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Astazi, 28 martie 2012, se implinesc 18 ani de la trecerea in eternitate a generalului Stefan Gusa, nascut 

in ziua de 17 aprilie 1940, in satul Spataru, judetul Buzau, din taranii Gheorghe si Maria Gusa, care i-

au dat numele unui sfant, Stefan, nume de care nu s-a dezis niciodata, nici macar in momentele cele 

mai grele ale revoltei de la Timisoara din 16-19 decembrie 1989. 

 

Multe suferinte a indurat generalul Stefan Gusa in acea grea misiune de a salva Timisoara, si apoi toata 

tara. 

 

Prima, la plecarea din Bucuresti, cand l-a imbratisat generalul Milea, spunandu-i: "Dumnezeu sa te 

ajute! Ai mare grija!” 

 

A doua, cand a vazut dezastrul de la Timisoara, in care a fost atrasa si armata, la care tinea foarte mult. 

 

A treia, cand a observat tendinta crasa a primului secretar al Timisoarei – Balan, de a-si declina 

raspunderea in fata publicului adunat la intreprinderea ELBA, spunand generalului: "Ce vii, omule, cu 

armata aici?” 

 

Si, in mod deosebit, sfidarea tovarasului Coman, in plenul conducerii superioare de partid de la 

Timisoara, adresandu-i-se: "Seful Marelui Stat Major s-a speriat de cateva muieri.” 

 

Raspunsul ferm al generalului Gusa: "Acolo au fost adevarati oameni!” i-a dezarmat pe cei doi 

politruci, dar suferinta a ramas. A patra suferinta a fost cand a trebuit sa ii ocoleasca pe Emil Bobu si 

pe Dascalescu, trimisi special la Timisoara pentru a-l determina pe general sa zdrobeasca demonstratia, 

tragand fara mila in oameni fara aparare. 

 

A cincea si cea mai grea a fost "tradarea” si moartea generalului Milea, Ministrul Apararii Nationale, 

singurul si adevaratul sustinator al ideii de a nu folosi Armata impotriva demonstrantilor fara aparare, 

fiind alte forte specializate de aparare si prevenire a violentei, fapt pentru care amandoi au platit cu 

viata, generalul Milea, in mod violent, prin impuscare, iar generalul Gusa, lent, dar sigur, prin boala si 

suferinta. Sirul suferintelor ar putea continua in zeci de pagini. 

 

Generalul Stefan Gusa a ajuns la Bucuresti dupa episodul Timisoara, unde a fost primit cu raceala si 

suspiciune de catre profitorii revolutiei, desi orasul Timisoara a fost declarat primul oras liber. 

 

Profitorii revolutiei, in loc sa-l primeasca pe generalul Gusa cu toate onorurile si sa declare orasul 

Timisoara oras erou, au facut pact cu teroristii, mascand lovitura militara de stat, prin continuarea 

ostilitatilor. Nu intamplator, bilantul pierderilor omenesti se face pe toata perioada 16–26 decembrie 

1989, care ridica numarul victimelor la 1.104 morti si 3.321 raniti, din care 221 morti si respectiv 633 

raniti au fost militari. Cu toate ca cei mai multi au cazut dupa data de 22 decembrie 1989, cand a 

inceput si razboiul electronic. 

 

Consultand lista cu cele 29 de date si informatii privind actiunea unor tinte aeriene din perioada 22-26 

decembrie 1989, rezulta clar complicitatea celor care au preluat puterea in 22 decembrie 1989. 

 

De fapt, asa s-a intamplat si la Targu-Mures, unde, in 19 si 20 martie 1990, tot la gramada au fost 



inclusi, ca victime omenesti – 6 civili si 169 de raniti, cu toate ca in data de 19 martie 1990, au fost 

doar 7 raniti, dintre care doar unul mai grav. Sa revenim la generalul Stefan Gusa, care in 22 decembrie 

1989 se afla in sediul C.C. al PCR si de unde a constatat: "Am auzit focuri de arma automata. Am tras 

perdeaua si am privit. Pe cladirea Palatului Regal erau trei, patru cuiburi de foc automat. Ca militar am 

ramas socat… M-am intors nervos catre generalul Iulian Vlad, seful securitatii, intrebandu-l: Domnule, 

acestia sunt ai dumitale? La care s-a raspuns: Sa fie clar, nu! Ai cui puteau fi?” 

 

Dar nu au tras in cei care vorbeau din balcon, printre acestia aflandu-se inclusiv Ion Iliescu, Nicolae 

Militaru, Gelu Voican Voiculescu, Petre Roman si altii. Aceasta mascarada l-a facut sa sufere foarte 

mult, astfel cum rezulta si din "Noaptea Generalilor” (22-23 decembrie 1989), care a limitat dezastrul, 

organizat de noua conducere FSN, tocmai pentru a se ascunde adevarul, pentru care Stefan Gusa a fost 

trimis la Cluj, loctiitor al Comandatului Armatei a 4-a, in ziua de 25 decembrie 1989, odata cu 

impuscarea lui Nicolae Ceausescu. 

 

Hartuielile la care a fost supus si nedreptatile pe care le-a vazut dupa 22 decembrie 1989 i-au scurtat 

viata, murind neimpacat, fiind obligat sa suporte povara minciunii si a umilintei la care a fost supus de 

catre profitorii revolutiei, care au facut si fac totul pentru a se ascunde adevarul. 

 

Ca om, poate a gresit, dar faptele sale exceptionale si suferintele la care a fost supus il situeaza in 

randul bravilor Eroi si Martiri ai Neamului Romanesc. 

 

(Din comunicarea stiintifica prezentata la Simpozionul din 28 martie 2009) • Tot mai putine adevaruri 

se vor scrie despre Eroii si Martirii Neamului Romanesc, deoarece interesele partidelor politice 

hotarasc in numele "boborului”, noroc ca mai avem un "Cuvantul liber” , care sa ne informeze despre 

adevaratii patrioti. 
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