor şi
victimelor ei nevinovate.
Necurăţenii sunt hoitarii şi
denigratorii de toate
extracţiile ai Revoluţiei.
Pentru a i se scrie
adevărata istorie, Revoluţia
Română are nevoie de cât
mai multe mărturii.

„Astăzi lumea ne
cunoaște. Român zice,
viteaz zice”

R

omânia este, iată, într-adevăr liberă! Nunta de argint
otrăvit a dictatorului cu ţara
n-a mai apucat să se producă. România îşi arată din nou lumii
adevărata, preacurata, îndurerata sa
înfăţişare. Ne-a încercat pe fiecare dintre noi o ruşine tot mai insuportabilă
pentru chipul pângărit de tiranie al
acestei ţări pe care-l arătam omenirii.
Iar cel ce se pretindea că vorbeşte în
numele ţării avea nemăsurata neruşinare să declare că are prieteni pe toate
meridianele, că niciodată în trecutul
nostru glorios, prestigiul ţării şi al lui
n-a fost atât de mare.
Acum avem într-adevăr prieteni
pe toate meridianele. România înnoită pe care o vom clădi de acum înainte
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îşi dobândeşte, de la un ceas la altul,
nu un pretins prestigiu, după cum
râvnea cel ce impusese a i se spune
Conducătorul, ci locul ei de drept,
în demnitate şi cinste, egală printre
egali, în concertul naţiunilor lumii.
Omenirea salută acum cu sinceră
bucurie şi sinceră admiraţie marea
operă făptuită sub ochii noştri de
naţiunea română cu preţ de sânge şi
de vieţi omeneşti.
Un val înnoitor cutreieră astăzi
Europa şi lumea. România s-a aflat
printre primele pe creasta acestui val,
dar angrenajul tot mai oprimant care
a prins ca un cancer realităţile ţării
în ultimele câteva decenii a înfundat
tot mai mult ţara în foamete, frig, trogloditism intelectual, izolare şi impas
pe marea scenă a lumii. Emil Cioran
declara de curând unui săptămânal
internaţional de mare răspândire, că
„românii sunt poporul cel mai resemnat din lume”.
Resemnat? Nu!
Ci răbdător, în
înţelepciunea
sa de totdeauna. Şi nici laş,
cum încercau să
acrediteze, unii,
aserţiunea, peste hotare. Laş,
un popor care
a plătit atât de
greu, în aceste
zile, clipe eliberării şi demnităţii sale?
Suntem aşadar un popor
din nou şi cu
adevărat liber
şi fără a ne aroga - asemenea
Conducătorului de tristă şi

@ Corneliu Vlad

dureroasă amintire, pretenţia de a fi
„cei mai...” din lume, înţelegem să ne
aducem propriul grăunte de contribuţie la clădirea unei lumi paşnice,
sigure şi prospere pentru toţi. Vrem
să trăim cu adevărat în pace şi bună
convieţuire cu ţările vecine, cu care a
reuşit să ne învrăjbească cel dispărut
de la cârma destinelor noastre naţionale, vrem să avem bune relaţii cu
toate statele acestei lumi, în dramatică
frământare spre mai bine.
Cândva, într-un alt mare moment
de încercare din viaţa poporului român, poetul spunea inspirat: „Astăzi
lumea ne cunoaşte, / Român zice,
viteaz zice!” Să dăm aşadar cuvântul
lumii, să vorbească ea despre ceea ce
gândeşte şi simte asupra acestor clipe
unice din existenţa poporului român.
22 decembrie 1989

Cel adevărat,
cel de totdeauna
După cum constataţi, stimaţi compatrioţi, cititori ai noştri, începând cu
acest număr, din pagina externă a ziarului nostru a dispărut una dintre cele
mai ruşinoase şi lamentabile rubrici
impusă săptămână de săptămână, ani
de-a rândul, tuturor cotidienelor româneşti. Rubrica aceasta, în al cărei
titlu trebuiau să se întâlnească obligatoriu numele sfânt al scumpei noastre
patrii şi cel al odiosului ei dictator, trebuia să reflecte pretinsul înalt prestigiu
pe plan internaţional al tiranului.
Ca o pecingine a minciunii celei
mai sfruntate se lăţea, şi în această
pagină, avalanşa de osanale ridicate
sinistrului personaj, chipurile, de întreaga presă mondială. Care erau îndeobşte ziarele citate? Nu marile publicaţii ale lumii! Multă vreme nu se mai
regăseau în această rubrică, nici măcar
prin texte trunchiate sau contrafăcute,
titluri de ziare şi reviste de autoritate
binecunoscute în lume şi a căror opinie este de luat în seamă, ci doar nume
ale unor publicaţii obscure sau ale
unor pretinse publicaţii. Este vorba,
în mare parte, de o maculatură ordinară, imundă, plătită cu toptanul sau
cu articolul de samsari în străinătate
ai clanului Ceauşescu, cu bani grei, în
valută forte, storşi din truda, din foametea, sărăcia, frigul, privaţiunile de

tot felul îndurate de
poporul român. Texte propagandistice
abundând în formulări bombastice, mincinoase şi linguşitoare
ticluite la Bucureşti
sau de umili simbriaşi
ai condeiului de peste
hotare erau publicate,
adesea în mod expres
ca texte-reclamă (deci
contra cost) în diversele
publicaţii străine şi apoi
retraduse şi reproduse
în presa română articole
scrise, chipurile, sub girul
autenticităţii şi probităţii
de alţii despre noi. Multe
din ele erau doar fiţuici
cu o existenţă efemeră, de
numai câteva numere sau
chiar cu apariţie unică şi
într-un tiraj derizoriu, dar
ele erau prezentate opiniei
publice din România drept
„cunoscutul ziar...” sau „cunoscuta revistă...” dintr-o
ţară sau alta care s-ar întrece
în a polei în faţa lumii sinistra faţadă tot mai jalnică şi mai deteriorată
a angrenajului de putere Ceauşescu.
Diabolicul ins care, cu ajutorul unei
camarile de descreieraţi, a acaparat
sub puterea sa o întreagă ţară avea
suprema neruşinare de a pretinde că,

mulţumită lui, România ar fi tot timpul în centrul atenţiei lumii.
În aceste zile glorioase, cum rar se
întâlnesc în viaţa unui popor, România este cu adevărat în centrul atenţiei
mondiale. Nu o spunem noi, o spune
o lume întreagă. Nu ne-am fi dorit o
asemenea celebritate, clădită cu preţul
sângelui şi al vieţilor omeneşti jertfite
pe altarul libertăţii patriei şi poporului. Dacă ne asumăm totuşi această
celebritate, este pentru a înfăţişa conştiinţei generale lumii imaginea operei
eroice pe care o săvârşeşte în aceste
clipe istorice poporul nostru spre a
deveni el însuşi, cel adevărat, cel de
totdeauna: un popor liber şi demn,
frate bun cu toate popoarele lumii.
Un popor care vrea să muncească
şi să trăiască în pace şi înţelegere cu
toţi, un popor care vrea să trăiască într-adevăr mai bine - pentru că merită
cu prisosinţă - în bună convieţuire şi
conlucrare cu toate naţiunile globului.
25 decembrie 1989
NR.16 - 2019
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Am hotărât să scriu această
carte acum, la trei decenii de
la Revoluția Română, pentru
a rămâne posterității
mărturii ale celor care au trăit
ei înșiși acele zile și nopți în
clădirea Radioului: redactorirealizatori de emisiuni,
tehnicieni care au asigurat
producția și transmisia
programului radiofonic către
ascultători, colegi care au
vegheat cu arma în mână
pentru ca Radio-Revoluția,
adică transmisia în direct a
evenimentelor, să nu fie
întreruptă de niciun incident.

T

impul fuge ireparabil, rămânem în viață mai puțini cei
care am trăit acest eveniment
epocal din decembrie 1989 și
mă cuprinde o imensă tristețe când văd
că vocile detractorilor Revoluției, tot mai
numeroase și mai puternice, dobândesc
credibilitate în rândul noilor generații.
„Ce Revoluție?... Nu, dom’le, a fost o lovitură de stat!” - cam așa sună atacurile
și etichetările defăimătoare la adresa
acestui moment sublim al istoriei noastre, care a pus capăt unei jumătăți de
veac de umilitor comunism. Despre
această uriașă schimbare din viața românilor se vorbește mult mai puțin, din
păcate.
Mărturiile și faptele descrise în această
carte învederează fără putință de tăgadă
curajul și angajarea eroică a oamenilor
Radioului în lupta pentru apărarea libertății câștigată grație revoltei populare
în lupta pentru a contracara actele teroriste ale unor unități speciale înarmate,
rămase fidele dictatorului și a împiedica
întoarcerea acestuia la putere.
Toți românii, din București și din cel
mai îndepărtat colț de țară au aflat de
fuga lui Ceaușescu în 22 decembrie ‚89,
pentru că Radioul se putea recepționa
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Mărturisesc...
tehnic – nu și Televiziunea! – pe întreg
cuprinsul țării. Și, din acel moment,
Radioul a devenit – afirm cu toată
responsabilitatea – o baricadă a Revoluției, așa cum a fost și baricada de la
Intercontinental, adică o simbolică reprezentare a sentimentului întregii populații,
al tuturor românilor, împotriva dictaturii.
Eu, autorul acestei cărți, am vorbit la
microfonul postului național, de-a lungul
acelor zile și nopți de foc, uneori chiar 12
ore fără întrerupere. Împreună cu mine
au fost și alți colegi al căror nume le veți
regăsi în acest volum-document.
Și vă mărturisesc, cu mâna pe inimă,
că am crezut, în fiecare clipă, informându-mi și mobilizându-mi ascultătorii, că
servesc cauza Revoluției, a luptei pentru
răsturnarea dictaturii și a comunismului,
odată cu sutele de mii de manifestanți ieșiți în stradă, care au strigat într-un glas:
„Jos Ceaușescu!”.
Noi, cei care am ieșit la microfon,
am fost cei mai vocali protestatari împotriva regimului, pentru că mesajele
noastre antidictatoriale și anticomuniste s-au difuzat în toată țara și nu au venit din partea unor anonimi, ci fiecare
și-a dezvăluit identitatea, cu riscul de a
suporta cele mai sumbre consecințe în
cazul în care tiranul ar fi fost readus
la conducere.
Noi n-am ieșit pe post pentru a fi părtași la o lovitură de stat, noi ne-am răsculat, ne-am dezis de partidul tutelar pentru
a face cu adevărat o Revoluție. Am fost
niște revoluționari romantici, ne-am dat
sufletul și toată energia pentru ca visul de
libertate al poporului să se împlinească.
Dacă acest romantism revoluționar s-ar
fi putut interfera cu o anumită naivitate,
este o altă poveste, care a apărut după ce
Revoluția s-a încheiat victorioasă.
Cert este că atunci, cu conștiința curată și inima arzând ca o torță, ne-am
înrolat în nesfârșita coloană a demonstranților pentru libertate și am răspândit
flacăra Revoluției în toată România.
„Baricada Radio” a fost o forță vie,
neînfricată, a rezistat eroic atacurilor și

@ Viorel Popescu
amenințăărilor de tot felul, și-a câștigat
un loc de onoare în Cartea de Istorie a
României moderne.

„Servim poporul
de la microfon”
În atmosfera de euforie generală
creată de fuga lui Ceaușescu, Radioul
informa în jurul orei 15 a zilei de 22
decembrie, că în județele Dâmbovița, Bistrița-Năsăud, Mureș, Harghita,
Argeș, Brașov, Buzău, Olt, Cluj, Giurgiu, Suceava, Constanța, Botoșani, situația este calmă, locuitorii întâmpinând cu bucurie victoria poporului,
a libertății.
În schimb, conform unei știri preluată prin telefon, la Sibiu se desfășurau
lupte, forțe ale armatei și Securității
trăgeau în populație. Îmi amintesc că
am comentat patetic această știre pe
post: „Oameni în haină militară care vă
aflați acum la Sibiu, nu trageți în frații
voștri!. Cu toții suntem români, cetățeni
ai acleiași patrii. În București, e liniște,
poporul a învins, e victorios. Posturile
de radio și televiziunea națională , după
cum remarcați, transmit liber. Deci să fie
pace și liniște și la Sibiu!”.
După câteva minute, colega Ioana
Cristea a făcut un apel către toate cadrele medicale din spitale și policlinici,
din toate unitățile de ocrotire a sănătății,
să se prezinte de urgență la locurile lor
de muncă și să asigure 24 de ore din 24
asistența medicală necesară.
În acele momente, mi-a parvenit o
blanchetă cu știrea că, la Timișoara și Sibiu, apa a fost infectată de forțe ale Securității. Am ezitat, nu știam dacă e reală,
dar nu aveam timp suficient să o verific
și din alte surse. Am dat știrea însoțită de
o avertizare: „Fiți atenți, dragi cetățeni,
ce beți, pentru că există încă forțe care
încearcă să oprească mersul istoriei. Sibiu
și Timișoara, încă o dată, deci, atenție!”.

Nu cred că am indus panică dând
această știre, ci mai degrabă am îndemnat la vigilență și circumspecție. Au
intrat lângă mine și Doina Andrieș, în
cabină, Ștefan Naciu, Victoria Andrei,
Adriana Frăteanu.
La ora 17 și jumătate, Ion Iliescu
anunță la posturile de Radio și Televiziune: „Procesul început este ireversibil.
Practic, Securitatea nu mai există. Organele Ministerului de Interne au trecut
în subordinea armatei”. Iar generalul
Gușă, șeful Marelui Stat Major, aflat lângă Iliescu, confirmă: „Fraților, armata
în întregime, în toată țara, este alături
de popor, este a poporului. Jurăm să vă
apărăm întotdeauna interesele!”.
Ion Iliescu anunță că se va elabora
o proclamație către popor, că se vor lua
măsuri de organizare a administrării publice și se va constitui o nouă structură
a puterii politice, întrucât s-au lichidat
structurile vechi de partid și guvern
ș.a.m.d. „Vom crea niște structuri provi-

zorii care să asigure funcționarea
noastră ca societate – a precizat
Iliescu. Să pregătim alegeri libere,
să pregătim o viață în care poporul să fie, realmente, factorul de
decizie, factorul de conducere a
vieții publice”. Și, în final, a făcut
cunoscut faptul că Ceaușeștii au
fost prinși și sunt arestați la Târgoviște.
În continuare, corespondenții ne-au furnizat informații încurajatoare. Am aflat
că, la Focșani, 20.000 de oameni își exprimau de cinci
ore bcuria în Piața Unirii,
cântând și dansând. La Suceava, de asemenea, mii de
tineri și vârstnici au umplut
principala arteră a orașului,
fluturând drapele tricolore și
scandând: „Libertate! Libertate! Noi suntem poporul”.
În Timișoara, toată suflarea acestui oraș-erou
se află pe străzi, purtând
drapelul României, pancarte și steaguri albe. Mii
și mii de manifestanți aprind lumânări
în memoria celor uciși zilele trecute.
Veștile din București de la Radio și TV
sunt recepționate cu mare entuziasm.
Se scandează: „Țara e cu noi! Trăiască
România liberă!”.
De la microfon, am comentat cu
emoție: „Suntem și noi alături de locuitorii orașului-erou de pe Bega, suntem
alături de Timișoara. Suntem alături de
popor, servim poporul de la microfonul
postului național de radio”.
Victoria Andrei a prezentat mesajul
ziariștilor de la cotidianul „România liberă” adresat cititorilor săi: „...Cu ochii
plecați în fața națiunii române, ne cerem
scuze pentru neadevărurile tipărite și decidem ca, începând cu acest număr, să
apărem sub frontispiciul – cotidian al tuturor forțelor patriotice și democratice din
România. Vrem să slujim de aici înainte
adevărul, servindu-ne în modul cel mai
cinstit și demn patria și poporul”.
Așadar, același „ritual expiator”, cum
am numit eu spovedania tip mea culpa

și noua asumare publică a multora din
cei care lucram în mass-media.

Crizanteme în
mitraliere?
Tot colega mea Victoria Andrei a
răsfoit pentru ascultătorii noștri primul
număr al ziarului „Libertatea”, care urma
să apară la chioșcuri. Și a citit cu emoție
o însemnare din paginile ziarului, sub
titlul „Crizanteme în mitraliere”: „Uluitor
spectacol! În mâinile celor ce trebuiau să
tragă, să ucidă, în mâinile fiilor țării aflați
sub drapel, ale copiilor noștri puși să-și
ucidă părinții și frații, sclipeau în soarele
de primăvară al acestui decembrie crizanteme mici, galbene, firave. Crizanteme
de om obidit, cu grija zilei de mâine, cu
teama în suflet, mai ales pentru această
zi. Și iată, din nou, soarele a răsărit la
București. Fiii țării ce trebuiau să tragă
în țară au, acum, în mână crizanteme,
semn al firescului, al înaltei răspunderi ce
ne revine nouă, tuturor, pentru clădirea
unei noi Românii, o Românie liberă în
care niciodată brațul înarmat al țării să
nu poată fi folosit împotriva ei. Soarele a
răsărit din nou la București și poate cea
mai bună dovadă sunt aceste crizanteme
galbene, dar proaspete, din mâinile ostașilor – bobocii maturității noastre civice,
ai începutului, ai reconstrucției morale
și sociale. Armata e cu noi! Acest strigăt,
această convingere a umplut ieri în Piața
Palatului, pe străzile orașului martirizat,
inimile a zeci și sunte de mii de oameni...”.
Din păcate, în orele, zilele și nopțile
următoare, nu toate mitralierele au purtat crizanteme. Au intrat în scenă „teroriștii” cu arme purtătoare de gloanțe
ucigașe. Dar Radioul a continuat să fie
alături de ascultătorii săi, vestindu-i că
Revoluția triumfa, difuzând ce se întâmplă în țară.
Reproduc câteva știri pe scurt:
La Craiova, peste 10.000 de locuitori au demonstrat în zona centrală a
orașului pentru democrație și libertate.
S-a scandat: „Armata e cu noi! Unește
tricolorul, armata și poporul”.
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După cinci ani de tăcere, în orașul-erou de pe Bega a început să emită
din nou postul de radio Timișoara liberă.
În municipiul Alexandria domnește
o atmosferă de calm și liniște, după încheierea manifestației pașnice din fața
Casei de cultură, ne informa corespondentul nostru Stan Ștefan.
Am prezentat primul număr al
„Scânteii poporului”, cotidian politic
și social. Pe frontispiciul ziarului era
scris: „Glorie patriei libere, poporului ei
erou!”. Prin fotografii semnificative, au
fost puse în evidență evenimente care au
culminat cu obținerea libertății. Titluri
grăitoare pe prima pagină: Dictatorul a
căzut. Poporul e liber. Victoria adevărului. Revoluția populară a învins.

Noii lideri, atacați
După transmisia televizată, preluată
și de Radio, a scenei de pe acoperișul
Palatului Regal, „regizată” de Ion Caramitru, a apărut pe micul ecran și la
Radio Ion Iliescu, aflat la sediul Televiziunii din Calea Dorobanți. Ion Iliescu este
aici, este viu”, l-a prezentat Teodor Brateș.
Au fost zvonuri în legătură cu arestarea
lui și chiar lucruri mai rele s-au spus în
legătură cu soarta dumnealui. Este viu,
este aici lângă noi, să-l ascultăm”.
Ion Iliescu a explicat că vine de la
întâlnirea de la Comitetul Central convocată pentru ora 17, unde urma să se
constituie un nucleu organizatoric în
sopul depășirii dificilului moment al
„vacuumului de putere” apărut ca urmare a plecării dictatorului. Și când se
organizau și pregăteau o proclamație către țară, o grupă din unitățile Securității, special pregătită să-l apere pe Ceaușescu și sediul lui, ascunsă pe undeva
prin subsoluri, niște tuneluri construite
special spre a face legătura între CC și
Palatul Regal, a apărut deodată și a început să tragă asupra lor, a „oamenilor
de bine, reprezentanți ai populației care
se constituiau într-o structură nouă a
puterii”, după cum s-a exprimat Iliescu.
Petre Roman „a fotografiat”, la rândul său, acest moment, în ultima sa
carte apărută: „Ne-am retras și a urmat
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încercarea aceea de a încropi o declarație către țară. Textul, la un
moment dat, o luase razna. Dar
când lucrurile de fapt bălteau și
nu ieșea nimic – se vede bine în
cele filmate de Adrian Sârbu – a
început să se tragă. Și s-a tras direct împotriva încăperii unde ne
aflam. Am ieșit cu toții” („Despre
pasiune în vremuri de libertate”.
Memorii”, pag. 42).
Cine erau atacatorii? Petre Roman răspunde tot el: „Se
vedea bine că se trage de undeva dinspre cornișa de la Palatul
Regal. Și era clar că trăgeau niște
franc-tireurs, cum spun francezii,
niște lunetiști individuali (..) Am
văzut cum dintr-un TAB s-a tras
asupra Bibliotecii Centrale Universitare și am văzut cum a fost
lovită și grav avariată clădirea.
Se trăgea cu focuri izolate de pe
cornișă, dar și de la BCU. În nebunia aia, am gândit că trăgeau
nu cu scopul de a lovi pe cineva
anume și că scopul acestor focuri
era să se creeze panică. Rămâne
însă faptul că mai devreme, primele focuri loviseră încăperea în
care moșeam declarația fără un
rezultat acceptabil”.
Tot în acceași intervenție
radiotelevizată, Ion Iliescu a mai confirmat o dată că soții Ceaușescu și alți
demnitari au fost arestați. Iar în încheiere, a ținut să comunice celor direct
interesați: „Să știe toate familiile că toți
cei care s-au aflat în sediul Comitetului
Central au scăpat cu viață”.
... Era aproape zece seara.

Mii de reșițeni s-au rugat,
în genunchi, împreună
Primeam veşti din tot mai multe oraşe din ţară despre faptul că Revoluţia se
răspândea parcă în cadenţa zgomotelor
de împuşcături, care se înteţeau pe măsură ce se lăsa întunericul.
- La Reşiţa se trage. Vreau să transmit
şi eu – mi-a spus la telefon corespondentul nostru Doru Dinu Glăvan. Peste ani,
Doru mi-a reproşat că nu l-aş fi lăsat să

intre în emisie, aducându-i argumentul:
„Dorule, se trage şi la noi, chiar asupra
Radioului”. Din această cauză Reşiţa nu
a intrat în Cartea de istorie a Radio-Revoluţiei, mă acuză colegul faţă de care,
iată, îmi fac acum mea culpa, lăsându-l
să povestească ce s-a întâmplat în zilele de 21 şi 22 decembrie 1989 în Piaţa
centrală a Reşiţei:
„Pe la orele trei după-amiază, o coloană formată din câteva sute de angajaţi
de pe platforma industrială Câlnicel a
pornit spre centrul civic al Reşiţei, aflat
la vreo 7-8 kilometri distanţă. În fruntea
coloanei flutura o pânză uriaşă neagră,
pe care era desenată cu vopsea albă o cruce mare şi sub ea scria TIMIŞOARA. Un
marş forţat al tăcerii, cu un singur mesaj
slogan: Timişoara. Pe parcurs, coloana
creştea numericeşte, astfel că au ajuns, în
faţa judeţenei de partid, aproape 3.000 de

manifestanţi. Liderul lor,
pictorul Dumitru Vlădulescu, devenit un personal
emblematic al Revoluţiei
de la Reşiţa, a pătruns în
clădirea partidului, fără a
întâmpina vreo opoziţie şi
curând a apărut la balconul cabinetului primului
secretar la acea vreme Iosif Szasz, şi a salutat mulţimea în semn de victorie.
Apoi, tablourile cu tovarăşu` şi tovarăşa au început
să fie strânse de prin birourile judeţene şi aruncate
de la balcon.
Cu o zi înainte – continuă să-mi povestească
Doru – aflând ce s-a întâmplat la Timişoara, am
presimţit că reşiţenii nu vor
rămâne pasivi şi am organizat montarea unei staţii
de amplificare în balconul
judeţenei de partid. Primul
secretar nu s-a opus.
Aşa a început Revoluţia la Reşiţa. S-au succedat
la microfon tot felul de manifestanţi, oricine a dorit a
vorbit. Mesajele cele mai
frecvente: Jos Ceauşescu!
şi Fără violenţă!.
Nu după multă vreme, a apărut la
balcon însuşi Iosif Szasz, care, în văzul
tuturor, şi-a rupt carnetul de membru
de partid.
- În genunchi, pentru morţii de la Timişoara! – a strigat o voce din mulţime.
Iosif Szasz a îngenuncheat odată cu
miile de manifestanţi, păstrând un moment de reculegere în memoria celor ucişi
la Timişoara.
- Să ne rugăm! Să spunem «Tatăl
nostru»!...
Şi Sasz şi-a unit vocea cu cea a miilor
de manifestanţi: «Tatăl nostru carele eşti
în ceruri, Sfinţească-se numele Tău...»
Momente solemne, intense, de neuitat...
- Nimeni nu va trage în demonstranţi,
aici, la Reşiţa! – a clamat din balcon primul secretar al judeţenei de partid.

Iar mulţimea a replicat în cor: «Armata e cu noi! », «Miliţia e cu noi! ».
La tribuna unde cândva cuvântase
Ceauşescu au ţinut să înfiereze dictatura muncitori, ingineri, profesori, artişti,
studenţi, preoţi şi chiar militari.
S-au cântat «Deşteaptă-te române!»
şi «Hora Unirii»... A fost o noapte incredibilă noaptea de 21 spre 22 decembrie.
A urmat o dimineaţă de primăvară, cu temperaturi în jur de 15 grade.
În centrul Reşiţei, soarele a mângâiat
cu razele sale 10.000-15.000 de oameni
parcă intraţi în transă, cuprinşi de fiorul
Revoluţiei.
Comandantul Miliţiei şi cel al garnizoanei militare continuau să dea asigurări celor prezenţi că la Reşiţa nu se va
trage, aşa cum s-a întâmplat la Timişoara. În piaţă au venit maşini cu pâine care
a fost împărţită tuturor.
Bucuria mulţimii a fost de nedescris,
la amiază, când s-a aflat de fuga soţilor
Ceauşescu.
Dar seara, când s-a lăsat întunericul,
au intrat în acţiune teroriştii. Dinspre
pădure, a început atacul asupra unităţii de rachete antiaeriene. S-a tras spre
Comisariatul militar, spre sediul Miliţiei,
spre blocuri de locuinţe... Bilanţul a fost
tragic: 25 de morţi, bărbaţi şi femei, tineri
şi vârstnici. Au urmat zile de coşmar în
oraşul de pe malurile Bârzavei...”.
Cred că Glăvan avea dreptate să-mi
ceară o intrare în transmisia Radioului
public. Reşiţenii săvârşiseră o Revoluţie
a lor, o miraculoasă răsturnare pe scena
istoriei şi, brusc forţe oculte, apărute în
chip misterios parcă, au început să atace
spre a reprima explozia reşiţenilor.
Glăvan era chiar în frunte printre
luptătorii pentru o nouă viață și un
destin al tuturor românilor. Glăvan îmi
povestește, înfiorat și tulburat, întors
în timp în urmă cu 30 de ani, martor
ocular la aceste scene decupate parcă
dintr-un film încărcat de suspans.
Îl privesc cu prietenie. Și azi a rămas un bărbat frumos, suplu, cu alură
de sportiv. A făcut, între altele, cele mai
dinamice și mai documentate transmisii sportive din țară și din străinătate,
însoțind echipe românești de gimnas-

tică, atletism, înot... Într-o vreme când
încă nu se inventase Internetul, știa de
toate despre protagoniștii a numeroase
discipline sportive.
De câțiva ani, este președintele Uniunii Ziariștilor Preofesioniști din România și animatorul a numeroase acțiuni
de anvergură, menite să întărească solidaritatea breslei noastre, de la organizarea unor reuniuni aniversare la inițierea
unor concursuri între ziariști, dotate cu
premii. Doru e un entuziast, un adept
al conceptului managerial „Acta non
verba”.
Însă marea performanță a lui Glăvan
este aceea de a-și fi înscris în propriul
palmares profesional câștigarea titlului
de „ctitor” al studioului regional Radio
Reșița. A putut să demonstreze tenacitatea și perseverența „cu competență” și
energie inepuizabilă că... „Tot Banatu-i
fruncea!”, mai ales că e vorba de Banatul
montan!

Întâia noapte de coșmar
Viorel Popescu: Preluăm din nou
legătura aici în Studiourile Centrale de
Radio. Aici postul de Radio București,
România. Iată, stimați ascultători, vă informăm de aproape 12 ore despre toate
evenimentele istorice pe care le-am trăit
astăzi, ziua renașterii noastre naționale. Vă rugăm să lăsați în permanență
deschise aparatele de radio, pentru a vă
informa prompt în legătură cu evenimentele importante.
Ioan David: Lucrătorii de la Metrou
ne-au informat că toată noaptea garniturile vor circula pentru a asigura transportul optim al bucureștenilor dintr-o
parte în alta a Capitalei.
... Așa a început la Radio noaptea cea
mai lungă.
O noapte de coșmar și, totodată, o
noapte a speranțelor și a rugăciunilor,
a încrederii într-un Dumnezeu al românilor.
Am fost în acea noapte de 22 spre 23
decembrie izolați în cabina de circa 20
de metri pătrați, fără nicio fereastră, din
care nu puteai privi, la propriu, spre lumea de afară, am fost la microfon Ștefan
Naciu, Ioan David și cu mine.
NR.16 - 2019
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Jurnal imediat
22 decembrie 1989,
ora 4:15

C

e va aduce, oare, ziua de mâine? Sau de azi, de care ne mai
despart doar cel mult două
ore?
Tot ce am văzut în ultimele cinci ore,
tot ce am auzit, tot ce am simţit aduc din
ce în ce mai mult cu un coşmar.
Dar coşmarul cei mai cumplit începe în momentul în care realizez că este
foarte posibil ca ziua de mâine să aducă
cu oricare alta din cele trecute în ultimii
vreo 20 de ani.
Cu aceleaşi figuri, aceleaşi fraze, aceeaşi lume. Poate doar cu câteva explicaţii
de o sfruntată falsitate, ca multe altele,
în plus...
Ce sîntem? Cine sîntem? Ce am devenit în această ultimă săptămînă ce nu-şi
are termen de comparaţie?
Ce a determinat această bruscă, nebunească, ucigătoare trecere de la orizontalitatea aparentei târâtoare, parcă
mulţumită doar cu faptul că există, la
verticalitatea unei demnităţi nu numai
nebănuite, dar parcă nici măcar de conceput?
Ce s-a întâmplat oare acolo, în sufletele acelei mâini de OAMENI care au
înfruntat până la capăt, cu mâinile goale, dar cu inimile explodând de nebuna
adiere a libertăţii, diviziile motorizate
ale „celor mai iubiţi” călăi ai poporului
român?
S-au gândit ei, oare, la ce va fi după,
după ce puterile îi vor fi lăsat, hainele ude
le vor fi îngheţat, iar gloanţele se vor fi
apropiat lacome de carnea lor?
Înclin să cred că nu.
Că în acest prezent, entuziasmant în
nebuneasca lipsă de şansă a sa, nu mai
era loc pentru un alt timp.
Erau, poate, tot ei cei care au aplaudat
şi au aclamat, fără convingere, ci doar cu
indiferenţă şi mai ales cu teamă, fiecare
dintre actele ininteligibile ale acestui
vătaf schizofren, paranoic, de-a lungul
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acestor ani în care ţara se prăbuşise în
neantul lipsei de demnitate.
Îi vor fi usturat poate palmele, ca de
o incurabilă râie morală şi au încercat,
într-o disperare asumată cu maximă seninătate, purificarea acestui gest, a acestei
enorme sfidări.
Sfidarea tancurilor, a gloanţelor, a
aroganţei totalitare, a dispreţului nemăsurat al celor cocoţaţi cu obstinaţia
marilor parveniţi pe grumazul unei ţări
obişnuite să îndure.
Obişnuită însă să-i îndrume pe alţii,
nu pe ai săi, sau mai bine zis pe cei care
au început purtând o mască asemănătoare cu figurile lor.
Masca a căzut însă, de mult, şi nu a
mai rămas decât imaginea hâdă a vechilului purtând ca pe un sceptru gârbaciul
cu care a stâlcit trupurile şi sufletele celor
somaţi să-i închine eterne osanale.
Pînă în această seară, noţiunea de
„eroism” mi-a sunat cam exterioară şi
golită de sens, dacă nu împopoţonată cu
reversul său, atunci când n-a mai putut
fi dezlipită de fruntea filosofului-cizmar.
Abia în această seară am înţeles ce înseamnă eroism, total, sacrificiu de sine
necondiţionat, în numele unei, poate,
iluzorii speranţe.
EROII sunt ei, cei din piaţa înecată de
fum şi incendiată de flăcările prin care
venea, la o fatală întâlnire, glonţul pornit
din armele pe al căror trăgaci apăsase,
demult, degetul celui mai mare criminal
din istoria acestei naţiuni.
Ce va aduce ziua de mâine, până la
care, iată, n-a mai rămas decât vreo oră?
Ce?
Pentru că cel care ne-a schilodit sufletele a reuşit performanţa de a nu ne mai
lăsa nici măcar această ultimă redută:
speranţa...
P.S. 22 decembrie. La ora 6:00 dimineaţa, pe postul naţional de Radio, o voce
şugubeaţă ne urează „Bună dimineaţa”.
Nimic nu s-a schimbat?
AVEA SĂ SE SCHIMBE PESTE
DOAR CÂTEVA ORE!

@ Octavian Andronic
Noaptea în care nu s-a
întâmplat nimic

J

oi seara primesc un telefon
de Ia colegul V. Groza:
„Abia am reuşit să ajung
acasă. Am trecut pe lângă
cel puţin zece cadavre. Dacă vrei,
vino să vezi bălţile de sânge de pe
trotuar. Eu am trecut prin ele”. Plec
în câteva minute. Străzile sunt pline de miliţieni, gărzi patriotice,
soldaţi. La Romană dau de un
echipaj de circulaţie care se oferă
să mă ducă până la Biserica Italiană. Ofertă salutară pentru că altfel,
îmi dau seama din peisaj, n-aş fi
ajuns până acolo. Şoferul e îngrijorat. „E groasă! La Universitate
sânt încă câteva zeci de mii de oameni!”. Îmi dau seama de acest
lucru când ajung la biserică. „Vino
să vezi!”, îmi spune colegul. Depăşim cu nonşalanţă câteva baraje nimeni nu ne întreabă nimic, semănăm probabil cu „băieţii” - şi
ajungem la colţul unde fusese Institutul de Petrol şi Gaze. Pe trotuar, bălţi mari de sânge, pantofi,
poşete, alte obiecte. Calc din greşeală într-o astfel de băltoacă. Pe
talpă, cleios, oribil, sânge! Abia îmi
stăpânesc un frison. Ne întoarcem,
pentru că nu suntem lăsaţi să mergem mai departe. Dinspre Universitate se aud strigăte, huiduieli,
fluierături, urale. Nu putem vedea
ce se întâmplă din cauza unui baraj
de maşini şi de oameni postaţi în
faţa mulţimii al cărei freamăt mai
mult îl ghicim.
Deodată, se aud câteva rafale de
mitralieră. Este ora 19:00. Rafalele
continuă câteva minute, apoi încetează la fel de brusc cum au început, în întunericul care s-a lăsat
zărim, la vreo 200-300 de metri, o
mare mulţime de oameni masată în
perimetrul dintre Dunărea şi Inter-

continental, fremătând. În faţa lor, un
baraj compus din autovehicule de diferite tipuri, şi, apoi, câteva rân- duri de
militari cu scuturi din plastic.
Vecinii noştri au fost martori la ce
s-a întâmplat încă de la ora 12:00, de la
terminarea mitingului. Mulţimea s-a ândreptat spre Piaţă, unde a fost înconjurată de vehicule blindate, sosite ân trombă.
Un camion care transporta trupe a intrat
în viteză, neîndemânatic, şi a surprins
pe trotuarul dinspre I.P.C.G., mai mulţi
oameni aşezaţi pe trotuar. Băbaţi, femei, copii. „Ai auzit vreodată zgomotul
pe care-l face un trup strivit?, mă întreabă
un bărbat de alături. Eu l-am auzit. Nu
poate fi comparat cu nimic din ceea ce
ştim...”.
Dinspre Universitate, vântul poartă fragmente de cuvinte rostite la un
megafon, însoţite de uralele mulţimii.
Apar, dinspre Rosetti, una după alta,
mai multe maşini de pompieri cu tunuri de apă. În rândul de militari din
faţa demonstranţilor se aude o comandă
şi, pe rând, încep să zboare spre mulţime grenade lacrimogene. Manifestanţii
se retrag pentru o clipă, apoi revin, în
timp ce vântul poartă gazele înspre masa
atacatorilor. Se aud tot mai distinct cuvintele rostite ân megafon de o femeie,
apoi de un bărbat: „Nu suntem terorişti.
Reprezentăm Frontul Renaşterii Naţionale”, „Unde este Ceauşescu? De ce nu
vine să discute cu noi?”, „Jos Ceauşescu!”,

„Ceauşescu, familia şi rudele sale au dus
de râpă România”, „Ceauşescu, nu uita,
a sosit şi ziua ta!”, „Fără violenţă! Nu
suntem terorişti. Suntem români!”.
Nu ştiu când trece timpul. Este
aproape ora 23:00 şi freamătul mulţimii
nu dă niciun semn că s-ar potoli. Spre
linia frontului se îndreaptă o mulţime
de inşi îmbrăcaţi în uniformele gărzilor patriotice şi înarmaţi cu lopeţi. Îi comandă un ofiţer, înaintează fără nicio
tragere de inimă. Deodată, din prima
linie, izbucneşte o salvă de rachete şi de
pe tot frontul se înalţă pe cer trasoare
însoţite de un răpăit infernal. Mulţimea
nu se mişcă niciun pas. O Dacie neagră
se învârteşte fără astâmpăr în stradă,
vine dinspre Oneşti, apropiindu-se de
front, întorcându-se şi dispărând. Tunurile de apă avansează spre prima linie.
Deodată, se întâmplă ceva neaşteptat.
Deşi între demonstranţi şi barajul de
vehicule sunt mai bine de 25 de metri,
una dintre maşini, cea din partea stîngă, ia foc brusc! Nimeni nu se agită, în
mod stupefiant, tunurile de apă nu reacţionează! Abia când focul cuprinde
şi cea de-a doua maşină unul dintre
tunuri intră în acţiune şi trimite salva
lichidă peste vehiculele ân flăcări, spre
grupul de manifestanţi. Focul arde, cu
o vigoare neobişnuită. Dinspre masa de
demonstranţi apare un camion - Kamikaze - care traversează barajul de foc şi
intră ca un trăsnet sec într-un pom de

pe partea dreaptă. Flăcările se înalţă spre
cer şi, dincolo de ele, în ciuda zgomotului motoarelor din stradă, se aud fluierăturile şi ovaţiile mulţimii. Din timp
în timp răsună salve de rachete ale căror
trasoare brăzdează cerul din ce în ce mai
razant, la ora 23:45, dinspre Oneşti, apar,
unul după altul, patru tancuri, în timp
ce aruncătoarele de apă se retrag fără
a interveni în niciun moment asupra
incendiului ce a înroşit întreaga piaţă.
În spatele tancurilor se grupează
trupe şi avansează spre linia de foc.
Se aud tot mai des zgomote izolate şi
rafale de automate, fără ca pe cer să se
mai vadă urmele trasoarelor. Au loc intense mişcări de trupe spre şi dinspre
„front”, în jurul miezului nopţii pare să
fi venit un ordin drastic, de lichidare a
rezistenţei. Uniformele şi vehiculele se
agită, transportoarele blindate se retrag
din prima linie. Surprinzător, camionul
rămas intact ia în sfârşit şi el, foc, dar
din cealaltă parte. Incendiul este stupefiant. Durează de aproape jumătate
de oră, cu o nefirească intensitate, de
parcă toate maşinile din baraj ar fi fost
âncărcate cu materiale incendiare. De
undeva din stânga, dinspre Batiştei, iese
o trâmbă groasă şi continuă de fum, în
timp ce răpăitul armelor străbate barajul
de foc spre locul unde se află mulţimea.
Greu să ne dăm seama dacă acolo mai
este cineva. Faptul că rafalele continuă
ne face să credem că da. Este ora 0:30
şi, rărindu-se fumul, nu mai distingem
siluete dincolo de el. Mulţimea - câtă a
mai rămas - s-a retras spre Piaţa Universităţi, unde este atacată cu rafale şi focuri
izolate din cealaltă parte, de la Unirii.
Mişcările de trupe din stradă par să indice „lichidarea” grupului. Unii militari se
îmbarcă în camioane, alţii mărşăluiesc
dintr-o parte în alta, în timp ce barajul
de purtători de chivăre albe rămâne neclintit pe poziţie la intrarea în Oneşti...
... Vineri dimineaţa, radioul şi ziarele
anunţă că... nu s-a întâmplat nimic! În
afara extrem de importantelor „manifestări oficiale”...
„Libertatea”, 23 decembrie 1989
NR.16 - 2019
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Dictatorul şi planetele
- Un punct de vedere astrologic
25 decembrie 1989

P

ersonal, nu cred în astrologie. Dar asta are mai puţină
importanţă, iar consultarea
conjuncţiei astrelor se poate transforma, cel puţin, într-o instructivă introducere în domeniul
vast al astronomiei.
Pasionată de temă şi exersând-o
cu tenacitate, MARIA CUNE ne propune un interesant punct de vedere
astrologic asupra evenimentelor din
22 decembrie. Iată-l: „Ceea ce se petrece acum este expresia a ceea ce s-a exercitat asupra noastră, din umbră, timp
de 25 de ani. Dar nu aceasta voiam să
spun, voiam doar să asigur pe cei care
cred în astrologie că venise momentul
adevărului atât pentru Ceauşescu, cât
şi pentru noi, românii. Că nici măcar
cerul nu a mai suportat impostura şi
terorismul de stat. Saturn, Venus şi
Neptun, de mai multă vreme în tranzit
prin Capricorn, peste Mercurul natal
al dictatorului, fac opoziţie (180 grade) cu Pluton şi luna din horoscopul
său, iar Marte aflat acum în Săgetător
este deseori în opoziţie cu Jupiterul lui
natal. În altă linie, planeta forţei nu o
mai susţine pe cea
a puterii, iar despre Saturnul lui, ce
să vă spun: această
persoană confundă
drepturile lui personale cu puterea
şi adaptează legile
conform dorinţelor
sale - se specifică în
manualul de Astrologie cosmică, prevăzîndu-se, însă,
că această persoană
ar trebui să-şi pună
întreaga energie în
slujba altora, să
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@ Octavian Andronic

respecte cu onestitate drepturile altora.
Cât şi ce a făcut din ceea ce indica planeta karmică (Saturn), o ştim foarte
bine. El ştia, însă, că planeta Saturn
îi pedepseşte fără milă pe cei care nu-i
respectă exigenţele. Conform anului astrologic chinezesc, suntem, însă, încă
sub dominaţia Şarpelui, zodia justiţiei,
a dreptăţii, dar şi a unui mare pericol.
Şi nu doar pentru noi”.

Şobolanii...
Sunt primii care părăsesc corabia ce începe să se ducă la fund. O
fac încă de atunci de când apa abia
începe, perfid, să se infiltreze pe la
încheieturile acesteia, chiar dacă a
fost între timp cocoţată pe „cele mai
înalte culmi”...
Şi, pe cînd „meşterul cârmaci”
mai încearcă, disperat, să manevreze cu o mână înţepenită timona pe
o direcţie ce nu mai duce spre nicăieri, cealaltă fiind ocupată cu o dezordonată gesticulaţie paranoică, ei se
strecoară, cenuşii şi tăcuţi, în peisaj,

pierzându-se în el spre bortele din
timp săpate în subteran. Poartă cu ei
instrumentele ce asigurau - cu câtă
eficienţă! - dragostea nemărginită şi
profundul respect al „enoriaşilor”:
mitraliere, explozive, cuţite. Scule
dintre cele mai perfecţionate, aduse pe valuta untului şi laptelui celor
de toate zilele ale copiilor noştri, și
folosite acum împotriva noastră,
împotriva libertăţii noastre pe care
refuză să o accepte şi să o înţeleagă.
Zvîrcolirea lor disperată nu are sorţi
de izbîndă... aşa cum nu are sorţi
întunericul să se reîntroneze în spaţiul și timpul existenţei noastre. Dar
continuă să facă victime şi distrugeri.
Sinistra gardă a pretorienilor - celebra şi detestata Direcţie a 5-a - şi-a
pierdut total busola şi, împreună cu
alte rămăşiţe declasate ale atât de
numeroaselor compartimente ale
„consiliului”, fac să crească numărul
victimelor, continuând să presare în
jur jale şi distrugere. Apelurile la raţiune nu-şi mai au rostul într-o astfel
de dezlănţuire iraţională. Soarta şi-au
hotărât-o singuri, iar mersul istoriei
este ireversibil. Chiar şi acolo, în sinistrele lor vizuini.

21 decembrie la București,
în zona Piața Universității.
„S-a tras! S-a tras în oameni,
domnule Ion Pavelescu! Noi
nu scriem? Sunt evenimente în derulare. Avem și fotografii...”, l-am întrebat, cu o
oarecare teamă, pe coordonatorul numărului de ziar,
care urma să apară în ziua
de 22 decembrie. Pavelescu
era șeful Secției propagandă la „România liberă”, un
personaj dur, controversat,
extrem de dedicate politicii ceaușiste, istoric după o
trecere prin… ciobănie. Era
palid, părea descumpănit,
avea o privire întunecată.
Atunci, împreună cu corectorii, paginatorii, fotoreporterii și secretarul de redacție
am simțit simptomatologia
unui ziarist eșuat, învins de propriile
convingeri, incapabil să-și onoreze
împuternicirea redacțională. „Eliade,
dacă a tras în popor s-a terminat!. Am
înlemnit. Acesta a fost răspunsul unuia
dintre cei mai înfocați propagandiști și
promotori ai gazetăriei de partid. Bun,
dar atunci ce rămâne de făcut? De ce
nu propune să schimbăm măcar prima
pagină? Sau trebuie să sfârşim în resemnare şi paralizie gazetărească? Așa
gândea „capul limpede” în acea noapte
grea, plină de compromisuri, fără lucidități analitice, cu rupturi de realitate
- ultima dintr-un șir lung al unui ziar
mai liberal, poate, decât era „Scînteia”.
Pe la 1:00 noaptea, ziarul a plecat
de la tipografie spre cititori. Am fost
„cap limpede” într-o noapte întunecată,
când cineva a tras și în noi, gazetarii.
Un moment de răscruce, istoric. Începea, din 22 decembrie, un șir de nopți
și zile în care redacția „României libere” a devenit și casa noastră. O casă a
jurnalismului adevărat, cu profesioniști
care au făcut din „România liberă” una
dintre cele mai citite și credibile publicații din țară.

„Cap limpede” în
noaptea când s-a tras
@ Eliade Bălan

A

m avut „norocul” să fiu în
redacția ziarului „România liberă” într-un moment istoric, cu o semnificație specială, care m-a marcat ca om
și ca gazetar. Este, firește, binevenită o
aducere în actualitate a episodului din
noaptea de 21 decembrie 1989, care,
journalistic vorbind, consider că are
un oarecare rost documentar dacă dau
ocazia să fie cunoscut.
Să recunoaștem, începând din 23
decembrie s-au scris articole ample
despre evenimentele de la Timișoara
și București, despre fuga lui Ceaușescu cu elicopterul și s-a relatat
despre așa-zisa „revoluție” internă a
ziariștilor cu onoare, care îi înlăturau
pe propagandiștii partidului communist aflați la conducerea ziarului
și puneau la cale primul număr al
„României libere” cu adevărat liber.
Despre pregătirea ultimului număr
„România liberă” din trista perioadă
comunistă, fiind ”cap limpede” în
echipa de serviciu în seara zilei de 21
decembrie, s-a scris însă mai puțin.

Se spune că evenimentul de presă
este, prin definiţie, o împrejurare specială, de necontestat şi cu un ecou pe
măsură. Sumarul numărului de ziar
din 22 decembrie, propus în ședința
de machetă în dimineața zilei de 21 decembrie și aprobat ulterior de Secția
de presă, nu conținea evenimente, era
unul „convenabil” pentru tovarășii de
la CC. Din cuprins nu lipsea, firește,
înfierarea acțiunilor „elementelor teroriste, fasciste de la Timișoara și a acelora
care s-au pus în slujba agenturilor străine”. Evident, marile realizări obținute
sub conducerea PCR-ului și a „mult
stimatului și iubitului conducător” erau
prezentate pe larg în paginile ziarului,
pentru a se abate atenția cititorului de
la evenimentelele din Timișoara. Toată echipa de serviciu auzise din surse
proprii de manifestările timișorenilor.
În redacție se vorbise de reprimarea demonstranților. Personal, știam bine că
la Timișoara s-a tras în oameni, știrea
fiindu-mi șoptită la ureche de un coleg
a cărui soție locuia în orașul de pe Bega.
„Niște incidente”, astfel caracteriza redactorul șef de atunci reprimarea manifestărilor anticomuniste de la Timișoara, care au continuat în seara zilei de
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Aradul, primul oraș care
a răspuns chemării „Azi în
Timişoara, mâine în toată ţara”
Interviu cu publicistul şi scriitorul
EMIL ŞIMĂNDAN, senior al presei arădene
- Stimate domnule EMIL
ŞIMĂNDAN,de peste o jumătate de
secol sunteţi o prezenţă deosebit de activă în presa şi publicistica arădeană. Aţi
publicat de-a lungul deceniilor ante şi
post-decembriste un număr de 36 de volume de publicistică, de lexicografia presei locale din Arad şi de istorie recentă,
dintre care opt sunt dedicate Revoluţiei
din Decembrie 1989 din Arad şi Eroilor
Martiri ai Aradului. Pentru începutul
dialogului nostru, pe care doresc să-l
consacrăm împlinirii a 30 de ani de la
Revoluţia din Decembrie 1989 din Arad,
vă rog să ne spuneţi ce funcţie aveaţi în
momentul izbucnirii Revoluţiei?
- În decembrie 1989 eram redactor,
de 20 de ani, cu probleme de cultură-învăţământ la cotidianul „Flacăra roşie”
din Arad. Scriam articole, reportaje, interviuri şi cronici artistice din întreaga
cultură arădeană, respectiv din instituţiile porofesioniste din municipiu şi din
cele culturale din judeţ. Mă mişcam într-un mediu cultural-artistic şi didactic
generos pentru un ziarist, cunoşteam
foarte bine această componentă culturală şi intelectuală a Aradului.
- Cum aţi luat cunoştinţă de declanşarea, la 16 decembrie 1989, a Revoluţiei
din Timişoara?
- Se impune să fac o precizare. Timişoara este un oraş foarte aproape de
Arad, distanţa de 50 de km, poate fi parcursă cu maşina sau cu trenul în circa o
jumătate de oră. Legăturile dintre Timişoara şi Arad au o îndelungată tradiţie.
Cu un an înainte de Revoluţie, am realizat un studiu sociologic din care a rezul42
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tat că 60% din intelectualitatea umansită
şi tehică a Aradului era absolventă a Universităţii şi Politehnicii din Timişoara;
30% absolvise Universitatea şi Politehnica din Bucureşti, aşadar peste munţi,
iar 10% la Iaşi şi în celelalte mici centre
universitare din ţară. Deci, influenţa Timişoarei, în planul mentalităţilor, asupra
Aradului a fost (şi a rămas) covărşitoare.
Legăturile s-au amplificat după Revoluţia anitisovietică de la Budapesta, din
anul 1956, când Aradul a fost coborât
din rangul de reşedinţă de Regiune la
cel de Raion, subordonat din punct de
vedere administrativ Timişoarei. Acestă subordonare a durat 12 ani, până la
noua împărţire teritorial-administativă
a ţării, din 1968, când Aradul a redevenit
reşedinţă de judeţ. Apoi, existau foarte multe căsătorii mixte, între arădeni
şi timişoreni, plus sute de navetişti de
la Timişoara la Arad şi viceversa, de la
Arad spre Timişoara, inclusiv la Teatrul
de stat din Arad, doi actori şi un regizor
– actorii Larisa Stase Mureşan şi Doru
Iosif şi regizorul Ştefănuţ Iordănescu făceau naveta zilnic de la Timişoara la
Arad, unde era încadrat şi viitorul lider
al Revoluţiei din Arad, actorul Valentin Voicilă. Astfel, revolta începută în
16 decembrie 1989 la Casa Parohială a
pastorului Laszlo Tokes din Timişoara
a ajuns şi în spaţiul arădean, chiar şi în
cele două redacţii locale, „Flacăra roşie”
şi „Voros lobogo” din Arad, cu sediile în
acelaşi imobil, la câțiva zeci de metri de
fostul Comitet judeţean Arad al PCR.
- Vă rog să exemplificaţi şi cele relatate.

@ Geanina Iovănescu
- Evident! În redacţie aveam un coleg
fost redactor la Studioul de Radio din Timişoara, Cornel Faur, care făcea naveta
zilnică la Arad. Din ordinul lui Nicolae
Ceauşescu au fost desfiinţate Studiourile
de Radio teritoriale, după care Cornel
Faur a fost repartizat la ziarul „Flacăra
roşie” din Arad. Prin acest coleg, am aflat
despre începutul Revoluţiei la Timişoara
şi despre primii morţi din 17 şi 18 decembrie, lucru care ne-a pus pe gânduri.
Apoi, un alt coleg de la cotidianul „Voros
lobogo”, de limbă maghiară, Fekete Geza,
m-a căutat în birou, la secţia culturală, şi
m-a rugat în şoaptă dacă aș putea apela
la colegii mei de la cotidianul „Drapelul”
din Timişoara ori dacă cunosc pe cineva
la Decanatul Facultăţii de Chimie, ca să
intervină pentru eliberarea fiicei sale,
studentă în anul II, care a fost arestată
după ce a protestat cu alţi colegi la Casa
Parohială a lui Laszlo Tokes, a fost reţinută la închisoarea „Popa Şapcă”! Apoi
„forfota” din cartierele oraşului, unde
locuiau cadre militare de la UM.01380,
care au fost chemate de urgenţă la Unitatea din Cetate. Două batalioane, echipate
de război, la ordinul ministrului Apărării, a generalului Vasile Milea, au fost trimise la Timişoara, unde au primit ordin
să acţioneze la depresurarea tancurilor
blocate de revoluţionari pe Calea Girocului. În fine, o altă sursă erau posturile
de Radio Europa Liberă şi Vocea Americii, unde, la un moment dat, s-a difuzat
ştirea că Revoluţia a început la Timişoa-

ra şi la Arad. În realitate, Aradul a ieşit
în stradă mai târziu, în dimineaţa zilei
de 21 decembrie.
- În prima dvs. carte despre Revoluţia
din Arad, intitulată „ÎNTREBĂTORUL
DIN AGORA”, de peste 500 de pagini,
considerată de revoluţionarii arădeni
drept „Biblia Revoluţiei de la Arad”, aţi
afirmat, încă în motto-ul ce deschide
volumul că „prin ieşirea arădenilor în
stradă, oraşul lor, Aradul, a devenit, în
dimineaţa zilei de 21 decembrie, prima
mare reşedinţă de judeţ din România
care a răspuns chemării timişorenilor
„AZI ÎN TIMIŞOARA, MÂINE ÎN
TOATĂ ŢARA”, într-o impresionantă
solidaritate naţională, anicomunistă!”.
Ce ne puteţi spune, din perspectiva publicistului şi scriitorului de astăzi, octogenar, care a publicat opt cărţi despre
Revoluţia din Decembrie’89 din Arad,
legat de începutul Revoluţie şi ce aţi făcut
dvs. în acele zile?
- Am trăit împreună cu ceilalţi colegi
din redacţie momente foarte ciudate,
am trecut de la frică la bucurie, de la
emoţii negative la entuziasm, iar după
fuga lui Nicolae Ceauşescu şi a Elenei

Ceauşescu cu un elicopter de pe acoperişul CC al
PCR, am ajuns la exuberanţă. Însă numai câteva
ore, întrucât, la lăsarea serii, a încerput diversiunea
„teroristă” şi „electronică”,
s-a instalat din nou teama,
angoasa. În cursul zilei
am părăsit de mai multe
ori redacţia şi am intrat
printre manifestanţii din
centrul Aradului, din faţa
fostului Comitet judeţean
Arad al PCR, la câţiva zeci
de metri de sediile celor
două ziare locale.
- Ce sentimente aţi avut
în mijlocul manifestanţilor?
- Când am intrat în
mijlocul acelor mii de
manifestanţi mi-a dispărut
orice frică, orice teamă;
mulţimea m-a absorbit,
mi-a dat putere și curaj. În
momentul în care am părăsit piaţa a revenit sentimentul de frică, de îngijorare,
nu puteam să ştiu dacă armata va trage
ori nu în manifestanţi. Am ajuns, din
nou, la un sentiment de cumpănă, între
bucurie şi frică. Dimineaţa, în 21 decembrie, la şedinţa de machetă pentru
noul număr, ni s-au comunicat de către
redactorul şef, Crăciun Bonta, indicaţiile venite de la Secţia de propagandă
şi presă a CC al PCR şi cele de la secţia
de propagandă a Comitetului judeţean
Arad al PCR, în sensul de a condamna
„huliganii” din Timişoara. M-am făcut
nevăzut, am plecat din redacţie după
ce i-am comunicat redactorului şef că
merg la Muzeul Judeţean pentru lua un
interviu directorului, prof. Pasucu Hurezan, despre noile descoperiri făcute pe
şantierul arheologic de la Cladova, sustrăgându-mă astfel ca să nu scriu vreun
articol de condamnare a Timişoarei. În
realitate, m-am întâlnit cu fotoreporterul Muzeului judeţean, cu artistul-fotograf Florin Hornoiu, şi am început să
străbatem piaţa plină cu manifestanţi
care scandau lozinci anticeauşiste, iar
colegul făcea fotografii cu precauţie,

ascunzând aparatul de fotografiat sub
lodenul pe care-l purta. Atunci, în acele
două zile de proteste anticeauşiste, miau umplut „tolba” memoriei cu multe
aspecte şi întâmplări care mi-au fost
apoi de mare folos în scrirerea cărţilor
despre Revoluţia din Arad.
- Citindu-vă cărţile, am reţinut o
anumită ordine în relatările şi interpretările pe care le faceţi. Cum aţi grupat
evenimentele din Arad?
- Ca reporter „frenetic”, din prima
linie a Revoluţiei, am procedat, în cele
opt volume pe care le-am scris, la gruparea evenimentelor din Arad în trei
etape disticte, fiecare având un specific
aparte:
1) 17 – 20 decembrie – o perioadă
de pregătire psihologică, în care arădenii au aflat despre crimele de la Timişoara;
2) 21 – 22 decembrie (până în cursul serii) – o perioadă dominată de o
manifestaţie paşnică, impresionantă,
non-violentă, de „catifea”, cu peste
80.000 de arădeni (din municipiu şi
judeţ) ieşiţi în stradă, până când revoluţionarii au preluat puterea locală, alungând, din scaunele pe care le ocupau, pe
foştii demnitari comunişti;
3) 23 – 25 decembruie – o perioadă
violentă, „de sânge”, cu 19 morţi şi 38
de răniţi, până la execuţia soţilor Nicolae şi Elena Ceauşescu.
- V-aţi referit deja anticipat la perioada de pregătire psihologică a arădenilor de a ieşi în stradă. În continuare,
vă rog să subliniaţi şi câteva momente
definitorii legate de clasificarea pe care
aţi realiza-o privind Revoluţia în Arad.
- Chemarea timişorenilor „Azi în
Timişoara, mâine în toată ţara” s-a
înfăptuit în municipiul Arad în dimineaţa zilei de 21 decembrie, la ora 7:39,
când un grup de tineri muncitori de la
Întreprindrea de Orologerie Industrială, în urma unei întreruperi de curent
electric, au încetat lucrul şi au ieşit în
stradă ca să manifesteze împotriva regimului Ceauşescu.
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Tinerii muncitori au străbătut
mai întâi platforma industrială de vest
a oraşului şi au adresat chemări muncitorilor de la marile întreprinderi de
Strunguri, de Vagoane, Textile UTA,
Mobilă-CPL, Tricoul roşu, scandând
„VENIŢI CU NOI, VENIŢI CU
NOI!”,forjând astfel o coloană formată
din mii de manifestanţi care au pornit
spre centrul oraşului. Pe bulevardul
Republicii (astăzi Revoluţiei), la colţul
străzii Crişan, au luat contact cu primul
cordon de militari, care au început să
tragă, în aer, focuri de avertisment,
după care militarii au permis coloanei
de manifestanţi să se instaleze în piaţa
din faţa fostului sediu al Comitetului
Judeţean Arad al PCR, de unde nu au
mai plecat timp de două zile, până la
fuga dictatorului.
- După primul moment, pe care l-aţi
menţionat, revoluţionarii s-au confruntat şi cu alte incidente în faţa forţelor de
represiune?
- Cel mai critic moment a fost cel
din cursul nopţii de 21 spre 22 decembrie, când secretarul CC al PCR,
Ilie Matei, trimis la Arad de Elena
Ceauşescu să conducă judeţul, a dat
ordin maiorului Eugen Bădălan, şeful
Statului Major al Diviziei de la Oradea, de care aparţinea Regimentul
UM Cetate din Arad, să fie lichidaţi
toţi manifestanţii care au mai rămas
în piaţă cu împunsături de baionetă,
ordin pe care mr. Neculai Diaconescu – comandantul „Detaşamentului
Păuliş” al Şcolii de Ofiţeri în Rezervă
din Radna – Lipova, nu l-a executat.
Trecând peste acest moment, Aradul,
până la fuga lui Nicolae Ceauşescu din
22 decembrie, a cunoscut o „revoluţie
de catifea”, după care a început o „revoluţie de sânge”.
- Să continuăm dialogul nostru cu
începutul „revoluţiei de sânge”.
- După „noaptea cea mai lungă”
pentru arădeni, de 21/22 decembrie,
includ în răspunsul meu şi cele două
ziare, „Flacăra roşie” şi „Voros lobogo”,
care s-au aflat sub un „bombardament”
propagandistic nemaicunoscut de stresant din partea fostului secretar cu pro-

44

UZP

NR.16 - 2019

paganda, Alecu Floareş.
Acesta fusese transferat
cu doi ani în urmă, de
către Elena Ceauşescu,
de la Comitetul judeţean Iaşi al PCR la Comitetul judeţean Arad al
PCR. Era un activist de
partid foarte dur, întrutotul loial cuplului dictatorial. Misiunea lui era
aceea de a pune pumnul
în gură intelectualilor
arădeni în spiritul îndoctrinării ceauşiste.
Aradul era considerat,
alături de Timişoara şi
Oradea, oraşe „rebele”, aflate sub influenţa
posturilor de radio din
Occident, motiv pentru
care locuitorii din această parte a ţării trebuiau,
în viziunea ceauşiştilor,
„înjugați” ideologic, în
cultul deşănţat ceauşist.
După noaptea de 21/22 decembrie, în
dimineaţa de 22 decembrie au afluit
spre centrul oraşului peste 80.000 de
manifestanţi, iar după fuga lui Nicolae şi Elena Ceauşescu, în cursul serii,
„revoluţia de catifea” s-a transformat
într-o „revoluţie de sânge”, soldată cu
19 morţi şi 38 de răniţi, în urma unor
diversiuni „teroriste”, desfăşurate pe
trei paliere.
- Vă rog să vă referiţi la cele trei
paliere.
- Primul palier a fost la nivelul înspăimântării populaţiei, cu apa otrăvită
de „terorişti” şi aşa mai departe, apoi
pe al doilea palier, cu intimidarea primei structuri de conducere creată de
revoluţionarii care au ocupat sediul
fostului Comitet judeţean de partid,
iar al treilea palier a fost la nivelul
structurilor militare, de apărare, care
primeau o serie de informaţii şi ordine
contradictorii. Toate cele trei nivele de
diversiuni au fost bine orchestrate de
forţe care au acţionat din umbră, fără
să mai poată fi depistate până în prezent, deşi au trecut trei decenii de la

Revoluţie; încă nu au fost identificaţi
cei care au ucis 19 tineri arădeni şi alţi
38 - grav răniţi.
- Întrucât aţi dedicat două volume
Eroilor Martiri ai Aradului, ce ne puteţi
spune despre victimele diversiunilor din
Arad?
- Diversiunea în Arad a început în
noaptea de 22 spre 23 decembrie şi a
continuat până în 25 decembrie, de
Crăciun, după ce într-o cazarmă militară din Târgoviște au fost executaţi,
după o parodie de proces, soţii Nicolae
şi Elena Ceauşescu. În această perioadă, pe care am intitulat-o „revoluţia de
sânge”, s-au sacrificat toate victimele
din Arad. În cele trei zile ale „revoluţiei
de sânge”, în Arad au fost trase peste
1.200.000 de gloanţe de război, plus
cele trase de Antiaeriana de la Aeroport în cadrul diversiunii electronice la
care a fost supus oraşul. Pe monitoarele
radarelor de supraveghere a teritoriului
aerian din vestul ţării apăreau, în cadrul diversiunii electronice, puternice
formaţiuni de elicoptere care veneau
să „atace” Aradul. Într-o asemenea

sarabandă de focuri, în care sunt trase, noapte de noapte, cum am precizat
deja, peste un milion de cartuşe, s-au
produs regretatele victime. Cele mai
încleştate „lupte”, la care a fost implicată Armata din Arad au fost la Podul „Decebal” de peste râul Mureş; pe
Calea „Dimitrov”; în cartierul „Aurel
Vlaicu”; în Piaţa „Romană”; la Poştă; la
Aeroport şi în zonele Unităţilor Militare „Gai” şi Cetatea Aradului. Subliniez,
ca ziarist aflat printre manifestanţi, au
fost trei zile şi trei nopţi de mare spaimă pentru întreaga populaţie a Aradului. Despre toate aceste lucruri am scris
în cele opt cărţi publicate, între care
doresc să subliniez patru volume: „Întrebătorul din Agora” (500 pagini),
„Eroii Martiri ai Aradului” (200 de
pagini) şi „Victoria la Arad – 1989”
(150 pagin) şi „Vă iubesc, arădeni”
(200 pagini – volum monografic dedicat liderului Revoluţiei de la Arad,
actorului Valentin Voicilă). Aşadar,
numai aceste cărţi amintite însumează
peste 1.000 de pagini!
- Care este ideea de bază ce uneşte

aceste cărţi pe care le-aţi
scris despre Revoluţia din
Arad?
- Cum am mai declarat unor ziarşti şi scriitori
din Capitală, ideea de
bază care reuneşte aceste volume ale mele este,
în primul rând, rolul pe
care l-a avut Timişoara
în ieşirea în stradă a celor 80.000 de arădeni (la
o populaţie de 225.000 de
locuitori, cât avea Aradul
în 1989) să manifeste împotriva dictaturii comuniste. Prin cărţile pe care
le-am publicat, am reuşit
să clarific recunoaşterea
naţională că Aradul a fost
prima reşedinţă de judeţ
care a răspuns chemării
„Azi în Timişoara, mâine
în toată ţara!”, devenind,
în dimineaţa zilei de 21
decembrie, al doilea mare
oraş care s-a ridicat împotriva dictaturii ceauşiste. În al doilea rând, subliniez
tot o legătură foarte strânsă cu Timişoara, prin aderarea manifestanţilor
arădeni la FRONTUL DEMOCRATIC
ROMÂN înfiinţat la Timişoara, sub a
cărui egidă apare şi primul număr al
noului ziar liber, „Adevărul de Arad”,
în dimineaţa zilei de 23 decembrie. În
fine, cel de al treilea element comun
pentru cărţile mele este ideea că Revoluţia de la Arad a avut două componente distincte: 1) – până la fuga lui
Ceuşescu, în Arad a avut loc o revoluţie de catifea, fără morţi şi răniţi, iar a
doua componentă, după fuga acestuia, în Arad s-a declanşat o revoluţie de
sânge, cu morţi şi răniţi
- În finalul dialogului nostru doresc
să vă întreb cum comentaţi, ca ziarist
implicat, la 30 de ani de la Revoluţie,
modul în care acest eveniment crucial
din istoria noastră recentă este perceput
în mentalul colectiv?
- Mi s-a mai pus o asemenea întrebare de către d-na Elena Diaconu,
autoarea volumului „REVOLUŢIE ŞI

MEMORIE”, în care am fost antologat
cu un lung interviu. Răspunsul o să fie,
evident, identic, nu îmi schimb opiniile
exprimate. Aş începe prin a vă spune
că sunt multe aspecte ale Revoluţiei
din Decembrie ’89 percepute obiectiv în mentalul colectiv românesc, în
conformitate cu evenimentele care au
avut loc. Dar, din păcate, propaganda
de defăimare a evenimentelor din decembrie 1989 din România, în special
a revoluţionarilor, a fost şi a rămas încă
puternică, lucru care a dus la multe distorsiuni în mentalul colectiv. De asemenea, există o rivalitate de neînţeles
între diferite Asociaţii de revoluţionari,
cu multe denigrări tendenţioase, lucru
ce provoacă o iritare şi neîncredere faţă
de liderii care se pretează la asemenea
lucruri. În Timişoara şi în Arad, în decembrie 1989, manifestanţii care s-au
ridicat împotriva regimului ceauşist
scandând „UNITATE, UNITATE!”,
lucru ce astăzi, la 30 de ani de la Revoluţie, nu mai există.
Mai doresc să subliniez în încheiere,
ca un octogenar ziarist din provincie,
care a lucrat însă şi în presa centrală,
din Capitală, că întreaga societate românească s-a divizat foarte mult, în bogaţi şi săraci, s-au distrus şi lichidat mii
de fabrici, s-au vândut imense bunuri
din avuţia naţională în mod anarhic,
se caută vinovaţi care nu se mai găsesc,
iar ca un bumerang în mentalul colectiv se insinuează ideea că schimbarea
regimului politic a sărăcit milioane de
destine, în vreme ce statul nu se îngrijeşte de educaţia tineretului şcolar ori
de sănătatea românilor, ca să nu mai
vorbim de lipsa locurilor de muncă.
Memoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989 nu se poate transmite
tinerei generaţii fără o ofertă educaţională naţională unitară (şi obiectivă)
de curriculum, prin programe şcolare
adecvate, începând din gimnaziu, care
să continue în liceu şi facultate, motiv
pentru care elevii şi studenţii, după
30 de ani de libertate, au o percepţie
fragmentară asupra acestui moment
crucial de istorie recentă.
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Ca participant activ la
multe din evenimentele
de atunci, retrăiesc în
amintire clipele cumplite
ale zilei de 21 decembrie
1989, ale nopţii care a
urmat şi ale dimineţii de
22 decembrie. Eram tânăr
ofiţer, comandant pluton
militari cu termen redus
la Şcoala de ofiţeri de
rezervă „Detaşamentul
Păuliş”, din Radna, Lipova.

D

eşi nu se primise nicio înştiinţare oficială, încă din
seara de duminică, 17 decembrie, ştiam adevărul
despre evenimentele de la Timişoara.
Ni-l spuseseră militarii întorşi din
permisie din acest oraş. Ca şi ceilalţi
colegi, nu credeam ceea ce se spunea
la tv: agenţi străini, provocatori, huligani etc. Ştiam că s-a pornit o revoltă populară de mare amploare şi eram
îngrijorat de ce va urma. Aflasem cu
durere că la Timişoara armata a tras
în oameni. Aveam acolo foşti colegi
de şcoală militară, camarazi despre
care acum aflam că au făcut uz de
armă împotriva propriilor părinţi şi
fraţi. Eram zguduit şi mă rugam să
nu mă găsesc şi eu într-un astfel de
moment de cumpănă, în care să aleg
între executarea ordinului sau glasul
raţiunii şi al sufletului.

În dispozitiv la Arad
Dar iată că în dimineaţa zilei de
21 decembrie alarma sună în cazarma din Radna, iar trupele se adună
pe platou. Ni se comunică: la Arad,
muncitorii agitaţi de provocatori au
ieşit în stradă şi se îndreaptă spre sediul Comitetului Judeţean de Partid.
Regimentul din Cetate era slab încadrat cu ofiţeri şi trupă, aşa că Lipova
devenise singura unitate capabilă să se
opună manifestaţiilor ostile regimului
46
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Doi oameni
providenţiali
@ Dorin Ocneriu
ceauşist. Două companii (circa 250 de
militari) se îmbarcă în camioane şi,
flancate de mai multe TAB-uri, pleacă
la Arad în jurul orei 10:00. Au urmat
şi altele în orele următoare. Ajunşi în
faţa sediului Comitetului Judeţean de
Partid, suntem dispuşi în cordon pe
trei rânduri în faţa manifestanţilor.
Militarii nu aveau încărcător la armă,
nici baioneta pusă, însă în genţile de la
brâu aveau patru încărcătoare cu muniţie de război. TAB-urile aveau montate în mitraliere benzi cu muniţie de
manevră, dar aveau pregătite şi cutii
cu benzi cu muniţie de război. Ofiţerii
erau dispuşi fiecare în spatele subunităţii pe care o comanda, încurajând
militarii. Ordinul era să nu permitem
manifestanţilor să pătrundă spre sediul Comitetului Judeţean de Partid,
să nu răspundem la provocări şi să
nu primim pachete, obiecte sau alte
lucruri de la nimeni. Comandantul
dispozitivului era maiorul Neculai
Diaconescu, şeful de stat major al
Şcolii de la Lipova.

Fără violenţă!
Din fericire, manifestanţii, la început în număr de circa 1.500-2.000, nu
păreau a avea intenţii ostile, distructive, ci se limitau doar să strige diferite
lozinci anticeauşiste, anticomuniste
sau de susţinere a Timişoarei. Stăteau
la liniile de tramvai, între noi şi ei fiind
o distanţă de circa 5-6 metri. Au improvizat o platformă pe care se urcau
diverse persoane să vorbească mulţimii, toate cu mesaje de revoltă împotriva regimului ceauşist. Cu timpul,
actorul Valentin Voicilă s-a detaşat
ca lider al manifestanţilor şi a preluat
iniţiativa tuturor faptelor care au urmat. Mesajul transmis de el, care ne
interesa şi pe noi, armata, era „Fără
violenţă!”. Din ce eram la început foarte speriaţi, acum ne-am mai liniştit şi
am convenit că dacă manifestanţii
stau la locul lor, nici noi nu intervenim în niciun fel. Nu ne interesa prea
mult ce strigau, îi priveam ca pe nişte
inconştienţi care nu ştiau cu cine se

pun. Pe Voicilă îl priveam cu milă,
gândindu-mă că mâine va fi arestat
ca duşman al orânduirii socialiste. Nu
credeam că va pica Ceauşescu, cu atât
mai puţin prin forţa unor oameni cu
pieptul gol. Aş fi dorit ca totul să fie
un vis urât, din care să mă trezesc şi
să-mi continui existenţa cenuşie, dar
liniştită, de până atunci.

Maiorul Diaconescu
refuză executarea
ordinului
Din păcate, spre seară, evenimentele se precipită. Pentru că în piaţă se
adunau tot mai mulţi oameni şi pentru că Elena Pugna - prim-secretar al
Comitetului Judeţean Arad al PCR
- s-a dovedit a fi şovăielnică în reprimarea manifestaţiei, la Arad a venit
Ilie Matei, secretar al C.C. al P.C.R.,
un om dur, care reprimase demonstrațiile din Timişoara cu câteva zile
în urmă. Acesta primeşte ca sprijin
şi consilier militar pe maiorul Eugen
Bădălan, ofiţer în comandamentul
Diviziei de la Oradea, eşalonul superior al Regimentului din Arad. Aceste
două persoane hotărăsc în jurul orei
22:00 să se treacă la împrăştierea prin
forţă a manifestanţilor. Dar cine să o
facă? Păi, militarii de la Lipova, singura forţă armată prezentă acolo. În
holul actualei Primării, în prezenţa
uslaşilor culcaţi pe jos, pe marmură,

au fost chemaţi maiorul Diaconescu
şi ofiţerii de la Lipova şi li s-a cerut
ca plutoanele din cordon să înainteze
pas cu pas şi să împingă manifestanţii
spre strada Horia, de unde urma ca
ei să fie încărcaţi în dubele miliţiei.
Numai că maiorul Diaconescu, comandantul detaşamentului lipovan,
a refuzat să execute ordinul. De ce?
Pentru că a realizat ce implicaţii grave presupune acest fapt, atât pe plan
moral, cât şi al siguranţei militarilor
şi civililor. S-ar fi ajuns sigur la vărsa-

re de sânge, ca la Timişoara. Oficial,
maiorul Diaconescu s-a prevalat de
faptul că Şcoala Militară Lipova nu se
subordona Marii Unităţi din Oradea,
ci Direcţiei Cadre şi Învăţământ
Militar de la Bucureşti. Deci, Bădălan
nu-i era comandant direct şi nu-i putea da ordine, iar Ilie Matei, ca persoană civilă, nici atât. Din fericire,
nici prin alte reţele de subordonare
nu s-a transmis vreun ordin de intervenţie, aşa că evenimentele s-au desfăşurat fără violenţe în toată noaptea
şi în dimineaţa zilei de 22 decembrie
când, în jurul orei 12:30 s-a anunţat
că Ceauşescu a fugit cu elicopterul.
Atunci, Valentin Voicilă mi-a cerut
să-l las să treacă de cordonul de militari ca să vorbească personal cu
maiorul Diaconescu. După o scurtă
discuţie cu acesta, Valentin Voicilă
şi revoluţionarii au fost lăsaţi să intre în sediul C.J.P., iar militarii s-au
retras la camioane în spatele actualei
Prefecturi, s-au îmbarcat şi au plecat
la Lipova.
La Arad, până în seara zilei de
22 decembrie nu a fost niciun mort.
Acesta este meritul a doi oameni providenţiali: Valentin Voicilă - care a
reuşit să mențină ordinea în rândul
revoluţionarilor ca să nu recurgă la
violenţe - şi Neculai Diaconescu ofiţerul care a avut curajul să refuze
executarea ordinului prin care i se cerea să facă uz de armă împotriva manifestanţilor paşnici. Ce a urmat mai
apoi, cum s-a ajuns la morţii şi răniţii
din Arad şi din judeţ ţine de absurdul
unor evenimente ale căror umbre nu
s-au luminat nici până astăzi.
Ca o ironie a soartei, fostul ofiţer
obedient regimului comunist - Eugen
Bădălan - a ajuns în cele mai înalte
funcţii în armată, apoi a fost ales deputat în Parlamentul României, iar
salvatorii Aradului, Valentin Voicilă
şi Neculai Diaconescu (trecut între
timp în neființă), au avut parte de un
nemeritat anonimat, marginalizaţi şi
sfidaţi de potentaţii care s-au căţărat
pe piedestalul Revoluţiei şi pe mormintele eroilor.
NR.16 - 2019
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Târgovişte.
Momente din ultimul act
al Revoluţiei române
22 decembrie. Iată, derulat pe ore,
filmul Revoluţiei române şi în Târgovişte, în care armata a avut un rol de
prim ordin.
Orele 9.30-10. Şeful Direcţiei
Securităţii Statului, generalul Iulian
Vlad, ordonă ca în întreaga ţară inspectoratele de Securitate să treacă
sub comanda garnizoanelor Ministerului Apărării Naţionale, ceea ce s-a
întâmplat şi la Târgovişte.
Ora 11.02. O coloană de tancuri
de la UM 01303 din zona Teiş de sub
comanda căpitanului Teodor Ciupitu, porneşte în marş spre Bucureşti.
Codul misiunii: „Magul”. Maiorul
Constantin Enuţă, în acel decembrie
căpitan şi comandant de companie,
descrie astfel în cartea sa de dezvăluiri „Cod «Magul» sau Aşa a fost”
acest moment:
„Ne punem în mişcare [...] Ieşim la
asfalt, unde doi soldaţi, îndrumători
de circulaţie, de la Plutonul CIC, au
oprit circulaţia pe comunicaţia Târgovişte-Câmpulung pentru a putea trece
coloana de tancuri.
Uşor, viteza creşte şi odată cu ea
cresc şi decibelii produşi de motoarele
în funcţiune şi de şenilele tancurilor.
În reţeaua de lucru radio a batalionului, altădată plină de voie bună şi
comentarii haioase, acum se aşternuse
o linişte dureroasă. Această linişte a
deplasării nu a ţinut prea mult. Zgomotul coloşilor de oţel în marş au scos
pe stradă şi la ferestre oameni care priveau la noi uimiţi.
Primii au fost lucrătorii de la grupul de şantiere şi de la IACMMR...
Lumea ne privea cu ură şi spaimă.
Ar fi dorit să ne oprească, dar nu în48
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drăzneau nici să mişte. Aproape că
nici nu mai respirau.
Priveau la noi tăcuţi şi îndureraţi.
Trecem în iureş prin mai multe
localităţi, sate şi comune. Peste tot
oamenii au ieşit în stradă...
Cei care ştiu despre ce este vorba [...]
se comportă ciudat şi diferit. Unii ne
compătimesc, alţii se tem pentru noi,
pentru soarta noastră, femeile şi bătrânii plâng, iar noi începem să înţelegem
tot mai mult că viaţa noastră este împletită cu a lor. În satele din apropierea
Târgoviştei sunt puţini cei care ne privesc cu răutate şi foarte puţini sunt care
ne fac semne să nu tragem.”
Orele 11.30-13.30. În piaţa din
faţa Palatului politico-administrativ
al judeţului se strâng, mai ales după
ce la Televiziunea Română s-a anunţat că ministrul Apărării Naţionale,
generalul Nicolae Milea, s-a sinucis,
formând o masă uriaşă în tălăzuire, locuitori ai Târgoviştei în stare de revol-

@ George Coandă
tă. Un dispozitiv de scutieri, comandat
de comandantul Miliţiei municipiului,
căpitan Octavian Floricel, încearcă să
stăvilească pătrunderea în palat. Comandantul dispozitivului anunţă totuşi prin portavoce: „Stimaţi cetăţeni,
miliţia este cu dumneavoastră, lăsaţi
să ne retragem.” Odată cu comandantul, miliţienii din dispozitiv aruncă
scuturile şi părăsesc piaţa. Mulţimea
revoltată ia cu asalt primăria, unde se
află şi sediul Comitetului Municipal al
PCR; primul-secretar şi primar al municipiului, Ion Nicolae, este alungat
de târgovişteni. Este aleasă şi instalată noua conducere; Valeriu Liţă, ziarist, este ales preşedinte al Consiliului
Municipal al Forţelor Revoluţionare
Patriotice şi Democratice, devenit la
scurt timp, în aceeaşi zi, Consiliul Municipal al Frontului Salvării Naţionale.

Este luat, de asemenea, cu asalt,
Palatul politico-administrativ al judeţului (Comitetul Judeţean al PCR
şi Consiliul Popular al judeţului); din
păcate unii dintre asaltatori devastează birourile unor servicii. Primul-secretar şi preşedinte al Consiliului
Popular, Pantelimon Găvănescu, se
predă revoluţionarilor.
În jurul orei 14.00. Este ales adhoc Consiliul Provizoriu Judeţean al
Frontului Salvării Naţionale; preşedinte colonelul Gheorghe Alexe.
Orele 15.25-15.30. Se constituie
la tipografia oraşului şi în redacţia
ziarului „Dâmboviţa” grupul de
iniţiativă pentru editarea cotidianului „Dâmboviţa liberă”, subtitrat
„Ediţie specială a Consiliului Judeţean Dâmboviţa al Frontului Salvării
Naţionale”: George Coandă (responsabil de număr, învestit de revoluţionari), Henri-George Coandă,
Romulus-Gandy Georgescu, Lucian Grigorescu, Valeriu Liţă, József
Pilder, Lucian Penescu şi Dumitru
Mitrescu. Este, după miezul nopţii,
primul ziar din provincie al revoluţiei anunţat de Televiziunea Română
Liberă. În „Declaraţia colectivului
de redacţie al ziarului «Dâmboviţa liberă»” se relevă: „Declarăm că
sîntem un ziar al poporului român şi
vom sluji cu sacră datorie poporului
român, că vom spune adevărul şi numai adevărul, că vom face totul pentru
a informa cu probitate cetăţenii judeţului. În acest fel vom servi cu credinţă
Patria, Poporul, contribuind la bunul
mers al vieţii economice, sociale şi spirituale”. Declaraţia întruneşte adeziunea deplină a echipei redacţionale
din acel moment: George Coandă
– care, la 23,45, dă „bunul de tipar”
pe primul număr al „Dâmboviţei libere” –, Alexandru Ilie, Constantin
Năstase, Ion Neagu, Mircea Niţă,
Sorin Popescu, Florea Radu, Petre
Staicu şi Gabriela Stan.
(...)
24 decembrie. În redacţia „Dâmboviţei libere” şi în tipografie se pregăteşte febril a doua ediţie specială

revoluţionară a ziarului. Dar, în jur,
deodată, se declanşează puternice
tiruri de armă automată. E un vuiet
de iad.
George Coandă în cartea sa „O
cetate, o patrie, o lume” descrie
astfel ceea ce târgoviştenii au numit
„bătălia de la ziar”: „…Ora 10.00. Se
trage dinspre căminul de nefamilişti –
de care ne despart doar vreo cincizeci
de metri –, în redacţie şi tipografie.
Grupa de militari, „aliaţi” cu civili
din gărzile patriotice, ne apără de
teroriştii în combinezoane negre pe
care-i zărim, câteva clipe, făcând salturi scurte spre pavilionul comercial
în construcţie („circul foamei”, cum îi
spun târgoviştenii), după care dispar
în neant.
Opt ore s-a tras în draci cu arme
automate – locotenent-colonelul comandant al grupei mi-a dat un tub de
cartuş ca să-l păstrez drept amintire –,
un tanc şi două transportoare blindate
au atacat în forţă, revoluţionarii care
ocupaseră redacţia au rupt-o la fugă
şi, spre seară, după ce într-o macara
au fost împuşcaţi un terorist – şi ăsta
a dispărut fără urmă – şi un cetăţean,
care urcase să-l coboare de acolo, „războiul de cartier” a luat sfârşit şi noi am
scos ziarul.”

Într-o addenda la interviul „Ceauşescu a murit după legile lui”, publicat
în ziarul „Dâmboviţa”, numărul din
22 decembrie 1995, Andrei Kemenici, ridicat între timp al gradul de
general de brigadă, a făcut, în premieră, această deconspirare:
„Cerându-mi ba să-l duc la I.M.G.,
ba la Malu-cu-Flori, mi-a atras atenţia
că nu soarta lui este în joc, ci a României. Mi-a spus că s-au făcut nişte jocuri
la nivelul marilor puteri, că ţara este în
pericol să dispară de pe harta Europei,
că sovieticii ne vor lăsa fără Moldova,
că ungurii, ajutaţi de Occident, ne vor
lua Transilvania, că din România nu
va mai rămâne decât Muntenia şi că
va urma un adevărat haos”.
În Târgovişte, între 23-25 decembrie au căzut răpuşi de gloanţe – trase
de nu se ştie cine nici acum – 100 de
militari şi civili. (În ianuarie 1995,
municipiul Târgovişte este declarat,
prin Decret Prezidenţial, semnat de
Emil Constantinescu, „Oraş Martir”
al Revoluţiei române).
(Din „Istoria Târgoviştei.
O Cetate Eternă a românităţii.
Cronologie enciclopedică”
de George Coandă, Editura
Bibliotheca, Târgovişte, 2017)
NR.16 - 2019
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Decembrie 1989 la Botoșani
Corneliu Filip,
corespondentul permanent
al Radiodifuziunii Române
în județul Botoșani din 1972,
martor al realităților trăite
acolo, în nord-est de țară, a
adunat într-un volum
intitulat semnificativ
„DECEMBRIE 1989 LA
BOTOȘANI – Rememorări”,
cele întâmplate în urmă cu
trei decenii. Redăm câteva
secvențe, alese chiar de
autor, din cartea apărută la
editura AGATA, din
Botoșani, în 2018 .

A

cea zi de vineri, 22 decembrie, era nefiresc de caldă,
de însorită. Parcă venea primăvara, nu eram în preajma
Crăciunului. Parcă şi natura ţinea atunci
cu noi. Eram acasă. De fapt, aveam
atunci biroul chiar în apartament. Eram
cu radioul şi televizorul deschise. Ceea
ce aşteptam cu atâta înfrigurare, acele
veşti din Bucureşti şi din ţară au început
să curgă în valuri, vorbe şi imagini care
probau că, în sfârşit, cei doi Ceauşeşti au
fugit şi erau daţi în urmărire generală.
Lumea răsufla uşurată....
Unul din funcționari, care mi-a cerut
să nu-i scriu numele, a fost mai curios,
rămânând până a doua zi, rememorând
ceea ce s-a întâmplat.
„Am venit , ca în fiecare zi , la lucru
la Sediu . La ora 8:00, birourile erau
pline. Poate mai lipsea careva care avea
concediu medical, vreo zi de recuperare
sau din concediu de odihnă pe care nu a
efectuat-o. Se întâmpla ca să ia concediu
la sfârșit de an, să-și petreacă zilele acasă,
în oraș sau la țară ca să serbeze Crăciunul
și Revelionul, fără să se ferească. Să mai
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adaug că fiecare din noi mai trăgeam cu
urechea pe unde scurte, mai ales că veștile
erau tot mai alarmante. Cei care aveau
rude, prieteni la Timișoara încercau să
afle dacă ai lor sunt bine, după ce ascutau atâtea știri grave. Dar nu puteau să
vorbească mai direct la telefon! Întrebau,
spre exemplu, mai cifrat, dacă vor putea
veni de Revelion la ei acasă, în județ ? ...
Dacă atunci când am intrat în Sediu puțin înainte de ora 8:00, am văzut că erau
la post acele patrule mixte înarmate, cu
2-3 militari și milițieni, aflate la cele două
intrări din față, cea de pe partea Primăriei și cea dinspre Teatrul Eminescu, dar
și la intrarea din spate (intrarea C, foarte
folosită, dar care acum este închisă), după
circa o oră am constatat că respectivele
patrule au dispărut....
Tot funcționarul Consiliului Popular,
martor atent al ceea ce se întâmpla în acele prime ore, mi-a spus că dintre cei care
conduseră până atunci județul, cel mai
activ și cunoscut era economistul Constantin Boștină. Imediat după al doilea
val, al celor tineri puși pe căpătuială, au
apărut grupuri masive de manifestanți
din zona industrială a Botoșaniului.
Oamenii veniți îl cunoșteau pe Boștină,
care era mereu printre ei. Îl apreceau că
a adus un alt stil de lucru impus directorilor, venind în mijlocul lor, dezinvolt,
mai deschis, zâmbitor, elegant. Știau că
era și el mazilit, că a lucrat mai înainte
la Pionieri și acolo nu i-a plăcut ceva de
el Tovarășei și l-a aruncat în capătul lor
de țară!
Era un om pragmatic, operativ. A sunat la Telefoane și i-a cerut directorului
Nicolae Urecheâ, cel care fusese până recent vicepreședinte al Consiliului Popular Județean, să aducă operativ o stație
de amplificare performantă pe care să o
instaleze în balconul din fața sălii de ședințe, de unde, cine dorea, să se adreseze
celor care au umplut Piața. Aceea în care,
cu doar trei luni înainte îl aplaudaseră
pe Ceaușescu, iar atunci îi adreseau cele
mai dure invective. Tot la propunerea lui

@ Corneliu Filip
Boștină, directorul de la Confecții, Nicolae Pasăre, a dispus ca 3-4 muncitoare
să confecționeze banderole tricolore, care
au fost distribuite și purtate pe braț de cei
care erau considerați revoluționari. Chiar
și fosta Prim a purtat-o ...”.

Totul era în mişcare, în schimbare. Cei care până la prânz condu-

ceau ţara, judeţul, localitatea, au fost
înlăturaţi, iar alţii încă nu au reuşit să
preia controlul.
Iar la Botoşani a fost un caz mai
simplu. A existat din primele momente
un lider care şi-a asumat răspunderile,
iar ceilalţi au trebuit să-l recunoască ca
fiind singurul care contestase dictatura
şi a avut de suferit. Chiar dacă pe ultimii metri, cum se spune. În alte părţi au
trecut zile şi nopţi până s-a decis cine
să fie în frunte. A fost şi cazul Primăriei Botoşani, situată la vreo 2-3 metri
de Administraţia judeţului. Acolo n-au
reuşit să găsească un lider şi au decis să
se mute alături, la Judeţ. Au închis sediul şi au venit cu cheia şi i-au predat-o
Profesorului.

Pe holul mare s-a format un mic
grup, care, la o masă improvizată, scria
şi dădea un fel de legitimaţii dactilografiate.
A început să se însereze. Am plecat
de acasă (doar un şir de blocuri mai
departe de Piaţa Teatrului, Primărie,
Prefectură). Lume multă, la intrare un
du-te-vino. Câţiva m-au cunoscut şi
m-au lăsat să intru. Pe culoare, de asemenea. Am ajuns la etaj, acolo unde
ajunge scara monumentală de la intrarea principală. Plin de lume, agitaţie,
chiar vacarm. În mulţime l-am văzut pe
Profesor, pe Petrea Curcă. Fusese adus
de acasă, din apartamentul dintr-un
bloc care flanchează pe o latură Bulevardul Mihai Eminenscu, între Complexul Comercial „Bulevard” şi Spitalul
de copii, (pe locul unde era spitalul în
care a fost tratat Eminescu în anii 1887
şi 1888, când s-a aflat în oraşul naşterii sale). Probabil l-au luat colegii de
la Pedagogic, profesorii Ioan Aniţei,
Viorel Iosifescu, Constantin Ionescu.
Era singurul disident, singurul profesor – doctor în filosofie la Universitatea
Al.I. Cuza din Iași, om care pătimea din
cauza atitudinii sale curajoase de a contesta, cu aproape două luni înainte, în
faţa reprezentanței Ministerului Învăţământului, teze ale partidului!
Ca urmare, poate caz unic în ţară,
din primul moment, el a fost lăsat în

faţă, ca lider. Iar el şi-a asumat acest rol,
deloc simplu şi uşor. S-a văzut din primele momente. Era deja răguşit încercând să domine acea stare de agitaţie,
când fiecare dorea să-şi afirme bucuria,
solidaritatea, inclusiv cei care, doar cu
câteva ore sau minute, se aflau la conducerea judeţului.

Începea să se înfiripe noua
putere politică. Am păstrat peste
ani textul acelei prime ştiri trimise la
Bucureşti, ca semn că la Botoşani s-a
luat puterea politică. În cursul serii de
22 decembrie la Botoşani s-a constituit
Consiliul Judeţean care a redactat următorul comunicat:
„Consiliul Judeţean Botoşani, format
din 94 de reprezentanţi ai tuturor categoriilor sociale, constituit în subordinea
Frontului de Eliberare Naţională al României, aduce la cunoştinţa tuturor locuitorilor judeţului că a preluat întreaga
activitate de conducere. Armata sprijină
acţiunile populaţiei, iar securitatea şi miliţia i s-au subordonat acesteia.
Muncitorii, organizaţi în grupe de
ordine, au luat în primire toate unităţile, magazinele şi spitalele şi le protejează
împotriva oricăror acte de vandalism, a
oricăror încercări de dezordine provocate de elemente rău voitoare. Activitatea
în întreprinderi se desfăşoară normal.
În sprijinul formaţiunilor acţionează şi
studenţi aflaţi în vacanţă, constituiţi în
echipe de ordine care şi-au asumat răspunderea pentru liniştea şi ordinea în
centrul oraşului. Consiliul Judeţean şi-a
organizat comisii pe domenii. În ziua de
23 decembrie, la ora 10, este convocată
întâlnirea cu reprezentanţii localităţilor
din întregul judeţ”.

„Armata e cu noi!”. Martorul meu

din acele prime ore când puteam vorbi
liber a venit cu noi precizări, amintiri...
„Când au venit coloanele mari din
zona industrială s-au format câteva
grupuri cu liderii lor. Spre exemplu, cei
de la Întreprinderea Electrocontact, cu
aproape 5.000 de angajați, țin minte
că aveau în frunte pe tânărul inginer

Gheorghe Marcu, ca un fel de purtător de cuvânt. Așa l-am văzut eu, iar
apoi el a urcat, devenind parlamentar
de Botoșani (a fost deputat din partea
alegătorilor din județul Botoșani pe
listele FSN / PSD între 1990 – 1992 ,
2000 – 2004 și senator între 2008- 2012,
iar pe 4 noiembrie 2012 a demisionat,
fiind ales vicepreședinte al Comisiei
Naționale a Valorilor Mobiliare) …
Cred că era ora 18:00 când la Sediu au
venit reprezentanții Armatei la Botoșani, adică colonelul Vasile Gherghina,
comandantul Centrului Militar, maiorul Ion Constantiniu, comandantul
principalei unități militare, colonelul
Diamandescu, șeful Miliției, cât și cel
al Inspectoratului Județean de Interne,
colonelul Sterian. Apropos de ultimul,
peste vreo două ore s-a zvonit că Sterian
fugise din clădire. S-a produs panică.
La televiziune și radio, prin țară începuse nebunia cu atacurile teroriștilor.
Au apărut și la noi tot felul de zvonuri,
că au apărut elicoptere pe la Stadion, că
s-a deschis focul undeva pe Bulevard,
că trenul care vine din București este
plin de teroriști… A fost o știre falsă că
colonenul Sterian fugise să-i mobilizeze
pe securiștii teroriști!”.
...Aș dori să mai fac câteva precizări. Mai întâi, că în acea noapte
dramatică, acolo, în Sediu, se găseau
principalii reprezentanți ai puterii
vechi, ai partidului unic, în frunte cu
cea trimisă de Ceaușești să ne conducă, supravegheze, dar care, după fuga
celor doi, s-au pus, fără nicio ezitare,
la dispoziția botoșenenilor care au
pătruns liberi în acel Sediu al puterii politice din județ. Nu a fost nicio
opreliște. După ce cuplul dictatorial
fugise, era clar tuturor că nu mai aveau
nicio susținere. „Armata e cu noi!”, se
scanda pretutindeni, iar celălalt pol al
Puterii, cel mai de temut, Securitatea,
trecuse sub controlul Armatei. Le fusese luat armamentul, șefii Securității
se găseau sub controlul militarilor, iar
subordonații se închiseseră în propriile apartamente și așteptau să vadă ce
li se va întâmpla în orele și zilele care
au urmat...
NR.16 - 2019
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Revoluția română, în direct
din Coreea de Nord

Salut inițiativa revistei noastre de a lansa o discuție
deschisă pe tema unui subiect despre care niciun om de
bună credință nu poate spune că a ajuns la momentul
concluziilor finale. Adică despre felul în care au fost trăite
acele zile fierbinți ale lui decembrie 1989, care au marcat
această revoluționară schimbare a istoriei României și a
destinelor oamenilor săi. Am decis să dau, după priceperea
mea, curs acestei invitații la dialog cu atât mai mult cu cât
am și un mare avantaj, dar și un cert dezavantaj!

A

m avantajul meseriei de ziarist, de ,,istoric al clipei’’, așa
după cum a numit-o cu o
fericită intuiție Cristian Popișteanu. De unde derivă și dezavantajul
pe care Andre Gide l-a imortalizat în
formula ,,numesc jurnalism tot ceea ce
mă va interesa mâine mai puțin decât
azi!”. Asumându-mi această dublă condiționare, încerc să aduc în atenția cititorului câteva amintiri semnificative
despre modul în care, la mii și mii de
kilometri de casă, am trăit într-un interval atât de scurt și atât de încărcat de
evenimente: duminică 17 decembrie
1989 - luni 8 ianuarie 1990.
17 decembrie: la Timișoara, lucrurile
revin la normal. Duminică, 17 decembrie,
ne vedem în redacția ziarului ,,Scânteia
tineretului’’ noi doi, cei care urma să plecăm în Coreea de Nord într-o vizită de
documentare la invitația cotidianului de
tineret din această țară. Delegație având
membri: redactorul șef adjunct, Corneliu
Ostahie (din păcate, acum, prea devreme
ridicat la cele veșnice) - șeful și subsemnatul… membrul delegației! Până să plecăm
la aeroport, trecem în revistă știrile zile
transmise pe fluxul Agerpres. Normal că
ne interesa în primul rând, ce se petrecea
la Timișoara. De la Europa Liberă aveam,
deja, informații dar pe fluxul agenției naționale de presă nu erau decât câteva știri
despre „elemente turbulente” care sau
dedat la acte de vandalism, dar forțele de
ordine au intervenit operativ. În concluzie,
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lucrurile încep să revină la normal. După
o zi și jumătate de zbor ajungem pa Phenian (Pyongyang), unde ne așteaptă trei
tovarăși echipați în ținuta oficială a „Marelui Conducător”: tunică neagră închisă
până la gât, șapcă, tot neagră. Ne conduc
la hotel, ne cazează, ne prezintă programul
vizitei și apoi, la cererea noastră, mergem
la Ambasada României. Ambasadorul Gârbea ne primește imediat și se interesează
care sunt primele impresii. Nu am de lucru
și îi spun: „Excelență, am văzut programul,
este foarte interesant și dens, dar am dori
să vedem și un spectacol artistic, ceva deconectant, nu doar un program cu manifestări
propagandistice”.
Apoi, văzând că ambasadorul dă din
cap în semn de aprobare, plusez: „Poate ne
ajută tovarășii coreeni să schimbăm ceva lei
în moneda lor, ca să cumpărăm suveniruri
pentru cei de acasă. Eventual, dacă nu putem schimba banii noștri, îi decontăm la
întoarcerea în țară”.
19 decembrie: la Pyongyang, un spectacol… fără propagandă. Plecăm de la
Ambasadă și, după ce ne întoarcem la hotel, Hua - din câte am, înțeles șeful peste
ceilalți doi colegi și însoțitori (împreună
cu care ne-a așteptat în mașină) - își cere
voie să lipsească, motivând că trebuie să
meargă la redacție pentru niște treburi
urgente. Revine după o jumătate de ceas.
,,Iată, ne spune el, avem aici bilete pentru
un spectacol de circ, joi seară. Este un spectacol distractiv, adaugă cu subînțeles și cu
vădită ironie, fără propagandă”. După asta,

@ Șerban Cionoff

scoate un teanc de bancnote, din care ne
înmânează o cotă parte la fiecare: „Uite și
niște bani, poate vreți să cumpărați, pentru
cei de acasă, niște amintiri de la noi, de la
tovarășii și prieteni coreeni”. Și iar bate un
apropont: „Nu este nevoie să îi decontați
când reveniți în țară. Este o atenție ca de
la tovarăș ziarist”.
Mai clar nici că se putea! Una din două:
sau tovarășii coreeni aveau o intuiție absolut genială sau aparatele de ascultare din
mașina gazdelor au fost perfect conectate
pe recepție. Tertium non datur!
Era să profanez un bolovan de o extraordinară valoare istorică. Cea de-a doua zi,
miercuri, are un punct esențial pe agendă:
vizitarea localității Mengyongdae, acolo
unde a văzut lumina zilei Marele Conducător, Kim Ir Sen. Adică Scorniceștiul
lor! Pe drum, ni se povestesc tot felul de
întâmplări din care să pricepem cât de
genial era acesta din fragedă pruncie. La
un moment dat, vrând să îmi leg șiretul
la un pantof, pun piciorul pe un bolovan.
Hua urlă disperat: „Nuuuuu!!!!”. Apoi, văzându-mi uimirea, îmi explică pe un ton
solemn: ,,Pe această piatră a stat Marele
nostru Conducător atunci când avea trei
ani și șapte luni, iar tatăl său îl învăța ura
împotriva imperialismului japonez!”.
Lângă mine, Cornel nu își vine în fire.
Mă trage de o parte și îmi șoptește la ureche: ,,Măi frate, ăștia ne-au luat-o înainte.
Noi, la Scornicești, încă nu avem o piatră
de asta, memorială”.
Vizităm, după aceea, stadionul pe care,
în vară, s-a deschis Festivalul Mondial al
Tineretului și Studenților, al cărui țară gazdă a fost Coreea de Nord. Impresionant ca
dimensiuni și fastuos, parcă anume făcut
spre a crea sentimentul de grandoare, de
nemărginire. Mergem, apoi, la Shopul diplomatic unde, cu bani în buzunar, mai că
nu avem ce cumpăra. De obrazul gazdelor,
luăm, totuși, niște mine de pix, niște ve-

deri, ba Cornel cumpără și un săpun. Asta
da cheltuială de protocol!
Capela Sixtină și spaima zilei de mâine. Din agenda atât de încărcată a vizitei,
păstrez și acum o tulburătoare întâmplare.
Vizitând un muzeu din capitală, nu am de
lucru și spun ceva despre Capela Sixtină.
Pe care am avut ocazia să o văd, prin septembrie 1985, după ce, timp de trei săptămâni, am fost, alături de alți trei colegi
din România, în Italia, la Levico Terme, la
un curs de limbă și cultură italiană. Ghida mea, o fetiță care părea pur și simplu
plăsmuită din cel mai fin porțelan, mă ia
de mână și mă întreabă la ureche în cel
limbă pot vorbi numai cu ea. Îi răspund
că în franceză, iar ea mă strânge și mai tare
de mână și îmi șoptește cu ochii arzând:
„Știu că risc foarte mult, poate îmi pierd și
slujba, dar vă rog să îmi povestiți cum arată
Capela Sixtină”. Respiră adânc și oftează
cu ochii în lacrimi: ,,Măcar așa să o vizitez
și eu fiindcă, în realitate, nu am să o văd
niciodată”.
Crăciunul marii surprize. Luni, 25
decembrie, intrăm în linie dreaptă cu ultimele obiective ale vizitei. Mâine plecăm
spre Beijing. Acolo vom face o escală de
câteva ore, după care luăm cursa spre București. Sunăm la Ambasadă ca să îl rugăm
pe Predescu, unul dintre cei mai apropiați
colaboratori ai ambasadorului, să îl anunțe
pe colegul său de la Beijing, Viorel Isticioaia, să ne preia din aeroport și să încerce să
ne facă un program de câteva ore. Știam
câte ceva despre evenimentele din Piața
Tienanmen, dar abia când am ajuns acolo
am realizat dramatismul lor cumplit.
La telefon, Petrică, portarul și șoferul
Ambasadei, ne ia din scurt: „Dar voi aveți
cu ce să vă întoarceți acasă?”. ,,Cum să nu,
zic, avem bilete de avion direct pentru București. La Beijing facem doar o escală”.
Petrică nu se lasă: ,,Măi frate, voi nu știți
ce e pe acasă? Nu v-au spus nimic tovarășii coreeni? Urcați-vă imediat în mașină și
veniți la Ambasadă!”.
Asta și facem! Pe alee, Petrică ne pune
la curent: „A căzut Ceaușescu! Acum noul
șef la București este Corneliu Mănescu”.
(Într-adevăr, după cum aveam să aflu
discutând, mai târziu, cu oameni care au
fost în miezul evenimentelor din acel Decembrie 1989, numele fostului ministru
de Externe, aflat, acum, în dizgrația lui
Ceaușescu, semnatar, în primăvara anu-

lui, al Scrisorii celor șase, a fost vehiculat
ca posibil provizoriu șef de stat.)
Ambasadorul Gârba ne primește imediat: ,,Băieți vă dau o veste istorică. În țară
a biruit Revoluția, iar dictatorul a căzut!”.
Ne dă apoi să citim lista membrilor Consiliului Salvării Naționale și Comunicatul
către țară. Primul nume care îmi atrage
atenția este cel al lui Ion Iliescu. Și asta
pentru că, în octombrie 1968, după ce
am vorbit cam foarte slobod la o ședința
UTC pe facultatea de Filosofie, cel care
conducea ședința, Primul Secretar al CC
al UTC, Ion Iliescu, a fost alături de Traian
Ștefănescu, primul secretar al Comitetului
UTC pe Centrul Universitar București, cel
care m-a recomandat să fiu redactor șef
adjunct al revistei ,,Universitas’’, al cărei
prim număr tocmai se pregătea de apariție. Așa am devenit redactor șef adjunct al
revistei, redactor șef fiind regretata Jeana
Gheorghiu, având-o colegă pe o studentă
de la facultatea de Matematică, Zoia Elena
Ceaușescu.
Nimic deosebit, veți spune, numai că
eu, în acel moment eram proaspăt ieșit din
anul de repetenție, în care mă trimisese
un anumit conferențiar universitar… fără
bacalaureat, după ce mama fusese condamnată la ani grei de închisoare în urma
unui denunț la securitate. ,,Mă, mi-a spus
pe un ton mai mult decât academic cel poreclit de studenți „Majurul”, maică-ta a fost
condamnată pentru delapidare din avutul obștesc, așa că tu nu poți să promovezi
examenul la economie politică socialistă!”.
Mai cunoaștem câteva nume din listă,
dar, sincer să fiu, numele lui Ion Iliescu îmi
inspira încredere că va fi bine! Împreună
cu Cornel am redactat pe loc un mesaj de
solidaritate cu țara și cu noua conducere
democratică și ne exprimam dorința de a
reveni cât mai curând acasă. Dar asta nu a
fost totul. Ambasadorul a dat drumul cât
se poate de tare la radio și la televizor, apoi
ne-a luat, pe Cornel și pe mine, la fereastră
și ne-a spus cu voce șoptită: „Astă seară,
tovarășii coreeni oferă o recepție, la care va
veni și un oficial de la partidul lor. Vă vor
spune că în țară a avut loc o lovitură de stat
militaro-fascistă și vă vor promite că, mâine, vă va primi Marele Conducător, care vă
va acorda pe loc azil politic. Din informațiile pe care le avem, așa vor să procedeze cu
toți românii aflați în interes de serviciu aici.
Ca să fiți siguri că nu veți avea probleme,

dați-i lui Predescu pașapoartele și biletele
de avion, iar el va veni mâine dimineață să
vă conducă la aeroport”.
Pe alee, mergând spre mașina care ne
aștepta în fața Ambasadei, am recapitulat
lucrurile și am constatat că, într-adevăr,
tovarășii nord-coreeni nu ne-au spus nimic despre ceea ce se petrece în România.
Oare chiar nu știau nici eu sau?… Cât despre postul național de televiziune, aici nu
se vorbea decât despre evenimentele din
Panama și despre căderea lui Noriega. La
hotel, Hua nu s-a mai putut abține: „Ce
s-a întâmplat? Ați aflat o veste rea de la
ambasadă?”. Nu m-am mai putut abține
și am strigat la el: ,,S-a întâmplat ceea ce
știați și nu ne-ați spus, nemernicilor! Să vă
fie rușine! Eu stau foarte aproape de Piața
Victoriei, Cornel stă în Drumul Taberei,
soțiile noastre sunt singure, iar noi nu avem
cum comunica cu ele”. Au tăcut, toți trei,
cu strășnicie. După care au început să ne
mitralieze cu întrebări: ,,Cine e Ana Blandiana? Dar Doina Cornea? Dar Silviu Brucan?”. Și, bineînțeles, cine este Ion Iliescu!
Refuzăm azilul politic! La recepție, lucrurile au stat exact cu prevestise ambasadorul. Înaltul oficial de partid coreean și-a
exprimat profunda durere pentru „drama
poporului român”(?!) și ne-a asigurat că
a doua zi, Marele Conducător ne va oferi
azil politic „până când pacea va reveni în
țară”. Despre procesul Ceaușeștilor, despre
sentință și executarea ei, niciun cuvânt!
Din nou mi-am ieșit din sărite și i-am precizat că dorim să revenim cât mai curând
acasă și să ne punem la dispoziția noilor
autorități, cu care ne-am exprimat deplina,
necondiționata solidaritate, în declarația
pe care am scris-o și am iscălit-o în fața
ambasadorului extraordinar și plenipotențiar al României la Pyongyang.
Marți dimineața, în holul hotelului,
scena invitării la Marele Conducător s-a
repetat ca trasă la indigo. Stăpân pe situație, Predescu nu a cedat până nu ne-a văzut îmbarcați în avionul care a decolat spre
Beijing. Unde, bucurându-ne de extraordinara căldură umană a ambasadorului
nostru, Angelo Miculescu – binecuvântată
fie-i amintirea! – și a colaboratorilor săi,
între care soții Viorel și Tania Isticioaia-Budura ocupă un loc cu totul aparte în
sufletul meu, am rămas până luni, 8 ianuarie 1990. Când am decolat spre București.
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Cărțile șoaptei

1989 – de la șoaptă, E
la strigăt
Ficționalizarea literară a istoriei
@ Corina Popescu

deja un loc comun, apoape de
butadă, reproșul făcut literaturii române a ultimelor trei
decenii de a nu fi reflectat decât palid sau prea puțin revoluția din
decembrie 1989, de care ne amintim,
iată, mai mult la sfârșit de decembrie.
Totuși, reflectările literare ale evenimentului nu sunt puține, mai ales în
roman, cele mai importante sublimări
ale evenimentului regăsindu-se consemnate și în cartea lui Iulian Cătălui,
Literatură şi Revoluţie. Revoluţia din
Decembrie 1989 în romanul românesc,
apărută în 2017, la Editura Institutului
Revoluţiei Române din Decembrie
1989. După un inventar de perspective
din care ar fi putut fi privit fenomenul
– o reflectare „grandilocvent-eroicoepopeică sau pur encomiastic, laudativ,
panegiric” sau, dimpotrivă, caustic, din
unghiul presupusei „loviluții”, a unei
„mișcări de palat” etc. – se analizează
șaisprezece autori care au abordat problema, filtrând-o când prin sita realismului dur, când prin cea a simbolului
ori a parabolei.
Unul dintre textele cele mai elocente pentru perioada neagră a anilor 80,
în care adunaseră, prin lipsuri materiale și izolare politică, multă ură și frustrare în rândul românilor este jurnalul
literar al lui Stelian Tănase Acasă se
vorbește în șoaptă (2002), metaforă a
fricii sădită în oameni de regimul comunist opresiv, inhibitor al libertății
de gândire și exprimare. Fie și „șoptit”,
consemnările diaristui surprind disperarea unei nații reduse la ostilă tăcere,
izolată în temnița propriilor granițe și
ale propriilor temeri, o mică istorie a
disperării de a nu mai scăpa de teroarea anihilantă de spirit a unei dictaturi:
„vorbea încă frica în mine, ce mă făcuse să stau deoparte și să scriu literatură”.

Cărțile strigătului
Acumularea de energii a acestui
murmur va face să izbucnească, mai târziu, strigătul de libertate, care a produs,
pe lângă schimbările dramatice, multă
emoție, așa cum avea să noteze, din tu54

UZP

NR.16 - 2019

multul clipei acelui „an unu al istoriei”,
scriitoarea Florența Albu, în jurnalul
său, Zidul martor (1994): „se auzea tot
mai des răpăitul automatelor, trasoarele
luminoase se repercutau între ziduri,
un incendiu a cuprins o parte din cer,
spre Dalles – și același clopot singher,
singurul clopt de priveghere a morților
se auzea bătând”. Memorialistica, sub
specia jurnalului, avea să surprindă cel
mai bine, eliberată de grija pentru arhitectura mai complexă a ficțiunii, trăirile
calde și pulsul revoluției din stradă, urmată apoi de proza literară, care filtrează
realul prin sita de aur a artei.
Vuietul mulțimii de la Sala Palatului ori de la Intercontinental, șuierul
gloanțelor care mutilau fațada Bibliotecii Universitare și secerau vieți de
tineri aduși în centru de entuziasmul
vârstei și vântul de libertate, strigătele
de durere sau de victorie – toate sunt
surprinse, de pildă, cu un realism acut și
dureros în romanul lui Bogdan Suceavă
Noaptea când cineva a murit pentru tine
(2010), un jurnal de campanie al unui
tânăr recrut ce trece, peste noapte, din
slujba regimului, în cea a libertății.
În cu totul alt registru se derulează secvențe din revoluție în romanul
lui Mircea Cărtărescu Orbitor. Aripa
dreaptă (2007), în care viziunea actorială plasează totul sub semnul parabolei.
Privind prin lentile alegorice colorate
țipător, autorul propune aici o imagine
șarjată a revoluției, pângărită de propriii „revoluționari”, într-un episod care
atinge grotescul, dar care ascunde, în
subtext, dezamăgirea în fața unui eveniment istoric confiscat de foștii nomenclaturiști, ajunși, din nou, la putere.
Parabola e tehnica de punere în scenă și în romanul Florinei Ilis Cruciada
copiilor (2011), care are la bază teza
vehiculată în epocă a evoluției inițiate
de tineri. Răzvrătirea unor adolescenți
împotriva lumii viciate a adulților, urmată de plănuita deturnare a unui tren
servește aici drept metaforă a contestării
unui regim politic opresiv, ce avea să fie
înlăturat și prin sacrificiu juvenil.
O altă marotă a vremii revoluției
este confiscarea ei de către forțe oculte
naționale sau internaționale, urmată de

acapararea puterii de către eșalonul doi
al fostei nomenclaturi comuniste, surprinsă în romanul amplu, cu articulații
baroce, al lui Augustin Buzura, Recviem
pentru nebuni și bestii (1999). Într-o
lume distopică, în care colcăie specii
obscure de oportuniști, se pune la cale
„marele jaf național”, profitul devenind
noua religie, cu cei mai devotați adepți.
Din acest unghi, revoluția pare o mascaradă sfârșită tragic, prin devorarea sacrificaților, spre salvarea „nebunilor și a
bestiilor”, nu alții decât marii favorizați
ai fostei dictaturi.
În ecuația revoluționară intră apoi,
în creațiile literare ale scriitorilor nouăzeciști și douămiști, constanta Securității, cea care pare să fi orchestrat
întregul scenariu al rebeliunii. Ea devine personajul din umbră, care apare
la lumină cu „față umană” în romanul
lui Radu Aldulescu Istoria eroilor unui
ținut de verdeață și răcoare (1998) și Prorocii Ierusalimului (2004), ori în proza
amplă a lui Petru Cimpoeșu, Christina
Domestica și Vânătorii de suflete (2006).
Mai mult chiar, se fac previziuni sumbre pentru viitorul țării „confiscate” de
fosta-nouă putere, în care idiocrația va
domina, în detrimentul râvnitei meritocrații, conducând spre o apocalipsă
a valorilor și o dispariție a noastră de
pe harta istoriei. Utopiile neliniștitoare
stârnesc la legitima întrebare, pe care
și-o va pune și Mihai Sin, în romanul
omonim din 1993: Quo vadis, Domine?
Încotro această lume „buimacă”, cu oameni Orbi în tranziție (titlul romanului
din 2003 al lui Stelian Țurlea), părăsiți
de idealuri și urmcând sisific, vorba lui
Dan Stanca, Drumul spre piatră (roman
din 2002)?
Aceste percepții și reprezentări artistice ale revoluției noastre sunt părți
dintr-o epopee națională postmodernă eroi-tragică, ale cărei cânturi le-am
amintit aici și care nu încetează și nu va
înceta să se scrie – rană mereu deschisă,
sub tirania vremurilor și sub teroarea
istoriei. Și, până la urmă, revoluție A
fost sau n-a fost? (titlul filului din 2006
al lui Corneliu Porumboiu). Răspunsul
vine din străzile capitalei lui 1989: a fost!
Căci dacă n-ar fi, nici nu s-ar povesti...
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Orașe-martir,
cu presa în linia întâi
a luptei pentru libertate

